Lluís Muntada ressenya el darrer llibre d’Emili Manzano 쎲 Jordi Llovet elogia la traducció
al català d’‘El nebot de Rameau’, de Diderot 쎲 Israel Punzano entrevista
el director del Centre de Promoció de la Cultura Popular, Ramon Fontdevila
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ixò que diré és molt
gros: entre els 15
membres del Govern
tripartit, les desenes
d’alts càrrecs, els centenars
d’assessors i la pila de diputats i candidats d’esquerres
—aquí i a Madrid— n’hi ha
un que encara defensa la redistribució i, per tant, els impostos directes. Ja sé que els
semblarà impossible, però suplico que se’m faci confiança:
un dia que aquesta persona
estava en hores baixes se li va
escapar, davant meu. Sí, sí:
un polític d’esquerres defensa els impostos directes!
El polític en qüestió viu esfereït només de pensar que en
qualsevol moment pot ser
descobert
i
afusellat
—metafòricament, és clar— a
trenc d’alba. Al seu dia li va
costar, però va aconseguir interioritzar la consigna que
baixar els impostos és d’esquerres i ho defensa arreu:
cal abaixar encara més el
tram màxim de l’IRPF, avisa. I anar enterrant el de successions, és clar. I trinxar el
del patrimoni i tots els impostos que paguen les empreses.
Per sort, aquesta és la línia
oficial del partit i, per tant,
s’ha aconseguit amollar prou
bé. L’únic que ha estat incapaç de copsar és la gran diferència que diuen que hi ha
entre Rodrigo Rato i Pedro
Solbes, però la resta de dogmes els ha fet seus. Això sí: de
vegades vacil·la i pulsions recargolades li fan alguna mala
passada, com aquell dia terrible, ja citat, en què se li va
escapar que encara creia en
els impostos.
En aquests moments de feblesa sempre recorda que els
rojos més rojos del Parlament van tenir ZP sota les
cordes a l’hora d’aprovar l’últim pressupost i es van acontentar amb esgarrapar més inversions “per Catalunya”.
Com feia CiU, vaja, que com
tothom sap és l’esquerra de
tota la vida.
El més curiós és que
aquest estrany personatge
corcat per la culpa no està
tan sol com es pensa: milers
de votants d’esquerres voten
(o votaven) precisament perquè defensen la redistribució
i, per tant, els molesta tanta
excitació per rebaixar impostos. Si ho sabés, potser no patiria tant.

Façana del celler de la Cooperativa Agrícola de Gandesa, obra de Cèsar Martinell. / JOSEP LLUÍS SELLART

Els temples laics del gaudinisme
El punyent moviment cooperatiu rural va afavorir, a finals del segle XIX i
principis del XX, l’aparició d’interessants edificis amb la petja de Gaudí
JOSEP CASAMARTINA i PARASSOLS

N

o tots els seguidors d’Antoni
Gaudí es van dedicar, com ell,
únicament a construir esglésies i capelletes piadoses, a
més de casals i edificis burgesos, estrafolaris i espectaculars. També hi va haver
qui creà per tot el país una pila de
catedrals paganes, moltes de les quals
han perdurat en tota la seva esplendor,
i encara funcionen com a temples de
Demèter i Dionís, malgrat que alguna
hagi estat eliminada del mapa o bé resti
humiliada a ser un simple magatzem
de ferralla. Concebudes en plena
eufòria del noucentisme per Cèsar Martinell, l’arquitecte més gaudinià dels
gaudinians —després de l’imprescindible i delirant Josep M. Jujol—, la majoria d’aquestes catedrals laiques tenen
l’estructura de les primeres esglésies

que seguien el model romà i, fins i tot,
unes quantes, llueixen un llampant
campanar/minaret que, a més de donar
presència i singularitat, sol fer les funcions de dipòsit d’aigua mentre dialoga
amb el paisatge.
Per norma general, les fàbriques de
l’època modernista van seguir les pautes de les grans quadres industrials de
finals del segle XVIII i tot el XIX: uns
espais interessants i sovint poc valorats,
però amb una total absència de fantasia i ornaments, d’esperit gairebé militar, formes austeres i funcionals, com
autèntiques presons i màquines de produir. Les vel·leïtats del modernisme sortien massa cares per gastar-les a l’empresa, es destinaven només a les cases
dels amos o els encarregats, i als blocs
d’habitatges, propis i de lloguer, de Barcelona i, a molt estirar, als despatxos i

en algun detallet de la façana. A la
majoria de casos, les fàbriques ni tan
sols s’encarregaven als arquitectes, sinó
als enginyers, potser perquè sortia més
barat. El fet que un edifici industrial fos
bonic o una mica luxós no implicava
que alleugerís el més mínim la càrrega i
l’explotació de la classe treballadora,
simplement era un tema arquitectònic i
de paisatgisme urbà. Entre les excepcions memorables cal destacar els edificis
industrials terrassencs de Lluís Muncunill —sobretot l’Aymerich, Amat i
Jover— o les empreses cotoneres Casaramona, de Puig i Cadafalch, i Trinxet,
de Joan Alsina i Modest Feu, la colònia
de La Bauma, d’Alexandre Soler i
March, les fàbriques de Joan Amigó a
Badalona, i altres de disseminades
arreu de Catalunya.
Passa a la pàgina 2

EL PAÍS, dijous

2 / QUADERN

10 de gener de 2008

Els temples laics del gaudinisme
Ve de la primera pàgina

Però si, rareses a part, el tèxtil va
ser garrepa a l’hora de construir
fàbriques, la indústria alimentària,
en canvi, estaria a l’alçada de les
circumstàncies del modernisme.
La multitud de farineres que es
van construir a l’època ho demostren prou bé i comparteixen un
lloc estel·lar al modernisme, junt
amb un bon nombre de mercats
municipals, moltes caves privades,
afavorides per la implantació
eufòrica del xampany, i alguna fàbrica d’embotits.
En aquest altre context, cal destacar l’aparició de les cooperatives
de pagesos i petits propietaris al
món rural, al final de segle XIX i,
sobretot, la segona dècada del
XX, aplegades per fer front a la
forta pressió dels intermediaris i assajar de vendre directament productes propis i mirar de millorarne la qualitat. L’interessant moviment cooperatiu rural català va
propiciar l’aparició d’edificis sorprenents, i això es va donar just
quan la bogeria del 1900 estava
passada de moda, però, com que
al camp no era necessari estar tan
à la page com a ciutat, el modernisme va sobreviure a cor què vols.
També hi ajudaria molt la Mancomunitat, mentre va durar, entre
1914 i 1922, especialment a partir
del moment en què Puig i Cadafalch i els seus col·laboradors van
prendre el poder. Pel que fa a la
reforma agrària, també hi hauria
dos personatges essencials: Josep
M. Rendé, que havia estat l’impulsor del sindicat agrícola de l’Espluga de Francolí, i Josep M. Valls,
enginyer agrònom i director de
l’Escola d’Agricultura de la Diputació de Barcelona i de la Direcció
General d’Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya.
Un precedent directe d’aquesta
sèrie de construccions rurals de
l’època de la Mancomunitat serien
precisament les Caves Codorniu,
projectades per Puig i Cadafalch,
entre l’any 1898 i el 1904, inspirades en les maneres constructives de
Gaudí. El sindicat de l’Espluga de
Francolí seria un dels primers en
construir un edifici singular, una
bodega que marcaria època, encar-

A dalt, a l’esquerra, façana principal de la Cooperativa del Pinell de Brai,
amb celler i molí d’oli encara en funcionament. A la dreta, el celler cooperatiu de Sant Cugat, en obres. A sota, sala de dipòsits del celler de
Gandesa. / JOSEP LLUÍS SELLART/ SUSANNA SÁEZ

