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LLIBRES

l color forma part de la meva pin-
tura i la pintura és la meva vida».
Amb aquestes paraules, Maties

Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000)
explicava la importància del cromatis-
me en la seva filosofia artística, com
també subratlla el professor Salcedo:
«el color hi té un gran protagonisme, és
un element essencial.» Els colors són
portats fins a la saturació transformant
figures i paisatges en una interpretació
del tot personal que recorda una fusió
de la iconografia del romànic amb el cu-
bisme de Picasso, un referent del qual
Palau es desmarca però amb què és in-
evitable la correlació, no només pels co-
lors i les formes sinó per la presència
d’elements mitològics, com el mino-
taure i l’arlequí. El llibre traça l’evolució
d’una obra iniciada a principi dels anys
cinquanta i que arribà al seu pic durant
la primeria dels setanta i sobretot els
noranta, el període de quinze o vint
anys intermedis va ser un parèntesi que
el portà a cremar tot allò que pintava a causa d’un litigi immobiliari.
L’oli sobre tela va deixar pas a la tècnica de la tinta xinesa sobre paper.
Els temes de la seva pintura, a banda de les visions generals de Mont-
blanc, són la figura femenina d’ulls grossos, representada des de la
candidesa juvenil fins a la sensualitat gitana, i que sovint acompa-
nyen coloms, nines, flors o fruites. Una dècada després de la seva
mort i de la creació de la fundació que vetlla per preservar el seu llegat
artístic –sense oblidar el vessant de ceramista i escultor– arriba
aquesta obra de format gran que vol ser un homenatge definitiu. És
una edició excel·lent, amb unes reproduccions impecables que la
fan una obra de referència pels amants de la pintura de Palau Ferré.
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Un paradís montblanquí
Anàlisi de la trajectòria artística i de la teoria
pictòrica de Maties Palau Ferré

«MATIES PALAU
FERRÉ I EL SEU
PARADÍS»
Autor: ANTONIO
SALCEDO
Editorial: DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA / VIENA ED.
Pàgines: 142
Preu: 47,95 €

És una obra clau pels
amants de la obra de
Maties Palau i Ferré
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ls pobles tothom ho sap tot de
tothom encara que faci creure
que ho ignoren. Encara més en

els racons apartats com Soreni. L’Acaba-
dora és el segon gran èxit de Michela Mur-
gia, primer va publicar Il mondo debe sape-
re. Entre aquests dos, ha escrit una guia
dels llocs més apartats de Sardenya. S’en-
tén. Sardenya és la gran passió de Murgia.
Aquesta illa també és la gran protagonis-
ta de L’Acabadora, una novel·la poètica,
emotiva i molt ben traduïda tot i que
Mercè Ubach hagi escrit que una noia
«tenia un parell d’ulls com llimacs sense
closca». Primerament, Murgia havia
pensat titular-la L’última mare. Potser als
lectors no els hauria semblat tan estrany
com L’Acabadora, però segurament tam-
poc no haurien entès que es titulava així
perquè a la Sardenya dels anys cinquan-
ta, encara hi havia casos com el de Maria
Listru, una nena que Bonaria Urrai adop-
ta quan té sis anys sense necessitat de pa-
pers perquè Maria és una fill’e anima, la quarta i última d’Anna Teresa
Lestru, que és vídua i pobra i que la cedeix lliurement a Tzia Bonaria,
també vídua i estèril, però molt més rica. El lector va descobrint la Sar-
denya dels anys cinquanta amb els ulls de Maria: la feina d’acabadora
de Tzia Bonaria –una persona que ajuda a decidir si val la pena de man-
tenir en vida un malalt o un agònic–, el casament tradicional de Bona-
catta, la vendetta frustrada de Nicola Bastíu, dolgut perquè un veí li ha
robat part de les seves terres, l’amor adolescent d’Andriu, l’egoisme
d’Anna Teresa Lestru i, sobretot, els silencis i la violència acumulada i
també l’orgull. Un xic previsible i un xic excessivament antropològica.
Tant se val. L’Acabadora és un món de pedra narrat des del punt de vista
d’una nena. I Murgia escriu en la llengua dolça i cruel de la infantesa.

A
XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

Sardenya dolça i dura
Amb «L’Acabadora» Michela Murgia ha
obtingut els premis Mondello i Campiello

«L’ACABADORA»
Autora: M. MURGIA 
Traducció: M. UBACH
Editorial: PROA
Pàgines 224
Preu: 17,50 €

Maria Listru viu en un
poble de Sardenya, té
sis anys, tres germanes
grans i una mare pobra
i viuda.
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«LA MORT D’OLIVIER
BÉCAILLE, I ALTRES
CONTES»
Autor: ÉMILE ZOLA
Traducció: LOURDES BIGORRA
Editorial: ACCENT
Pàgines: 280 / Preu: 16,50€

Relegats a un pla marginal du-
rant dècades, eclipsats per la brillantor de la seva
obra cabdal –la nissaga dels «Rougon-Mac-
quart»– no ha estat fins aquests darrers anys que
la crítica ha reconsiderat la importància que els
contes i les narracions curtes van tenir en la gè-
nesi de les grans novel·les d’Émile Zola.

«MÉS DISCORDANCES»
Autor: JOAN FUSTER
Editorial: BROMERA
Pàgines: 204 / Preu: 14,96 €

Més Discordances aplega les
col·laboracions que Joan Fuster
va publicar entre 1981 i 1984 a
la revista de medicina i huma-

nitats Jano. L’escriptor de Sueca descriu les trans-
formacions que percep en els costums de la gent
i en els hàbits culturals de l’època i debat sobre
aquests canvis. Aquest volum complementa Dis-
cordances, que aplega els articles publicats en
aquest mateix mitjà entre 1974 i 1980.

«TOTS ELS MONÒLEGS»
Autor: SANTIAGO RUSIÑOL
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 132
Preu: 14€

Els monòlegs són l’entrada de
Rusiñol (Barcelona, 1861-Aran-
juez, 1931) al món teatral. Ade-

siara recull en aquest volum tretze monòlegs, de
fet, la totalitat de la seva producció en aquest gè-
nere, incloent-hi el que no es va publicar ni re-
presentar mai, amb una introducció a l’obra de
la poeta i directora del Consorci del Patrimoni
de Sitges, Vinyet Panyella.




