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Obres
AGUSTÍ FANCELLI

E

stiu-ciutat-obres. Vet aquí una equació indefugible quan arriben aquestes
dates. Amb la calor la
metròpoli canvia de pell, com
una gran serp que deixa enrere
amb urgència les escates seques
de l’hivern per presentar-se rejovenida a la tardor. El petit drama de cada temporada són
aquests dies en què encara la vella pell no s’ha desanganxat del
tot i la nova s’està confeccionant
a cop de trepant, excavadora i
asfaltadora. Una histèria col·lectiva, un mareig. Perquè els estius
a ciutat ja no són el que eren i la
foto de portada de La Vanguardia del passeig de Gràcia sense
una ànima és un daguerrotip
d’altres temps, o d’altres estacions, de quan la ciutat no sortia
enlloc, ni tan sols a la nostra malmesa consciència de barcelonins, que era una consciència escapista, de fotre el camp així que
es podia, a ciutat no es podia
respirar, l’únic lloc on passava
una mica l’aire era al cine —“refrigeración Carriere”—, però
allà hi prenies la fresca a canvi
d’empassar-te el no-do, el qual
de pròpiament refrescant només
tenia el final, quan sortia la bandera de popa onejant sobre una
estela que es perdia a l’horitzó.
Ara la ciutat no es buida, simplement intercanvia hostatges, els
d’aquí marxem cap altres ciutats
i els d’altres ciutats acudeixen en
massa a la nostra, tan esplèndida, tan cofoia d’estar al mapa.
El director italià del moment,
Giovanni Veronesi, que roda
aquests dies aquí, deia que Barcelona és ara com ara la capital
de la llibertat d’Europa, perquè
els homosexuals es poden casar
lliurement i les dones sotmetre’s
a tècniques de reproducció assistida prohibides en altres llocs.
La ciutat avançada en la que
molts s’emmirallen. I també la
ciutat de les cues tercermundistes a la Delegació de Govern per
obtenir uns senzills papers amb
els quals marxar de vacances. O
la ciutat caòtica d’obres eixordidores , on, a la Diagonal, trigues
menys caminant que agafant
l’autobús entre Francesc Macià
i el llapis. La ciutat contradictòria, de moltes pells sobreposades.
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Imatge d’una galeria de la Casa Bloc, al districte de Sant Andreu. / CARMEN SECANELLA

El llegat viu del GATCPAC
El Dispensari Antituberculós i la Casa Bloc condensen el compromís
social i la modernitat artística de l’arquitectura republicana catalana

ISRAEL PUNZANO

E

l Grup d’Arquitectes i Tècnics
Catalans pel Progrès de l’Arquitectura Contemporània, fundat
el desembre de 1930 i desaparegut al final de la Guerra Civil, va basar
la seva revolució en dos principis: la
difusió del racionalisme arquitectònic a
Catalunya i l’interès per la funció social
de l’arquitectura. Més conegut per les
seves sigles, el col·lectiu GATCPAC va
estar molt implicat en l’ambiciós projecte d’ordenació urbanística de la Barcelona Republicana, el Pla Macià. El Dispensari Antituberculós (passatge Sant
Bernat, 10) i la Casa Bloc (passeig de
Torras i Bages, 91-105) són dos dels
seus edificis més representatius. Per diverses raons. Primer, perquè estan signats per la tríada més significativa del
col·lectiu, els arquitectes Josep Lluís
Sert, Joan Baptista Subirana i Josep Tor-

res Clavé. Aquests edificis condensen, a
més, el seu ideari artístic.
Les instal·lacions del Dispensari
Antituberculós s’utilitzen en l’actualitat
com un centre d’atenció sanitària al que
acudeixen els veïns del barri del Raval.
L’edifici s’insertava en un projecte més
ampli de sanejament del casc antic barceloní que no es va poder concloure. Els
membres del GATCPAC contemplaven
amb preocupació l’escassa salubritat
del centre de la ciutat, densament poblat a la seva època i amb unes males
condicions d’higiene que provocaven
moltes malalties. “Els agradava emfatitzar que el casc antic de Barcelona era el
segon de major densitat de població per
metre quadrat després de Calcuta”, explica l’arquitecte Antonio Pizza, expert
en el moviment racionalista català. Per
acabar amb aquest problema, la tríada
Sert, Subirana i Torres Clavé tenia un

programa màxim que implicava arrasar
l’antic barri xinès i conservar només les
fites monumentals (l’estàtua de Colom,
alguna església i les Drassanes). Com
que això no era possibe, van optar per
projectar petites illes lliures d’aquesta
superpoblació i que actuessin com una
influència positiva en el seu entorn. “És
molt significatiu que construïssin un dispensari, un centre per tractar malalties.
Sembla una metàfora. Tractaven de guarir la població malalta i la ciutat malalta”, afegeix Pizza.
L’estil arquitectònic de l’edifici està
influït pel gran referent del grup, Le
Corbusier. Avui, moltes de les persones
que volten pel dispensari no són conscients de la seva importància històrica:
és necessari tirar una mica de la
imaginació per copsar l’impacte que va
tenir a l’època republicana.
Passa a la pàgina 2
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El llegat viu del GATCPAC
Ve de la primera pàgina

Al dispensari s’hi han fet obres de
reforma, però respectant sempre el
disseny original. A més, s’està
obrint un petit carrer que arriba
fins a la part posterior de l’edifici,
un carreró que ja apareixia al projecte de Sert, Subirana i Torres Clavé. El pati central del dispensari és
una declaració d’intencions. “El
dispensari està articulat en dues
branques,
les
instal·lacions
sanitàries i un espai públic destinat
a la biblioteca i a l’auditori. Al centre van projectar un jardí mediterrani que aporta molta llum al recinte”, explica Pizza.
La Guerra Civil va posar fi al
somni d’aquells arquitectes. “En
aquest dispensari trobem molts indicis que ens fan pensar que tot
això és l’inici d’un projecte inacabat. Tant en termes metafòrics,
com literals. Per exemple, una de
les façanes que donen al carrer
està recoberta d’uralita. Volien
crear més focus de salubritat”, assegura Pizza, i afegeix: “Sempre pensaven en edificis públics que fossin
útils per a la integració social: escoles, centres sanitaris... No es tractava només d’intervenir arquitectònicament, sinó de complir el seu
compromís polític i social”.
Si bé s’ha parlat molt del
tarannà rupturista del col·lectiu
GATCPAC, els seus edificis mantenen un diàleg constant amb la
tradició. Així, algunes parets del
dispensari estan revestides de
ceràmica. El solàrium del centre
no és va utilitzar mai perquè no es
tractava d’un sanatori. “Això no
obstant, és un lloc molt interessant. Gràcies a unes trames de
formigó es poden veure unes mag-

Nova perspectiva del Dispensari Antituberculós per l’obertura d’un carreró, previst al projecte original. / CONSUELO BAUTISTA

plis per l’època i ben ventilats. La
recuperació d’aquest edifici encara no s’ha acabat. El projecte inicial va quedar molt desvirtuat,
especialment la planta baixa.
Part dels jardins es va utilitzar
com cavallerisses de l’extint cos
de la Policia Armada. L’Institut
Català del Sòl, organisme propietari de la Casa Bloc, porta invertits uns sis milions d’euros en les
obres de rehabilitació i encara
serà necessari un milió més per
completar la intervenció, assegura un portaveu de l’institut.
Resta per enderrocar l’edifici
construït l’any 1940, ubicat en el
costat del passeig Torras i Bages.
El problema: dues famílies residents es neguen a abandonar els
habitatges. El litigi està en mans
dels jutges. “El treball en aquest
edifici és complicat. Calien obres
de reparació immediates, ja que
s’havien produït diversos despreniments; obres urgents de rehabilitació per adaptar els pisos a la
vida moderna i, finalment, obres
de restauració. La funció social
dels habitatges es manté perquè
encara són de lloguer”, explica
Víctor Seguí, arquitecte encarregat de les obres a l’edifici durant
els últims 12 anys.
La Casa Bloc va ser declarada
monument l’any 1990. Després de
la Guerra Civil, un dels seus edificis es va convertir en residència de
vídues i orfes de militars. Els veïns
van transformar la fesomia del
lloc per ampliar les saletes d’estar.
“Aquest edifici estava pensat per a
una vida en comunitat, col·lectiva. La vida moderna està marcada per la individualitat. La gent
vol estar tancada a casa seva sense

S’ha parlat molt del seu
caire rupturista, però els
edificis del GATCPAC
mantenen un constant
diàleg amb la tradició