“Al camp, on no calia
estar tan ‘à la page’ com
a la ciutat, el modernisme
hi va sobreviure més”
regada el 1913 a Lluís Domènech i
Montaner i al seu fill, i estret
col·laborador, Pere Domènech
Roura. Sembla ser que va ser batejada per Àngel Guimerà com La
Catedral del vi i aquesta denominació, amb el temps, es faria extensible a la resta de bodegues cooperatives que es construirien fins a
l’arribada de la Dictadura de Primo de Rivera, el 1923. Un altre
precedent menys monumental era
el celler cooperatiu de Barberà de
la Conca, del 1903, una de les primeres cooperatives agràries del
país que va tenir edifici propi i que
seria amplament reformat a la dècada següent. En els deu anys que
van de la construcció de l’un i l’altre, les cooperatives agrícoles catalanes van començar a expandir-se
per les poblacions d’Alella, Alió,
El Vendrell, Castellnou, Talavera
de Sarreal i Compte en Pla de Santa Maria. Aviat van seguir les de
Cabra del Camp i Blancafort, fins
a la instauració de la Mancomunitat, que va donar-hi una gran empenta, afavorint el sistema coopera-

tiu, amb assessorament i ajuts mitjançant una Caixa de Crèdit que
ajudava a finançar els projectes de
noves i modernes instal·lacions, essencials per a la subsistència i l’expansió de les cooperatives rurals.
De 1917 a 1922 es van construir i
adequar un munt d’edificis, entre
cellers, molins d’oli o magatzems
de cereals i farineres, generalment

d’una qualitat arquitectònica excepcional i tècnicament avançades.
Un noucentista transvestit
La majoria d’aquestes catedrals laiques del camp serien obra del jove
arquitecte Cèsar Martinell i Brunet (Valls, 1888 - Barcelona, 1973).
Amb títol de 1916, Martinell pertanyia a la generació que havia aca-

bat definitivament amb el modernisme, llavors ja en ple declivi. Era
alumne de Francesc d’Asís Galí,
col·lega de Joan Miró, i també
dels principals arquitectes del
noucentisme, com ara Ramon
Puig Gairalt, Nicolau Rubió i Tudurí i Lluís Bonet Garí. Martinell
va contactar amb Gaudí a les
obres de la Sagrada Família a mitjan anys deu, i, per a més inri, va
entrar a treballar al despatx de
Joan Rubió i Bellver, un dels estrets col·laboradors del mestre.
Enamorat de Gaudí, Martinell es
va dedicar a propagar el seu geni
als quatre vents i, a sangs calentes,
va començar a construir unes
obres gaudinianes fins la medul·la
que farien ballar el paraigua als
historiadors a l’hora de catalogarles, ja que hi ha qui les consideraria com el darrer testimoni gloriós
del modernisme i, per contra, qui
afirmaria que representen el paradigma del noucentisme, de l’obra
cívica i ben feta, potser ignorant
que abans també es construïa amb
seny, malgrat la bogeria imaginativa, i amb l’afany de fer també un
estil tan català a ultrança com el
posterior mix grec/romà/renaixentista/barroc. De fet, en els mateixos edificis agraris de Martinell
s’hi deixa veure aquesta dicotomia
antagònica, i alguns dels darrers,
iniciats entre 1920 i 1921, com ara
el d’El Solleràs, o Aiguamúrcia,
són una mica més anodins i menys
inspirats, s’allunyen de l’empenta
gaudiniana per inscriure’s en la
correcció noucentista.
Fins a l’entrada de la Dictadura, en el període escàs de sis anys,
Martinell va projectar, reformar i
dirigir prop de cinquanta edificis,
tots diferents, adequats a les respectives economies del pagesos, amb

materials senzills, perfectament sostenibles però, alhora també, amb
estructures complexes i ambicioses, detalls molt elaborats i un decidit caràcter monumental deutor
dels tres grans mestres del modernisme: Domènech i Montaner,
Gaudí i Puig i Cadafalch.
Després del batzac del 1923 i les
posteriors destitucions, la carrera
de Martinell es va estancar bastant
i l’obra pública i privada que va
continuar fent —a més de restauracions arqueològiques—, ja no tin-

“La Mancomunitat ajudà
a finançar projectes de
noves instal·lacions a les
cooperatives rurals”
dria la força de les seves anteriors
cooperatives agràries. L’arquitecte
va publicar diversos llibres i estudis, alguns dedicats al seu admirat
Gaudí, però gairebé mai no va parlar d’ell mateix ni de la seva obra.
Tampoc ho van fer els primers historiadors del modernisme: Josep
Francesc Ràfols i Alexandre Cirici; un dels primers a fer-ho seria
Oriol Bohigas a finals de la dècada
de 1960, amb les dues obres fonamentals que va publicar sobre l’arquitectura modernista catalana.
L’any 1971, Ignasi de Solà-Morales, des del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC),
va animar Martinell a què escrivís
un llibre sobre les seves cooperatives agràries. A les velleses, l’arquitecte de Valls es mostrava reticent,
però al final ho va fer.
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Ruta pels temples
agraris catalans
J. C

Finalment, Construcciones agrarias en Cataluña, de Martinell, editat per La Gaya Ciencia i el
COAC, sortiria a la llum el 1975,
dos anys després de la mort del
seu autor. És un dels documents
més interessants i complets fins al
present, perquè és un testimoni de
primera mà i es remunta a les trobades inicials amb cada grup de
cooperativistes.
Per la seva banda, la historiadora de l’art Raquel Lacuesta faria
una completa tesi de llicenciatura
de l’obra martinelliana, iniciada
en vida de l’autor, i anys després
—el 1998—, junt amb Lluís Cuspinera, seria comissària d’una exposició antològica itinerant organitzada per La Caixa, malauradament sense edició de catàleg, ja
que, poc abans, el COAC havia
publicat el llibret César Martinell
—que encara es troba al
mercat—, amb textos de Lacuesta
i de Josep I. de Llorens, per commemorar el 25è. aniversari de la
mort de l’arquitecte. D’altra banda, l’arxiu de Martinell va passar
als fons del COAC, que ha creat
una accessible secció monogràfica
al seu web: coac.net/martinell. A
part d’això, a nivell acadèmic i
menys vistós, cal remarcar el volum de conferències Cèsar Martinell i la seva època, editat per la
Fundació Universitat Catalana
d’Estiu, la Diputació de Tarragona i l’Associació Cultural Cèsar
Martinell, en el marc de les Jornades Martinellianes celebrades el
1999. Resta pendent, però, l’aparició d’un llibre ben il·lustrat, amb
fotografies de l’exterior i l’interior
de cada edifici, que doni a
conèixer amplament la meravellosa obra de l’arquitecte de Valls dedicada a la pagesia.
Els edificis agrícoles de Martinell estan escampats per tot Catalunya, tot i que es concentren a les
comarques tarragonines de la Conca de Barberà, l’Alt Camp, la Ter-

ra Alta i el Priorat. La majoria
encara pertanyen a les societats
cooperatives que els van fer bastir
i, com llavors, continuen produint
vi i, en alguns casos també, oli.
Solen tenir botiga oberta amb els
seus productes i la majoria es poden visitar, alguns de forma gratuïta i altres pagant. Els més espectaculars són els del Pinell del Brai,
amb uns interiors esplèndids i un
exterior decorat amb ceràmiques
de Xavier Nogués; el de Gandesa,
que el passat mes d’octubre va rebre la visita del conseller Joan Manuel Tresserras, el qual va anunciar el compromís del Departament de Cultura de la Generalitat
per a la seva restauració; el de Bar-

Uns veuen en Martinell
l’últim testimoni del
modernisme. Altres, una
mostra de noucentisme
berà de la Conca, que ha estat objecte d’un interessant projecte de
final de carrera de l’arquitecte Josep M. García Fuentes, qui proposa una ampliació ambiciosa, però
molt respectuosa; el de Nulles,
d’un gran impacte visual; i també,
entre altres, els de Rocafort de Queralt, Montblanc, Pira, Vila-Rodona, Falset o Cabra del Camp; fins i
tot n’hi ha alguns de més senzills,
com el de Llorenç del Penedès, que
presumeixen, a més de fer vi, de
produir el millor oli del món. A les
terres lleidetanes també n’hi ha
uns quants que segueixen produint bon oli, però sobresurt, tant per
l’arrauxat estil com per les dimensions, el Sindicat Agrícola de Cervera, destinat a fer farina fins que,
el 1985, l’associació va fer fallida i
l’edifici passava a mans particu-

lars. Fa poc ha estat adquirit pel
municipi cerverenc, que n’està estudiant els possibles usos a l’espera de rebre subvencions pertinents,
ja que, com altres, és declarat bé
cultural d’interès nacional.
L’edifici de Vilajuïga, a l’Alt
Empordà, no ha tingut massa
sort. De fet, va quedar a mig construir, malgrat que el projecte de
Martinell era tant o més ambiciós
i reeixit que la resta. Encara no fa
deu anys, els cooperativistes el van
vendre per problemes financers i
ara és privat. Un posterior robatori el va deixar buit.
A la província de Barcelona,
l’únic celler que encara funciona,
amb collita pròpia i dels cooperativistes, és el de Moja, a l’Alt Penedès, menys conegut que la resta,
però molt digne. El seu veí de Les
Cabanyes fa tretze anys que és particular i no es visita. El de Sant
Cugat, que mai es va finalitzar, acabaria amb els anys a ser propietat
municipal i se n’ha enderrocat
part de la tanca —que suposadament no era de Martinell, tot i que
s’hi assemblava bastant— i s’han
deixat els arcs parabòlics interiors
a la vista, en una mena d’estranya
plaça postmoderna. A Rubí, la
cooperativa va passar per mals moments al final de la dècada de 1980
i va perdre l’edifici, que va passar
a l’Ajuntament. No fa molt, en
plena restauració, un temporal va
ensorrar la teulada, però es restaurà de nou i es reformà per convertir-lo en el futur museu de Rubí. I
per fi, el de Cerdanyola-Ripollet,
que, com la resta, estava la mar de
bé, va ser enderrocat fa temps per
culpa del traçat de la C-58, que va
a Manresa, i els cooperativistes,
sense vinyes ni celler, es van dedicar a la compravenda fins fa dos
anys. Al nou local que havien bastit amb ben intencionades i testimonials referències neomartinellianes hi ha ara una botiga d’accessoris per animals de companyia.

