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Vuit mots
Fluctuem per una mar d'oferta cultural. Grans teatres, macroexposicions, universitats
a punta pala, instituts i institucions, editorials i suports genèrics, Barcelona. Aquesta
Barcelona com un pastís de nata que es projecta i es reprojecta. I el cine ha esdevingut
la religió postmoderna: ens sabem el nom de tots els sants i les santes que fan miracles
per la pantalla gran. I descobrim Catalunya, el Patrimoni. Conceptes. Pensem l'art, la
literatura, la política. Reflexionem. Incitem a la reflexió. I és que s'ha descobert, no fa
pas tant, que la cultura –consum, comerç, comunicació- també pot ser un negoci; i vinga
tots a cultivar-nos. No ho sé, potser estem perdent alguna cosa. Autenticitat anàrquica,
sentit crític. No ho sé. És certament difícil acumular prou ingenuïtat per tirar endavant
un projecte pensant que seràs innovador, que mouràs alguna cosa, o com a mínim que
el teu projecte no es convertirà en una pedreta més d'un altre projecte més gran, posem
per cas d'aquesta Catalunya Emprenedora, pionera, europea com cap altra, que ja comença
a fer una miiiica de ràbia.
En tot cas continuem en l'intent. I com que cap de nosaltres no va ser voluntari olímpic
encara tenim molt d’altruisme emmagatzemat. Ens hem tornat bimensuals, això sí. Però
aquest cop fins i tot hem tingut la moral de fer un especial estiu, perquè tingueu lectura
de sobres en les vostres estones d’oci a la platja, a la casa d’estiu dels vostres pares, a
l’ermita muntanyenca. Volíem oferir-vos suplements de salut per recomanar-vos que us
poséssiu protector solar i que beguéssiu molta aigua, però ens faltava la cosa científica i
ho hem hagut de deixar córrer. Així que hem doblat alguns apartats perquè tinguéssiu
més teca i hem fet nous fitxatges: fitxatges d’apartats i fitxatges d’equip (com els clubs
de fúmbol, però amb la diferència que nosaltres voldríem anar ampliant plantilla tot l’any
fins a ser un número infinit de redactors –tot el món– que es llegissin recíprocament i
parlessin de literatura i companyia tot l’any, com el fúmbol també). També estem fabricant
una web, per allò que passa que si no ets a la xarxa ja pots anar fent que és com si no
existissis. Així serem més accessibles i ens podran googelitzar i tot això. I poca cosa més,
torrem-nos tots, que és l’estiu i a l’estiu tota cuca viu, fins i tot les revistes literàries.
Confeti, confeti, confeti.
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entrevista
Titot
respon preguntes de Joan Rocamora

4

Titot de Brams, de Josep Maria Cantimplora i l'Orquestra Cloratita, i de Mesclat; activista polític,

periodista, actor, contertulià, dissident d'aquí i d'allà... Això recorda l'Ovidi Montllor polifacètic,

prolífic i compromès. Com ho portes?

Mira, ara mateix com un compliment, si em compares amb l'Ovidi. El cert és que estic molt
content d'anar podent combinar tot això –moltes coses de les que has anomenat són ben
esporàdiques, eh?–, i si bé es cert que sovint tinc èpoques en què vaig prou atabalat, mai goso
queixar-me en veu massa alta perquè m'ho he ben buscat.
De fet, també tu, com l'Ovidi Montllor, has conegut les diferents misèries de l'assalariat abans de

passar a fer de cantant remunerat. També has hagut de fer de tots els oficis una mica?

I tant, tots els papers de l'auca! Als 14 anys vaig començar a treballar en un magatzem de Sabadell
i descarregant furgonetes. Després vaig treballar a la brigada municipal de Berga tapant pintades.
Era una conya perquè tothom em deia que tenia la feina assegurada per tota la vida, que de nit
les feia i de dia les tapava. Però el cert és que em van fer fora quan va detenir-me la Guàrdia Civil
per fer un mural en favor dels presos. Més tard vaig treballar repartint butà, un parell o tres
hiverns. Ho recomano!
Al concert del 25è aniversari de l' "Avui" al Palau Sant Jordi vas actuar conjuntament amb l'Enric

Casassas, i cantàveu alguns dels seus poemes. Creus que és una excepció? Que al teu públic i al

jovent en general no els interessa el contingut literari del "rock"?

En el rock en general crec que no, perquè si la gent escoltés gaire les lletres, força "artistes" serien
sovint apedregats per intentar prendre el pèl. Ara bé, nosaltres, Brams, sempre hem basat la
nostra força en les lletres o sigui que suposo que la gent que ens segueix està bastant més atenta
al missatge que no pas altres. Pel que fa al tema del format de l'actuació al Palau Sant Jordi, amb
l'Enric, va ser una cosa esporàdica tot i que hem enregistrat, amb Pomada i en Casassas, una de
les cançons que vam fer-hi i es regalarà amb el número de juliol de la revista “Enderrock”.
I creus que interessa el missatge, sigui polític, ètic, etc.?

