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Vint anys 
sense l’Ovidi 
M’agradaria rememorar Ovidi 
Montllor, ara que aviat farà vint anys 
de la seva mort, amb una de les seves 
fites artístiques més recordades. 
Parlo de l’espectacle que va fer sobre 
poemes de Joan Salvat-Papasseit al 
Teatre Poliorama de Barcelona, 
l’abril del 1976, amb música de Toti 
Soler. Salvat-Papasseit va ser redes-
cobert a finals dels setanta i principis 
dels vuitanta gràcies als artistes, als 
cantants. Hi ha poemes musicats a 
càrrec, entre d’altres, de Joan Manu-
el Serrat i Ramon Muntaner, que van 
dedicar-li discos sencers. Però una 
cosa és musicar poemes i una altra 
recitar-los sense cantar amb una 
música especial d’acompanyament, 
que és el que van fer Ovidi Montllor 
i Toti Soler al Poliorama. 

UN GRAN ESPECTACLE 

Un, que recorda especialment Joan 
Manuel Serrat i Ramon Muntaner 
cantant Salvat-Papasseit, també re-
corda amb una profunda emoció 
l’espectacle d’Ovidi Montllor i Toti 
Soler, amb una posada en escena tan 
delicada com efectiva, en el qual qui 
recitava i qui acompanyava a la gui-
tarra anaven junts, feien les pauses, 
buscaven l’emoció de la poesia amb 
l’ajut de la música… sense cantar. 
Serrat i Muntaner van fer una feina 
molt ben feta, però quan els veies en 
directe o n’escoltaves els discos, els 
veies i els escoltaves a ells (cosa que 
no és intrínsecament negativa).  

Hi percebies una mena de pacte 
fifty-fifty: tu, Salvat, em dónes el ma-
terial, jo el musico i l’interpreto tan 
bé i tan càlidament com pugui i tots 
dos hi sortim guanyant. En el cas de 
l’espectacle d’Ovidi Montllor i To-
ti Soler t’arribava nítidament la veu 
de Salvat. Van fer-ne un disc que se-
gur que es pot trobar en algun lloc 
o altre. Aconseguiu-lo. Encara ara 
es tracta d’una de les maneres més 
creatives artísticament i més gene-
roses de popularitzar un poeta que 
hi ha hagut a casa nostra.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

Federico de Grau 
Moctezuma es mo-

via per l’Espanya fran-
quista enganyant la 
gent rica a canvi de tí-
tols nobiliaris, osten-
tant la suposada condi-
ció d’únic hereu de 
l’imperi asteca. La crò-
nica de la caiguda d’una 
estirp, ¿o potser només 
la mentida d’un murri 
del segle XXI?

Ese príncipe 
que fui 
JORDI SOLER 
Alfaguara
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La proximitat 
tan freda dels 
protagonistes de 
Franz Kafka, la 
biblioteca infini-
ta de Jorge Luis 
Borges, l’espera 

d’una invasió que no arriba d’El de-
sert dels tàrtars de Dino Buzatti, la 
dimensió lírica de Les ciutats invi-
sibles d’Italo Calvino: tots aquests 
exemples, i d’altres, alimenten 
aquesta nouvelle australiana, pu-
blicada l’any 1982 i una de les més 
conegudes de Gerald Murnane 
(Melbourne, 1939), un escriptor 
australià inèdit fins ara que l’edito-
rial Minúscula s’atreveix a servir-
nos en català, en una bona traduc-
ció de Marta Hernández Pibernat.  

Dir que és un llibre sobre les pla-
nures de l’Austràlia central –el que es 
coneix com a inner Australia– és del 
tot insuficient, però també és tota la 
veritat. El punt de partida és senzill: 
un director de cinema arriba a les 

L’Albert Serra 
se’n va a Austràlia

planes amb la idea de preparar-ne 
una pel·lícula. Però l’estada s’allarga, 
primer uns mesos, després durant 
anys. Les lectures que fa en una bibli-
oteca que cada vegada creix més i les 
converses que té amb els homes de 
negocis i els terratinents que viuen 
en aquest “país dins del país” –i que 
aviat es revelen com del tot peculi-
ars– aniran complicant la missió.  