Obres de Lluís Domènech i
Montaner i Pere Domènech
Roure:
왘 L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
Cooperativa Agrícola (1913).
En funcionament.
Avinguda Josep M. Rendé i
Ventosa, 5. Telèfon: 977 870161
Obres de Cèsar Martinell:
왘 Rocafort de Queralt (Conca de Barberà)
Cooperativa
Agrícola
(1918-1931). En funcionament.
Avinguda Catalunya, 35. Tel.
977 898005
왘 Barberà de la Conca (Conca de Barberà)
Sindicat
Agrícola
(1919-1921). En funcionament.
Lleugerament reformat fa poc.
Comerç, 1. Tel. 977 887035
왘 Montblanc (Conca de Barberà)
Sindicat de Vinyaters (1919).
En funcionament.
Muralla de Sant Tecla, 54-56
Visites concertades a l’Oficina
de Turisme de l’Ajuntament de
Montblanc. Tel. 977 861733
왘 Pira (Conca de Barberà)
Cooperativa Agrícola (1919).
En funcionament. Només se’n
pot visitar l’exterior.
Arnau de Pons, 16
왘 Aiguamúrcia (Alt Camp)
Sindicat Agrícola (1919). Fora del seu ús original. Només
se’n pot visitar l’exterior.
Carretera de Santes Creus, s/n
왘 Santes Creus (Alt Camp)
Cooperativa Agrícola (1921).
Fora del seu ús original. La mateixa entitat acaba d’obrir-hi una
agrobotiga.
Pau Casals, 17
Per a més informació: Oficina
de Turisme de Santes Creus. Tel.
977 638141
왘 Alió (Alt Camp)
Sindicat Agrícola (1917). Fora del seu ús original.Només se’n
pot visitar l’exterior.
Carretera C-246, s/n
왘 Cabra del Camp (Alt
Camp)
Sindicat Agrícola (1920). Fora del seu ús original. Només
se’n pot visitar l’exterior.
Carretera del Raval de la
Creu, s/n
왘 Vila-Rodona (Alt Camp)
Cooperativa
Agrícola
(1918-1919). En funcionament.
Carretera de Santes Creus, 4.
Tel. 977 638004
왘 Nulles (Alt Camp)
Sindicat Agrícola de Sant Isidre (1918). En funcionament.
Estació, s/n / Raval de Sant
Joan, 7. Tel. 977 602622
왘 Gandesa (Terra Alta)
Sindicat de Cooperació Agrícola, celler (1919-1920). En funcionament.
Avinguda Catalunya, 28 /
Reis Catòlics, s/n. Tel. 977
420017
왘 El Pinell de Brai (Terra Alta)
Sindicat Agrícola, celler i molí d’oli (1918-1922). En funcionament.
Pilonet, 8-10. Tel. 977 426234
왘 Cornudella de Montsant
(Priorat)
Sindicat Agrícola. Celler i molí d’oli (1919-1920). En funcionament. Només se’n pot visitar l’exterior i la botiga. Tel. 977 821329
Comte de Riu, 2

왘 Falset (Priorat)
Celler Cooperatiu (1919). En
funcionament.
Miquel Barceló, 31. Tel. 977
830105
왘 Llorenç del Penedès (Baix
Penedès)
Sindicat Agrícola (1920). En
funcionament. Només se’n pot visitar l’exterior, la resta només es
pot fer de forma excepcional.
Pompeu Fabra, 3. Tel. 977
677022
왘 El Soleràs (Les Garrigues)
Cooperativa Agrícola, molí
d’oli (1920). En funcionament.
Carretera de Bellpuig, 5
Visites concertades. Tel. 973
133234
왘 Cervera (Segarra)
Sindicat Agrícola, farinera
(1920-1922). Fora del seu ús original. Només visitable l’exterior.
Vidal de Montpalau, s/n
왘 Sant Guim de Freixenet (Segarra)
Sindicat Agrícola (1920). Fora del seu ús original, actualment
és un magatzem de ferros de propietat particular. Només se’n pot
visitar l’exterior
왘 El Palau d’Anglesola (Pla
d’Urgell)
Cooperativa Agrícola de Sant
Roc (1919). En funcionament.
Molt deteriorat i reformat. Només visitable l’exterior.
Urgell, s/n
왘 Igualada (Anoia)
Sindicat Agrícola, celler i molí d’oli (1921). En funcionament
només el molí i el magatzem d’oli
Joan Abad, 6. Tel. 93 8030917
왘 Les Cabanyes (Alt Penedès)
Celler Cooperatiu (1920). En
funcionament. Actualment de
propietat privada. Només visitable l’exterior.
Cinc, 6
왘 Moja (Alt Penedès)
Sindicat Agrícola de Moja
(1921). En funcionament.
La Carrerada, s/n. Tel. 93
8903592
왘 Rubí (Vallès Occidental)
Sindicat Agrícola (1920). Actualment de propietat municipal.
Només se’n pot veure l’exterior,
fins que l’edifici no s’adequï com
a futur Museu de Rubí.
Pintor Murillo, 106 / Federico
García Lorca
왘 Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Celler Cooperatiu i Caixa Rural (1921). Inacabat. Actualment
de propietat municipal. Es pot
visitar parcialment, ja que no té
les parets de tancament i està enmig d’una plaça.
Sant Medir, 22 / Rambla del
Celler, s/n
왘 Vilajuïga (Alt Empordà)
Cooperativa Vinícola de l’Alt
Empordà, destil·leria d’alcohol
(1920). Inacabada. Fora del seu
ús original, de propietat privada.
Només visitable l’exterior.
Estació, s/n / carretera de Roses.
(Les dades s’han extret del
llibre de Cèsar Martinell Brunet, Construcciones agrarias en
Cataluña, COAC, Barcelona,
1975, i del web del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya: coac.net/martinell. S’han rectificat algunes dades de la pàgina web, com els horaris de visita o telèfon, per actualitzarles).

EL PAÍS, dijous

LA REBOTIGA

La trilogia
d’Uhlman sobre
la barbàrie nazi
Columa edita per primera vegada
en català la trilogia —tres volums
en un estoig en format de luxe—
en què l’escriptor Fred Uhlman
reflecteix magistralment la barbàrie de la Segona Guerra Mundial. Tres títols amb els quals l’escriptor (advocat
laboralista a l’Alemanya prenazi i conegut pintor
naïf a l’exili) va merèixer el reconeixement internacional. Les tres novel·les esdevenen tres parts d’una
commovedora història d’amistat entre dos joves
que es veu truncada pel nazisme.
L’amic retrobat / L’ànima valenta / El retorn.
Fred Uhlman. Columna. 275 pàgines, 30 euros

Lletres
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Un miler de veus
sobre Barcelona
En un recull documental sense
precedents, Lluís Permanyer ha reunit en aquest volum cites de gairebé un miler de personatges no
catalans sobre la ciutat de Barcelona, evocada en la literatura, el
còmic, el disseny, la pintura o la
música al llarg de 2.000 anys. L’autor ja va publicar
el 1993 un llibre que recollia mig miler de testimonis
sobre Barcelona. L’èxit assolit el va animar a ampliar la recerca, el resultat de la qual és aquest nou
volum.
1.000 testimonis sobre Barcelona. Lluís Permanyer. La Campana. 878 pàgines. 29 euros

Retrat d’una
biblioteca simbòlica
La historiadora Isabel Segura repassa alguns episodis de la intensa vida de la que va ser la primera biblioteca pública de dones
d’Europa (L’Institut de Cultura i
Biblioteca Popular de la Dona,
de Barcelona), creada el 1909.
Un espai que va esdevenir un “enclavament emotiu” per a moltes generacions de dones, des de principis del segle XX fins a l’actualitat.
Memòria d’un espai. Isabel Segura. Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. 192 pàgines. 14 euros

Una obra teatral
amb la guerra
com a teló de fons
El director i dramaturg Jordi Casanovas va guanyar el Premi de
Teatre Eduard Escalante-Ciutat
de València 2006 amb aquesta
obra, on s’entrecreuen les històries i les vides de nou personatges que encaren els estralls de la
guerra com poden. Estralls és una paràbola sobre la
capacitat anorreadora de les guerres i alhora una
reflexió sobre la pròpia identitat.
Estralls. Jordi Casanovas. Bromera. 101 pàgines.
8,70 euros

Una lliçó d’harmonia
LLUÍS MUNTADA
Pinyols d’aubercoc
Emili Manzano
L’Avenç
126 pàgines. 17 euros

