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01. ELS SIS 
PRIMERS 
RESIDENTS DE 
FABER. 
D’ESQUERRA A 
DRETA, SATU 
EKMAN, ERGA 
NETZ  NOUFEL 
BOUZE-
BOUDJA, 
ANNA 
BALLBONA, 
JORGE GALÁN 
I PHILIP 
HOARE.  
02. FRANCESC 
SERÉS. D. BORRAT

d’estades als creadors: d’una setma-
na, de dues i fins i tot d’un mes. “Una 
de les intencions és muntar les es-
tades segons eixos de treball temà-
tics –explica Serés–. Si penséssim, 
per exemple, en el medi ambient, 
podríem portar novel·listes que hi 
tinguin un projecte relacionat, pe-
rò també filòsofs, poetes, periodis-
tes i científics. No volem deixar de 
banda la ciència ni la tecnologia, és 
important crear xarxa entre les di-
verses disciplines”. Faber es defi-
neix com una “residència d’arts, ci-
ències i humanitats”.  

Josep Berga, regidor de Cultura 
d’Olot, recorda que des del princi-
pi “va ser un projecte que es va en-
tendre en clau nacional, no local”; i 
Laura Borràs, directora de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes, cor-
robora l’interès des del Departa-
ment de Cultura: “Ens va motivar 
perquè era una iniciativa ambiciosa 
i atrevida, amb altura de mires in-
tel·lectual. La literatura es fa, és po-
iesis, i els poetes, tal com diu Marc 
Granell, «són els éssers més impres-
cindiblement inútils». Faber és un 
projecte de país i ben aviat comen-
çarà a donar els seus fruits”.✒

Hi ha poques iniciatives 
tan engrescadores i 
ben pensades com la 
d’Escola Bloom, que 
han impulsat els es-

criptors Borja Bagunyà i Lana Bas-
tasic, i que obre les portes el 3 d’oc-
tubre. Instal·lada en un pis acabat 
de pintar i decorar –amb molt bon 
gust– del carrer Calàbria, Bloom ar-
rencarà amb una desena de cursos 
i seminaris que tant els lectors cor-
rents com els més especialitzats 
trobaran fàcilment irresistibles. 

“Vam començar a pensar en la 
iniciativa fa un parell d’anys, però va 
ser l’any passat quan ens hi vam po-
sar de veritat”, expliquen. Tant Ba-
gunyà com Bastasic compaginen la 
creació literària amb la docència. 
“Al llarg dels anys hem anat conei-
xent gent molt bona que té línies de 
treball d’un gran interès però que 
sovint no poden transmetre-les 
amb regularitat –continuen–. Una 
part important de la programació 
són els seminaris, que imparteixen 
especialistes”. Inés García López in-
troduirà els lectors a un text fona-
mental de la literatura nòrdica me-
dieval, la saga d’Egil Skallagrims-
son. Teresa Rosell posarà en relació 
les obres de Proust i Beckett. Max 
Besora exposarà una de les seves 
passions, la literatura de campus. I 
els directors de l’escola s’endinsa-
ran en dos dels seus autors de refe-
rència: Bagunyà explorarà l’obra de 
David Foster Wallace, i Bastasic re-
llegirà el llegat de Virginia Woolf –i 
en anglès– a partir de tres de les se-
ves novel·les, Mrs. Dalloway, To the 
lighthouse i The Waves. 

Buscar la diferència 
“Volíem sortir dels formats més ha-
bituals, i de seguida ens vam adonar 
que hi ha tradicions literàries que 
són força desconegudes –comen-

✒✒✒✒ J.N. / Barcelona

Queda una setmana perquè arrenqui l’Escola 
Bloom a Barcelona, que presenta cursos de 
literatura i escriptura d’una gran singularitat

ten–. A més de la tradició nòrdica, 
volem abordar literatures com la ja-
ponesa, la xinesa i la coreana, i tam-
bé les altres Europes”. A més dels 
seminaris hi ha diversos programes 
d’escriptura creativa. Com que la 
competència és ferotge –ara mateix 
a Barcelona hi ha espais com l’esco-
la d’escriptura de l’Ateneu, el Labo-
ratori de Lletres i Aula de Escrito-
res–, Bloom té la intenció que els 
alumnes “pensin, per sobre de tot, 
en la literatura”. No es transmetrà 
un “mètode únic”, una “fórmula 
magistral” que et “transformi en un 
poeta o novel·lista”. Ofereixen cur-
sos de prosa, poesia, narració breu 
i una proposta que “explora les rela-
cions entre el grafisme i la literatu-
ra”: es diu Trencar la pauta i el pro-
fessor serà Víctor García Tur, que 
aquest any ha publicat Els ocells. A 
partir de l’any que ve es faran semi-
naris en profunditat d’un autor i al 
final el portaran a intercanviar im-
pressions amb els alumnes. 

L’Escola Bloom és una iniciativa 
“totalment privada”. “Per tenir tan-
ta llibertat com fos possible no vo-
líem dependre de ningú, només de 
nosaltres”, diu Bagunyà. I Bastasic 
afegeix: “La nostra intenció és dedi-
car el temps que calgui a les matèri-
es i llibres que creiem interessants. 
Aprofundir-hi”. El nom del centre 
homenatja Leopold i Molly Bloom 
de l’Ulysses de Joyce. “Teníem clar 
que volíem un nom de personatge, 
no un autor. Ens prenem la litera-
tura com una festa, igual que Joyce, 
i també com ell volem ser rigorosos”. 
L’escola s’adreça al lector corrent: 
“Bloom no és un cercle tancat, tot-
hom hi està convidat”. Els seus im-
pulsors han quedat sorpresos de 
l’interès que han rebut fins ara, i que 
els permet començar deu cursos, 
tots de pagament, amb una assistèn-
cia d’entre sis i onze alumnes.✒

Una nova manera 
d’aprendre literatura

Els pròxims 
residents
Serés afirma que haver creat 
la residència Faber “és una al-
tra manera de fer literatura, 
perquè la literatura és crear 
espais que abans no existien”. 
Per aquest motiu, en cada no-
va ronda d’estades, els autors 
que hi passin redefiniran Fa-
ber. El 24 d’octubre arribaran 
els nous residents, entre els 
quals hi ha els assagistes An-
drew Dowling, Marta Marín-
Dòmine i Iván de la Nuez, la 
periodista i traductora Valè-
ria Gaillard, el dramaturg 
Llàtzer Garcia i l’actor i es-
criptor Roy Horovitz. De cara 
a l’any que ve passaran per 
Olot l’escriptora Lila Azam 
Zanganeh, que es va donar a 
conèixer amb un assaig sobre 
Nabokov, l’editora Valerie 
Miles –que ultima la tesi so-
bre Roberto Bolaño– i la no-
vel·lista Jakuta Alikavazovic. LA LLUMINOSA I NOVÍSSIMA ESCOLA BLOOM ÉS AL NÚMERO 75 
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