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Una imatge de la subhasta d’objectes de Breton

E L N O T I C I A R I

La zona fossilitzada
P E R E G U I X À

L
es inrockuptibles parla-
va de la dispersió dels
4.000 objectes –qua-
dres, llibres, fotos,
màscares africanes,

ocells dissecats– que André
Breton havia acumulat en vi-
da, i de la polèmica que això
ha suscitat en la cultura
francesa. A la subhasta, però,
celebrada el mes passat a Pa-
rís, s’hi va arribar amb un es-
perit més aviat d’e-
xaltació divertida
que d’indignació.
Per una banda, hi
havia els marxants,
els col·leccionistes i
els factòtums de la
sala; per l’altra,
anònims neósurréalis-
tes disposats a decla-
rar tresor nacional
els objectes i a re-
col·locarlos en un
museu. Lluny de la
contradicció als
postulats surrealis-
tes que aquesta rei-
vindicació suposa
–contradicció de la
qual ningú ha dei-
xat d’adonar-se, pe-
rò que els mercaders
han usat per tirar
per la cara als es-
ventats–, la subhas-
ta va veure’s contí-
nuament interrom-
puda: algú cridava
“no compreu res,
agafeu-ho tot”, un
altre llegia frag-
ments del manifest

Per un art revolucionari indepen-
dent, un altre proferia el fa-
mós anagrama “André Breton,
te brader, non”.

VISIÓ APOCALÍPTICA
Al suplement Tuttilibri de La
Stampa, la secció Parole in Corso
sovint té una impregnació
apocalíptica, cosa que demos-
tra que les llengües amb un
Estat al darrere també estan

tenyides de presagis funestos.
S’alertava sobre la pèrdua de
vigor de l’italià davant l’an-
glès, i es feia un estudi de les
brutte parole, exemple idoni
per vantar-se dels mecanismes
d’evolució i creativitat que
manté la llengua italiana.
Se’ns parlava també d’un pro-
grama de la ràdio milanesa en
què l’única emissió és la dels
oients simulant orgasmes, co-

sa que almenys “evi-
ta qualsevol contro-
vèrsia linguística”.

El New York Review
of Books, segurament
una de les tres o
quatre publicacions
de capçalera per als
lectors, va fer fa unes
setmanes els qua-
ranta anys. Potser
per aquest motiu, ha
ofert en la seva edi-
ció electrònica (una
de les pàgines web
literàries més desa-
tapeïdes) l’oportuni-
tat de revisar exem-
plars de les quatre
dècades. No cal dir
que ens hem divertit
bastant remirant ar-
ticles amb noms que
avui no ens sonen de
res. Si bé Internet és
el terreny de l’actu-
alitat i la immedia-
tesa, de vegades,
sense saber com, un
s’adona que ha anat
a parar a una zona
fossilitzada.

L ’ A P A R A D O R

Susanna Tamaro, Més foc, més
vent. Traducció de Carles

Sans. Luciérnaga /

Empúries. Barcelona, 2003.

A ssaig en format de dieta-
ri amb què l’autora ita-
liana mira de respondre

preguntes com ara ¿quin sen-
tit hem de donar a la paraula
felicitat? i ¿com podem superar
els paranys que ens posa un
món dominat pel cinisme i el
materialisme?

Malcolm Lowry, Escúchanos,
Señor, desde el cielo, tu morada.

Traducció de Carlos
Manzano. Tusquets.

Barcelona, 2003.

R eedició en butxaca d’a-
quest llibre que conté sis
narracions de l’autor de

Sota el volcà. Tots sis contes te-
nen en comú el seu origen
autobiogràfic a través de la
mirada de Sigbjorn Wilder-
ness, alter ego de Lowry.

Lluís Subirana, Catalanisme i
sardanisme. Una història
compartida. El Mèdol.

Tarragona, 2003.