U

na bona obra literària
sempre reposa sobre
l’harmonia de les diverses forces que la componen. A Pinyols d’aubercoc es desplega una delicada alquímia de
l’escriptura: cadascun dels elements —sinestèsics, evocadors,
elegíacs...— que irriguen el cos
d’aquestes proses exalça una fusió tel·lúrica del llenguatge, on el
sentit del text es transparenta
amb la llengua que l’expressa.
Des d’una perspectiva que recorda la magnífica plasticitat oral de
la literatura de Llorenç Riber o
Maria Antònia Oliver, l’aplec del
conjunt de proses que Emili Manzano (Ciutat de Palma, 1964) va
publicar a la revista L’Avenç al
llarg del 2006 s’inscriu en una
rica tradició d’escriptors contemporanis que, com ara l’obra de
Perejaume o els dietaris de Miquel Pairolí, explora les marques
inherents de l’idioma, aquesta
majestuosa espiritualitat carnal
que es dóna quan el pensament
estableix una íntima aliança amb
el llenguatge. “Visc el meu quotidià en tres llengües, però el dialecte és com un corrent subterrani
que flueix per davall del pensament i cerca constantment ulls
per brollar”, escriu Manzano en
el prefaci d’aquest llibre que significa el seu debut literari i que
de manera deliberada crea un sinuós joc de miralls reflectint altres miralls: pensament i llenguatge s’atrapen i es reboten l’un a
l’altre.
L’objecte primordial de Pinyols d’aubercoc és el temps. Sense estridències, sense oripells melosos, amb una portentosa sensibilitat afectada pels estímuls
més lleus, les proses d’aquest llibre reuneixen en un mateix fris
narratiu una crònica objectiva
de la transformació de la Mallorca dels seixanta als vuitanta,
així com l’educació sentimental
de l’autor. La infantesa, l’adolescència, el moment paralitzant
d’abandonar l’illa per anar a
Barcelona a estudiar, un periple
de vida bohèmia a París, les mitologies familiars, el buit indissoluble que deixen les persones estimades i que ja han mort, la
irrupció del turisme, la violència

L’escriptor Emili Manzano. / CARLES RIBAS

ensordida que es dóna quan desapareix un món i una generació
sencera queda sepultada en nom
del progrés..., tots aquests aspectes cristal·litz en en una exploració minimal del temps psicològic. El jo es converteix en la clepsidra que mesura el pas i els embats del temps. Per concretar el
desfici d’aquest procés hi ha
imatges tan vehements com la
que proporciona el padrí de l’autor, quan de sobte s’arromanga
la màniga i mostra al seu nét
adolescent el tatuatge d’una ballarina: “Ara la meva carn és
flonja i la pell me penja, però
quan tenia els braços forts com
els teus, movia els músculs per
fer-la ballar”, li diu. La memòria deixa cicatrius en la pell
del temps. Les cicatrius poden
tenir la forma d’una ocarina
—com la que molts anys enrere

COLLS I PUNYS

Els grafistes
NARCÍS COMADIRA

A

cabo de rebre un llibre preciós. Me l’envia Daniel Giralt-Miracle i es tracta del seu discurs
d’ingrés a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi. El llibre, dissenyat per Enric Satué i maquetat per Víctor Oliva i amb el text de Daniel GiraltMiracle, reuneix en la seva autoria tres noms de nissagues prestigioses de les arts gràfiques del país. GiraltMiracle traça en el seu discurs, La generació dels grafistes, una breu però verídica història —com podríem dir
parafrasejant Roberto Longhi— d’això que ara coneixem com a “disseny gràfic”. Giralt-Miracle va a buscar els orígens d’aquesta història a la Barcelona de
l’Exposició Universal del 1888, en la renovació de tot
ordre que va significar per a la ciutat aquell esdeveniment. I ens recorda que Catalunya, llavors, era la fàbrica
d’Espanya i que els productes necessitaven imatge. Etiquetes, marques, cartells. Ens explica com els pintors
van esdevenir “cartellistes”, seguint la moda parisenca, i
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així Ramon Casas i Santiago Rusiñol van ser els Toulouse-Lautrec i els Mucha del país. Ens recorda els concursos de l’Anís del Mono i del xampany Codorniu i el de
les cigarretes París. Després parla de les arts gràfiques
noucentistes, quan el cartellisme, lligat a la tipografia
esdevé una eina educativa del gust. El cartellisme, que
recull després el decorativisme i el racionalisme, va arribar fins a la guerra civil, en la qual va tenir una importància extraordinària, com tothom sap. És a partir

va enviar el desnonat oncle Macià des de França, abans que se
li perdés definitivament el
rastre—, pot ser una taca de
sang inesborrable o una clapa de
cendra al fons de l’hort. La superposició de plans temporals
unida a una exuberant volubilitat lingüística on cada mot és
just el mot que ha de ser permet
afinar l’inventari vital: l’autor,
ja de gran, mentre escriu a prop
de la seva amant adormida, associa el soroll que fa l’estilogràfica
amb els xiulets dels pinyols d’aubercoc que ell fabricava en la seva infantesa. El temps i els seus
vendavals: mentre apilona la
llenya, l’autor fa com si la padrina, ja morta des de fa anys, encara fos viva. El lirisme és un bàlsam: “Demà partesc. Un altre
pic. Pensau en mi perquè no vos
oblidi”. Un llibre inoblidable.

d’aquí que comença la tesi pròpiament dita de GiraltMiracle, tesi que podríem resumir així: el cartellisme
esdevé grafisme quan s’implica en la lluita per les llibertats, entre les quals la de la modernitat. És aquesta
època la que estudia Giralt, l’esplendor de la qual situa
en els anys seixanta del segle passat. Noms com Josep
Pla-Narbona, Joan Pedragosa, Enric Huguet, Tomàs
Vellvé, Rey Padilla, Morillas, etc., ens suggereixen imatges que formen part indiscutible d’aquells anys. Giralt
fa una petita glossa de cadascun i el llibre és il·lustrat
amb alguns dels treballs més personals de cada grafista.
Aquests que es van anomenar grafistes, amb aquest
neologisme que ja forma part del nostre lèxic, també es
van agrupar dins del FAD i, el que és més important,
van definir l’àmbit del seu treball: “tot el que faci referència al foment i l’estudi del grafisme, és a dir, expressió gràfica aplicada a la publicitat i a les arts gràfiques
en general o a qualsevol altra activitat similar”. I en van
definir les intencions: “vetllar pel manteniment de la
qualitat ètica i estètica de la producció gràfica en general”.
Després de la transició, i amb una important presència en la societat, el “grafisme” es converteix en “disseny
gràfic”. Tots recordem allò que es preguntava en aquells
anys, en la Barcelona preolímpica: “Estudies o dissenyes?” Ara el país és ple de dissenyadors gràfics, alguns
esplèndids. Molts, anodins. També en aquest món, com
en tots, el desert de la mediocritat avança.

EL PAIS, dijous
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Sota l’influx del ‘rock and roll’

ELS VOSTRES CLÀSSICS

La paradoxa
del filòsof

MIQUEL JURADO
Animals de rock and roll
Àngels Bronsoms
Pòrtic
238 pàgines. 21 euros

L

a dècada de 1970 va ser, a Espanya, una època convulsa.
Afirmació rotunda sobre la
qual tothom està d’acord (encara que per les raons més diverses).
Ja d’entrada va ser una dècada que va
viure l’últim franquisme, la mort del
dictador i els inicis de la democràcia,
va veure morir Mao Zedong i Salvador Allende, l’assassinat de Salvador
Puig Antich, la intervenció de Pau Casals a l’ONU, el “Ja soc aquí!” de Tarradellas, les primeres retransmissions
radiofòniques de futbol en català,
l’aparició del PC (l’ordinador, és clar,
tot i que també es va legalitzar l’altre
PC, el comunista)... La de 1970 també
és la dècada del naixement del punk,
d’El Víbora, del primer Zeleste, del
concert dels Rolling Stones a la Monumental, del Canet Rock... i molts altres etcèteres relacionats o influïts per
això que anomenem rock and roll i
que no només van marcar una generació (la que els va viure) sinó tot el que
va venir després. Traces que encara
poden trobar-se sense necessitat de

bussejar en l’underground.
La periodista gironina Àngels
Bronsoms ha rebuscat en aquestes traces i els ha seguit la pista fins arribar a
les arrels. Al seu llibre Animals de rock
and roll, Bronsoms ha reunit divuit
entrevistes amb alguns personatges
que van viure aquella època sota la
influència directa del rock and roll.
Només es troba a faltar la presència d’alguns músics. Els únics que apareixen són Alaska i Ramoncín, més
recordats a l’ambient previ a la movida madrilenya. D’alguna manera
l’absència dels autèntics protagonistes,
si es parla de rock and roll, posa en
primer pla els personatges secundaris:
periodistes, organitzadors de concerts,
fans, venedors de discos, fotògrafs, dissenyadors, dibuixants de còmic, cineastes, ... Una opció de l’autora que deixa
clar ja d’entrada que, en realitat, la
música no era el més important: la
societat jove necessitava trobar alguna
cosa a la qual aferrar-se per mostrar la
seva diferència i la música (com ja ho
havia estat en les dues dècades anteriors) va ser el millor dels vehicles.
Certament, si aguditzem la memòria, què va quedar del punk català
d’aquells anys? Qui recorda noms nascuts musicalment en aquesta dècada