Jo crec que sí. Ara, crec que la gent que fem cançons amb temàtica política i social hem de fer
un esforç per crear idees en lloc de reproduir les que ja sabem que compten amb quorum. Això
és una cosa que em preocupa fa un temps a l'hora de escriure.
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entrevista

Què creus que canvia entre el contingut de les lletres de Brams, Mesclat o de Josep Maria Cantimplora? A què

es deuen les diferències?

Quan començo a escriure una cançó per l'un o per l'altre parteixo de premises diferents: el públic, la intenció,
l'objectiu, etc.
Per cert, que al concert de l'Avui del 23 d'abril es van fer paleses unes diferències flagrants: els primers cantants

es congratulaven en els seus comentaris dels "25 anys de democràcia", que coincidien amb els anys del diari.

Tu, els KOP i altres cantants, en canvi, vau deixar clar que parlar de democràcia per referir-se a aquests 25 anys

és una fal·làcia.

En efecte, i el cert és que la censura a què vam ser sotmesos tant els KOP com nosaltres ens donava la raó.
Però un cop més la raó se soterra.
El filòsof Josep Maria Terricabres diu que la identitat és com una persona que mira enrere i veu que ha canviat

tant, que abans era potser prim, amb cabells i més bon humor, però que no obstant no hi ha dubte que un

hom és el mateix que abans. Creus que passa el mateix amb la identitat dels catalans?

Molt probablement. Els catalans patim una malaltia social que crec que podríem comparar amb l'anorèxia.
Hi ha una suma d'elements que fa que ens sigui impossible tenir una imatge real de nosaltres mateixos.
Possiblement, el fet que la nostra identitat sigui victima d'un llarg i persistent intent de dissolució fa que
sempre l'identifiquem més si mirem enrere. Si a això hi sumem la recerca desesperada de la modernitat i el
cosmopolitisme a què ens han obsessionat, podem trobar alguns elements d'aquesta contradicció.
Sabem d'on venim però no on anem?

No volen que sabem d'on venim. Pretenen esborrar el franquisme dient que "s'ha de mirar endavant" i tot
això. Com si es pogués saber on és davant si no saps d'on véns. I quan dic això, no em refereixo només a
excamises blaves adaptats al nou règim, que també. Ho dic també, i aquests són encara més culpables, per
tota la colla d'exantifranquistes que van trobar en la transició el moment adient per sumar-se a la simulació
d'una victòria de la democràcia. Així podien rendir-se i dir que havien vençut. Entre aquesta escòria em
causen especial repulsió Jordi Solé Tura i Miquel Roca Junyent. Però no es tracta només de líders, molta
de la tropa es va apuntar a la farsa. I així estem!
"Fidels a la utopia"?

Sí, però sempre i quan això signifiqui, "persistents en la lluita", no pas "obstinats en l'imposible".
Creus que arribaràs a veure i a viure una nació catalana lliure i normalitzada?

Sí, però això no voldrà dir que se'ns acabi la feina, sinó que començarà la feina de veritat.
Si és així segur que hi hauràs posat el teu sac de sorra.

Tot un sac? Que generosos! Jo m'hagués conformat amb un granet, com se sol dir!



T r a d u c c i ó  d e  C e s c  M a r t í n e z

altres literatures

F r a n c i s  F o r d  C o p p o l a

Francis Ford Coppola no necessita cap presentació. Sí que en necessita una, però, la facècia teatral que
presentem seguidament. Sigues creatiu (obra en un sol acte) va ser publicada l'any 2000 dins la revista “Zoetrope:
All-Stories”, editada pel mateix Ford Coppola. Aquest text tenia una funció precisa, que era introduir la
publicació –de fet, hi ha més d'una referència al contingut concret d'aquella revista. Ara bé: fora del seu
context, Sigues creatiu continua tenint uns valors: reivindicar el teatre com a gènere literari, malgrat el
didactisme barat que conté, i l'aposta per barrejar gèneres que en la seva essència són stories, això és, el que
aquí entendríem per contes.

Sigues creatiu (obra en un sol acte)

PERSONATGES
TU, el lector
EDITOR, home barbut d'uns seixanta-un anys

(TU estàs a la teva saleta confortable. Estàs a la banyera. Estàs en un vagó de metro tipus llauna de sardines
anant cap a la feina. Estàs a punt per a un conte. Busques entreteniment, alguna cosa que et transporti. Tens
els fulls tous del diari entre els dits. Ja t'hi has trobat abans, en aquest estat en què se't relaxen les espatlles i
el món al teu voltant es dissol i en sorgeix un de nou que et té a TU com a lector. Però alguna cosa ha canviat.
Ara entren les obres de teatre. Sis noves obres de teatre. Una reimpressió clàssica. Increïblement diferent
de contingut i de forma del que t'esperaves. Estàs indecís. Potser no has llegit mai obres de teatre, abans.)