Trobar un punt de vista nou 
El que dóna un caràcter únic al lli-
bre és el que tants d’altres busquen 
i no troben: tenir la capacitat, amb 
pocs elements, de fer-nos guanyar 
un punt de vista nou sobre les co-
ses. No han passat ni deu pàgines 
que ja ens hem hagut de recol·locar 
a la cadira, que és una altra manera 
de dir que ja estem mirant el món 
des d’una altra perspectiva: al pro-
tagonista no li és tan fàcil com es 
pensava seleccionar les imatges 
que representaran millor les pla-
nes, perquè les planes no són el 

mateix per a tothom. De fet, les 
planes existeixen i no existeixen 
a la vegada, o existeixen a dife-
rents nivells de realitat. No hi ha 
consens ni a l’hora de definir 
què forma part del paisatge i què 
no: la capa de boira que contem-
plem sobre les muntanyes al 
matí s’ha d’inventariar i carto-
grafiar com a part del paisatge? 
Això sembla una obvietat, però 
cal tenir en compte que el nucli 
del llibre, que té un component 
gairebé filosòfic que en alguns 
moments l’allunya de la pura 
narració, és la reflexió que fa 
Murnane sobre la capacitat de la 
ficció de reflectir amb puresa la 
percepció del món que té l’au-
tor: el Quixot de l’Albert Serra 
s’acosta més a Cervantes com 
més reflecteix el món de l’Albert 
Serra, i no a l’inrevés, perquè el 
mirall de la ficció és això, un mi-
rall, i ja vam aprendre quan 
érem petits que si volem que el 
nostre reflex aixequi la mà dre-
ta, hem d’aixecar l’esquerra.  

Per tant, la pel·lícula que ha de 
rodar el director de la novel·la re-
flectirà els habitants de les planes 
si ell gira la càmera cent vuitan-
ta graus i, en lloc d’enfocar-la cap 
a les extensions infinites de de-
sert, l’enfoca cap a ell amb una cà-
mera davant de l’ull, en ple acte 
d’enregistrament. Això voldrà dir 
que ha aconseguit posar el focus 
en el procés d’elaboració de la fic-
ció: ni en la persona que l’elabora 
ni en l’objecte que en resulta, que 
ha aconseguit un impossible: 
captar el pas del temps.   

“Quan un home considera la 
seva joventut, el seu llenguatge 
sembla referir-se més sovint a 
un lloc que no pas a la seva ab-
sència, i a un lloc que no és en-
fosquit per cap idea del Temps 
com a vel o barrera”: els homes 
de les planes han entès que es 
pot substituir la dimensió tem-
poral per una d’espacial, i en ai-
xò són com els escriptors, que 
creen parcel·les de ficció on cap-
turen el temps. Les planes, de 
Gerald Murnane, és la demos-
tració que es poden atrapar no-
ranta minuts de lectura en el 
paisatge més obert del món.✒ 
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Els últims 30 anys 
d’història nord-

americana han sigut els 
del declivi, els d’una su-
perpotència a punt de 
caure. Aquest retrat cali-
doscòpic de Packer bar-
reja la ficció amb figures 
clau del país, titulars i es-
lògans per capturar 
l’evolució dels esdeveni-
ments i els seus  corrents 
subterranis. 

El desmoro-
namiento 
GEORGE PACKER 
Debate 
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Reinterpretar els plats 
de sempre en clau 

saludable i trencar amb 
l’absurda dicotomia que 
diu “o menjar bo o menjar 
saludable”. Aquest és 
l’objectiu de Cuina natu-
ral, que ofereix 101 recep-
tes amb cinc requisits: fà-
cils de menjar, fàcils de 
digerir, nutritives, salu-
dables i, sobretot, molt 
bones.

Cuina 
natural 
ADAM MARTÍN  
Rosa dels Vents 
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