que deixés la seva empremta? Difícil
exercici de memòria davant el qual no
queda més remei que acceptar que la
tesi sobreentesa de Bronsoms és la certa: els músics locals eren el que menys
importava i el que ha perdurat era tot
el que es movia al seu al voltant, la
societat que es va crear a partir d’una
música que arribava de més enllà de
les nostres fronteres.
Bronsoms parla amb, entre d’altres, Gay Mercader, Àngel Casas, Antonio Miró, Mariscal, Víctor Jou o
Juli Capella. Les veus de personatges
rellevants s’alternen amb altres històricament prescindibles posant totes al
descobert, una vegada més, la ingenuïtat d’una societat en què a les dificultats per trobar discos (cosa increïble per a les noves generacions aferrades al ratolí) s’afegien els problemes
provocats per la censura, el franquisme o les drogues.
Un retrat interessant d’una època,
encara que lògicament fragmentat,
realitzat, això sí, sense nostàlgia. No
es tracta de portar el passat als altars
sinó de col·locar-lo en el seu lloc exacte i Bronsoms ho assoleix amb una
prosa fluïda que es llegix d’una tirada
(com a mínim per als que vam viure
aquella època).

Una de les il·lustracions de Riki Blanco per al llibre Com un peix a l’aigua, amb text de Daniel Nesquens.

L’estil ‘Blanco’
PEP MOLIST
Com un peix a l’aigua
Daniel Nesquens
Trad. Aloe Azid. Il·lustr. Riki Blanco
Thule
36 pàgines. 14,90 euros

La casa del misteri
Carmen Gil
Trad. Albert Jané. Il·lustr. Riki Blanco
Combel
36 pàgines. 12 euros

D

aniel Nesquens i Carmen
Gil són dos dels autors actuals que conreen el conte
breu per a infants amb més
destresa i que s’afegeixen a la llista
dels grans mestres del gènere, formada
per autors com Ricardo Alcántara,
Gabriela Keselman o Teresa Duran.
Les darreres obres d’ambdós han estat il·lustrades per Riki Blanco (Barcelona, 1978).
Blanco forma part d’una nova
generació d’il·lustradors (en què
també hi figuren Pablo Auladell,
Mariona Cabassa, Roger Olmos,...)
que aporta una nova i fresca visió
de la professió i uns àlbums
il·lustrats innovadors, adreçats a públics de tota mena i edat, que són
ben valorats aquí i a l’estranger.
Blanco és un il·lustrador que també
treballa com a dissenyador i que ha

irromput amb força en el panorama
de la literatura infantil amb dues
obres escrites i il·lustrades per ell
mateix. L’una, Contes puça —que li
valgué el segon Premio Nacional de
Ilustración 2007 i el reconeixement
de la crítica—, és un catàleg dels
personatges d’un circ amb una definició poètica a manera de contes
molt breus, amb una composició
excel·lent i unes il·lustracions que
combinen el negre de l’obscuritat i
les ombres amb els ocres i grocs
dels personatges il·luminats pels focus. La segona obra, Miopi, és un
àlbum editat només a Itàlia que li
valgué el Premi Junceda 2005. Si hi
afegim els encàrrecs rebuts els darrers temps i que comencen a aflorar, el seu estil es va fent cada cop
més visible i familiar.
Dos dels llibres més interessants
apareguts els darrers mesos són
obra seva. La casa del misteri, de
Carmen Gil, és un altre catàleg, en
aquest cas dels personatges de la
por que habiten la casa de nines de
la nena protagonista. Costa veurehi la mà i l’estil de l’il·lustrador, de
ben segur pel fet d’apostar per una
tècnica diferent a la que ens ha acostumat. Combina la il·lustració amb
la fotografia de retallables i objectes que usa per construir els perso-

natges. Blanco ofereix un ventall
ampli d’enfocaments, de colors,
d’acuradíssimes composicions de
les pàgines... El text, com en d’altres històries de Gil, està escrit en
rodolins, el que fa que l’adaptació
de la rima al català grinyoli una
mica.
On podem admirar l’estil de
l’il·lustrador amb tots els seus ingredients és a Com un peix a l’aigua, de
Daniel Nesquens, autor que treballa l’absurd i la ironia d’una manera
impecable. Ens presenta un noi anomenat Oceà que es mou amb cadira
de rodes i a qui li encanta l’aigua en
totes les seves expressions, ja que és
el mitjà on pot deixar anar les seves
ànsies de llibertat. El text és brevíssim, cosa que fa que la il·lustració
hagi de narrar la història d’una forma totalment imaginativa, sense haver de cenyir-se a descripcions precises. Blanco inventa cadascun dels
escenaris, amb una gran varietat
compositiva i de punts de vista, pensada al mil·límetre, amb pàgines
summament impactants i suggeridores, com la mateixa coberta. Observada des de fora, la dificultat seria
haver de triar una pàgina sobre les
altres en funció del tractament que
el jove il·lustrador aplica a cadascuna d’elles i al conjunt en general.

JORDI LLOVET

P

assejant per la vora del Sena, un bon dia de l’any
1890 un bibliotecari de la Comédie Française, dit
Georges Monval, va trobar en una d’aquelles parades
que hi tenen els bouquinistes un cartipàs que contenia, entre altres rareses, una còpia manuscrita del llibre de
Diderot (1713-1784), El nebot de Rameau. Si no hagués estat
per aquesta troballa, avui ens hauríem de conformar a llegir
aquesta obra extraordinària adés en llengua alemanya
—segons la traducció d’una altra còpia que va fer-ne
Goethe, tot destruint en acabat l’original francès— adés en
qualsevol altra de les còpies no autògrafes que es conserven.
Ja és estrany que un autor tan celebrat, i força ben situat
en els ambients aristocràtics i burgesos del París dels seus
anys de vida malgrat l’oposició ferotge contra la seva Encyclopédie per part dels jesuïtes, entre altres faccions, no
deixés en lloc segur, abans de morir, el manuscrit definitiu
d’aquesta rara novel·la dialògica, Le neveu de Rameau; però
no té res d’estrany, en canvi, que no la publiqués en vida, com
sí que va fer amb bona part de la seva producció literària i
enciclopèdica: el llibre porta una bilis tan escandalosa,
adreçada a molts dels seus contemporanis, que resulta comprensible que l’autor només el fes córrer en còpies manuscrites, com se solia fer abans de la invenció de la impremta.
Per dir-ho clar: El nebot de Rameau —que ara arriba als
lectors catalans amb pròleg excel·lent de Ramon Alcoberro i
traducció magistral d’Oriol Ponsatí-Murlà (aquest no deu
ser de Barcelona, gràcies a Déu, perquè té un català, en lèxic
i en prosòdia, de molt gran categoria), Girona, Accent Editorial, 2007— és una obra que mereix figurar en un racó
destacadíssim de tota biblioteca, juntament amb unes quantes obres més que se li assemblen, com ara L’elogi de la
ximpleria, d’Erasme de Rotterdam, Gargantua, de Rabelais,
Tristram Shandy, de Laurence Sterne, o Càndid, de Voltaire.
Tots aquests llibres
són anteriors a Le neveu de Rameau, però
Diderot va proposar-se
la llista podria continuar fins a incloure
manifestar un escepticisme una altra cosa tan carregada de fel contra
i un cinisme absoluts i
l’estultícia humana
com la novel·la pòstuirrebatibles
ma de Flaubert,
Bouvard et Pécuchet,
en la qual l’autor tenia la intenció, segons que li va confessar a Mme Roger des
Genettes el 18 d’agost de 1872: “ la ràbia que porto dintre.
Sí: per fi m’alliberaré de tot el que m’asfixia. Vomitaré
damunt els meus contemporanis el fàstic que m’inspiren
encara que tingui que deixar-hi la pell”.
A El nebot de Rameau —que, de fet, és un personatge
històric, músic com el seu oncle, però sobretot brivall,
bevedor, cantamanyanes, estafador, imbècil, golut i
espolsabutxaques— Diderot va acomplir-hi un semblant
propòsit, però d’una manera encara més directa que el
novel·lista del segle posterior: va posar-hi un narrador
que es pot confondre amb Diderot mateix, i després va
posar-hi només dos personatges que dialoguen: un “Jo” i
un “Ell”, essent aquest segon, aparentment, el famós
nebot. Una altra cosa és preguntar-se qui és “Jo”. ¿És
Diderot? Us diria que sí, sempre que acceptem que “Ell”,
és a dir, el nebot de Rameau, també sigui Diderot i ningú
altre. Aquesta és la gràcia.
Allò que va proposar-se l’enciclopedista en aquest
llibre tan extraordinari va ser manifestar un escepticisme
absolut, irrebatible, davant les mostres d’optimisme que
presentava la classe burgesa ascendent a la França de la
segona meitat del segle XVIII, i també davant (aquesta és
la paradoxa del filòsof!) de l’optimisme racionalista que
exhibia, en aparença, aquesta obra tan emblemàtica de la
Nova Raó francesa que va ser l’Encyclopédie —per això
el lector farà molt bé de llegir aquest llibre de Diderot
simultàniament al gran llibre de Philipp Blom, Encyclopédie, Barcelona, Anagrama, 2007. Més encara: El nebot de
Rameau atempta contra una tradició ja secular en temps
de Diderot, que és la dels grans moralistes: “Ell”, el
nebot, diu que ha llegit i rellegit sense parar Teofrast i La
Bruyère, a la qual cosa “Jo” respon: “Són lectures excellents”. Però la veritat del llibre porta a un altre lloc, i
aquest és un lloc veritablement escandalós, de tan escèptic, per no dir cínic, dit amb tot el respecte per aquestes
escoles de la filosofia grega: en matèria de raó, de moral,
d’estètica i de política, Diderot ve a dir-nos que tot estava
més que acabat. Érem als anys 60-70 del segle XVIII.
Aquesta és, jo diria, la gran lliçó d’aquest llibre incomparable: tot just s’afirmava el racionalisme burgès a
França i pertot, quan un dels seus representants més
gloriosos i l’home més significatiu de la gran empresa de
l’Encyclopédie, minava, fins als seus fonaments més amagats, un optimisme i una epistemologia que tot just acabaven d’estrenar-se.