TU: Epa! Què és això? Em pensava que m'havia quedat una revista de contes curts. Per què obres en un sol
acte?
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altres literatures

EDITOR: Que potser les obres en un sol acte no són contes curts? No compten com a literatura?
TU: Però les obres no se suposa que són per veure-les?
EDITOR: I tant, però també t'ho pots passar molt bé llegint-les. La primera peça literària que
vaig llegir amb gran plaer va ser Un tramvia anomenat desig. Tenia uns quinze anys i em va cridar
l'atenció la coberta de l'edició de butxaca. No havia experimentat mai fins a tal punt una immersió
total en una història de text. Vaig quedar impressionat i encantat. Vaig voler ser autor teatral per
comptes de físic nuclear.
TU: Però les obres són per ser representades.
EDITOR: Se'ls pot donar vida dins el teu cap gairebé tan fàcilment com a escena. Les pots llegir
com si fossin contes curts, o bé imaginant-te els actors sobre l'escenari.
TU: (Sentint-te poca cosa) No ho sé, de fet. Em pensava que m'havia subscrit a una revista de
contes curts.
EDITOR: T'has subscrit a “Zoetrope: Tot-Conte”, i el 'tot' vol dir tot tipus de conte en tot tipus
de format. No ens facis concretar.
TU: He pagat uns diners per aquesta subscripció. Diners difícils de guanyar!
EDITOR: Saps per què Déu va inventar els diners? Com que és bondadós i considerat, volia
estar segur de donar alguna cosa a tothom, fins i tot als que tenen poc d'altres coses.
TU: (Pausa. Insegur de com respondre.) En tot cas, és pesat haver de llegir els noms dels
personatges cada vegada que intervenen en el diàleg.
EDITOR: Ni tan sols ho notaràs un cop t'hagis ficat dins la història. Els personatges estaran
vius en el teu cap. La teva imaginació serà la teva aliada, el millor director que una obra pugui
tenir, i el que en surti serà memorable –tot serà perfecte: la posada en escena, l'atrezzo, la música.
Prova-ho!
TU: Bé, com puc fer-ho, tot això? No sóc una persona gens creativa.
EDITOR: Tothom és creatiu. Els nens, això, ja ho saben. Ara bé: quan creixes intenten martellejar-
te. Aconsegueixen que et conformis, et renyen, et fan estar insegur del teu talent. (Exasperant-
se una mica per la indecisió de TU.) Vinga, llegeix-te aquestes obres –ja veuràs la persona creativa
que ets.

(El llum sobre el teu cap puja del tot fins a revelar un escenari. Les obres porten personatges i
vida al teatre personal de dins del teu cap.)

TU: Aquella sortida sobre Déu i els diners pretenia ser un insult?
EDITOR: Xxxt. El conte està a punt de començar...

Teló.
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Ramon Erra
escriu
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Un si és no és de margarides

La filla del guarda forestal té por de les margarides.

Baixant pel corriol que la porta a l’escola sempre en troba, però fa un bot abans de la
margera o no se les mira.

Un dia ben estrenat de primavera va decidir fer el camí llarg, el dels planells i els camps
de trepadella, per estalviar-se bots i sobresalts.

El dia que va fer el camí llarg, aquell tan alegre i solitari de la trepadella, aquell dia va
descobrir el llac entre les canyes.

El seu pare li havia prohibit acostar-se a les seves aigües, encara que fos al matí quan no
terbolegen, però ella no sabia que el camí llarg hi passava ben bé a tocar.

Anant a l’escola pel camí que passa arran de llac, la filla del guarda forestal es va fixar
en les aigües regalimoses, una mà de nenúfars, dos desmais esvanits d’alegria i un home
i una dona nus fins el tou dels dits, remullant-se desesperadament dins l’aigua.

Ramon Erra acaba de publicar el seu primer llibre. El lector que tingui la sort d'ensopegar amb La
flor blanca de l'estramoni i que es deixi enverinar pel que s'hi explica se sorprendrà. Això és literatura
fresca, senyors i senyores. Aquí hi ha ganes de ser honest i escriure allò que a un li escau, sense
pressions imposades. I el lector té espasmes. Llegir Ramon Erra és sorprendre's per uns personatges
que difícilment podria imaginar ningú més i deixar-se dur per camins literaris que o bé enamoren
o bé espanten. La gent amb tacte som dels primers. I per celebrar la troballa, n'hi hem demanat
més. S'ha avingut a propocionar a "El tacte que té" un conte inèdit. Gaudiu-lo.
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Es va amagar entre el canyissar patint pel groc i el negre d’una salamandra i
es va estar una bona estona allà espiant-los. Els va veure com sortien aigualits,
com s’eixugaven des del tou dels dits amb una sola tovallola de color blau
celístia i després d’això, la filla del guarda forestal no sap com explicar el què
va veure.