“La Casa Bloc estava
pensada per a una vida
en comunitat; la vida
moderna està marcada
per la individualitat”

nífiques vistes emmarcades de la
ciutat històrica. L’edifici manté
una relació harmònica amb l’entorn”. Pizza considera que ha sigut molt beneficiós pel dispensari
que segueixi en actiu: “És el millor
que li podia passar. En l’actualitat
té una funció similar a l’original.
Per això s’ha pogut mantenir
d’una forma fidel”.
Alguns dels problemes de
conservació dels edificis del
col·lectiu GATCPAC es deriven
de la utilització de materials constructius gairebé experimentals a
l’època. Alemanya encapçalava
llavors l’àmbit tecnològic, mentre
que a Espanya les empreses del
sector no dominaven la fabricació d’aquests materials. “Els
membres del GATCPAC utilitzaven el ferro quan hi havia una
gran escassetat d’aquest material.
Els obrers, que treballaven com
artesans, tampoc estaven familiaritzats amb certs materials prefabricats que els membres del GACTPAC van importar d’Alemanya”, diu Pizza.
La Casa Bloc de Barcelona, al
districte de Sant Andreu, té un
gran parentiu amb el Dispensari
Antituberculós. Aquest edifici de
planta amb forma de Z va ser un
encàrrec del president Macià per
crear un prototip d’habitatge de
qualitat per a la classe obrera. Representa a més l’altra vessant del
projecte de Sert, Subirana i Torres Clavé: el creixement de Barcelona per la seva perifèria. El resultat va ser uns pisos dúplex, am-

ser molestada. Algunes intervencions eren molt necessàries perquè
els pisos no tenien banys complets”, diu Seguí. Els esforços per
promoure una revifalla de l’antiga
vida comunitària no han tingut
massa èxit. Es va demanar als
veïns que deixessin d’estendre la
roba a la façana de les cases i que
ho fessin al terrat col·lectiu, però
es van negar. “Això no pot ser,
perquè ens la robarien. Aquí les
hem vist de tots els colors. Abans
arreglaves una cosa i es trencava
una altra”, justifica una resident
de la Casa Bloc. “Només cal una
mica de consideració. Es tracta
d’adaptar el lloc a les necessitats
modernes, però respectant la
composició original”, contesta
l’arquitecte.
Quan les obres estiguin acabades es deixarà un pis buit, totalment fidel al projecte original, per
poder-lo visitar. “Això és una escola viva pels arquitectes. Tots hem
passat per aquí per dibuixar-lo en
la nostra època d’estudiants. És
un símbol de modernitat fins i tot
en els detalls més petits. Sert, Subirana i Torres Clavé van utilitzar
persianes enrotllables, quan el costum més estès era el dels llibrets.
Una altra novetat va ser l’ús del
fibrociment pels panells de
separació”, recorda Seguí. “Treballar en un lloc com aquest és una
experiència que omple d’orgull.
S’han de combinar les solucions
constructives amb les investigacions de caire històric. El GATCPAC
és un mite per a tots nosaltres”.

Imatge de la biblioteca ubicada a l’interior del Dispensari Antituberculós. / JOAN SÁNCHEZ

Fer memòria
I. P.

La Falange Espanyola es va
quedar amb el local que els
membres del GATCPAC tenien
al passeig de Gràcia de Barcelona. Aquell gest totalitari va ser
el començament d’un ostracisme que va durar dècades. Els
vencedors de la Guerra Civil titllaven de “comunista” l’arquitectura promoguda per Josep
Lluís Sert i els seus companys
avantguardistes. La recuperació de la seva obra va trigar en
arribar. A finals del franquisme, un grup d’arquitectes va començar a reivindicar l’exel·lència arquitectònica del col·lectiu. Si bé l’interés pel GATCPAC s’ha incrementat en els
últims temps, des de 1971 no
s’havia dedicat cap gran exposició al grup. Aquest oblit ja s’ha
superat. Fins al 8 d’octubre, el
Museu d’Història de Catalunya acull l’exhibició GATCPAC. Una nova arquitectura
per a una nova ciutat. 1928
-1939. Els seus comissaris són
els arquitectes i historiadors
Antonio Pizza i Josep Maria

Rovira. L’exposició es pot
veure a la Casa Padellàs, que
forma part del conjunt monumental de la plaça del Rei, i
s’emmarca en la celebració del
75è aniversari de la fundació
del GATEPAC, la matriu espanyola del col·lectiu català. A
més de l’interès històric, la
convocatòria és un acte de justícia: molts dels membres del
grup van ser inhabilitats pels
colpistes, obligats a exiliar-se o
moriren en el camp de batalla.
Els comissaris han volgut
posar l’èmfasi en les “propostes
de millora social i cultural” realitzades pels integrants del GATCPAC. L’exposició recull plànols, dibuixos d’edificis, fotografies i vídeos que contextualitzen l’època convulsa de la II
República i la Guerra Civil espanyola, període en el que es va
desenvolupar l’activitat d’aquests arquitectes avantguardistes. L’exhibició recorre les seves
primeres obres, la fundació del
grup, la concreció del seu ideari, les seves propostes per racionalitzar l’urbanisme... A més

de la publicació d’un exhaustiu
llibre catàleg —coordinat pel
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya—, l’exposició va acompanyada d’una sèrie d’activitats paral·leles entre les que destaca un cicle de conferències i
debats, dels que encara se
n’han de celebrar dos.
La propera xerrada s’oferirà el 28 de setembre (19.00)
i anirà a càrrec de Pizza. La
seva dissertació es centrarà en
la publicació on els membres
del GATCPAC donaven a
conèixer els seus projectes, la
revista A. C. (sigles d’Activitat
Contemporània). El responsable d’aquella prestigiosa publicació va ser Josep Torres Clavé, que el 4 d’octubre serà protagonista d’un debat i homenatge (19.00) en el qual participaran els arquitectes Salvador
Tarragó, Emili Donato i Antoni Ramón. Els dos actes es desenvoluparan a l’auditori de
l’antic Dispensari Antituberculós, edifici emblema del GATCPAC i actual seu del CAP
Doctor Lluís Sayé.
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La ràbia i la raó: Sert i Picasso
al Pavelló de la República
JOSEP M. ROVIRA

A

la Sala Esteva de Barcelona, el 13 de gener de 1936
s’inaugura una considerable exposició de l’obra de
Picasso, organitzada pels components d’ADLAN (Amigos de las
Artes Nuevas) sota la direcció de
Josep Lluís Sert i que viatjà a Madrid i Bilbao. L’interès de Sert pel
pintor de Màlaga és, doncs, evident. Es coneixien des de feia
temps.
El 25 de novembre de 1936,
Azaña nomena Picasso director
del Museo del Prado. El 17 de desembre d’aquell mateix any, Wenceslao Roces, sots-secretari del Ministerio de Instrucción Pública, li
comunica el nomenament i el convida a viatjar a Espanya. L’interès
del govern de la República per captar l’atenció de Picasso també és,
doncs, evident. El mateix dia, Luis
Lacasa és nomenat arquitecte responsable del pavelló espanyol a
l’Exposició de París de 1937.
L’oportunitat que Picasso i el govern legítim republicà es trobessin
d’una manera efectiva comença a
ser possible.
Quan Lacasa arriba a París, visita Sert i l’arquitecte català li mostra un croquis del projecte del
Pavelló. Sert sabia que aquest havia d’edificar-se, doncs treballava
a les oficines d’un organisme oficial del govern republicà a la capital francesa. Lacasa, refractari a
l’arquitectura moderna, imaginava un pavelló de totxo i pedra “a la
española” però acabà reconeixent
que les circumstàncies demanaven
una altra cosa. Millor que fos construït en sec, muntat com qui munta un auto o una ràdio. Sert, amb
els col·legues del GATPAC, ja feia
temps que pensava en edificis fets
d’aquesta manera: amb estructura
exempta, metàl·lica o de fusta,
transportables i desmuntables.
A finals de desembre, Sert descriu al seu amic Torres Clavé la
finalitat que ha de tenir l’edifici:
“Fent el programa es veu clarament la importància del contingut. L’arquitectura té de supeditarse a aquest en tot moment. En
Lacasa està d’acord en fer
d’aquest pavelló la glorificació
dels pobles d’Espanya”. Un mes
més tard, el projecte, dibuixat al
local de la Cámara de Comercio
Español, era acabat. En la perspec-

El Pavelló de la República (1937), obra de Josep Lluís Sert, reconstruït al parc de la Vall d’Hebron de Barcelona.

tiva del pati ja s’endevina que al
final, a la dreta, hi ha d’haver un
mural de grans dimensions.
Una estructura racional, de pilars i jàsseres metàl·lics, rebia el
visitant que traspassava el pati i
pujava fins a la segona planta. Després, es baixava fins a la primera i
d’allà se sortia per l’escala exterior. Entrar i sentir: d’això es tractava. Veure la difícil situació de la
República, la creativitat de la
producció popular espanyola, els
quadres que reproduïen dramàtiques escenes de guerra, el poeta
assassinat … Els fotomurals de Josep Renau ajudaven a donar una
estètica moderna al conjunt i es
presentaven com a eficaços mitjans de propaganda. La façana, articulada des de la modulació de
l’estructura, era de panells de fibrociment i vidre. Oferia discursos i
imatges, que s’anaven canviant segons passaven les coses al front.
Un pavelló que mostrava un drama, atípic en una fira, on l’usual és
ensenyar els progressos dels participants.