EL PAÍS, dijous

6 / QUADERN

10 de gener de 2008

RAMON FONTDEVILA / Director del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional

“La majoria de la
cultura popular viu
sense subvencions”
ISRAEL PUNZANO

P

ot sobreviure la cultura popular i tradicional catalana
en un món globalitzat? Els
catalans encara ballaran
sardanes al segle XXII o un híbrid
amb danses africanes? La tradició
té un problema d’estètica? És necessari mantenir actituds defensives? Durant dècades, s’ha mantingut en aquest àmbit un discurs catastrofista que ara comença a trontollar. Ramon Fontdevila i Subirana, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, és un exemple
d’optimisme. Si bé considera que
resta molt de treball per fer, rebutja que la cultura popular estigui
en crisi.
Pregunta. Com veu el moment
actual de la cultura popular catalana?
Resposta. Aquest és un bon moment, perquè hi ha moltíssima diversitat. La cultura popular és
molt útil per la comunitat en moments com aquest, perquè ofereix
espais per compartir.
P. La cultura popular i tradicional pot sobreviure sense les subvencions?
R. La majoria de la cultura popular viu sense subvencions. Altra
cosa és que hi ha una part de la
cultura popular que ha entrat en
aquesta dinàmica de les subvencions, com moltes altres manifestacions culturals o serveis de primera necessitat per la ciutadania. Sortosament hi ha molts productors
de cultura popular que funcionen
senzillament pel gust de fer coses,
de crear imaginari o de compartir
experiències. I això, sense cap suport públic al darrere. Ha de quedar clar que no podem donar diners a tots, que no es pot subvencionar tot.
P. La globalització és una amenaça o una possibilitat?
R. És una possibilitat, però,
com en totes les coses, participarne també té els seus riscos. Cal evitar el perill de caure en una societat homogeneïtzada i estandaritzada on tot sigui mimètic i universal.
Hem d’aprofitar allò que té de bo
aquesta globalització, per exemple, la capacitat de comunicar-nos.
Ara bé, encara es donen fractures
socials, perquè no tothom té Internet. En aquest context de globalització, la cultura popular aporta
elements per identificar-nos, però
sabent que som membres d’una comunitat més gran. També és una
necessitat, perquè la majoria de
persones en les nostres estones
d’oci busquem experiències singulars. No tothom vol el mateix el
mateix dia, ni en el mateix lloc.
P. Com es tradueix en mitjans
la voluntat política d’enfortir el
centre que dirigeix?
R. En el primer Govern d’Entesa ja es va manifestar la voluntat
d’enfortir el centre. Això es va
veure clarament en els pressupostos del 2005 i del 2006, quan hi va
haver un creixement dels recursos
econòmics. Aquest és un bon
símptoma, però ara hem de racionalitzar aquests recursos. No vol
dir que ja en tenim prou, en necessitem més. No només diners, sinó

també més capital humà. I sobretot, idees. No hem d’actuar com a
motor de la cultura popular, perquè no pot ser que la generi l’administració pública. Això seria una
ximpleria. Però sí hem de millorar
o repensar aquesta producció cultural, especialment la que viu del
suport públic, per no repetir conductes del passat.
P. Quantes persones treballen
actualment al centre?
R. En aquests moments, el centre té unes 35 persones treballant.
És una de les direccions generals
més petites del Govern. Aquests
treballadors gestionen uns 8 milions d’euros a l’any, dels quals el
25% es destinen a subvencions. És
a dir, uns 2 milions d’euros. A més,
hi ha gairebé 5 milions més que
provenen del fons de caixes d’estalvis, d’un acord que hi ha establert
des de fa anys. En total, serien uns
13 milions d’euros a l’any, dels
quals es destina un 50% a donar
suport a activitats o subvencionarles. També donem suport a la recerca etnològica amb beques.
P. La formació dels ajuntaments democràtics va ser molt important per la cultura popular,
quin paper juguen a l’actualitat?
R. Més enllà de tot el que fa la
gent sense suport públic, els ajuntaments són la primera font de finançament de moltes manifestacions de la cultura popular i tradicional. Això moltes vegades ho estableix el calendari propi de les festes majors. El que sí hem vist és
que tots els municipis busquen especialitzar-se, tenir coses singulars.
Això provoca que a vegades fem
barreges molt grans. Per exemple,
l’akelarre de Cervera. Té el seu origen en la bruixeria i acaba sent un
festival nocturn de rock impressionant. Això és cultura popular? Sí,
segueix sent cultura popular, però
alguns aspectes queden aparcats.
Però també té l’avantatge de mantenir viva aquesta tradició, perquè
hi va molta gent i funciona.
P. Pot arribar un moment en
què les manifestacions culturals
dels nouvinguts siguin de l’abast
d’aquesta entitat?
R. Es poden incorporar ja. Partim d’una concepció molt oberta.
La gent que viu al país i té ganes
de fer cultura en aquest país està
fent cultura catalana. Però no es
tracta de reiterar unes formes culturals sense més. És a dir, si arribo del Senegal i em poso a La
Rambla a tocar els bongos com
ho feia al Senegal... Doncs això és
cultura del Senegal a La Rambla i
no cultura catalana, perquè no
s’ha donat cap tipus de contaminació. És evident que determinades músiques africanes, aspectes
gastronòmics del Marroc, algunes danses d’Amèrica del Centre,
per citar alguns exemples, ens acabaran influint. És així.
P. Però aquest treball no s’ha
fet en el cas del folklorisme regional d’altres llocs d’Espanya mantingut viu encara ací per la immigració dels anys 50, 60 i els seus
descendents.
R. Molta de la gent que ha
vingut a viure a Catalunya els últims 50 anys s’ha incorporat a la

Ramon Fontdevila, retratat ahir a Barcelona. / EDU BAYER

“Ha quallat una
fórmula de cases
regionals i de
folklorisme en el
sentit més arcaic”
“La globalització
és una possibilitat, no
una amenaça. Però
com tot, té riscos
que cal evitar”
vida social i cívica catalana. Vol
dir que tots ballen sardanes?
Doncs no, perquè ballar sardanes
no és cap indicatiu. També n’hi
ha que mengen pa amb tomàquet
i altres que no. És veritat que ha
quallat una fórmula de cases regionals i de folklorisme en el sen-

tit més arcaic de la paraula.
P. No s’ha perdut massa temps
en postures defensives?
R. En alguns moments històrics, com a l’època de la repressió franquista, aquestes postures
eren necessàries perquè no desapareguessin els trets que ens defineixen com a col·lectiu. Una cosa porta a l’altra. Hi ha persones
que no abandonen les actituds defensives, perquè sempre les han
mantingut. També hi ha manifestacions culturals que semblen
molt antigues, però que no ho
són. El cas més conegut és el del
Correcfoc de Barcelona. Els nois
del 2008 es poden pensar que es
fan correfocs, una cosa tan nostrada, des de fa 500 anys. Collons,
no. En fa 25, des de l’establiment
dels ajuntaments democràtics.
Les posicions defensives són pròpies de la condició humana, però
tot és fruit del temps. Jo no diria
que s’ha perdut el temps. Cal
qüestionar algunes coses establertes, perquè així en sortiran de noves. Si pensem en el que es feia fa
100 anys a Catalunya, més enllà
de l’Empordà, ningú sabia que

eren les sardanes. Que no s’han
ballat sempre? No. Curiosament,
va ser durant el franquisme quan
van tenir més força. Ara estan en
crisi? No. Les balla qui vol i ja
està. I tenim més músics de cobla
que mai.
P. Els mitjans públics de comunicació catalans fan una bona tasca de difusió?
R. (Riu).
P. Aquest riure vol dir que no?
R. Hi tenim dificultats amb la
cultura popular, perquè de vegades la considerem de segona divisió. Aquests, ui, són els de la barretina, els de l’espardenya... I això
es nota en els mitjans de comunicació. Però també hi ha programes com els dels bolets que interessen a la gent perquè estan ben
fets. Ara estem treballant de cara
al Nadal de 2008 per disposar
d’un nou text pels Pastorets, que
es podran veure primer en uns
programes de la televisió. No es
tracta que els municipis deixin de
fer els que ja fan, però serà útil
per altres. Ens hem de treure la
sensació que la cultura popular
catalana està en crisi.
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Interior amb escales
XAVIER MONTEYS