Si les coses haguessin anat com era d’esperar en aquell poble xic i escampadís
de la vora del llac, la filla del guarda forestal no hauria estat la filla del guarda
forestal: hauria sigut la filla de la mestra. Però la mestra va morir del mal de
la paridora. La mare de la filla del guarda forestal va morir mentre la tenia.

L’home de la mestra encara no era guarda forestal quan va esperar la mestra
al corriol de darrere l’escola, a les cinc i deu de la tarda d’un dia ben alt de
juny, i li va agafar la mà. Després la va estibar cap a la seva barbeta i tot seguit
la va arrambar a la soca de l’alzina vella.

Per sort la mestra duia un vestit de cotó vermell i blanc dels que tenen botons
de dalt cap a baix. Quan se’l va comprar la seva mare insistia que allò no era
un vestit, que era una bata i per tant, calia portar un vestit de més a sota. Però
com que era juny i la seva mare vivia a la ciutat, la mestra només duia –per
sort– aquell vestit, o bata, amb botons de dalt a baix i el guarda forestal la va
desbotonar amb alegria. Primer només va fer sortir del trau els tres botons
de dalt... redéu!

El guarda forestal, quan en parla amb els seus companys a la taverna, sempre
diu que es van estimar en un llit de margarides, però la majoria en dubta.
L’escuraxemeneies diu que al corriol de darrere l’escola hi ha molta camamilla:
flor groga i blanca, però no margarida... i el guarda mira de recordar l’olor
que sentia en aquell llit de margarides rebregades, esverades i desfullades sota
la brisa, la suor i una bogeria...

Una bogeria. Un si és no és de pètals a l’esquena i entre les cames.

Només una bogeria de tarda de juny altíssim i la dona va engendrar.
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La filla del guarda forestal té por de les margarides. A casa del guarda forestal
encara n’hi ha un ram de molt seques de quan el guarda tot just es preparava
per entrar al cos de guardes forestals. Dos dies després de deixar la mestra al
cementiri, vuit mesos després d’haver-la conegut, sis mesos després de pujar
les escales de l’Ajuntament Vell amb un ram de margarides i de baixar-les
sota una roina de confetti, l’home de la mestra va fer l’examen d’ingrés al cos
de guardes forestals.

L’examinador li va demanar, siusplau, que el full no es podia presentar amb
taques, ni que fossin de llàgrima, i li va fer passar tota la prova a net. Però el
que havia de ser guarda forestal li va dir que marxava, que tenia pressa, perquè
a casa l’esperava una nena acabada de néixer i que si no podia ser guarda
forestal ja es faria agutzil o campaner, però que tenia molta pressa. A casa
l’esperava la filla de la mestra dins un bressol pintat de blau celístia que li
havia regalat la família de l’escuraxemeneies.

La filla del guarda forestal feia anys que havia sortit d’aquell bressol quan va
arribar per fi a l’escola després de seguir tot el camí llarg, el de planells
abandonats i trepadella fresca. Al moment de passar la porta tocaven un quart
de deu i la mestra, la mestra nova, li va ensenyar el rellotge. Després li va
demanar explicacions i la filla del guarda forestal li volia dir tot de coses que
no li sortien. Al final la mestra li va exigir que fes una redacció amb les
veritables raons d’arribar tard a l’escola un dia tan bonic de primavera.

REDACCIÓ

Per què he arribat tard a l’escola un dia tan bonic de primavera?

Tinc molta por de les margarides. A les golfes de casa n’hi ha un ram de seques
que el pare quan es pensa que ningú el veu se les passa per la cara, per la
pitrera i per altres llocs i això m’espanta. Com que tinc por de les margarides,
quan arriba la primavera he d’afanyar-me molt tot el corriol. Sempre arribo
la primera a l’escola, però avui he decidit seguir el camí llarg i, tot i que el
meu pare no ho vol, m’he acostat al llac.
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Al llac hi havia un home i una dona que es banyaven nus. Els he
volgut espiar. Després he hagut de córrer perquè m’ha fet més por
que les margarides tot el que he vist. M’ha fet por perquè l’home
s’assemblava molt al pare i la dona s’assemblava molt a la mestra
nova.

La filla del guarda forestal ja ho veia que allò era impossible. Quan
marxava de casa, després de prendre la llet amb colacao, el seu pare
era davant la porta pelant patates i acompanyant-la fins al revolt
amb la vista. Quan va arribar a l’escola la mestra anava ben pentinada,
duia la clenxa de carener de teulada i es veia clar que feia molta
estona que regava les hortènsies del pati. La imaginació de la filla
del guarda forestal li jugava sovint males passades: per exemple,
aquell dia mateix, marxant cap a dinar, va veure penjada al pati de
l’escola una tovallola prou gran per a dos, de color blau celístia.

En comptes d’estar trista, la filla del guarda forestal va decidir estar
contenta.

La filla del guarda forestal era la filla del guarda forestal i ho va ser
tota la vida. Tot i que el guarda forestal un dia va decidir deixar el
cos de guardes i la vida va fer encara més tombs i giragonses en
aquell poble petit i escampadís de la vora del llac.