La primera pedra del Pavelló la
van col·locar José Gaos i Luis Araquistain el 27 de febrer de 1937.
En les primeres trobades que van
tenir a París, Picasso mostra a Sert
les planxes de Sueño y Mentira de
Franco, que el govern de la República li havia encarregat com a primera col·laboració. Al gener del
37, Sert, Aub i Aragon visiten Picasso. També ho fa Renau, Director General de Bellas Artes. Entre
tots el convencen per que realitzi
una gran pintura pel Pavelló. Una
carta de Dalí a Sert mostra el disgust del pintor empordanès:
“…ma sorpres de que no m agueu
dit ni proposat res per el pavello
español”. L’obra de Dalí no cap
al Pavelló, que necessita una altra mena d’art per difondre el seu
missatge. Sert vigila que així sigui.
Picasso comença a treballar
en una gran tela el 18 d’abril de
1937. El mes de gener ha llogat
un estudi molt gran al 7, Rue des
Grans Augustins, un lloc que Picasso mitificava. Allí es on succe-

eix tota la trama de l’obra de
Balzac Le chef d’oeuvre inconnu,
que l’acompanyà tota la vida. El
pintor i el seu model, una faula
eterna de la pintura ve interpretada per Balzac, i Picasso la grava
per Vollard. I amb aquest tema,
amb les obsessions del pintor, comença el mural.
Pero el 26 d’abril, en dia de
mercat, els Junkers i els Heinkel
dels aliats de Franco bombardegen Guernica. Dora Maar parla
de la ràbia i la còlera de Picasso
davant aquest fet. Cinc dies més
tard, un milió de persones es manifesten a París contra aquesta
salvatjada. El mateix dia, Picasso
fa el primer dibuix del Guernica:
un brau, un cavall i una dona.
L’11 de maig ja té instal·lada la
tela a l’estudi. No és ociós afegir
que el Pavelló presenta una estructura de jàsseres i bigues molt
similar a la de l’espai del taller
del pintor.
El 24 de maig s’inaugura oficialment l’Exposició, mentre el
Pavelló encara està en obres. Pi-

casso convida Sert i el seu cercle
a visitar el mural i declara “…en
el mural que llamaré Guernica y
en todas mis obras recientes, expreso mi execración de la casta
que ha hundido a España en un
océano de dolor y muerte”. Les
intencions estan clares. El 28 de
maig, Max Aub dóna al pintor
150.000 francs en pagament del
mural. No és una xifra simbòlica: el Pavelló va costar 2.000.000
de francs francesos. La pintura
és doncs del govern de la República.
El 4 de juny fa el darrer esbós:
l’estudi de la descomunal mà dreta del soldat caigut. L’omple
d’arrugues, una mà proletària,
de camperol o de treballador manual. Després li diu a Sert que
s’emporti el quadre perquè si no,
no l’acabarà mai. La inauguració es fa el 12 de juliol. Abans
però, Sert ha de fer un “retoc” a
l’estructura de l’edifici: treure un
pilar del Pavelló perquè l’obra de
Picasso es vegi amb més facilitat,
sense entrebancs, com es veia a
l’estudi de l’artista. Sert ho recordava així: “decidimos suprimir
un pilar metálico para darle mejor espacio visual, que su escala
monumental requería. A las seis
de la mañana de la vigilia de la
inauguración y después de colgar la estructura del techo inferior de una jácena de la cubierta,
retiraron el pilar y la deflexión
resultó mínima”.
Hem dit que l’arquitectura acceptava posar-se a les ordres dels
missatges polítics que el Pavelló
havia de transmetre. El pilar suprimit, que resta als plànols originals, evidència aquest sacrifici i
facilita la visió del patiment de
tot un poble per una guerra que
no l’havien fet esclatar els qui els
més desfavorits havien votat.
Que es vegi la ràbia, que la raó
s’inclini. “AIDEZ L’ESPAGNE”, l’enorme puny del pochoir
de Miró, mostra tancada la rendida mà oberta del darrer dibuix
de Picasso pel Guernica. Un gest
d’una altra classe de ràbia. O de
moltes d’elles.
Josep M. Rovira és arquitecte,
catedràtic d’Història de l’Art. ETSAB,
UPC i un dels comissaris de l’exposició
del GATCPAC del Museu d’Història de
Catalunya.
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Els llibres de l’Estatut

a de passar un
temps perquè apareguin en el mercat estudis o assaigs sobre
l’Estatut i la política catalana
MIQUEL CAMINAL
d’aquest darrers tres anys,
que tinguin l’interès d’una
obra fonamentada i ben documentada, escrita amb la
distància necessària per refredar les coses i per posar enteniment en tot el que ha passat. Particularment, m’agradaria poder llegir en el futur
dos llibres que no tinc cap
notícia que es puguin arribar
a escriure. Un podria ser escrit a quatre mans i en dues
parts. Els autors, Carles Viver Pi Sunyer i Francisco
Caamaño. El primer és el director de l’Institut d'Estudis
Autonòmics, conductor responsable del primeríssim
text de la reforma de l’Estatut (llevat del preàmbul i del
Títol sobre el finançament
de la Generalitat, que van tenir altres orígens), text que
va servir de base inicial per al
treball de la ponència al Parlament. L’autoritat intel·lectual i constitucional de Carles Viver ha donat seguretat
política i jurídica al procés de
reforma estatutària, especialment amb referència al molt
important Títol de competències. Ha fet doctrina en José Luis Rodríguez Zapatero i Artur Mas, el mes de gener a La Moncloa. / GORKA LEJARCEGI
aquest punt i en l’abast formal i material del conjunt de la reforma. mer, perquè és una opinió d’actor o bar la feina que el seu avi va veure frusTambé ha estat advertidor d’alguns focs d’observador que ja queda escrita en un trada: l’entesa de Catalunya amb Espaartificials en les fases de la reforma en debat obert en què tothom té dret a dir nya. El cognom Maragall és, efectivaseu parlamentària. D’altra banda, Fran- la seva. Entre els autors que ja l’han dita ment, el protagonista del llibre. L’autocisco Caamaño ha estat el constituciona- es troben els llibres de Patrícia Gaban- ra està convençuda, potser amb excès,
lista de confiança del president Zapate- cho, La batalla de l’Estatut. 1906 -2006 que Pasqual Maragall ha estat l’impulro en la negociació de la reforma de cent anys de problema espanyol; de Jo- sor del procés estatutari, i que al seu
l’Estatut aprovada pel Parlament de Ca- sep Sànchez Llibre, Les veritats de l’Esta- entorn ha girat l’aparell polític,
talunya. Ha estat una gran sort que fos tut. Allò que no s’ha publicat al diari de mediàtic i negociador que s’ha endegat
ell (i no altres) qui tingués aquesta trans- sessions; de Lidia Santos, Laia Bonet i darrera aquest objectiu. On Patricia Gacendental responsabilitat, perquè és au- David Fuentes, El nou Estatut; i, final- bancho ja es deixa anar en l’exageració
tonomista i comprèn el fet de la plurina- ment, d’Arcadi Espada, Informe de la és quan diu que Pasqual Maragall és
cionalitat de l’Estat. Les pressions políti- decadencia de Cataluña reflejada en su l’únic polític actiu que ha fet doctrina
sobre el tema. Tanmateix, això no treu
ques i els interessos partidistes han mar- Estatuto.
Patricia Gabancho ha escrit un llibre que Pasqual Maragall, com a federaliscat el treball d’aquests prestigiosos constitucionalistes, però l’Estatut 2006, en suggerent, on parla estrictament poc (i ta i catalanista, ha estat dels que més ha
tot el bo que té, els estarà agraït per no sempre amb prou coneixement) de batallat per canviar federalment la cultusempre. Ells són els que poden escriure l’Estatut 2006, entre altres coses perquè ra i la realitat política i constitucional
amb major rigor i coneixement el llibre el llibre apareix l’abril d’enguany, és a espanyola.
Josep Sánchez Llibre escriu un text
dir bastant abans del referèndum del 18
de l’Estatut .
Un altre llibre que desitjaria molt de juny. Fa una restrospectiva del catala- distès i molt adequat per llegir en una
llegir podria tenir el títol El dilema del nisme del segle XX i els obstacles que terrassa d’estiu. És un mèrit en un llibre
prisionero y la negociación del Estatuto repetidament ha trobat en terres espa- centrat en l’Estatut. Les “veritats” de
en Madrid, escrit per Alfredo Pérez Ru- nyoles, des d’on es contempla Catalu- l’Estatut no hi són, però algunes veritats
balcaba. Ell sap millor que ningú la
història de tot el que ha passat entre el
30 de setembre (data de la fotografia
dels Maragall-Pujol-Mas amb el “ho
heu fet molt bé”) i el 21 de gener (data
de la més envejada fotografia de l’any).
Rubalcaba ha estat en una posició privilegiada, en representació política del president Zapatero, i amb tots els partits
catalans a disposició, menys el PP, per a
la negociació en l’hora de la veritat de nya amb malfiança per part de les dretes potser sí que es diuen. Dic això perquè
l’Estatut. No el llegirem aquest llibre conservadores, però també per part tot depèn del color en què es veuen les
però el títol ja avisa de l’interès que té d’unes esquerres nominalment federals i coses. Sánchez Llibre és un polític de
l’estudi de les estratègies dels actors, de realment jacobines i centralistes. Cata- llarga trajectòria en els rengles d’Unió
com intriguen, desconfien i compe- lunya ha patit durant cent anys, i Democràtica, actualment diputat al
teixen entre ells, per comprendre les deci- seguirà patint no sabem quants anys Congrés. La frase estrella del llibre està
sions polítiques que s’acaben prenent. més, un problema espanyol que no pronunciada a les sis de la tarda del dia
La batalla de l’Estatut a Madrid és un tindrà solució fins que Espanya no s’ac- 21 de gener per Duran Lleida, quan teleexcel·lent camp d’estudi de la teoria dels cepti tal com realment és en la seva pluri- fona a l’autor i li diu: “Josep, crec que el
jocs, i de comprovar com el “comissari” nacionalitat. Els capítols del llibre van Mas me l’està fotent. El nas em diu que
Rubalcaba pot jugar amb els “preso- passant els anys del segle XX, des dels en Mas està a la Moncloa reunit amb
ners” de luxe, que visita en cel·les separa- temps de l’avi Maragall fins a l’actuali- en Zapatero”. El màxim dirigent
des perquè vagin caient en la infidelitat tat, relacionant els anys republicans d’Unió, que és un professional de la políentre ells. I és que tots saben (i accep- amb el present, tot comparant Azaña tica com pocs, ha hagut d’empassar-se
ten), des del mateix 30 de setembre, que amb Zapatero, o Royo Villanueva amb molts gripaus en els darrers anys i
han aprovat un Estatut artifici, que li Vidal Quadras. S’atura especialment en mesos. Josep Sànchez Llibre ens en
arribarà inevitablement el ribot per a la transició i en els darrers trenta anys dóna prova i testimoni.
El llibre vol explicar la cuina de l’Esfer-lo acceptable al govern de Madrid. amb una conclusió: “després dels pactes
El “comissari” només té un límit, que els catalans obtenen menys que els bas- tatut, és a dir allà on es couen els plats i
no és poc important, hi ha un temps cos”. El concert econòmic n’és el para- se saben tots els secrets. Parla, com no,
màxim per resoldre el cas perquè el par- digma. Els bascos el van aconseguir in de les reunions secretes de Vilassar, a
tit que el mana s’està posant molt extremis. Els catalans no el van voler casa de l’autor, amb Caamaño, el constiguanyar. Per a Miquel Roca no era mo- tucionalista de confiança de Zapatero i
nerviós.
Rubalcaba. ¿Quantes reunions secretes
Ara per ara, els llibres publicats són dern.
L’obra també hagués pogut titular- hauran fet Rubalcaba, Caamaño i alnomés primeres aportacions. El mercat
incentiva a publicar quan la qüestió és se: Del poeta Maragall al president Ma- guns més de la confiança del govern i
de la màxima actualitat, encara que hi ragall, perquè Patricia Gabancho, que del PSOE amb representants de partits
hagi hagut poc temps per fer un bon coneix bé el món dels Maragall al llarg catalans i burlant a d’altres partits catallibre. Tanmateix és cert que cal valorar del segle passat, té la tesi que Pasqual lans? Ja s’anirà sabent amb llibres com
el mèrit de qui s’arrisca a publicar pri- Maragall ha estat i està entestat en aca- el que comentem. Perquè s’ha iniciat la