L

a biblioteca de la Sagrada
Família forma part d’un
edifici que allotja diversos
usos situat a la cantonada
de Provença amb Castillejos.
L’edifici, a l’exterior, dóna una
forma al xamfrà que ja hem pogut
veure en altres edificis barcelonins
més o menys recents. De fet, presenta una forma sorgida, com en
altres edificis contemporanis, de
la separació del programa en
parts clarament definides i fa de
la unió d’aquestes parts el seu argument formal. A aquesta manera de fer en arquitectura se la sol
anomenar articular. Els edificis articulats fan de la unió de les parts
la seva raó de ser. Aquest és el cas
de la nova comissaria dels Mossos
de la Travessera de les Corts o de
la central telefònica de la Vil·la
Olímpica, per posar dos casos propers.
Però una de les conseqüències
més vistoses de dividir el programa funcional per després unir-lo
sol donar-se a l’interior. Aquest
és el cas que ens ocupa. Fer del
trànsit l’espectacle, convertir-lo
en una passejada arquitectònica.
Per entendre el que vull dir hem
de pensar que no es tracta d’un
d’aquests edificis en els quals, en
entrar, podem veure els pisos per
dins, com passava als antics magatzems de Can Jorba, una versió local de les Galeries Lafayette de
París. Aquests edificis són com un
teatre, tenen una façana reconeixible a l’interior. De fet, en el seu
origen han estat patis i l’espai buit
del pati continua sent present.
El cas al qual ens referim no és
així, la seva exhibició interior, com
en altres edificis contemporanis, està més lligada al món i a la iconografia industrial i tenen en certa
mesura un precedent espacial en
els gravats de Giovanni B. Piranesi. L’espai, en aquests casos, el
reconeixem en la seva totalitat i el
veiem ocupat parcialment. Distingim clarament la carcassa del volum interior i els elements que
l’ocupen. Les escales, passeres i baranes acaben per formar un enteranyinat metàl·lic que ens porta a
patir certa excitació espacial. El mite del moviment i l’excitació que
produeixen aquests espais només
és comparable a l’aversió envers el
repòs. Podríem dir que en edificis
com aquest som més actors que
usuaris, ja que de fet és el nostre
trànsit el que dóna sentit a l’espai.

L

’obra del japonès Hiro
Matsuoka (1968) representa l’essència d’una
fràgil aparició. Aquest
moment en què un paisatge,
una persona, se sosté victoriosament com un llenguatge, es
metamorfosa en una paraula,
desperta davant el fet de la
seva pròpia i menuda existència. Com un haikú. Són imatges en blanc i negre compostes a partir de l’ús selectiu de
la perspectiva i la llum, jocs i
desenfocaments i reflexos, signes d’una certesa plena, modes de traçar alguna cosa inesperada... Homes, dones, un
vestit, una peça de roba interior, un somriure. No es trac-

Pòquer
d’alcaldes
BELÉN GINART

L

Interior de la biblioteca de la Sagrada Família i, a sota, muntatge fet per Pedro G.
Romero a la Fundació Tàpies el 2006. / CARMEN SECANELLA / JOAN SÁNCHEZ

Resulta inevitable comparar
aquest interior amb l’exposició
realitzada per Pedro G. Romero
el 2006 a la Fundació Tàpies. Podríem dir que allí es trobaven els
mateixos elements que en aquesta biblioteca (les prestatgeries
existents i les passeres, escales i
baranes de la instal·lació), però
sense un ordre funcional. En canvi, era obvi que l’edifici de Domènech i Muntaner allotjava l’arquitectura de la instal·lació sense massa dificultat i en certa mesura com alguna cosa natural.

Es podria dir que si el que cercava la instal·lació era fer una crítica, va resultar més una proposta
d’espai arquitectònic en què el
seu mèrit era la seva afuncionalitat. És cert que allí les escales
semblaven no portar enlloc i en
el cas de la biblioteca són una
manera de fer evident l’esforç i
l’accés al coneixement. Si més no
en aquests temps en què les escales han estat criminalitzades, sobretot en els edificis públics, són
una alegria. Encara que no portin enlloc.

Hiro Matsuoka:
llançar les paraules
ÁNGELA MOLINA

VIST I PLAU

ta d’escenes —encara que
Matsuoka deu la seva experiència a la seva labor com a
fotògraf de teatre—, sinó formes d’escriptura que fan referència a les seves vivències a
Europa, sobretot a Berlín, on
es va instal·lar després de la
caiguda del mur.
En aquestes fotografies,
el real no té el sentit d’allò
real; en el seu lloc veiem un
flash que no revela res, que
amaga més que mostra, que
insinua. Les imatges es converteixen així en abstractes,
pur il·lusionisme, encara
que desfermin una infinita
tristesa, una solitud melancòlica. Ho va escriure Barthes, el buscador de respos-

Una de les imatges de Matsuoka que es mostren a Kowasa Gallery.

tes, a propòsit del Zen: “La
pedra de la paraula ha estat
llançada per res: ni ones ni
fluïd del sentit”.

Scenes and Stories. Hiro
Matsuoka. Kowasa Gallery.
Carrer Mallorca, 235. Barcelona. Fins al 15 de gener

a periodista Elisenda Roca porta una setmana professionalment intensa. Dissabte passat
va conduir les quatre hores de
retransmissió de la cavalcada dels Reis
per a Barcelona TV (BTV). I dilluns va
brindar amb cava en directe per celebrar una xifra rodona: l’emissió del programa número 500 del magazín La Tarda, que dirigeix i presenta a la mateixa
emissora per tercera temporada (de dilluns a divendres, a partir de les
18.00h), en companyia del també periodista Adam Martín, subdirector de l’espai. Dues cites d’envergadura i lluentons, amb uns protagonistes de luxe.
Perquè si a la primera tot girava entorn
a un trio obvi, el dels reis d’Orient, la
segona va fer pòquer d’alcaldes. Concretament, dels quatre alcaldes que ha
tingut Barcelona des del restabliment
de la democràcia.
Dilluns, Roca semblava refeta de la
marató televisiva consistent en relatar
l’arribada dels mags a la capital catalana. I molt contenta d’haver arribat al
mig miler de Tardes, sempre amb Martín com a company de trajecte. Junts
van exercir de perfectes amfitrions dels
quatre polítics catalans, als que van tutejar des del començament, en busca de
la proximitat desacomplexada que caracteritza tot el programa. Als presentadors se’ls veia ben satisfets, i és comprensible. No ha de ser gens fàcil quadrar les agendes de Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu, i mai ningú els havia fet una entrevista conjunta.
Va ser una trobada amable, justament com de reunió al salonet de casa,
i això també la va fer única. La posada
en escena, amb una panoràmica virtual
de Barcelona com a teló de fons, va ser
significativa. A un costat, els veterans.
Narcís Serra va seure entre Maragall i
Clos, que més d’un cop el va agafar del
braç en un gest afectuós, bé per reclamar-ne l’atenció, bé per remarcar la valentia d’alguna de les accions que va
emprendre mentre governava la ciutat.
L’alcalde actual es va asseure, sol, a
l’altre extrem del petit racó. I entre els
quatre, Roca i Martín. Els polítics van
aprofitar la trobada per recordar anècdotes de feina i també personals
—Serra va explicar, per exemple, que el
maig del 68 Miquel Roca i ell van agafar un avió per plantar-se a París i viure
l’efervescència al carrer. Els vam poder
veure explicant batalletes entranyables,
fent memòria d’alguns moments durs,
com l’atemptat a l’Hipercor, revisantne altres de més feliços, com la proclamació de Barcelona com a ciutat olímpica. I, sobretot, gaudint de manera
notòria del fet de trobar-se entre amics.
Els veterans van acaparar la major
part del temps televisiu. Però Hereu, de
tant en tant, ficava cullerada. A vegades amb confidències simpàtiques, com
quan va explicar que Maragall li truca
de tant en tant per fer-li peticions del
tipus: “li heu de posar una plaça a Joan
Raventós”. Després de quaranta minuts de conversa, Maragall va preguntar als presentadors si no pensaven
abordar el tema de les properes eleccions. L’ex alcalde, l’ex president, deixava clar que la seva passió per la política
es conserva intacta. “Com diria un
col·lega seu, això avui no toca”, va respondre Martín. Els quatre polítics s’hi
trobaven tan bé que, a proposta de Maragall, van demanar una nova trobada
per parlar de política i de futur. Si les
seves agendes ho permeten, tornaran
abans de les generals. I La Tarda tindrà
l’oportunitat de repetir el pòquer d’alcaldes. Però en cas que no sigui possible tornar-los a reunir, seu és ja el mèrit
d’haver-ne propiciat la primera entrevista televisiva conjunta.

