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Historia y vida. Mundo

Revistas S.A. Barcelona,
març, 2001.

L
a revista Historia y vida
ha estat, desde la seva
fundació l’any 1968,
un símbol pel que fa a
combinar rigor cien-

tífic amb amenitat en un
camp que, fins a aquell mo-
ment, estava reservat als es-
pecialistes. Potser per això,
per seguir sent un símbol, ha
modificat el seu disseny pen-
sant en el segle XXI, a més
d’afegir col·laboracions i sec-
cions i de donar al seu con-
tingut un punt de vista mul-
tidisciplinari. Entre les noves
seccions destaca Sucedió en...,
que informa sobre les efemè-
rides del mes, Agenda cultural,
Breves de la Historia, Anecdotario
histórico i Lugares con Historia. Es
conserven, però, seccions com
ara les de llibres, cinema, In-
ternet, passatemps i els con-
sultoris onomàstic i històric.

El dossier central l’ocupa La
caída del Imperio romano. De
Marco Aurelio a la invasión de Ro-
ma por los bárbaros, a més d’al-
tres temes d’interès històric.

El Mirall. Número 119. Obra

Cultural Balear. Palma,
gener-febrer, 2001.

E
l dossier que ocupa
les primeres quinze
pàgines d’aquest nú-
mero d’El Mirall es ti-
tula Lletra de convit

2001: Una crida per a l’expansió
cultural de la llengua, que ens
parla de la problemàtica de la
llengua quan es compleix el
centenari de la campanya que
va dur mossèn Alcover a re-
dacatar el Diccionari català-va-
lencià-balear.

A la secció Notes literàries Pe-
re Roselló ens parla de l’últi-
ma obra de Maria-Antònia
Oliver, Tallats de lluna. També
podem llegir una entrevista a
Margalida Roselló, consellera
de Medi Ambient del govern
Balear en què declara que no
fan al cent per cent la política
que farien Els Verds.

Completen el contigut un
reportatge sobre la llei de co-
merç, una entrevista a Antoni
Riera, autor de Així xerram a
Mallorca, a més de les seccions
habituals: Itineraris, Cinefàgia,
Art, Llibres i La Botiga.
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Lluís Solà va escriure a la revista ‘Inquietud artística’, de Vic

P U B L I C A C I Ó D E L N O U P O E M A R I D E L L U Í S S O L À

Tot ell és un
test vivent de
tremp cultural,
ideològic i
polític que
posa a prova
el compromís
dels altres

No hi ha res
d’inanimat en
aquesta poesia;
‘De veu en
veu’ és com
la ‘Divina
Comèdia’ del
món creat

idea de l’enyor, amb
ironies de Pere Calders.
Sinó que el poeta, en
fer-nos-en una sola, en-
riquida, experiència de
lectura, en què inter-
venen el pas del temps
i l’absència que se’n
desprèn, ens fa més
propis els conceptes i
més vives les paraules,
com renascudes.

Al pròleg, extens i
documentat, D. Sam
Abrams aporta allò que
pot convenir al lector
del llibre sobre la tra-
jectòria de l’autor, una
personalitat de prime-
ra magnitud –diu– del
món literari català, en
poesia, teatre, crítica i
traduccions, i jo hi afe-
giria encara promotor
cultural, des de llocs de
servei de primer ren-
gle, entre ells, un
temps, des de l’Ajunta-
ment de Vic. Els qui
tractem Lluís Solà des
de fa molt temps, sa-
bem amb qui ens les
havem. Tot ell és un
test vivent de tremp
cultural, ideològic i
polític que, sense ne-
cessitat de propo-
sar-s’ho, posa a prova el
compromís dels altres.
Quan ja als anys sei-
xanta des de la DEC
d’Òmnium Cultural
esteníem la xarxa per
tot el país, sabíem per
experiència que a Osona tení-
em en la persona de Lluís Solà
l’home que, amb tot un equip,
faria la feina ben feta. Lluís Solà
ja se’ns havia fet conèixer des
de les pàgines de la revista vi-
gatana (bilingüe per força) In-
quietud artística de l’enyorat
Ventura Selva, ben endins en-
cara del temps franquista. Un
dia la poesia i la cultura cata-
lanes passen per Vic, primera a
la quieta, després no tant, i
s’instal·len a les altures de Can-
tonigròs, que la gent de la Plana
tenen a la vista i els poetes, en
grup, hi pugen, hi tafanegen
(que en saben), s’hi exalten, hi
intervenen. Són els del grup de
Vic i voltants, des de M. Martí i
Pol fins a Antoni Pous i Argila.
Tots són diferents, però con-
corden, des de la base nacional
fins a l’altura dels miratges
com realitats, i avui porten a
coll la història de la revista de
poesia més bona que s’ha fet a

Catalunya, almenys des dels
Quaderns. Per tant i per tantes
proves, no crec que els afectin
les etiquetes.

