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Maia Viladot ha publicat una novel·la i un poemari

S O B R E E L P R I M E R P O E M A R I D E M A I A V I L A D O T

Els espais on la vida
es reinterpreta

Publiquem el

pròleg del

primer

poemari de la

narradora i

assagista

Maia Viladot

C A R L E S D U A R T E

L
a publicació en pocs
mesos de la seva pri-
mera novel·la, Ocell de
tempesta (Columna), i
d’aquest primer llibre

de poesia, Univers paral·lel (Vie-
na), que celebro de poder
acompanyar amb aquests
mots, fan que es pugui parlar
d’un veritable esclat literari
en l’obra de Maia Viladot, que
fins ara ens havia ofert sobre-
tot estudis, assajos i articles.

Tant a Ocell de tempesta com a
Univers paral·lel ens sorprèn el
vigor estilístic, l’alè decidit,
l’escriptura valenta que ir-
romp amb força i que ens
captiva, la confluència de re-
flexió i sensualitat que ens
atreu intensament i que ens
estira, pàgina rere pàgina, fins
a exhaurir la lectura del vo-
lum.

Els qui hem tingut l’opor-
tunitat de conèixer Maia Vila-
dot n’hem percebut immedia-
tament la forta personalitat,
l’energia i el coratge, que ara
troben a Univers paral·lel una
excel·lent plasmació lírica.

El talent i l’ambició de Maia
Viladot i el sentit últim del
llibre queden expressats prou
clarament en versos com: “Oh,
bell amic i amant, / ja saps que

sóc aventurada a somnis”, on
es palesa l’impuls que l’em-
mena pels viaranys recòndits
de la ment cap a una vivència
del fet de ser arrelada en la
quotidianitat, però projectada
cap als espais on la vida es re-
interpreta.

I certament llegint aquest

poemari ens sentim empesos
a penetrar en l’univers paral-
lel de Maia Viladot, que ens
commou quan escriu: “I, des-
prés, d’un sol cop, devoradora,
la lluna / i nosaltres endin-
sant-nos-hi, lentament”, que
atura els nostres ulls davant la
“daurada i ondulant tela de la

mar”, que ens fascina amb
versos com: “Segueixen la ruta
del monsó / travessant blan-
ques vèrtebres trencades / més
enllà dels torrents com un es-
pill”, que ens du a les portes
de la guerra per fer-nos-en
sentir, esgarrifosa, la ferida
(“amb regust d’ànima esgar-
rinxada”) i la fredor de la mort
(“L’alè en el líquid vermell
t’ofega / i en un espasme, / ni-
netes de cel·lofana”).

Els poemes d’Univers paral·lel
són llargs i narratius, de la
mateixa manera que ho solen
ser en tradicions literàries
com l’anglesa. Ens expliquen
històries i ragen com un blues,
plens d’ànima, reflexius i sen-
suals, simbolistes com les
suggeridores i escaients il·lus-
tracions de Pere i Jan Pekelder.
El llenguatge que els recorre
és ric i intel·ligent, l’habiten
colors i textures i hi sovinte-
gen els referents culturals, les
visions de l’art i les imatges
agosarades i colpidores com:
“el calfred taronja de les es-
trelles” i “Forats de bala en el
cel /.../ Els prismàtics de Déu”.

Maia Viladot és una autora
vital, dotada per a la lucidesa
i la nostàlgia, capaç de dir-nos
l’emoció i el dolor, de dur-nos
el tacte del cos i la desolació de
l’esperit, de fer-nos sentir “la
pregària del mar”.

Poesia al capdavall on res-
sona, pur, el batec de la terra
i, càlida, la mirada de l’autora.
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Revista del Centre de Lectura.
Número 3. Centre de

Lectura de Reus. Reus,
segon trimestre, 2002.

E
l tema central d’a-
questa revista és un
magnífic monogràfic
dedicat a les arts del
circ, amb els articles

de Xavier Barral (Reivindicació del
circ en la cultura), Jordi Jané (Cata-
lunya i el circ del segle XXI), Pep
Martorell (Del circ a la literatura,
passant pel teatre: un calidoscopi
artístic), Ezequiel Gort (La festa al
Reus medieval), Joan Navais i
Frederic Samarra (Apunts per a la
història del circ a Reus, 1827-1975),
Quim Besora (Els escenaris de Reus
i el circ: aproximació a la zona de
frontera d’un gènere), Neus Miró,
que ha realitzat un quadre amb
una extensa relació d’artistes, i
Cèsar Compte (Trapezi d’alta vo-
lada. La invenció d’una història
fantàstica). Tanca el monogràfic
una entrevista a Tortell Poltro-
na i una bibliografia sobre el
circ. La revista finalitza amb
crítiques a 11/09/2001, de Choms-
ky, Articles, de Barnils, Jo vull ser
famós, de Capdevila, i Sense con-
templacions, de Guerrero.

