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En un país menys traumàtic (si tal cosa
existeix), a qualsevol país de l’altra ban-
da per exemple dels Pirineus, un autor
com Rodolf Llorens i Jordana

(1910-1985) seria dels més apreciats per la críti-
ca i pel públic, els seus llibres, com els dels
clàssics, no pararien de reeditar-se, seria més
conegut que Josep Pla, alguna de les seves
obres (segurament Com han estat i com som els
catalans) seria de lectura obligatòria a les esco-
les, moltes de les seves dites i opinions haurien
passat al domini públic, el seu estil seria un
dels models arquetípics de la llengua, els estu-
diosos estudiarien i els intel·lectuals aprofundi-
rien les seves idees (com el concepte de re-
naixença que dóna a la primera part de Josep
Robrenyo. El nou concepte de la Renaixença, o
les versions diferents del llibre La ben nascuda,
rèplica a la ben plantada), la seva manera de
veure el món i el país serviria d’antídot eficaç
contra les bajanades suposadament polítiques i
culturals que ens empassem cada dia, el con-
junt dels seus escrits seria importantíssim per a
tots els artistes de la prosa i del vers, els trac-
tats de retòrica es nodririen amb exemples de la
seva ploma, i els seus llibres es trobarien a dues
cases de cada tres. Avui no es troben ni a les
llibreries de vell.

Alguns crítics, pocs, l’han maltractat, la ma-
joria l’han ignorat i la resta segurament ni el
coneixen. Aquesta trista situació, però, durarà
poc, perquè l’obra té un pes que s’imposarà.
Una de les raons del retard en la seva valoració
és perquè a Llorens i Jordana no l’han pogut
encarrilar ni en una línia noucentista ni en una
línia antinoucentista perquè ell porta la línia
Llorens i Jordana, la qual cosa en el fons i a la
llarga és un gran avantatge per ell i per nosal-
tres. A cada ratlla que escriu es fa present la
seva original personalitat, la seva agudesa, el
bon humor, la seriositat del compromís amb
cada tema que toca, la vivacitat del món que
porta a dins (que no és cap ectoplasma sinó el
món real, precisament, perquè Rodolf Llorens
no és cap tocaboires ni bufanúvols), la riquesa i
gràcia i propietat del seu llenguatge i, en fi, la
fonda independència del seu pensament.

Però si el que diu i la manera com ho diu és
indiscutiblement nou i original, tampoc no
s’ha de pensar que sigui cap extravagant dels
que busquen tres peus al gat o cinc al moltó,
perquè el seu concepte també és més vell que
l’anar a peu. El nou concepte del senyor Llo-
rens és nou al món de la cultura que ell en diria
consagrada, però antic pel que fa al pensar
espontani de la gent que no conferencieja ni
dicta pautes però pensa amb el propi cervell i
no es deixa entabanar per les rodes de molí
imperants, ni en l’època inquisitorial ni en la
capellanesca ni en la mediacritat d’ara. Vull dir
que aquesta independència de Llorens pel que
fa a poders culturals, capelletes, tendències o
patumeries, no el converteix en un cas aïllat
sinó al contrari, li permet de relligar-se millor
amb el país, amb la gent, amb els artistes i
pensadors, de tal manera que quan el llegim
ens fa l’efecte d’un autor viu que escriu sobre
un tema viu. I és veritat. La saba viva del
llenguatge corre per la seva prosa. L’esperit,
lliure, batega en les seves idees.

FESTIVAL SHAKESPEARE

SALA MONTJUÏC
UNA VIDA A LA SEAT

La factoria
del 600. La
Seat va ser
un dels mo-
tors de l’eco-
nomia espa-
nyola a par-
tir de la dèca-
da de 1960 i
va posar el
país sobre ro-
des amb el ja
mític 600. El repàs a la vi-
da quotidiana de la fàbri-
ca a Catalunya dóna per a
molt. Ara podem veure
una versió abreujada grà-
cies a les 40 fotografies del
fons personal dels Prieto-
Rius, que van tenir en la
Seat el seu lloc de treball i
la seva llar entre els anys
cinquanta i finals dels se-

tanta. Les imatges mos-
tren com eren les famílies
de treballadors, les hores
de lleure, els equipaments
de la companyia i les suc-
cessives ampliacions, les vi-
sites de Franco i les prime-
res vagues. Una vida a la
Seat, a la biblioteca Fran-
cesc Candel (c/ Amnistia
Internacional, 10) fins al
31 de juliol. — F. R.

Comediants i clàssics. La
Companyia Dei Furbi
inaugura aquest any el
Festival Shakespeare (28
de juliol) amb el muntat-
ge Homes de Shakespeare
(fotografia), dirigit per
Gemma Beltran. És una
mena de teatre de l’ab-
surd on tres personatges
inventen situacions còmi-
ques pròpies dels clowns
a partir dels textos de

l’autor anglès. En aques-
ta edició 2008, Mataró
s’ha sumat a Santa Susan-
na com a organitzadora
de la mostra per impul-
sar la trobada, que
aquest estiu oferirà tres
espectacles internacio-
nals, cinc estrenes, cursos
i tallers. Santa Susanna i
Mataró, entre el 28 de ju-
liol i el 3 d’agost (festivals-
hakespeare.com). — F. R.