David Lynch, Autoretrat, Humitat
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altres literatures

T r a d u c c i ó  d e  J u d i t  M u l e t

J a c q u e s  P r é v e r t

P a r o l e s  ( 1 9 4 5)

Redacció

Dos i dos fan quatre
quatre i quatre vuit
vuit i vuit fan setze...
Repetiu! diu el mestre
Dos i dos fan quatre
quatre i quatre vuit
vuit i vuit fan setze...
Però de sobte l'ocell-lira
passa pel cel
l'infant el veu
l'infant el sent
l'infant el crida:
Salva'm
Juga amb mi
ocell!
Llavors l'ocell davalla
i juga amb l'infant
Dos i dos fan quatre...
Repetiu! diu el mestre
i l'infant juga
l'ocell juga amb ell...
Quatre i quatre vuit
vuit i vuit fan setze
i setze i setze quant fan?
No fan res setze i setze
i mai no fan trenta-dos

de tota manera
i se'n van.
I l'infant ha amagat l'ocell
en el seu pupitre
i tots els infants
senten el seu cant
i tots els infants
senten la música
i vuit i vuit també se'n van
i quatre i quatre i dos i dos
al seu torn foten el camp
i un i un no fan ni un ni dos
i un i un igualment se'n van
I l'ocell-lira juga
i l'infant canta
i el professor crida:
Quan deixareu de fer el ximple!
Però tots els infants
escolten la música
i els murs de la classe
s'esfondren tranquil·lament
i els vidres esdevenen sorra
la tinta esdevé aigua
els pupitres esdevenen arbres
el guix esdevé espadat
i la ploma esdevé ocell.
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No s'ha de...

No s'ha de deixar els intel·lectuals jugar amb

llumins

Perquè Senyors quan se'l deixa sol

El món mental Ssssenyors

No és gens brillant

I així que està sol

Treballa arbitràriament

Erigint-se sobre ell mateix

Per dir-ho generosament en honor dels treballadors de la construcció

un automonument

Repetim-ho Ssssssssenyors

Quan se'l deixa sol

el món mental

ment

monumentalment

El temps perdut

Davant la porta de la fàbrica

un treballador s'atura de cop

el bon temps l'ha estirat de la jaqueta

i això que es gira

i que es mira el sol

tot roig, tot rodó

somrient des del seu cel de plom

i li fa l'ullet

amicalment

I doncs, camarada sol,

no trobes que és força idiota

regalar un dia com aquest

a un patró?
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El mal alumne

Diu que no amb el cap

però diu que sí amb el cor

diu que sí al que li agrada

diu que no al professor

Està dempeus

se'l pregunta

i es plantegen tots el dubtes

de sobte el posseix un riure boig

i ho esborra tot

les xifres i els mots

les dates i els noms

les frases i els paranys

i malgrat les amenaces del mestre

i les mofes dels nens prodigi

amb guixos de tots colors

sobre el negre trist de la pissarra

dibuixa la cara de la felicitat.

L'isbn només té una entrada a nom de Jacques
Prévert. Fins al dos mil u no se n'havia publicat res
en català. És, doncs, pràcticament inèdit. Potser seria
hora de reivindicar una de les veus més
emblemàtiques de la poesia francesa del segle vint.
Paroles va ser el primer recull que va publicar Prévert.
La gent se'l va fer seu de seguida. És sorprenent. Tan
sorprenent com el fet que, avui, moltes escoles de
França duguin el nom del poeta que maleïa tota
mena d'imposició, que cantava la bellesa de les noies
i de la lluita, dels ocells i les flors, que se'n fotia de
governants, militars, intel·lectuals i professors. Que
vist ara pot semblar ingenu, potser perquè ens hem
tornat d'idees consentides o hem consentit no tenir
idees.
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Alces els ulls i veus una caixa de cartró on hi ha unes cartes, també veus l’àlbum de fotos i en recordes
una sense tocar l’àlbum. Veus la postada i penses: prestatges. Veus una foto amb flors despullades i

penses: pol·len, i penses que tot el que veus és massa portador de coses; llavors, mires d’aturar-te en
cada cosa de manera que els teus ulls no vagin a parar a coses més cridaneres que d’altres. Trobes la
finestra de fusta blanca i dos postals amb pintures que hi estan enganxades. Penses: quadre. Arian, noia,

sabata, clàudia, el que no truca, mal, relacions humanes maldestres, l’amor està fatal, música, el qui va
gravar el disco, pena, ell, jo, ritmes, el cel vaporós i inestable, tot massa inestable, peus, fongs, guitarra,
passat, passat proper i llunyà, feliç i feliç i penses que ets una persona optimista quan recordes, i penses

que potser això ja vol dir que ets una persona optimista sempre i de cop la dimensió del pessimisme
esgarrifa. I sí, tu ets optimista si has pensat que potser ho eres... o poruc o alarmista o caut. O xerraire
o ociós o idiota.