Ara per ara, els llibres publicats són només
primeres aportacions. El mercat incentiva a publicar
quan la qüestió és de la màxima actualitat, encara
que hi hagi poc temps per fer un bon llibre
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cursa dels mèrits propis i els
demèrits de l’altre. Nosaltres
som els millors i els altres són
els que s’han equivocat. Com
és natural, Sánchez Llibre parla molt bé dels seus correligionaris d’Unió Democràtica, no
tan bé d’algun col·lega de Convergència
com
Francesc
Homs, un jove ambiciós i amb
afany de protagonisme, i suporta poc a Joan Ridao, al que
anomena el “càtedro” de l’Estatut. L’autor repassa noms
sense contenir-se massa en
l’opinió, com si la veterania en
política fos un grau que permet determinades llibertats i
confiances, com marcar-se un
esmorzar amb Alfonso Guerra
el dia de la votació final de l’Estatut al Congrés: “vam estar
una horeta esmorzant tots dos
sols”. I Sánchez Llibre no va
poder evitar preguntar-li sobre
l’obsessió d’Unió Democràtica
amb relació a l’Estatut: el Títol
de drets. Alfonso Guerra li va
contestar: “un capricho del señor Saura y de Izquierda Unida que no acabo de entender,
porque sobra”. El que he dit:
un llibre per entretenir-se, que
del text estatutari en parla poc.
No és així en el cas de El
nou Estatut de Lidia Santos,
Laia Bonet i David Fuentes,
amb pròleg de Miquel Iceta.
Aquí es fa un tractament ordenat del contingut de l’Estatut.
És un bon text per a la divulgació, ben
travat, d’estil acadèmic, amb quadres i
bona pedagogia. Es nota l’assessorament d’experts constitucionalistes. També està ben escrit, cosa que normalment
i malauradament, no es pot dir. Les
grans qüestions de l’Estatut hi són ben
tractades: els drets i deures, les competències, el finançament, les institucions
d’autogovern, el poder judicial, les relacions institucionals de la Generalitat
amb les institucions centrals de l’Estat,
amb les altres Comunitats Autònomes i
amb la Unió Europea, així com l’acció
exterior. A tall de conclusió, es transcriu
part de l’excel·lent discurs que Isidre
Molas va pronunciar al Ple del Senat, el
passat 10 de maig, a favor del nou Estatut. També inclou, al final, uns annexes,
entre els quals val la pena destacar el de
millores competencials basat en un document de l’Institut d’Estudis Autonòmics. Tant el text del llibre com la
intervenció d’Isidre Molas constitueixen una bona explicació d’una lectura federal de l’articulat de l’Estatut
2006, i de l’avenç que significa per al
desenvolupament autonòmic de l’Estat.
Cal dir, però, que també aquí s’escombra cap a casa, com sembla inevitable en aquests casos. No hi falta ensabonament per a la feina pròpia i per als
protagonistes socialistes. S’hauria pogut
entrar una mica més a fons i amb més
sentit crític amb relació als articles més
polèmics de l’Estatut, i també sobre un
preàmbul que, com el del 30 de setembre, reflecteix més un pensament comunitarista i nacionalista, que no pas un
pensament federal i republicà. Potser no
toca en un llibre que no amaga que és
de “can socialista”.
Finalment, hi ha el Informe sobre la
decadencia de Cataluña reflejada en su
Estatuto. No arriba a mig llibre, perquè
més de la meitat de les pàgines estan
destinades a transcriure el text de la reforma de l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre,
objecte i pretext d’una condemna total
en les pàgines anteriors. El títol ja és
prou explícit sobre la tesi que es defensa, però el contingut és propi d’un cap
calent. No estem davant d’un llibre sino
més aviat d’un exabrupte. L’autor, Arcadi Espada, hauria pogut demanar ajuda
al seu company de Ciutadans de Catalunya, Francesc de Carreras, que, com a
mínim, li hauria donat un cop de mà en
matèria de dret constitucional i estatutari. Vull deixar clar que per entrar en un
debat respectuós amb les idees de tothom, cal que es compleixi una premissa:
que hi hagin idees i no exabruptes.

EL PAÍS, dijous
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ELS VOSTRES CLÀSSICS

La qüestió del cànon
JORDI LLOVET

A

ra fa uns dies, un articulista d’un
periòdic barceloní establia, amb
confessades ganes de provocar el
personal, un cànon de la literatura
catalana (sic) que consistia en aquesta tan
escassa llista d’escriptors: Eduardo Mendoza, Miquel de Palol, Baltasar Porcel, Enrique Vila-Matas, Julià de Jòdar i Quim
Monzó. I s’ha acabat. La cosa fa una
gràcia estupenda de debò —em fa pensar
en aquella expressió que prodigava el meu
mestre José Manuel Blecua, el vell, davant
la manca de coneixements dels seus
esporàdics estudiants nord-americans:
“Son de una ignorancia estupenda”—; i
permet una sèrie de reflexions: lluny de nosaltres entrar en desqualificacions personals, entre altres raons perquè, justament
aquest articulista, m’ha mogut sempre a
una admiració il·limitada pel fet que, amb
els guanys d’una sola traducció,
extraordinària, per cert, d’un llibre d’Edmond Rostand, es va comprar un yacht que
encara el fa feliç, segons que es llegia en
aquell mateix article: per confessar-ho tot,
el que li han aportat a un servidor les desenes d’obres de clàssics universals que ha
ofert al país no donarien ni per comprar la
vela del vaixell. Deixem això: la intenció
era parlar seriosament, i, a més a més,
sistemàtica:
1. No s’acaba d’entendre, malgrat les
explicacions que donava el moreno, que
Joan Marsé no pugui estar al costat (o més
amunt i tot) que Eduardo Mendoza: l’argument era que Marsé ja feia massa temps
(un any, si no vaig errat) que no publicava.
La bona idea d’incloure, en un cànon
català, escriptors en castellà, quedava
d’allò més espatllada per una tria tan prima, arbitrària i tot. Si hi ha Vila-Matas,
¿per què no podia haver-hi Javier Cercas;
Bolaño entre els difunts? Aquí hom endevina un procediment que no sol donar bons
resultats a l’hora de proposar un cànon
literari en un país: certes, inconfessades afinitats electives; o, com dèiem abans, mirar
d’épater le bourgeois, i mira que el burgès
català ha caigut avall. Sigui com sigui, allò
que s’entenia més bé del cànon en qüestió
era que hi apareixien escriptors de Catalunya, encara que escrivissin en llengua castellana. Això mereix aplaudiment.
2. Tampoc s’acaba d’entendre que el

cànon proposat abracés solament autors
que encara respiren (vés a saber si algun
d’ells haurà deixat de fer-ho entre el dia que
jo escric l’article i el dia que es publica;
llavors aquests sortiran del cànon més de
pressa que no entraran a la caixa). No hi ha
cap literatura seriosa del món sencer que
consideri que el seu cànon pot reduir-se a la
més estricta coetaneïtat. Si els anglesos fessin una cosa així, en el seu cànon no hi
hauria ni Shakespeare, ni Dickens ni James
Joyce, per exemple (perquè el cànon dels
anglesos, i amb ells els nord-americans, és
per quedar-se esbalaït, ningú no ho dubta).
Si els francesos actuessin de la mateixa manera, en el cànon de les lletres franceses no
hi hauria ni Montaigne ni Baudelaire ni
Proust. En el cas dels alemanys, Goethe,
Kafka o Musil no hi serien, i així et caetera
et caetera. Sembla pràcticament de sentit
comú que el cànon literari d’un país (o
d’una llengua), es fa, per definició, sobre la
base comparada d’una llarguíssima
tradició: és clar, tan llarga com es posseeixi;
i desgraciats, com nosaltres, qui la tingui
més curta o, si més no, amb llargs períodes
d’abstinència. Només el temps acaba
oferint llorers als qui els mereixen.
3. Si això és vàlid per a alguns països o
algunes tradicions literàries, ho és molt especialment en el cas de les literatures petites, escasses, vacil·lants o perseguides per la
mala sort. Els txecs no poden fer altra cosa
que incloure, al costat del Soldat Svejk, de
Hasek, L’àvia de la Nemcova; els serbis
poden citar Ivo Andric, però estan obligats,
si volen fer embalum, a esmentar Bulatovic
i Konstantinovic: hi ha el que hi ha, i s’ha
de triar, després d’haver espigolat molt, el
bo a més del millor. Potser és en aquest
sentit que el cànon a què fem referència en
aquest article incloïa algun nom que fa
l’efecte que no passarà a la història: però
l’articulista va fer molt bé de posar-l’hi. A
Catalunya, doncs, fem molt santament
d’eixamplar el cànon fins que abraça figures que ens semblen petites —com ara Mossèn Ballarín—, però que han tingut una
enorme repercussió en l’àmbit de la lectura.
¿O és que en aquella llista es tractava de
valors considerats amb una inapel·lable dosi de judici estètic? Llavors, ¿on és Pere Gimferrer, encara que sigui un casat de nou
amb la llengua castellana?