EL PAÍS, dijous

Art i persona
BIEL MESQUIDA

A

onze mil dos-cents metres sobre Europa
llegia el discurs que el poeta Joseph Brodsky va fer, el 1987, quan va recollir el Nobel de Literatura a Estocolm, I em repetia
a mi mateix la fórmula de Dostoievski: La bellesa
salvarà el món. Perquè Brodsky, amb paraules
alades, em deia allò que ja sabia, emperò que no
m’havia formulat mai amb aquella claredat nítida.
Escoltau en silenci: “Si l’art ensenya alguna cosa (i
a l’artista en primer lloc) és, justament, el caràcter
privat de l’existència humana. Forma la més antiga —i la més literal— d’empresa privada, l’art, de
manera deliberada o no, desenvolupa en l’home
aquest sentiment de ser un individu, únic, a part,
de l’animal social en fa una persona”.
Si mir per la finestrella de l’avió que em duu a
Palma només veig boira blanca, tan esponjosa i
opaca que em fa de pantalla, en què faig passar,
com diapositives o petits vídeos de Youtube, els
dibuixos que Miquel Barceló ens mostra a la casaestudi sobre el llac Léman de Ginebra fa unes
hores. Eren grans aquarel·les —140 x 120 cm, a
ull— que formaven un àlbum d’imatges que es
podria titular: Bestiari. O Animalari. O Zoologia
Íntima. L’artista, amb aquesta paleta de pigments
que tenia damunt una gran taula amb rodes dins
plats blancs, amb uns pinzells gegants de mides
diverses, havia bastit un catàleg de pops negres
sobre fons negre, sípies blanques sobre fons negre,
tigres blancs sobre el llac gelat, pedaços dins aigües fondes amb hams a punt, un tauró amb la
boca oberta, unes closques d’ostra que podrien
ser, alhora, fulles o fulls de papers arrugats, culs de
cavalls en evolució, teringues de personatges fantasmàtics a Ginebra, el pintor vestit com a astronauta, amb gran pinzells llarguíssims per pintar la
cúpula de mil dos-cents metres de les Nacions
Unides, antílops sobre el gel, més peixos quasi
voladors, per davall aigua, un llac amb un arbre
sense fulles, cal·ligrafies dels pinzells treballadors i
inventors que em ressonaren per dedins amb polifonies fondes que em demostraven la força benèfica de l’art.
Veia que els altres espectadors també tremolaven sense fer-ho evinent, s’estremien i s’emocionaven en silenci o amb exclamacions jubiloses en què
dominava aquesta individualitat, aquesta subjectivitat tan creativa que produeix en cada humà
l’obra artística vertadera. No hi havia dues visions
germanes, ni dos angles de contemplació conjugats, ni dues exaltacions bessones, ni dues seduccions coincidents. Aquell Bestiari ens identificava a
cadascun amb si mateix, ens donava la identitat
pròpia, ens redefinia com a éssers únics i irrepetibles amb una experiència personal i un saber veure
que l’art ens revelava. Aquesta idea tan senzilla, i
per això molts de cops oblidada, se’m va aparèixer
amb transparència poètica perquè els miradors
érem persones amigues que, després, en el sopar
d’aniversari —Barceló feia cinquanta-un anys el
vuit de gener de 2008: per molts d’anys i bons!—
contaven les impressions de la feta. Cadascú havia
vist i gaudit segons era, segons els seus gustos, les
seves qualitats, els seus atributs, la seva cultura, els
seus sentiments, etcètera. Vet aquí la força
humanitzadora de l’art bo: la seva arrel de futur.
Desvetllar-nos un poc més d’allò tan fràgil que
som i no sabem, descobrir-nos zones personals
invistes, fer-nos saber les possibilitats de fruïció,
fer-nos veure, i viure, l’ésser personal de cadascú.
Inoblidable.
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Cultura per a tots. La cultura no habita només en els
temples reservats als creadors consagrats, ni en exclusives sales de concerts.
Al costat d’aquestes macroinstitucions hi ha una
gran diversitat d’espais
—biblioteques, locals d’associacions i col·lectius dispars, centres cívics, llibreries, ateneus i bars— que
ofereixen una atapeïda
cartellera d’activitats interessants. Barcelona pot
presumir d’una bona xarxa en aquest àmbit, fruit
en moltes ocasions d’un
voluntarisme que no es
preocupa per fer caixa
(aquestes propostes són
sovint gratuïtes o d’un
preu gairebé anecdòtic). L'Ateneu Popular de Nou Barris és una de les entitats més actives en propostes culturals.
A més, tenen a vegades
l’atractiu d’oferir oportunitats a artistes emergents explicar amb ironia 40 raons per no remoure el passat.
exclosos dels circuits oficials. Però, com ja s’ha dit, la D’altra banda, els amants del flamenc tenen una cita
seva força radica en la varietat. Per exemple, la rumba amb El Chicuelo el dissabte 12 de gener (22.00 hores)
canalla de Carles Mestre i la Simfònica de Gavà farà a l’Ateneu Popular de Nou Barris (Portlligat, 11-15),
ballar aquesta nit (22.00 hores) als parroquians del un dels centres més actius del moment en l’àmbit del
bar gracienc Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80). Més: el circ. El mateix dia, el Centre Cívic Casinet Hostaproper dimarts (19.00 hores), Xavier Theros participa francs (Rector Triadó, 53) ofereix sessions de teatre i
en el cicle Vine a fer un cafè amb... a la biblioteca curts de cinema (21.00 hores). Com es veu, no cal
Francesa Bonnemaison (Sant Pere més baix, 7) per moure’s del barri per gaudir de la cultura.

ART
L’art urbà,
aquell que es
fa al carrer,
provoca molta controvèrsia, malgrat
el creixent interès que genera entre
galeristes i amants de
la cultura lliure. Hi ha
persones que en un
graffiti només veuen
una pintada que embruta les parets. L’activisme ideològic de
moltes d’aquestes manifestacions tampoc
agrada a tothom. Els

que vulguin tenir eines per apropar-se a
aquest debat tenen
una cita amb Al final,
art o vandalisme?, una
sessió de documentals sobre l’art urbà.
13 de gener, 19.00 hores. Miscelänea (Guardia, 10). Barcelona.

ESCENES
En el món del circ també hi ha noves tendències. Fins i tot, en un
dels seus àmbits més
clàssics: el regne dels
pallassos. Alba Sarraute és una de les figures
emergents en el difícil
treball de fer riure a
grans i petits. A Mirant a Yucali, Sarraute
ofereix una mirada plena d’humor i tendresa
als espectacles tradicionals, on barreja el ca-

baret i el womanshow.
10 i 11 de gener, 22.00
hores. Almazen (Guifré, 9). Barcelona.

PANTALLES

El treball experimental de Santiago Álvarez a Xcèntric.

Xcèntric, el cicle de cinema experimental, presenta aquests dies dues propostes agermanades pel
risc creatiu. D’una banda, a Tira tu reloj al agua,
el realitzador Eugeni Bonet manté un original
diàleg amb el llegat cinematogràfic de José Val
del Omar, de qui també
es passa el vídeo Vibración de Granada, obra primerenca on ja deixa entreveure els trets que van caracteritzar la seva trajectòria de “creient del cinema”. D’altra banda, a Revolucions del muntatge
s’han aplegat peces del documentalista cubà Santia-

go Álvarez, qui va definir
el seu estil com “l’odi a
l’imperialisme”. Gràcies
a innovadores tècniques
de muntatge (inspirades
en el collage o la propaganda, entre d’altres), Álvarez dóna una visió crítica de la història dels Estats Units al segle XX a
través d’episodis com l’assassinat de Martin Luther King o la guerra de
Vietnam. El treball d’Eugeni Bonet es projecta
avui (20.30 hores) i els documentals de Santiago Álvarez el 13 de gener (18.30
hores). Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5).