Quina alçada aquest finestral... i no deu voler dir res...sinó ja ho hauria dit. I veus el poder que tens i
que no tens. Tot ho podem pensar, tot, tot, i el tot et tapa els ulls del pensament i més val així, o no?
no ho saps i penses ...doncs pensa-ho, i fa mandra i aquell anar cantant amb un ritme que no saps quin

to és...s’aguanta però no va ni cap a un costat ni cap a l’altre, transició de res, la transcisió que fa una
estàtua i penses en Carles Riba i la palmera i la cambra i el moviment dels seus pensaments i et sembla
un mag o un Uri Geler, gu; i Brossa ho feia amb les mans i amb el cap. És estrany que no hi hagi un

sentit que consisteixi en el moviment perquè, de cop penses que és molt important, i trobes que ara
hauries d’explicar per què i penses que ja fa estona que en dónes exemples i que no cal. Llavors respires
amb una mica de dolor, però curt, i enyores amb força el pati de l’escola on el moviment durava mitja

hora i era sempre reeixit i gaudit i tots els sentits el celebraven i penses que la vida deu ser molt complicada
i enganyadora si no es basa en allò que tan aviat vas saber que t’agradava. I et fotries una bufetada, dues,
a veure si reacciones i saps que segurament no reaccionaràs, potser sí, tant de bo. I aquest tant de bo

et fa pensar que alguna cosa deus saber de tu i llavors penses que no sabem quin tros coneixem de
nosaltres mateixos. És que nosaltres mateixos no som nosaltres mateixos, i aquest mateixos fa gràcia.
Mateixos, mateixos.

Però ens aferrem a un nosaltres, ho fem moltes vegades, com si haguéssim de sortir volant si no ho
féssim. I penses en els nens amb les butxaques plenes de pedres del Quim Monzó i aquelles pedres són
boniques. La discreció de les pedres, vols ser una pedra i t’imagines que et toca ser la pedra més lletja

del planeta i veus la quantitat de pors que podem arribar a tenir, però és que la por arrossega una mica
mica mica de riure, per la dimensió que prenen les coses, suposes, l’exageració, i això de riure és dels
vicis més camuflats i ben vistos que hi ha. Qui va triar? Entre tots, és que entre tots s’han fet coses tan

rares... Ara que sols...

Fe de rates
per Bego Ricart
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Diuen els empresaris de l'edició (se m'escapava, els editors) que el conte no
ven. El que ven són les novel·les, si pot ser històriques millor, i les traduccions
d'autors americans el nom dels quals s'imprimeix amb lletres d'or a les portades
dels grans volums. I en efecte, tret de casos excepcionals que mereixen forts
aplaudiments (posem-hi Quaderns Crema, posem-hi millors èpoques de La
Magrana), les novel·les històriques i els gruixos amenaçadors de pàgines
fabuloses són els reis de les vendes de llibres. Per què hauríem d'insistir en
el conte? Doncs, en primer lloc, perquè ens agrada; en segon lloc, perquè no
és cert que no sigui un gènere comercial; finalment, perquè la demanda genera
l'oferta tant com a la inversa, ja que hem de parlar en termes d'economia.
El conte és un gènere que forma part de la tradició literària universal, i en
aquest país tenim una tradició rica en contistes. Doncs bé: l'abundància d'autors
de contes es deu al fet que el conte agrada, i viceversa. Però ara topem amb
un punt important: el conte no és comercial senzillament perquè la novel·la
sí que ho és. És un argument absurd, però funciona i imposa una realitat
(econòmica, que atrapa la realitat cultural).
Sembla cert que la gent s'estima més portar un bon totxo i anar-lo llegint a
estones, seguir la vida d'uns personatges, les evolucions, els canvis d'estat
emocional, etc., però això no respon a cap veritat suprema, sinó a una mera
tendència. També és innegable que cada vegada més s'estila la brevetat; els
publicistes fa anys que se n'adonen, i han anat substituint els anuncis explicatius
per síntesis i finalment per reclams més emotius que una altra cosa. El mateix
ha passat en els mitjans de comunicació escrits, cada vegada més variats pel
que fa a temes i més sintètics en el tractament. També els curtmetratges han
experimentat un augment de públic interessat i, per tant, de produccions.
Etcètera, etcètera i tants etcèteres com volgueu.
I el conte, vulguin adonar-se'n els empresaris de l'edició o no, està de moda,
i com més breu millor. Algú pot oblidar que grans novel·les han dedicat un
espai al conte inserint aquest gènere en el torrent de la trama, o bé que grans
obres de la literatura universal són en realitat reculls de contes. També algú

ganyotes
l a  q u e i x a
d e  c e s c  m a r t í n e z
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ganyotes

