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L’Avenç. Número 265. L’Avenç

S.L. Barcelona, gener, 2002.

L
a revista de història i
cultura L’Avenç inclou
en aquest número el
tercer de Papers del Mu-
seu d’Història de Catalu-

nya, suplement de 16 pàgines
dirigit per Jaume Sobrequés.

El dossier central de la revis-
ta, i portada en aquesta ocasió,
es titula Literatura i Guerra Civil i
està format per quatre repor-
tatges: Mercè Rodoreda i la guerra
de totes les guerres, de Marina
Gustà, ‘Incerta glòria’, novel·la ex-
cessiva, de Xavier Pla, L’humor de
Pere Calders en la guerra, de Car-
me Gregori, i El cas del Romanç a
Catalunya, de Maria Campillo.

Joan Vernet, una de les figu-
res més destacades mundial-
ment en matèria d’historio-
grafia de la ciència, ha estat
entrevistat per Antoni Roca i
Julio Samsó.

Entre d’altres articles i sec-
cions interesants, cal destacar
l’article de J.M. Coetzee sobre
un dels poetes en llengua ale-
manya més significatius de la
postguerra europea, el jueu
d’origen romanès Paul Celan.

La Riuada. Número 20.
Associació Cultural La

Riuada. Móra d’Ebre,
desembre, 2001.

L’
últim número de
La Riuada conti-
nua la sèrie de
monogràfics dedi-
cats a l’activitat

industrial a Móra d’Ebre. El
monogràfic està il·lustrat amb
fotografies antigues i logotips
de diferents indústries. Els ar-
ticles més destacats, són: Els
molins del riu Sec, d’Artur Cot,
Les bòbiles, de Josep Solé i Joan
Launes, Les fàbriques de ciment
de Móra, de Miguel S. Pérez, Les
fàbriques de mosaic a Móra d’Ebre,
de Maite Cot, Indústria i artesa-
nia de la fusta, de Julio Monfort
i Joan Launes, Ferrers i mecànics
a Móra d’Ebre, de Joan A. Mar-
tínez, L’ofici de basters i boters, de
Maite Cot, Cistellers i canyissers,
de Montse Borràs, i Mora piel,
de Ramon Calanda.

En l’apartat de crítica literà-
ria, Maria-Antònia Oliver ana-
litza Anjub. Confessions d’un ban-
doler, obra amb què Andreu
Carranza va guanyar el Sant
Joan Caixa de Sabadell 2000.

Periodisme

Barcelona Art Report 2001.
Experiències. Número 4.

Barcelona Art Report 2001.

Experiències.

Barcelona, desembre, 2001.

A
questa revista, nas-
cuda d’una iniciativa
de l’Ajuntament de
Barcelona, el Museu
d’Art Contemporani

de Barcelona i el Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona, mostra a la portada
una obra de Perejaume i pre-
senta els següents temes: Plaer
visual i cinema narratiu, de Lau-
ra Mulvey, Trobada del punt, de
Joan Casellas, Món i experiènci-
es, d’Anna Albertí, Una porta
clandestina. VII Biennal Internaci-
onal d’Istanbul, de Basak Seno-
va, Bons vols Made in Hangar,
d’Amanda Cuesta i Francesc
Ruiz, i Balanç i precs: entre real i
virtual, de Roberta Bosco.
També inclou una entrevista a
l’escriptor Bashkim Shehu i
una conversa entre Ute Meta
Bauer i Manuel Oliveira, a més
de la secció de crítica literària
i l’annex amb les traduccions
de tots els textos del català al
castellà i l’anglès.

Anàlisi. Número 27.
Universitat Autònoma

de Barcelona.

Barcelona, 2001.

L
a revista (en format
de llibre, de gairebé
300 pàgines) Anàlisi.
Quaderns de Comunica-
ció i Cultura, està edi-

tada pel departament de peri-
odisme i de ciències de la co-
municació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, amb
la qual cosa els seus articles
estan dedicats bàsicament al
món de la comunicació i el
seu entorn. Així, Román Gu-
bern ens proporsa en el seu
article una reflexió sobre com
es representa el rostre humà
en les imatges icòniques; Eli-
senda Ardèvol explora la rela-
ció entre imatge i coneixe-
ment en l’antropologia social;
Santos Zunzunegui mostra la
dialèctica entre el cinema i la
pintura a partir d’un comen-
tari analític del film de Víctor
Erice El sol del membrillo; i, en-
tre molts d’altres articles, An-
toni Mercader es planteja si és
possible fer una assignatura a
toc de ratolí.