Harold Bloom, autor d’El canon occidental.

4. Aquí arribats, amics, és quan resulta
d’una evidència palpable que el cànon
català ha d’anar molt més enllà dels autors
vius, dels autors que solament escriuen en
català, i, sobretot, dels autors considerats
“del dia”. Llavors és quan, ni que sigui per
anar amb el cap ben alt, un cànon de la
literatura catalana ha d’agafar la figura de
Ramon Llull per començar; seguir per la
literatura trobadoresca; continuar per la valenciana i catalana del segle XV; fer un
sospir de melangia després de Bernat Metge i els últims humanistes; pensar ni que
sigui en Góngora quan llegim el Rector de
Vallfogona; tornar a fer saltirons de joia
quan arriba Verdaguer, i, si cal, passar el
rosari; fer bots d’alegria quan arriba el Modernisme; fer tombarelles d’il·lusió quan vénen les immenses figures de Josep Carner,
Carles Riba, Foix, Espriu o Pere Quart;
trobar digníssimes les produccions en prosa
de Narcís Oller, Víctor Català, Ruyra, Rodoreda, Villalonga o Pla; penar una mica
per Pedrolo i la Capmany; quedar més que
satisfets quan despunten Vinyoli o Ferrater,
i ser tan condescendents com calgui quan
s’arriba a la producció de les últimes, diguem-ne, vint-i-cinc o trenta anyades.
5. Però la cosa tampoc no acaba aquí:
avui dia, que disposem de magnífiques traduccions, hauríem d’incloure al nostre
cànon moltes coses que s’han catalanitzat
profundament i seriosa: ¿per què no hem
de considerar nostrats els hölderlin de Riba
i Carbonell; els centenars de clàssics publi-

DISTRIVET, S. A.
(sociedad absorbente)

TROY CALIDAD
SERVICES, S. L.
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
POR ABSORCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas, por remisión también del artículo 94 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, se hace público que las juntas generales extraordinarias
y universales de socios de Distrivet, S. A.,
y Troy Calidad Services, S. L., celebradas
el día 15 de junio de 2006, aprobaron, por
unanimidad, la fusión por absorción de
Troy Calidad Services, S. L., por parte de
Distrivet, S. A., y transmisión en bloque de
la totalidad del patrimonio social de la
sociedad absorbida a la sociedad absorbente, Distrivet, S. A., que adquirirá, por
sucesión universal, la totalidad de los
derechos y obligaciones de la sociedad
absorbida, todo ello en los términos del
proyecto de fusión de fecha 1 de enero de
2006, depositado en el Registro Mercantil
de Barcelona el 8 de febrero de 2006 y en
el Registro Mercantil de Madrid el 15 de
marzo de 2006.
En consecuencia, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas,
socios y acreedores a obtener el texto
íntegro de los acuerdos adoptados y de
los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades
intervinientes en el proceso de fusión a
oponerse a la misma en los términos previstos en los artículos 242 y 243 de la LSA.
Barcelona y Madrid, 10-7-2006
Un administrador solidario de Distrivet, S. A.,
Joaquín Arimany Barceló. El presidente del
Consejo de Administración de Troy Calidad
Services, S. L., Vicente López Cristóbal

cats a la col·lecció Bernat Metge, o
els de l’antiga Alpha, començant
per l’homer de don Carles igualment; els Dickens de Carner; el
Baudelaire de Benguerel; els pensadors traduïts a la col·lecció Textos
filosòfics; els antics i no tant paleocristians traduïts a Clàssics del Cristianisme (devoció, li tinc, a aquesta
sèrie: oh Antoni!, oh Atanasi! o Caterina de Siena! oh l’estilita Simó!);
els Flaubert de Todó; les traduccions de Mallafrè, i altra vegada et
caetera et caetera.
6. I acabarem: ja falta poc perquè s’esbatussin escriptors, editors
i opinadors a l’entorn de com han
d’omplir-se les prestatgeries de la
Fira de Frankfurt l’any que ve, dedicat a la cultura catalana. La idea
ja la vaig proposar en un altre article, però avui la reblarem: si hi
anem amb els sis autors proposats
per aquell articulista, em temo que
hi farem paper menut. Si hi anem
solament amb els autors que escriuen en català, també; perquè a
Europa s’entén que és català tothom qui viu, treballa, dissenya o
escriu a Catalunya. Per contra, si ens presentem amb el bo i millor (triat, si cal, per
Triadú, que tria tou) de tota la nostra
història literària, des del segle XIII fins avui
(si voleu posar-hi una fotocòpia de les Homilies d’Organyà, macarròniques per cert,
endavant les atxes!), sense escarafalls, sense
oblidar-se de ningú que hagi tingut un pes
ara en la crítica, ara entre els lectors (Martí
i Pol), ara en les històries de la literatura,
llavors em sembla que farem patxoca. Tota
la resta serà com pixar dintre del test; ben
dintre, però amb tan poca energia, que correm el perill de fer el ridícul més esborronador (que esborra): no vull ni imaginarme que petita consideraran els estrangers
d’arreu del món la literatura catalana si
només hi troben els llibres escrits els últims
anys, per homes i dones que respiren —fondo, respiraran, si els posen a la llista—, o
pels quatre amics dels gestors culturals de
casa nostra, illetrats com escau a un bon
polític avui dia. En suma, només tenim
aquestes tres sortides: o fem caure els escriptors catalans d’avui i d’ahir que no són
glòria —i en aquest cas caurà un tant per
cent elevadíssim d’autors—, o fem rajar tutti quanti pel broc gros —i en aquest cas hi
haurà més d’un ensurt entre els futurs lectors en llengües estrangeres—, o tenim una
mirada generosa i ample sobre el present i
el passat, sobre el català i el castellà i les
traduccions a la nostrada llengua, i en
aquest cas potser més d’un passant es
quedarà literalment bocabadat.

SABADELL ASEGURADORA, COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.
(entidad absorbente)

SABADELL MUTUAL, MUTUALITAT
DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA
I A PRIMA VARIABLE
(entidad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, se hace público que, en ejercicio de las competencias atribuidas
a la junta general de Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A.,
y a la asamblea general de Sabadell Mutual, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa i
a Prima Variable, celebradas ambas el 28 de junio de 2006, en el Gran Hotel Verdi, sito
en Sabadell (Barcelona), avenida Francesc Macià, número 62, los accionistas y mutualistas de las referidas entidades acordaron la fusión de ambas entidades, mediante la
absorción de Sabadell Mutual, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa i a Prima
Variable por Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. En consecuencia, Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., adquiere
en bloque, con sucesión universal, el patrimonio, derechos y obligaciones de la entidad
absorbida, que queda disuelta sin liquidación, habiéndose aprobado asimismo los
balances de fusión de ambas entidades, cerrados a 31 de diciembre de 2005.
Derecho de información y oposición. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, mutualistas y a los acreedores de las entidades que son parte en la
fusión, de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, así como el
balance de fusión. Asimismo, los acreedores de dichas entidades podrán oponerse al
acuerdo de fusión, dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación del último
anuncio, en los términos previstos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 apartado 1 letra c) del
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el artículo 9 apartado 4.1 letra c)
del Decreto 279/2003, de 4 de noviembre, del Departament de Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya se concede el plazo de un mes para que los mutualistas y
accionistas disidentes y los no asistentes se adhieran al acuerdo de fusión.
En Sabadell (Barcelona), 5 de julio de 2006
Joan Corominas Guerín y Ricard Soler Izard, presidentes de los Consejos de Administración
de la entidad absorbente y absorbida, respectivamente
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Enigmes insòlits

INFANTIL I JUVENIL

Emocions retrobades

PONÇ PUIGDEVALL

Cavaller de fortuna
Jordi Arbonès
RBA La Magrana
Barcelona, 2006. 268 pàgines

E

l solitari que camina a
poc a poc pels carrers
d’unes ciutats desconegudes i fredes és un dels personatges habituals que els lectors podran trobar en la majoria
de les ficcions que escriu Jordi
Arbonès (Calella de Palafrugell,
1956). Tristos i reservats,
melancòlicament indiferents a
les vicissituds de la vida, apàtics
o immersos en tasques i oficis
peculiars o inútils, contemplen
les circumstàncies que els encerclen com si estiguessin perduts
enmig d’una bardissa inabastable. La seva mirada es fixa en el
detall esbiaixat, en el fet mínim i
sorprenent, en els actes gèlids i
grotescos, i el resultat sol ser una
narració on el que triomfa és la
presència ordinària de l’absurd,
el goig de l’excentricitat, i la
força còmica de la demolició
moral: només cal llegir Matèria
fràgil, L’escala de Richter o
L’agulla de plata per adonar-se
que Jordi Arbonès ha anat construint una obra compacta on els
referents estètics s’han d’anar a
buscar en l’estranyesa distant de
les pel·lícules de David Lynch,
en el lirisme provocador de les
novel·les de Witold Gombrowicz o en els cruels deliris verbals que sustenten els llibres de
Miquel Bauçà. Amb una
construcció formal que sempre
desconcerta perquè no segueix
mai les pautes previsibles en el
moment d’ordenar la matèria argumental, amb un afany narratiu de primer ordre —Arbonès
és, juntament amb Lluís-Anton
Baulenas, un dels novel·listes
d’ara que posseeix més intensament la passió de fabular i explicar històries—, valent-se de l’estil i el ritme de la prosa com
unes eines secundàries a l’hora
de fixar els avatars de les peripè-