pot pensar que l'aparició d'algunes novel·les composades a partir de petits
fragments d'història que són en ells mateixos petits contes no té res a veure
amb això (la novel·la tipus del final del segle XIX i la seva llarga cua agonitzen).
Però paradoxalment, el conte queda generalment relegat a revistes i setmanaris,
publicacions en qualsevol cas considerades menys importants que un llibre.
Un llibre ha de tenir pes. I això és una concepció de les coses que fa pensar
en aquella frase tan primària que diu que un home ha de tenir el que ha de
tenir.
La possibilitat de publicar contes més acceptada pels responsables de les
editorials és que l'autor (o autors, en grup) sigui algú conegut, ja sigui personatges
mediàtics, periodistes que flirtegen amb la literatura o fins i tot famosos
novel·listes fent exercicis gimnàstics. Cal celebrar-ho, tot i així, i plantejar-se
què impulsa alguns d'aquests personatges a llançar-se a l'aventura de fer contes.
En relació amb això, el diari “El País” va publicar, l'estiu passat, un reguitzell
de microcontes en memòria de Monterroso. Això sí: eren encarregats a coneguts
literats, novel·listes molts d'ells, els quals se'n van sortir com van poder, els
uns amb més gràcia que els altres. Però la idea va funcionar. I això és un èxit
del conte.
No té demanda, doncs, aquest gènere? Sí que en té, però l'oferta comercial
s'inhibeix (vocabulari cultural, com es pot veure). Haurem d'esperar que la
moda ens vingui dels Estats Units, perquè potser si prenguéssim la iniciativa
ens trencaríem algun os. En fi, també podem anar fent, anar dissimulant, sense
arribar a interrogar els mateixos contes, sense arribar mai a qüestionar la
certesa obscena que el conte no ven.
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T’estim a tu, Biel Mesquida, Editorial Empúries 2001

És un bon llibre. Va sobretot de Mallorca. Un narrador incisiu i impúdic va dibuixant tot un mosaic de
personatges que, amb dos o tres pàgines, ens expliquen la seva vida, les seves misèries, les seves farses i donen
fe d’aquesta Mallorca tan preuada pels turistes i pels mateixos mallorquins; tan majestuosa i corcada; tan
venuda però bonica encara. Un capítol per personatge, dos o tres pàgines radicals que són una estocada a
una vida, a una història; i llavors en ve una altra i una altra. I d’aquesta manera tan individual, tan concreta
i íntima, es va dibuixant un retrat col·lectiu, una radiografia social que no es descuida cap dels mals de l’illa:
la hipocresia, la mort de la llengua, la repressió. Concís, descarnat, implacable. Un llibre que fa venir
escriguera.  MMJ

Webs

El paper no ho és tot. La gent amb tacte ho sap. I està bé seure a la cadira i no quedar-se quiet mirant-se el
melic. Val la pena treure el nas per aquests móns tan de mentida i tan de veritat i, de link a link, passar una
bona estona guaitant revistes –o similars, perquè a la xarxa les definicions sovint són tèrboles. Aquest ull
tafaner s'ha topat amb algunes propostes interessants, altres de boges, n'hi ha de molt com cal i n'hi ha de
fetes amb el cul. Per estalviar temps passem de les últimes. Primera parada, El portal sin belén

(www.geocities.com/elportalsinbelen). Molt recomanable. Si més no la presentació: impactant, roja i negra,
llavis, cors creuats per agulles de cap. Contingut: parteix explícitament de la premissa "puedo escribir lo que
me da la gana". Tot és obra d'una noia que es diu Belén i que fa poemes, un homenatge a la Gloria Fuertes
(aquella senyora que ens explicava contes en blanc i negre i que tenia veu de sense filtre), una denúncia
–d'aquelles que aquí en diem queixa–, un conte. És una opció personalista però que ha conquerit la complicitat
de l'ull tafaner. I la rialla de la boca tafanera l'han arrencada la gent d'El fémur de tu padre (www.stanford.edu/-
sanmiguel). Amb aquest títol es pot fer de tot. Superada la primera barrera femurial (esplèndida entrada!),
s'hi troba una expressivitat tan càlida com el carib, carregada de conya i, també, de continguts literaris. Molt
bé, molt bé. Interessant veure que a l'altra banda de món també hi ha lletraferits que se surten de l'expressió
més convencional. I és que Internet és un txollo, en aquest sentit. Ara, que a la xarxa també es troben revistes
del pal com cal. És el cas de The Barcelona Review(www.barcelonareview.com). Portal interneter de gent que
coincideixen en dues passions, diuen: la literatura i Barcelona. Encara que des d'aquí sospitem que pesa més
la primera passió que la segona. I no passa res. Tenen el suport de l'Institut de Cultura, poca conya, i
s'expressen en 4 llengües: català, castellà, anglès i francès. Cadascuna de les llengües té els seus propis
continguts i editors. Val la pena treure-hi el nas per veure com s'ho treballen i com barregen autors consagrats
amb altres de desconeguts. Que no tot és bogeria i alternativitat, a la vida de l'internauta.
I per avui prou. Navegueu, maleïts, navegueu. Judit Mulet