ºCinema a la
fresca. La Sala
Montjuïc con-
verteix cada es-
tiu la fossa del
castell que co-
rona la mun-
tanya en un es-
cenari ben pa-
cífic: un cine-
ma nocturn
(amb concert de jazz
previ a la projecció)
que permet als assis-
tents organitzar pic-
nics sobre l’herba du-
rant la pel·lícula. En-
guany li queden qua-
tre sessions: Pat
Garrett y Billy the
Kid, de Sam Pec-

kinpah (demà), El la-
berinto del fauno (di-
lluns), de Guillermo
del Toro, El regreso
(dimecres), d’A. Zvya-
gintsev, i la clausura,
per determinar. Cas-
tell de Montjuïc, a par-
tir de les 20.30 (sala-
montjuic.com). — F. R.

Samba i ‘hip-
hop’. El Besti-
val tanca la se-
va tercera edi-
ció dimarts
amb l’actuació
de Marcelo D2
(foto) i Dj Do-
lores. Els pro-
gramadors dels
concerts diuen
que el Brasil és
molt més que
samba i bossa-
nova musical-
ment parlant.
Per demostrar-
ho han portat
dos mestres del hip-
hop que fusionen les
arrels del gènere amb
les sonoritats autòcto-

nes. B-estival. Dimarts
a les 21 hores a l’Espa-
cio Movistar (c/ Pas-
cual i Vila, s/n). — F. R.

Lean, Lang i Haggis. Darrerament
gairebé tothom parla del director
i guionista Paul Haggis (Canadà,
1953) a la indústria cinematogràfi-
ca nord-americana. És un escrip-
tor amb ofici, bregat en nombro-
ses sèries televisives (va ser es-
cenògraf a The Love Boat, The
Tracy Ullman Show i L.A. Law). I
recentment, a més, ha aconseguit
èxits de taquilla amb tres guions
per a Clint Eastwood i gràcies a
les últimes entregues de James
Bond: Casino Royale i Quantum
of Solace (aquesta encara en fase
de rodatge). Els espectadors espe-
raven amb curiositat el seu salt
a la direcció, el 2004 amb
Crash, i va valer la pena: va
guanyar l’Oscar al millor film
de l’any en què Brokeback
Mountain era la favorita.

La pel·lícula es pot veure
aquests dies a la Filmoteca de Ca-
talunya, que ha programat una se-
lecció de títols de Haggis. La cinta
és un relat de diverses històries
que s’entrecreuen a Los Angeles,

que veiem marca-
da pels problemes
ètnics i racials. El
cicle també inclou
In the valley of El-
ah, Million Dollar
Baby i Casino Ro-
yale, aquestes
dues últimes amb
el guió de Haggis.
Aquells que s’apro-
pin a la Filmoteca
abans de la pausa
estiuenca de
l’agost, quan ro-
man tancada, po-

dran veure títols de Fritz Lang
com Rancho Notorious (foto), i el
documental David Lean: una vida
de pel·lícula. A la Filmoteca de Ca-
talunya (av. de Sarrià, 33), fins al
31 de juliol. — F. ROBLES.Ag
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No he pogut estar-me de
trucar a Belgrad per sa-
ber què dimoni porta Ra-
dovan Karadzcic al cap

en la seva reencarnació com el
doctor Dragan Dabic. Vist a les
fotos és com un petit tortell negre
enmig de la blancor bonhomiosa
del cabell. Pere Rusiñol, com-
pany de columna, m’ho explica:
és una cinta elàstica que manté
lligada una cueta al punt més ele-
vat del crani. La viva imatge del
pacifisme inconformista, com sor-
tida de la nit dels anys 60. En una
altra foto, el sant baró té sobre la
taula un estiuenc capell blanc
amb banda negra que podria ha-
ver portat perfectament John Len-
non. Llàstima de les ulleres: de
filferro i rodonetes li haguessin es-
caigut més al doctor Dabic. Si al-
gun dia coneixem els detalls de la
seva detenció, no tinc cap dubte
que descobrirem que l’òptica ha
jugat un paper cabdal: no es pot
predicar la salut, l’energia positi-
va i la fraternitat universal amb
unes ulleres que semblen robades
al pobre Eugenio. Pot costar dot-
ze anys, però al final t’enxampen.
Les novel·les de Vila-Matas ens
han ensenyat que la impostura no
pot durar eternament.