Ordint la Trama. Número 11.
Ordint la Trama.

Sabadell, abril, 2002.

L’
editorial ens parla
de la cimera de
Barcelona i del
conflicte entre
àrabs i israelians,

però el que sorpren és que està
dedicada: “A tots els que han
patit la repressió capitalista
durant la cimera europea a
Barcelona”. Queda dit.

En la secció d’anàlisi de
premsa, Se’ns pixen a sobre i diuen
que plou, li toca el torn a un ar-
ticle, precisament, de l’AVUI.
Un total d’onze punts són
marcats i comentats amb espe-
rit crític per il·lustrar la mani-
pulació en els mitjans de co-
municació.

Ferran Juve, en la secció El
Gronxador, ens ofereix un article
sobre l’escriptor valencià Enric
Valor: el compromís amb el poble i
la paraula, i, signat pel Consell
de Redacció, també podem lle-
gir un monogràfic sobre el Sa-
badell revolucionari. Finalment hi
ha una entrevista a Miren Et-
xezarreta, catedràtica d’econo-
mia aplicada de la UAB.

P R O T E C C I Ó D E L P A T R I M O N I C U L T U R A L

A favor de la fotocopiadora
M E L C I O N M A T E U

A
lgunes persones rela-
cionades amb la cul-
tura i les indústries
de l’entreteniment
estan preocupades, i

no sense raó, davant el feno-
men cada vegada més perfec-
cionat de la pirateria. Segons
els afectats, aquesta pràctica
genera, només en el sector de
l’obra impresa, unes pèrdues
anuals d’uns 270 milions
d’euros (uns 45.000 milions de
pessetes), un terç dels quals
correspondrien als drets d’au-
tor. Per tal d’evitar possibles
represàlies legals, ja són mol-
tes les fotocopisteries que es
neguen sistemàticament a re-
produir –de manera parcial o
en la seva totalitat– qualsevol
mena de llibre. Des d’una Mesa
Antipiratería creada a Madrid
el passat mes de desembre per
representats dels diversos sec-
tors afectats, s’animava el pú-
blic a buscar l’original i res-
pectar els drets d’autor.

I tanmateix, el que ens pas-
sa a alguns és que per molt
que el cerquem, aquell origi-
nal que ens delíem per com-
prar ha esdevingut del tot in-
trobable: els exemplars estan
proscrits, descatalogats, i
s’han transformat en matèria
del tràfic alternatiu. És ben
clar que no parlo del darrer
CD de Ricky Martin –de segur
que la mena de producte cul-
tural que ha engegat el debat:
l’original no té res a envejar a
la còpia–, ni de cap programa
de Bill Gates –un autor que,
malgrat ser el més piratejat, és
el que millor se’n surt–: en el
sector de la lletra impresa, la
fotocopiadora, una vella Xe-
rox o Canon en blanc i negre i
sense sofisticacions, no és cap
enemiga, sinó una ferma alia-
da en la protecció del patri-
moni cultural.

Perquè, tal com estan les
coses, malament aniríem
sense aquest enginy del segle

passat. I trobo ben curiós que
en els temps de l’escàner, del
correu electrònic i Internet,
algú encara vegi en aquest
primitiu aparell una amena-
ça seriosa a allò tan noble que
es ven, amb major o menor
fortuna, en format llibre. A
mi em consta que els textos
que se solen fotocopiar no
són precisament les darreres
aventures d’en Harry Potter
ni l’últim Buenafuente. Es re-
corre a la fotocopiadora per al
petit fragment de l’obra im-
mensa, per a l’article en la
revista especialitzada, per al
llibre exhaurit que cap editor
no té interès a reimprimir.
Sense fotocopiadora, l’ense-
nyament universitari deixa-
ria de tenir el sentit que ha
tingut en les darreres dèca-
des; sense ella, moltes biblio-
teques passarien a ser tombes
en lloc de l’utilíssim dipòsit
de cadàvers que són actual-
ment. Sort d’ella i dels llibre-

ters de vell. Sort del mercat
dels encants i del préstec
amical.

Així doncs, ¿què poden fer
aquelles persones que se sen-
ten estafades cada cop que
algú els vulnera uns drets re-
servats? L’única resposta as-
senyada em sembla que seria
cobrar-se’ls: procurar que la
gent compri el dret a fer allò
que tanmateix no s’estarà de
fer. En el nostre país, intentar
pagar els drets per fer unes
fotocòpies és encara una con-
ducta extravagant. En d’al-
tres, més rics i forts, és una
pràctica habitual. Si tenim en
compte que els drets d’autor
solen ser d’un deu per cent
sobre el preu de mercat i que
una fotocòpia sol costar entre
tres i nou cèntims d’euro,
¿qui no estaria disposat a pa-
gar una mica més per tal de
llegir aquell text introbable
en una clandestinitat menys
absoluta?


