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ot semblar inversemblant però és ve-
ritat. En un dels pitjors moments per
la cultura catalana en les darreres dè-

cades, econòmicament parlant, just en
aquest moment coincideixen a Barcelona no
una ni dues sinó tres exposicions sobre es-
criptors moderns. Tenim la mostra sobre
Joaquim Amat-Piniella, Escriure contra el si-
lenci, al Museu d’Història de Catalunya
(MHC), la de Salvador Espriu, He mirat
aquesta terra, al CCCB, i la de Joan Teixidor,
No visqueu més en fragments, novament al
MHC. Quin luxe. Quina prova de cultura.

És més, si baixem al detall i mirem la lletra
menuda veurem diverses qüestions de màxi-
ma importància. La primera seria la implica-
ció de tots els nivells de govern possibles:
municipal, provincial i nacional. Les mostres
són el fruit de la suma de vincles entre l’Ajun-
tament de Manresa, l’Ajuntament de Barce-
lona, l’Ajuntament d’Olot, la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. No
és poca cosa que les diferents administra-
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cions es posin d’acord per una fita comuna.
Justament, amb vista al futur aquesta col-
laboració serà l’indispensable pa de cada
dia.  

La segona qüestió seria l’optimització de
recursos i espais. Es nota que les tres exposi-
cions s’han pogut fer gràcies a gran esforç
econòmic, però els resultats demostren,
més enllà de qualsevol dubte possible, que
amb austeritat, seny i intel·ligència encara
es poden dur a terme molts projectes. No
cal llençar la casa per la finestra cada vegada
que vols homenatjar un escriptor. Fins ara
hi havia la idea que o tot o res. Les tres mos-
tres d’ara són dels tres formats possibles:
petit (Amat), mitjà (Teixidor) i gran (Es-
priu). Les tres mostres són dignes i signifi-
catives, de manera que es desacredita per
sempre la noció que tot ha de ser a gran es-
cala o no val la pena.

Respecte a l’optimització dels espais, s’ha
produït una petita revolució. La Conselle-
ria de Cultura, amb bon criteri, ha volgut

replantejar el tema de les exposicions sobre
literatura. A partir d’ara, la Institució de les

Lletres Catalanes s’encarregarà en exclu-
siva de les mostres sobre escrip-

tors i s’aprofitaran espais
infrautilitzats i magní-
fics com el Museu
d’Història de Catalu-

nya. Ordre i concert
sempre condueixen a la

contenció i la racionalit-
zació dels recursos econò-

mics.
Una altra qüestió important,

per rendibilitzar els esforços i
per tal d’encertar els objectius

sense marge d’error, en cada cas
l’elaboració del discurs expositiu

ha anat a càrrec d’especialistes ri-
gorosos. En el cas d’Amat-Piniella,

hi han treballat Josep Alert, Joaquim
Aloy, Llorenç Capdevila i Àngels Fus-

té. Els comissaris d’He mirat aquesta
terra, Xavier Bru de Sala i Julià Guilla-

mon, han treballat amb l’assessoria d’es-
pecialistes de provada solvència com Ra-
mon Balasch, Sebastià Bonet, Rosa Delor,
Julià de Jòdar, Víctor Martínez-Gil i Agustí
Pons. Paral·lelament, hauríem de parlar de
l’encert de la part visual de les tres mostres,
que les fa ben llamineres i eficaces. En els
tres casos el tractament del disseny i del dis-
seny gràfic és imaginatiu, elegant i estimu-
lant. Ateses les circumstàncies, cal subrat-
llar que Estudi Jordi Mestres (Amat), VA62
Arquitectes i Opisso Estudi (Espriu), Equip
Jordi Tolosa i Lali Almoncid (Teixidor) no
han escatimat esforços perquè les mostres
fossin un èxit.

Les exposicions sobre escriptors poden
ser una eina molt potent a l’hora d’explicar,
divulgar i promoure tant la vida i l’obra
d’un autor concret com la cultura literària
general i la lectura. Les exposicions sobre
escriptors ens ajuden a visibilitzar el món
de l’autor, la seva personalitat, la seva vida,
el seu entorn immediat, els seus referents i
moltes altres coses. Les exposicions sobre
autors també poden servir per recuperar
autors (Teixidor), per rectificar una imatge
deficient (Amat) o per ampliar una visió
massa estàtica (Espriu).

En definitiva, les mostres ben fetes sobre
escriptors són tot menys avorrides i tedio-
ses i constitueixen una parcel·la irrenuncia-
ble de la nostra formació cultural. ❋
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