De tot aquest afer terrible, té
un punt hipnòtic la imatge que el
mal es construeix del bé per tal de
passar desapercebut. Tot allò que
en Karadzcic era decisió i arro-
gància, en el doctor Dabic s’ha
convertit en altruisme i solidari-
tat amb els qui pateixen. El psi-
quiatre Karadzcic sabia bé com
obtenir aquest efecte en el doctor
Dabic: cobrint-li la barbeta
punxeguda amb una cortina ata-
peïda de pèl immaculat. La feso-
mia cantelluda i dura ha adquirit
així la suavitat del borreguet del
Norit. Però hi ha una cosa que
Dabic no ha pogut amagar de la
seva antiga condició de Karadz-
cic: el lideratge. Si abans agitava
les masses amb l’extravagant idea
de la Gran Sèrbia, ara es veu que
triomfava venent creus, penjolls i
braçalets amb propietats magnèti-
ques que resolien tot tipus de pro-
blemes (ampli mostrari a la seva
pàgina web: www.psy-help-energy.
com). Al doctor Dabic li hagués
convingut ser una mica perdedor
per consumar la seva impostura.
Però això era una de les poques
coses que quedaven fora de
l’abast de Radovan Karadzcic.

Imatge de Saragossa des de les instal·lacions de l’Exposició Universal de l’Aigua. / VICENS GIMÉNEZ

Impostura
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CONCHA MONTSERRAT

No va ser una casualitat, sinó la
decisió d’un jurat, que va ele-
gir entre 120 finalistes el dis-
seny de Fluvi, la mascota ofi-

cial de l’Exposició Internacional de l’Ai-
gua, realitzat pel català Sergi López,
professor de l’Escola d’Art i Disseny de
Terrassa. Un català guanya el símbol de
l’Expo de Saragossa? “Això serà bo, és
signe de normalitat”, deien la majoria
de veus. Era l’any 2005. Tres anys des-
prés, l’Expo de Saragossa ha estat
l’oportunitat perquè la capital d’Aragó
es redescobreixi a si mateixa i perquè la
descobreixin els altres, sobretot els seus
veïns catalans.

Després d’anys de distanciament i
malentesos, fomentats en ocasions de
forma interessada, Aragó i Catalunya
van iniciar fa uns anys una aproxima-
ció amb motiu dels polèmic transvasa-
ment de l’Ebre. Hi va ajudar també el
fet que el primer president autonòmic
que ha repetit fins a tres vegades en el

càrrec, el socialista Marcelino Igle-
sias, mantingués una estreta relació
amb les autoritats locals de Catalun-
ya i Barcelona, amb les quals, a més,
compartia idioma.

Podia ser un miratge o un idili fugaç
perquè, paradoxalment, en l’any de l’Ex-
posició Internacional de l’Aigua conflic-
tes relacionats precisament amb l’aigua
obrien de nou la ferida. A les portes
d’inaugurar-se l’esdeveniment, i després
de mesos sense pluges, Barcelona neces-
sitava aigua de boca i es plantejava el
transvasament de cabals de l’Ebre. Com
el metafòric salt d’aigua —realitzat
amb botelles d’aigua mineral de tot el
món, col·lecció del Doctor Oliver
Rodés— que presideix l’entrada de l’Ex-
po, la situació també va fer un salt quan
es van produir les intenses pluges del
mes de juny. Les aigues van retornar a
mare i la tormenta va amainar.

Però si l’aigua va caure del cel a
temps, no va caure tan oportunament
una sentència —una més— sobre les

113 peces de les parròquies aragoneses
per les quals litiguen els bisbats de Llei-
da i Barbastre Monzó. S’atiaven els his-
tòrics desencontres. El litigi segueix: és
un gra enquistat que irrita sobretot a
Saragossa.

Però conflictes a part, el que sí és
palpable és que Catalunya ha descobert
Aragó, sobretot la seva capital, i les em-
preses catalanes s’interessen per
instal·lar-s’hi. La Caixa n’és un exem-
ple clar. Saragossa tindrà un Caixa Fo-
rum, el quart que obre l’entitat catala-
na, que manté una estreta relació amb
la ciutat, on ha col·locat les impressio-
nants escultures de Manolo Valdés al
Paseo de la Independencia durant l’Ex-
po, i pugna per participar en la seva
vida quotidiana i administrativa: el ren-
ting dels nous cotxes de la Policia Muni-
cipal presentats a principis de juliol és
seu. La Caixa aposta per Saragossa des
de fa temps i a la ciutat això es percep
com un signe d’avenç.
 Passa a la pàgina 2

Simona Škrabec ressenya el nou llibre de contes de Marc Romera �Jordi Llovet escriu
sobre literatura estival � Miquel Jurado entrevista el cantant Quico el Célio

� Ángela Molina analitza una exposició de Jordi Benito
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BCN-ZAZ: entre prop i lluny
L’Expo de Saragossa esdevé un focus d’atracció per als catalans,

que no sempre han mantingut una bona relació amb l’Aragó