Jordi Arbonès.

cies, la seva obra no ha estat valorada amb prou contundència
ni el seu ressò ha pogut traspassar els límits laterals de la societat literària.
Ara bé, el lector que desitgi
conèixer un món basat en l’humor hilarant, que no s’espanti
per les rareses de la conducta i
que no li faci res entrar en contacte directe amb les reaccions
inexplicables, el lector que vulgui descobrir aspectes de la naturalesa humana que la literatura
més transcendental tot sovint
oculta o deixa de banda, farà bé
de submergir-se en qualsevol
dels seus llibres. I una bona manera d’accedir-hi pot ser llegint
la seva última novel·la, Cavaller
de fortuna, un text on Jordi Arbonès sembla que canvia de registre: deixa enrere els laberints
asfixiants de la ciutat contemporània per centrar-se en el segle XVII. Cavaller de fortuna és
una novel·la basada en la vida i
l’imaginari de Francesc Vicenç
Garcia (1529-1623), rector de
Vallfogona de Riucorb, poeta
pornogràfic i escatològic i amb
una voluntat enorme per aconseguir noblesa, reconeixement i fama. Més enllà dels jocs metaliteraris que ofereix la novel·la com
a argúcies de la construcció i
com a tècnica narrativa, el lector
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habitual d’Arbonès de seguida
hi localitza l’univers moral que
ha anat dissenyant llibre a llibre:
Cavaller de fortuna es pot llegir
com una novel·la històrica, és
cert, però el que realment importa a l’autor és inspeccionar el
caudal d’abjecció que regeix el
destí dels homes, la misèria vital
que s’amaga al darrere dels fets
quotidians, la crueltat impietosa
i l’atmosfera atroç i inhòspita
que marca les relacions entre les
persones. És a dir, el que fa aquí
Arbonès és traslladar els seus
personatges de sempre a un altre segle i a unes altres
circumstàncies tan decadents i
embogides com les que experimenten els veïns que habiten
l’edifici de Richter o com els estadans que estiuegen al balneari
de Matèria fràgil. A Jordi Arbonès no li interessa reconstruir
un decorat que faci creure que
s’està en el segle XVII, sinó que
el que li preocupa és aconseguir
que el lector accepti les lleis de la
versemblança narrativa en cada
un dels capítols, que quedi
seduït per la fluïdesa de la
narració, que se sorprengui per
l’habilitat imaginativa amb què
es va traçant el nucli de l’acció,
pel dibuix de la puresa del mal
que es revela a mesura que la
lectura avança.
Arbonès ha escrit una novel·la que es llegeix amb plaer perquè el que s’imposa en el text és
la voluntat de narrar amb nitidesa el fons de les aventures i
perquè sap seleccionar amb cura els fets oportuns que creen en
el lector la curiositat imprescindible per saber cap on s’encaminen els episodis que s’expliquen
a les pàgines següents. I Cavaller
de fortuna es llegeix també amb
interès perquè l’autor ha sabut
triar com a protagonista un personatge de veritat que conté
dins la seva ànima bona part
dels atributs que defineixen qualsevol individu: clarobscurs morals, llegendes falses i enigmes
insòlits.

FARMEDCO
INTERNACIONAL, S. A.
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Se comunica, en cumplimiento de lo señalado en
el artículo 150 de la LSA, que la junta general
extraordinaria universal celebrada el 30 de junio de
2006 acordó, por unanimidad, trasladar el domicilio de la sociedad a Santa María de Palautordera
(Barcelona), polígono industrial Can Vernedes i Ca
n'Auleda, calle de la Maresma, núm. 26-28.
En Santa María de Palautordera, a 10-7-2006
El secretario del Consejo de Administración,
Xavier Permanyer González

MIV GESTIÓN, S. A.
La junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada en fecha 5
de julio de 2006, acordó, por unanimidad, reducir el capital social de la compañía en 24.040 euros, mediante la
amortización de 400 acciones propias de
la compañía, números 11 al 50, 201 al
300, 601 al 700, 821 al 900, 921 al 1.000.
Después de esta operación, el capital
social resultante quedó fijado en 48.080
euros.
Del mismo modo, la compañía ha
aumentado su capital social en la suma
de 12.720 euros, mediante el aumento
del valor nominal de cada una de las 800
acciones, que pasan de un valor nominal
de 60,10 a un valor nominal de 76 euros
cada una de ellas, fijándose el capital
social en la suma de 60.800 euros.
Asimismo, en la referida junta se acordó
trasladar el domicilio social de la compañía a El Prat (Barcelona), Centro de
Carga Aérea, A-002, Aeropuerto de
Barcelona.
El Prat, a 11 de julio de 2006
El administrador único,
Jaime Asensio Soy

PEP MOLIST
Iosa i les grues
Miquel Rayó.
Il·lustracions de Valentí Gubianas
Grup Promotor
Barcelona, 2006. 56 pàgines

La música perduda
Pep Albanell
Grup Promotor
Barcelona, 2006. 84 pàgines

A

més de ser obres d’autors
de renom a la literatura infantil i juvenil catalana,
aquestes dues novel·les tenen altres trets en comú, com són el
fet d’haver estat publicades sense
l’aval de cap guardó i sense cap embolcall que indiqui al lector que es
tracta d’una edició especial. D’altra
banda, totes dues pertanyen a una
col·lecció de narrativa com tantes
n’hi ha en la literatura infantil, aspecte que pot fer pensar que es tracta d’obres menors. I malgrat
aquests aspectes comuns captats a
primera vista, ens trobem davant de
dues obres d’aquelles que, sense fer
soroll, marquen un punt d’inflexió,
respiren un deix de qualitat i esdevenen referent.
Iosa i les grues de Miquel Rayó
narra una història breu: la manera
com un nen japonès anomenat Iosa
espera l’arribada de l’hivern i, amb
ell, la festa de les grues, i la relació
que manté amb dos veïns seus.
L’un és en Tojo, esquerp i malfiat.
L’altre, és en Matsuó, caminant i
poeta que li explica tot allò que l’envolta a ell i a la festa amb paciència
i delicadesa, amb paraules concises
i poètiques. D’aquesta mateixa natura és l’estil de l’autor —gran admirador dels haikús—, present en
les seves darreres obres, com ara El
cementiri del capità Nemo (Baula,
2004) o bé Dama blanca, merla negra (La Galera, 2004). Ambdós
tarannàs, el de l’autor i el del personatge, són “com sospirs, com mirades fugaces sobre les coses” que s’assaboreixen com si d’una menja exquisida es tractés, en una novel·la

per a infants que amb una gran
precisió arriba a desvetllar moltes
emocions.
La música perduda de Pep Albanell és un relat d’aquells que es considera infantil només pel fet d’haver
estat publicat en una col·lecció per
a infants, però que si s’hagués editat
en una sèrie per a adults ningú hauria notat la diferència ni qüestionat
la decisió. És una història que,
quant a estil i llenguatge, no fa concessions als joves i és capaç de seduir qualsevol lector. Pep Albanell
és un dels autors més admirats de la
història de la literatura infantil en
català, en concret per algunes de les
obres de la seva primera època, com
ara La guia fantàstica o El barcelonauta, i per la imaginació i fantasia
que les amarava. Les seves obres
posteriors potser no han despuntat
tant, amb alguna excepció, i el seu
nom s’ha anat desdibuixant dins
d’un panorama molt més poblat.
De tant en tant, però, retrobem l’estil de l’Albanell —o de Joles Sennell, que és el pseudònim que utilitza quan escriu per a infants— més
admirat. És el cas de La música perduda, comparable a alguns dels seus
contes per a adults de caire realista i
en la línia d’un conte tan emotiu
com Conte de riure, conte de plorar
(Cruïlla, 2004). Presenta un seguit
de personatges de procedències diverses i més aviat del grup dels perdedors que deambulen enmig d’uns
paisatges en guerra, dels quals no se
n’anomena el nom però que es poden relacionar amb els Balcans.
Tots ells acaben coincidint en algun
moment de la novel·la en un
enginyós trencaclosques farcit de camins que s’entrecreuen. És una
obra també poètica, però més barroca que la de Miquel Rayó, amb un
ús habitual de la metàfora i la
comparació, amb imatges d’una
gran força i bellesa, i que gira al
voltant de l’absurditat de la guerra.
Esdevé una melodia melancòlica i
emotiva on totes les notes han estat
creades i sargides amb un esmerç
considerable.
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COMPOSICIONS DE LLOC