E N T R E V I S T A

Josep Piera
Poeta, narrador i assagista
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JOSEP LOSADA

“Des de
fa segles,
els poetes
espanyols
consideren
March un
clàssic”

L.D. Si en el cas de March hi ha una
connexió tan gran entre vida i
obra, es pot llegir una desconei-
xent l’altra?
J.P. Evidentment, perquè si no
fos així, March no seria un
clàssic. En realitat, part de la
fascinació per l’obra del poeta
ve del fet que de la seva vida no
se’n sabia gairebé res. La força
emotiva dels versos de March
no depèn de si el que diu és
veritat o no. Això sí, si conei-
xem la seva vida, podem relle-
gir la seva obra i descobrir no-
ves lectures.
L.D. És una figura prou coneguda
fora de les nostres fronteres?
J.P. Hem d’admetre que, en ge-
neral, la literatura catalana no
ha tingut capacitat per expor-
tar-se ella mateixa. Però també
és evident que si hi ha una fi-
gura catalana prou reconegu-
da entre els estudiosos de filo-
logia romànica i del món me-
dieval d’arreu, aquesta és la
d’Ausiàs March. És més: jo di-
ria que en aquests àmbits se’l
considera un geni.
L.D. I entre els erudits espanyols?
J.P. Des de fa segles, els poetes
espanyols consideren March
un clàssic. Fins i tot, m’atrevi-
ria a dir que ha estat tan o més
llegit en traduccions castella-
nes com en la seva llengua
original. Ja al segle XVI, va ser
un dels autors més traduïts al
castellà i, de sempre, ha estat
un poeta que han venerat,
respectat i llegit. Entre la gent
del carrer, ja és diferent. Però
en realitat, quin poeta és ado-
rat avui en dia per les masses?
Fins i tot Shakespeare és més
conegut per les seves obres de
teatre que pels seus sonets...
L.D. Sent una figura tan important,
per què s’ha trigat tant a escriure
la seva biografia?
J.P. Suposo que perquè fins no
fa gaire de la seva vida se’n
sabia ben poca cosa. Penseu
que es tenen dubtes del seu
lloc de naixement, de la data
en què va néixer, de les seves
peripècies humanes... De fet,
sobre l’obra de March hi ha
infinitat d’assajos, però, fins al

meu llibre, ningú no s’havia
atrevit a fer una biografia no-
vel·lada. S’havien publicat
aproximacions erudites o his-
tòriques, però ningú havia si-
tuat March en el seu context
històric i humà. El seu món
íntim és el que ens és més
desconegut, per això és el que
ha estat menys estudiat.
L.D. Creu que gràcies a la seva bio-
grafia, més gent llegirà Ausiàs
March?
J.P. El meu objectiu a l’hora
d’escriure aquest llibre ha es-
tat que per als lectors sigui
més fàcil apropar-se a la figura
de March i fer-se’l seu. En tot
moment, jo no faig més que
donar pistes, suggerir possi-
bles camins, però el lector és
lliure d’imaginar-se la vida del
poeta d’una manera totalment
diferent. El que jo volia era fer
que March fos viu en l’imagi-
nari de la gent i prou; per això
a l’hora d’opinar he sigut pru-
dent i he buscat sempre la
versemblança
L.D. Com s’ha documentat per es-
criure ‘Jo sóc aquest que em dic
Ausiàs March’?
J.P. Del 1997 al 2000, m’atrevi-
ria a dir que m’he llegit pràcti-
cament tot el que s’havia escrit
sobre March. Si em preguntes
sobre els mestres més directes,
en triaria quatre: Costanzo di
Girolamo, un dels especialistes
europeus més destacats en la
literatura del Quattrocento; Jo-
an Ferraté pel que fa a les teo-
ries cronològiques i a la fixació
dels textos del poeta; i Vicenç
Vives i Ferran García-Oliver,

quant al context històric. Tam-
bé he seguit amb molta atenció
les interpretacions de Lola Ba-
dia sobre l’obra marchiana. Pe-
rò també m’agradaria que
quedés clar que penso que el
meu llibre és absolutament
original.
L.D. Després del seu llibre, pensa que
encara queden gaires incògnites
sobre la vida de March per resol-
dre?
J.P. L’estudi d’un autor clàssic
no s’esgota mai. A més, jo
apunto moltes interpretacions
que m’agradaria que a partir
d’ara es discutissin. No crec en
absolut que la meva sigui la
biografia definitiva de March:
se’n poden fer moltes de noves
i tant de bo apareguin nous
documents que ens obliguin a
fer-les. M’encantaria saber més
coses, per exemple, de les do-
nes i amants de la seva vida. La
seva gran amiga, Teresa d’Íxer,
qui era exactament? Quants
anys es portaven? Quina era la
seva veritable relació amb el
poeta? Fixem-nos, per exemple,
en la darrera amant i mare del
seu cinquè fill bastard: qui era
aquella esclava mora que tenia
al seu servei? Els historiadors
encara tenen molta feina a fer
i els escriptors tenen un munt
de material potencial per es-
criure noves ficcions.
L.D. De poeta a poeta... com ha in-
fluït l’obra d’Ausiàs March en la de
Josep Piera?
J.P. Ha influït tant pel que fa a
l’aspecte psicològic com pel
que fa al sensitiu. En primer
lloc, March em va influir en la
tria de la llengua: a Gandia, el
català no s’aprofita per a res, és
un trasto vell que s’ha de llen-
çar, però saber que un perso-
natge tan important com ell ja
al segle XV va utilitzar aquesta
llengua en la seva obra, et dóna
una mena de lliçó de tradició i
t’estimula. Pel que fa al con-
tingut, penso que el concepte
de l’amor, de la passió i del
dolor marchians han educat la
meva sensibilitat. I pel que fa a
la forma, com ell, busco un cert
lèxic proper, natural, directe,
enèrgic i sincer.