A quest llibre és una eina
útil per conèixer la di-
mensió de la sardana en

el marc de la cultura popular
de Catalunya. Inclou un seguit
de dades que constaten que la
sardana i el catalanisme mo-
dern són complementaris
com a personalitat d’un poble.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Maria-Mercè Miró, de Vic
J O A Q U I M C O L L

É
s doctora en filologia
catalana per la UAB i
autora de diversos es-
tudis de la literatura
dels segles XVII, XVIIII

i XIX i sobre la novel·la catalana
del segle passat. Ha dirigit du-
rant nou anys, des del 1990, la
col·lecció Monografies del Patro-
nat d’Estudis Osonencs i ha es-
tat cap de les seccions de Lite-
ratura i de Bibliologia d’aquesta
notòria entitat des del 1978 fins
al 1998. Actualment és profes-
sora de literatura catalana con-
temporània a la Universitat de
Vic, després d’una llarga expe-
riència a l’ensenyament secun-
dari des del 1976.

Pel que fa la investigació la
seva font principal ha estat
l’Arxiu i el Museu Episcopal de
Vic però també la Biblioteca de
Montserrat, els Arxius dels Pi-
rineus Orientals, a Perpinyà, i
l’Institut del Teatre, a Barcelo-
na. El 1991 va dedicar la seva
tesi a la literatura catalana del

Barroc, concretament féu l’edi-
ció crítica de la poesia de Fran-
cesc Fontanella, treball editat
per Curial el 1995. D’aquest
autor barroc ha publicat notí-
cies de la seva vida, comentaris
de les obres i estudis i edicions
diversos, entre els quals desta-
quen les edicions crítiques de
les seves dues obres dramàti-
ques cabdals: Tragicomèdia pas-
toral d’amor, firmesa i porfiria, i Lo
desengany, totes dues el 1988, i
també l’obra lírica completa ti-
tulada La poesia de Francesc Fon-
tanella (1996). D’aquest mateix
autor també té publicada una
Antologia poètica (1998) i una
altra edició de Lo desengany
(1996), amb notes i propostes
didàctiques.

Del segle XIX, a més de dife-
rents articles i estudis sobre la
Renaixença i la Prerenaixença,
ha publicat els llibres: La prosa
narrativa de Martí Genís i Aguilar
(1978), La Veu del Montserrat
(1878-1902), en col·laboració amb
el desaparegut erudit Miquel

dels Sants Salarich (1993), una
edició, amb notes i comentaris,
de Julita, de Genís i Aguilar
(1995). I l’antologia Jacint Verda-
guer i la Plana de Vic (1997), que
en la segona edició revisada
(1998) va incloure un epíleg de
Maria Àngels Anglada. El 2002
en va aparèixer una tercera
edició, corregida i posada al
dia, amb un pròleg de Jaume
Medina.

Marià-Mercè Miró i Vila ha
participat en obres col·lectives
d’abast nacional, com ara el
Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya (1995) i Història, políti-
ca, societat i cultura dels Països Ca-
talans (1995-1999). Col·labora
periòdicament amb articles i
comunicacions a les revistes
Ausa, Els Marges, El Pont, Vic i Faig,
entre d’altres. En aquest mo-
ments un dels seus centres
d’interès és l’estudi de diversos
autors vigatans il·lustres, molt
especialment entorn de l’obra
de Maria Àngels Anglada i els
textos del Dr. Eduard Junyent.

Simenon, Maigret i el
vagabund. Traducció de

Claudi Cervelló. Columna.

Barcelona, 2003.

H an aparegut dues noves
entregues de la col·lec-
ció que Columna dedica

a la reedició dels casos del co-
missari Maigret: Maigret i el va-
gabund i Les vacances de Maigret.
Una bona ocasió per llegir al-
guna de les més de 200 novel-
les que va escriure Simenon.

Josep Fontdecaba, L’aprenent
de Pilot. Records sense recança.

Maikalili Ediciones.

Barcelona, 2003.

G airebé 500 pàgines dels
records mariners de
Fontdecaba, que durant

set anys va ser oficial de ràdio
a la Marina Mercant Espanyo-
la, transformats en una novel-
la dedicada especialment als
amants de la mar, els vaixells i
les aventures marineres.

Glòria Baliu, La cuina ràpida.
Pòrtic. Barcelona, 2003.

U n nou títol que s’afegeix
als molts que han apa-
regut els últims anys de-

dicats al món de la gastrono-
mia, alguns dels quals amb un
lloc fix a la llista dels més ve-
nuts. Baliu, però, ens ofereix la
garantia que aquest és el seu
desè llibre, el primer dels
quals, La cuina d’avui, ja va ser
publicat el 1967.