L’Illa dels Museus
NARCÍS COMADIRA

V

al a dir que el nom i el fet per veure algunes de les seves
són fascinants: una illa obres mestres. També s’hi exposa
plena de museus. I aques- L’illa dels morts, d’Arnold Böcta fascinació augmenta klin, i alguns quadres de l’arquiquan t’hi passeges perquè t’ado- tecte Schinkel, realment interesnes que forma part d’un projecte sants. És un museu petit, agradail·lustrat, que és un dels capítols ble de visitar, sense gaire gent, i
importants d’aquella narració hi pots passar una instructiva esneoclàssica que Humboldt, tona contemplant l’estètica de
Schinkel i companyia van escriu- l’Alemanya neoclàssica i romànre i que s’hauria pogut titular La tica, la del somni neogrec, la que
nova Atenes. L’illa és artificial, va concebre aquesta illa dels Mucal dir-ho, i això afegeix emoció seus com a una acròpolis cultual projecte, perquè hi veus una ral de la capital prussiana.
De tota manera, el més conedosi potent de voluntat. La forma el riu Spree i un canal, el gut dels museus de l’illa és el PerKupfergraben que, en voltar-la gamonmuseum. El nom li ve de
per sota, pren el nom de Spreeka- la seva peça estrella, l’altar de
nal, i no és pas tota plena de Pèrgam que, només d’entrar al
museus. Els museus ocupen museu, et rep amb la seva presènnomés la proa de l’illa, més o cia imponent. És, encara, un mumenys encarada al nord. A la res- seu antic, sense didàctica afegida
ta hi ha altres coses, les restes per la museografia actual, cosa
d’un castell transformat en palau que s’agraeix. Una col·lecció
barroc, l’antic parlament de la magnífica, una mica apilonada,
RDA, que, com que conté en la qual tens la llibertat de deciamiant, serà enderrocat, una es- dir quina peça t’agrada més. A
part de la col·lecció
glésia, una gran esd’escultura clàssica,
planada dedicada a
grega i romana, hi
Humboldt, precisa“Els museus
ha la col·lecció
ment, i altres coses.
d’art islàmic i la
La part dels muocupen només la d’art del pròxim oseus hostatja, a més,
rient. La porta
la catedral luterana,
proa de l’illa,
d’Ishtar, de Babilòbastida a finals del
nia, segur que emosegle XIX i comenmés o menys
cionarà profundaçaments del XX en
ment aquells a qui
un estil neobarroc
sense gaire gràcia. encarada al nord; commogui aquesta
mena d’art. L’edifiLa guerra la va desn’hi ha cinc”
ci és una baluerna
trossar i ha estat
monstruosa, consreconstruïda.
truïda entre el 1912
Pel que fa als museus, n’hi ha cinc: l’Altes Mu- i el 1930, i molt mal col·locada
seum, l’Alte Nationalgalerie, el en el conjunt de l’illa.
El Neues Museum, on hi haNeues Museum, el Pergamonmuseum i el Bodemuseum. Dels edi- via l’escultura egípcia i que era la
ficis, la joia de la corona és, sense llar de la cèlebre Nefertiti, procap mena de dubte, l’Altes Mu- fundament perjudicat en la guerseum, la brillant construcció de ra, es troba ara en procés de resSchinkel, un dels edificis més bo- tauració a càrrec de l’arquitecte
nics del món, segons la meva mo- David Chipperfield. Finalment,
desta opinió, tan fal·lible com el Bodemuseum, construït a covulguin. De l’edifici de l’Altes mençaments del segle XX, és
Museum ja en vaig dir quatre co- d’estil neorenaixentista i ocupa
ses en el paper que vaig dedicar a l’extrem apuntat i arrodonit del
Schinkel fa algunes setmanes. nord de l’illa. No l’he visitat perAra només cal afegir que, des- què, en la nova distribució de les
prés de la redistribució de les col·leccions estatals, moltes de
col·leccions berlineses, n’hostat- les seves peces han estat situades
ja una d’escultura clàssica. L’Al- en altres museus i, algunes de les
te Nationalgalerie, com a edifici, escultures de Donatello o Bernitambé és neoclàssic, però sense ni que han de mostrar-s’hi, encala gràcia del de Schinkel. Sembla ra no hi són. Tot Berlín està en
que la idea de temple grec elevat, obres i els museus també. L’aral que s’accedeix per una solem- quitecte Pei construeix un itinerane escalinata, és del rei Frederic ri subterrani a l’illa per facilitar
Guillem IV, que en va arribar a la visita a les peces més imporfer uns esbossos. El va construir tants de cada museu. Berlín penFriedrich August Stüler entre el sa en els turistes. Tot hi bull, tot
1866 i el 1876. Actualment s’hi s’hi belluga, i la nova Atenes es
exposa la pintura romàntica ale- remou, enyorosa i activa, en el
manya i, si els agrada Caspar Da- seu somni d’una altra oportunivid Friedric, és on han d’anar tat de futur.
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BULEVAR

Socials i antisocials
ÁNGELA MOLINA

Aquesta és la situació. Cada inauguració de
la Fundació La Caixa atrau un grupet, no
més de mitja dotzena, de curiosos personatges, sempre els mateixos homes i dones, que
voregen els setanta i els vuitanta, que no
volen perdre’s els suculents entrepans i les
refrescants copes de cava que tan graciosament regala l’Obra social. És i ha estat així
des de fa més de 15 anys, quan l’entitat
barcelonina organitzava els seus vernissatges allà en la seva primera seu, a l’edifici
modernista del passeig de Sant Joan. Els
treballadors de la fundació, els guàrdies de
seguretat, els professionals de la informació
i la crítica, observaven amb fruïció el seu
ball culinari, com es movien, veloços, entre
canapé i canapé, assaltant sense pietat els
cambrers del catering, a la caça d’un escuradents de mozzarella amb tomàquet, tiretes
de pernilets i altres capricis. Dimarts passat,
a la inauguració de l’exposició de Henry
Moore a Caixafòrum, allà estaven, de nou,
aquells éssers renquejants que ressuciten
amb cada esdeveniment, complint amb el
seu penúltim finger lunch. Semblaven sortits
d’un quadre de Grosz. Així que la tradició
de la copeta, no importa quines siguin les
llums i foscors ocasionals de l’art, no es
perd, ni es perdrà, mentre hi hagi símbols
predictibles de golafreria i els seus pàl·lids
seguidors.

A

l japonès Shiro Masuyama (Tòquio, 1971) li agrada parodiar
aquest tipus de situacions. En el seu
primer treball a Espanya, aquest artista establert a Berlín es queixa al seu país
la gent no té cap interès en l’art contemporani. “La meva fita és justament arribar a
interessar i implicar aquesta mateixa gent
que no ve a veure les meves exposicions
oferint-los una performance”. Va succeir el
passat 30 de juny, i es repetirà el
proper 30 de juliol. Masuyama
Intervention
ha ideat el Parky Party, literalShiro Masuyama
ment, la “festa vigoritzantment
ADN Galeria
fresca”, on el públic, en lloc de
Enric Granados, 49, Barceloser observador, és observat, es
na. Fins al 29 de juliol
comporta com un ésser antisocial i es veu obligat a estar sol. I
Fernando Bryce
l’artista deixa de mostrar-se per
Galeria Joan Prats
passar a mirar.
Rambla de Catalunya, 54,
Masuyama li dóna la volta a
Barcelona. Fins al 30 de juliol
una situació coneguda: normalPlayas
ment acudim a veure una inauMassimo Vitali
guració per saludar els nostres
Galeria Senda
coneguts, prendre’ns una copa,
Consell de Cent, 337. Barcealternar, veure i deixar-nos
lona. Fins al 31 de juliol
veure. A Parky Party, l’artista

força el visitant a aparcar el seu comportament habitual i viure la festa com un acte
“privat, reclòs i flemàtic”. El que el públic
pot veure a les sales de la galeria ADN és el
que ha quedat de la performance: una barra
de bar estranyament compartimentada on,
a un costat, l’espectador-consumidor ocupa
una casella de fusta, individual, separada de
la resta de l’espai per una cortina. No són
molt diferents de les barres de sake que es
veuen als barris més populosos de les ciutats
japoneses. A l’altre costat, l’artista cambrer,
protegit per un vidre fumat, rep els
encàrrecs i peticions dels clients a través
d’uns formularis. Les copes se serveixen en
gots que estan lligats amb cadenes a la barra per si un cas al sant bevedor se li acut
emportar-se’n un. Uns audiòfons l’ajudaran a protegir-se encara més del soroll que
pugui fer el client “del costat”.
En una altra sala de la galeria es mostren
vídeos documentals i elements d’atrezzo de
dues altres obres de Masuyama, Legal Parking i .Beams, que participen d’aquesta
investigació teatralitzada al voltant de
qüestions com ara els mecanismes relacionals en l’entorn urbà, la reivindicació de
l’espai personal i l’apertura de l’art a un
públic més ampli.

G

ràcies a la Fundació Tàpies, coneixem el treball de l’artista peruà
Fernando Bryce (Lima, 1965). Fa
un parell d’anys que va mostrar les
seves sèries de dibuixos, basats en el mètode
de l’anàlisi mimètic, segons el qual còpia a
tinta xinesa, com un amanuense, documents i imatges del passat, referits a tot
tipus d’abusos de poder, com ara
l’explotació guananera en el Perú
decimonònic, el cinisme etnicista del turisme nord-americà en la Sudamèrica de la
postguerra o l’expansió colonial alemanya
en el període del kaiser Guillermo. La galeria Joan Prats presenta la sèrie Historia Colonial, i l’última, Work in Progress, que es
fixa en la realitat de les gents oprimides i els
sectors més pobres en Afganistan, l’Índia o
Cambodja. Una feina de gran rigor que posa l’accent en la forma en què llegim o oblidem la història, i que té en l’actualitat i la
superinformació les seves matrius inevitables.