Resta parlar de la poesia. Si
tota poesia és un acte de llen-
guatge, com diu Steiner, cal te-
nir en compte en llegir aquest
llibre que Lluís Solà trasllada
aquest acte a la dimensió d’ele-
ment transmissor de les emo-
cions que ens pervenen de la
creació, de tota la creació, amb
la inclusió de nosaltres matei-
xos. No hi ha res d’inanimat en
aquesta poesia i jo diria que De
veu en veu podria ser qualificada
de Divina Comèdia del món creat
(que és una altra cosa que uni-
vers o cosmos, freds) com La
muntanya d’ametistes fou qualifi-
cada de Divina Comèdia vegetal.
Si anem als procediments, n’a-
vançaré un, que és un avís, ba-
sant-me en la distinció que es-
tableix Pound recollida per
Frank Kermode, entre poetes

d’imatge integral (o integrada) i
poetes d’imatge ornamental.
Doncs bé, la poesia que se us
ofereix, lector atent de poesia,
és de la primera d’aquestes du-
es menes, sense que això vulgui
dir que el poeta deixi d’ ornar
amb el mot-imatge precís qual-
sevol moment de qualsevol po-
ema. És corrent que les imatges
avancin per contrast i ens du-
guin fins a una diversitat d’ele-
ments que més enllà de la rea-
litat s’obren constantment a
noves experiències, que són co-
neixença si hi sabem col·labo-
rar, com he dit, si les fem nos-
tres i les fixem com un record
que no es passa. Perquè, tor-
nant a René Char –poeta de
llengua francesa, al qual De veu
en veu m’ha portat a rellegir– el
poeta és qui conserva els infi-
nits rostres de la vida.

Si ara fos a fer aquella Anto-
logia de la Poesia Catalana
(1900-1950) que vaig pubicar fa
cinquanta anys, tan restrictiva
segons alguns, tot i incloure-hi
un seguit de poetes acabats de
néixer (o justament, per això) si
fos ara, dic, me’n veuria un bull
per no incloure-hi més poemes
del compte (sobretot dels tres
llibres inèdits) de Lluís Solà. Ai-
xò ja em va passar aleshores
amb alguns i ara em passaria
amb una colla més. Val més
que no ho faci. Val més dir: te-
niu, aquest llibre, preneu-lo i
aneu llegint.

Lluís Solà, De veu en veu. Obra
poètica I (1960-1999).

Introducció de Sam Abrams.
Proa. Barcelona, 2001.

Cinc anys Escola rural
Karis. Número 10. Fundació

Interarts. Barcelona,

desembre, 2000.

L
a revista Karis dedica
aquesta edició a fer
un resum dels pri-
mers cinc anys de vi-
da, del 1995 al 2000,

de la Fundació Itinerarts. A
més, ho fa en tres llengues:
català, castellà i anglès. El
context inicial de la Fundació
Itinerarts se situa en la gestió
de les polítiques culturals lo-
cals al nostre país a partir dels
ajuntaments democràtics i la
recuperació de les nostres for-
mes de govern autònom, com
explica Alfons Martinell, pre-
sident de la Fundació. Rosa
Maria Carrasco, vicepresiden-
ta, ens parla dels objectius que
es marcava Itinerarts: recerca i
estudi de polítiques culturals
urbanes i regionals, serveis
d’orientació per la internacio-
nalització de projectes, for-
mació, etcètera. El director de
la Fundació, Eduard Delgado,
ens parla de les aportacions de
la Fundació, com ara el fo-
ment de la cooperació inter-
nacional.

Guix. Número 272.
Editorial Graó. Barcelona,

febrer, 2001.

L’
editorial de la re-
vista Guix. Elements
d’Acció Educativa, es
titula: LOGSE, deu
anys i un dia i fa

una anàlisi dels primers deu
anys de funcionament d’a-
quest sistema educatiu, tot i
admetre que les dades esta-
dístiques que ens ofereix l’Es-
tat són fàcilment manipula-
bles. La revista, en aquesta
ocasió, és un monogràfic so-
bre l’escola rural i hi podem
trobar articles com ara: L’escola
rural. Una escola petita, una escola
diferent, de Marta Barrera, Pro-
jecte de sortides a la ZER del Sol-
sonès, de M. Ariza, A. Balaguer
i M. Palau, El racó de la bibliote-
ca. Un recurs actiu en la reforma,
de M. Amparo Ferré, El dia del
llibre, una celebració diferent, de
Catalina Coll i Francisca Tor-
rilla, La formació permanent del
professorat: solució o problema? El
sistema de millora del rendiment,
de Miquel F. Oliver, Una expe-
riència apassionant, de Carmen
Oltra, entre d’altres.