r e c o m a n a c i o n s



21

Sparklehorse:
It’s a wonderful life

Són molts els atractius que ofereix el quart
treball (tres de llargs i un de curt) de
Sparklehorse. Al capdavant del grup hi
apareix Mark Linkous i per a aquest disc, a
més del grup habitual, hi podem trobar
col·laboradors com PJ Harvey, John Parish,
Tom Waits i Dave Friedmann.
La suma de dues veus acaba creant-ne una
de nova. La fragilitat volguda de la veu de
Linkous és acompanyada per la veu clara i
sòlida de la Harvey. Unes vegades creen
contrastos bellíssims, d’altres, la Harvey porta
la melodia allà on Linkous no pot arribar.
Linkous i Harvey, tots dos sols,  haurien fet
un disc fantàstic però… però és que a més
hi ha la intervenció de Tom Waits en una
cançó feta a la seva mida, els tocs de guitarra
del senyor Parish i per damunt de tot això
l’atmosfera que aconsegueix un dels
personatges més perseguits últimament quan
es parla de “produir” un disc, el baixista de
Mercury Rev, Dave Friedmann.
L’univers Linkous és molt gran. Qualsevol
dels seus discos pot ser la porta per perdre-
s’hi. Perdeu-vos-hi. Pau Ricart

r e c o m a n a c i o n s

Luomo:
Vocalcity

La ressaca del Sónar 2001 ens deixa discos
com aquest. El Protagonista s’anomena
Vladislav Delay i el disc arriba a nosaltres
amb el nom d’un dels seus projectes més
coneguts i reconeguts: Luomo.
Primer serà l’ungla del dit gros del peu la
que prendrà vida. La força serà transmesa al
peu sencer. Serà llavors quan t’adonaràs que
et mous sense haver-ho demanat. Una vegada
conscient del que passa decidiràs afegir-te a
la festa que el teu cos celebra.
Cançons llarguíssimes, narcòtics de llarga
durada de ritmes obstinats que no arriben a
cansar mai. Música electrònica creada poc
a poc. Mica a mica les cançons arriben a un
clímax d’on tornen per, sense pressa, crear-
ne un altre i un altre… L’estructura és sempre
la mateixa però mai no avorreix. I és que, a
més de sorollets d’allò més diversos i
estrambòtics, Luomo construeix melodies
simples i efectives, d’aquelles que duus tot
el dia voltant pel cap.
Electrònica pura però gens dura. Pau Ricart
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Domicili de
segona residència a

primera línia de platja.
Íntim i confortable. Espai

multifuncional ideal per disposar-
lo a gust propi. Àmplia terrassa amb

vistes al mar. Veïnatge agradable i grans
possibilitats de fer noves amistats. Zona

esportiva amb pista de tennis i piscina particular.
Àrea comercial, restaurant i bar de nit a quatre passes.

De càmpings n'hi ha molts. Tots ells pensats per fer passar
una bona estada als passavolants. Hi ha grans experts en l'art de

l'acampada, que s'equipen de tots els estris haguts i per haver per sentir-
se tan (o gairebé tan) còmodes com a casa. Hi ha els superexperts que,

sense anar tan ben preparats, saben adaptar-se a tot. I també hi ha els qui, bé
per inexperiència, bé per un excés de comoditat, el tema càmping mai els ha acabat

de fer el pes. Els qui els fa cosa dormir a terra notant cada una de les pedretes
indissimulables; els qui no saben gaire com col·locar-se en els massa estrets sacs de dormir;

a qui la calor de la tenda els fa llevar-se massa d'hora per un dia de festa. Entre aquest últim
grup m'hi incloc jo. Dropeta de mena. Se'm van endur de càmping plena de reticències i en vaig tornar

la mar salada de satisfeta.
 Entre aquest últim grup m'hi incloc jo. Dropeta de mena. Se'm van endur de càmping plena de reticències
i en vaig tornar la mar salada de satisfeta.
Un cap de setmana a la segona residència per un preu més que assequible, llevar-se amb el vaivé de les ones,
capbussar-se a l'aigua tot just abans d'esmorzar, sentir-se dropeta però bonica pel sol. Tot això i força més
ho trobareu a Torre de la Mora (Ctra. Nal. 340, km. 1171, tel. 977 65 02 77), un càmping que si bé és com

d'altres, té un tros de costa interessant, amb caleta inclosa. Tot un luxe per als qui els agrada la senzillesa.
Mireia Hamaca

r e c o m a n a c i o n s

De càmping



La truita al sostre

Intens espectacle

Recital de poesia

i narrativa breu

podeu demanar informació

i quedar entesos a:

latruitalsostre@correu.vilaweb.com



f e u - l a  c ó r r e r

( m o l t  c o n t e n t s  d ’ h a v e r
e s t a t  a m b  v o s a l t r e s )

m a r i s o l c o s t a b r a v a @h o t m a i l . c o m

c o l · l a b o r a  e n  l a  d i s t r i b u c i ó
d ’ a q u e s t a  r e v i s t a