L

es platges de Massimo Vitali donen
la benvinguda a l’estiu a la galeria
Senda”, diu el full de mà de
l’exposició. Mondo cane! O… Per
no sortir de vacances.

Imatge de l’exposició de Shiro Masuyama a la galeria ADN. / JORDI ROVIRALTA
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Memòria
del subsòl
JORDI PUNTÍ

L

a commemoració, aquests dies, dels 70 anys
de l’inici de la Guerra Civil ha desfermat una
onada de reportatges als mitjans de comunicació. Els testimonis vius cada dia escassegen
més, i el material sensible que poden aportar de vegades queda dispersat pel discurs dels historiadors. No
és difícil, tampoc, que aquests dies treguin el cap
certs llocs comuns, o que les imatges de l’època conservades es repeteixin aquí i allà. Per això és especialment d’agrair l’esforç que van fer els del 30 minuts de
TV-3, dimarts a la nit, per presentar un programa
que es referís a la guerra i alhora fos novedós.
Dirigit per Montserrat Armengou i Ricard Belis,
autors del celebrat Els nens perduts del franquisme, es
pot dir que Ramon Perera. L’home que va salvar
Barcelona era un documental amb tesi i investigació.
Ramon Perera va ser el cap de la Junta de Defensa
Passiva creada per la Generalitat. Els seus estudis
com a enginyer van portar-lo a la creació dels refugis
subterranis de Barcelona, que van estalviar tantes
morts a partir dels bombardejos del febrer del 1937.
Dels més de dos mil refugis que es van fer a tot
Catalunya, ens explicava el reportatge, un centenar
eren a càrrec de la Generalitat i la resta fruit de la
iniciativa popular, però revisats per l’òrgan oficial.
Aquesta tasca de construcció dels refugis i l’ús que
se’n feia era comentada per diverses persones que hi
van participar. Entre ells Josep Roig, que setmanes
enrere ja va oferir el seu testimoni sobre la fam durant la guerra a Barcelona sota les bombes, de Barcelona TV. Josep Roig, que el 1937 tenia 13 anys,
recordava l’entusiasme del moment, la col·laboració
ciutadana. “Ens vam sentir arquitectes tots”, deia.

MUSICAL
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Una imatge de l’espectacle A propósito de Bola de Nieve. / PERE DURAN

MIQUEL JURADO

E

dith Piaf, que no era gaire aficionada als afalacs
gratuïts, afirmava que
ningú cantava La vie en
rose com Bola de Nieve. Podria
semblar una boutade de la genial cantant francesa però, probablement, contè molta més veritat de la que pugui semblar a
simple vista. La vie en rose l’han
cantat veus amb major potència, més belles, més ben afinades i amb molt més rigor musical, això segur. Però ¿algú li podia posar més cor a una cançó,
aquesta o qualsevol altra, que el
grasset, santer, homosexual i
prorevolucionari cantant i pianista cubà?
Fa tres anys, el cineasta José
Sánchez-Montes es va proposar
no només contestar que no hi
havia ningú capaç de fer-ho,
sinó demostrar-ho amb imatges.
Així va néixer El hombre triste
que cantaba alegre. El pianista i
compositor Jordi Sabatés ja va
col·laborar en aquest premiat
documental, i les seves imatges
impactants varen ser les que el
varen inspirar a construir un espectacle escènic en què s’uneixen la dansa, les ombres xineses
i el piano del propi Sabatés amb
les cançons i les paraules de
l’etern Bola de Nieve. A propósi-

DISCOS

Imatge de la construcció d’un refugi subterrani a Barcelona. / TV-3

Els bombardejos de Barcelona van representar la
primera ocasió en què la guerra es desplaçava del
front a la ciutat i les morts civils superaven a les
militars. El documental es deturava, també, en la
crueltat amb què els avions italians s’acarnissaven
amb els seus objectius —d’una manera planificada,
— i seguíem, per exemple, el cas del periodista Josep
Pernau, que va perdre el seu pare als bombardejos
de Lleida i, anys després, va descobrir unes imatges
de la seva mare davant el cadàver a la pel·lícula ¿Por
qué morir en Madrid?
L’experiència de Ramon Perera a Barcelona va
ser seguida pel govern anglès just abans d’iniciar-se
la Segona Guerra Mundial. Tot i que els seus refugis
havien funcionat molt bé a Barcelona, i que comptava amb grans defensors a Anglaterra, el documental
explicava les raons que van fer que els desestimessin
per triar els tristament coneguts refugis Anderson.
Al govern britànic, vet aquí, li feia por que la trobada de gent en els refugis populars induís la massa a la
covardia i alhora instigués aires revolucionaris. L’historiador Paul Preston es referia a l’actitud paternalista del govern britànic. La mentalitat classista va provocar, doncs, que els barris populars de Londres
fossin els més maltractats per les bombes i la xifra de
víctimes fos elevadíssima. La tesi del reportatge,
doncs, era que d’haver seguit les idees de Ramon
Perera, a Londres hi hauria hagut més supervivents.
Totes les guerres amaguen grans exercicis de cinisme. Amb el paper crucial de Ramon Perera com a
contrast, el documental revelava alguns episodis
d’aquest cinisme salvatge. A saber: la imatge del papa Pius VI beneint els avions que venien a bombardejar Barcelona. O, 70 anys més tard, els vells aviadors
italians, excombatents, a la seva seu social, envoltats
d’esvàstiques i fotos de Franco. I el president, un tal
Lodoli, que deia: ¿Quants habitants hi havia a Barcelona? ¿Un milió? Nosaltres en vam matar tres mil.
No són pas tants”. Era per plorar.

Reivindicant Bola de Nieve
to de Bola de Nieve es va estrenar el mes d’octubre al festival
Temporada Alta de Girona i ha
recorregut ja diversos escenaris
peninsulars abans d’arribar al
festival Grec, dintre del qual
s’emmarca la presentació de l’espectacle el proper 25 de juliol,
al Mercat de les Flors.
Per a la seva proposta multidisciplinar i un tant rupturista
Sabatés ha comptat amb la
direcció escènica de la cineasta
Rosa Vergés i la participació de

Jordi Sabatés porta
al Grec un espectacle
multidisciplinar al
voltant de la figura del
cantant i pianista cubà
la ballarina i coreògrafa Teresa
García i l’il·lusionista Sergi
Buka, però sobretot ha comptat
amb dos elements tan essencials
com són les imatges del magnífic documental de SánchezMontes i les cançons de l’irrepetible Bola de Nieve.
Ignacio Villa va néixer l’11
de setembre de 1911 a Guanabacoa, la mateixa ciutat en què

Jazz

Llibert Fortuny
XXL
Nuevos Medios
(CD + DVD)

En poc temps, el saxofonista Llibert Fortuny
ha escalat fins arribar,
per mèrits pròpis, als
cims més alts del jazz
peninsular. El seu quartet / quintet elèctric
constitueix un dels
noms més contundents

i exportables del nostre
jazz.
Fa uns mesos, de cara a la seva participació en el Festival de
Jazz de Barcelona, Llibert Fortuny va decidir
allargar les possibilitats del seu grup afegint-hi una big band.
La música manté els
mateixos patrons, tot i
que l’afegitó de la big
band li confereix, per
moments, major contundència. No és una
obra acabada, encara
queda camí per recórrer, però es un primer pas carregat d’interès. Aquesta edició
inclou el CD i el DVD
d’aquesta actuació al
TNC. —M.J.

van nèixer Lecuon i Rita Montaner. “Jo no sé si em vaig iniciar
en l’art o si em van inciar”, recordava el mateix Bola de Nieve. “Jo era un aspirant a la universitat quan va sobrevenir una
revolució a Cuba (anys trenta) i
jo tocava el piano, sabia música,
tenia nocions del que era fer música popular, que és la que sempre he fet. Però hi havia que
menjar, i em vaig dedicar a tocar el piano a un cinema, acompanyar una cantant…”. Aquesta cantant va ser tota una glòria
llatinoamericana com Rita
Montaner. Al seu costat, el jove
Bola va començar una carrera
que el va portar als escenaris
més importants i que no es va
trencar, com d’altres, amb l’arribada de Castro al poder. Al contrari, Bola de Nieve sempre va
ser considerat com una glòria
cubana fins a la seva mort, el
1971. Cantava com ningú La vie
en rose juntament amb un ramell de melodies tradicionals cubanes (impossible oblidar el seu
Mamá Inés) entre les que intercalava amb total naturalitat
qualsevol cançó que li toqués el
cor (a ell i al seu públic), des de
temes de Jacques Brel o John
Lennon fins a El desembre congelat, que cantava en un català
d’allò més saborós.

Clàssica

Joaquim Homs
Recordant Joaquim Homs
Ars Harmonica

La molt lírica Sonata per
a violí, en versió de Henri
Desclin, obre un disc
d’homenatge a Joaquim
Homs (1906-2006), amb
motiu del centenari del
seu naixement, realitzat
amb alguns dels enregistraments de les seves
obres dipositats a la Fo-

noteca de la Biblioteca
de Catalunya. És un disc
molt útil i necessari, ja
que rescata antics vinils
inèdits en suport digital.
La selecció inclou peces
de cambra escrites en els
anys 1968 i 1971, com el
magnífic Octet de vent, a
carrec del Conjunt català
de Música Contemporània, el Trio de cordes, el
Quartet de corda núm.7,
per al Quatour Parrenin,
i l’Impromptu per a guitarra i percussió, interpretat amb mestria per Siegfried Behrens i Siegfried
Fink. El Quintet de vent,
núm. 2, dedicat al seu
mestre, Robert Gerhard,
clou ell disc en una
òptima versió del Quintet Koan.—J.P.S.

