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Dolors Udina, editora de ‘The Barcelona Review. Cat.’

A R A C O M A R A

De com endegar una revista
C A R L E S H A C M O R

T
he Barcelona Review
(www.barcelonareview.
com), una iniciativa de
Jill Adams i de Garry
Smout, té una secció en

català, editada per Dolors Udina, i
unes altres en anglès, francès i
castellà, cada una amb continguts
diferents; i el seu disseny gràfic és
bellíssim i comodíssim.

Quant al criteri pel que fa al
contingut de la secció en català, el
mètode, o no-mètode, aplicat és el
de calaix de sastre, amb el benen-
tès que, d’aquests calaixos, n’hi ha
de moltes menes. A més a més, en
aquest cas, el procediment, que de
fet no ho és, va ben agombolat per
l’atzar, tothora ajudat pel bon ol-
facte literari de la que, amb el seu
equip, obre i tanca el calaix per a
cada número. Dolors Udina, a la
pàgina de l’editor de la revista, ens
diu: “Oferirem qualsevol cosa que,
visceralment, ens interessi”. I hi
subratllem “qualsevol cosa” i “vis-
ceralment”, per tal com suposen
les bases de tota una declaració
succinta, radical i valenta, de
principis a favor de l’absència de
normes de selecció.

O sigui, perquè la revista pugui
publicar qualsevol cosa que li in-
teressi, cal que no hi hagi preju-
dicis o judicis previs a l’emissió
d’un judici de valor. Això equival,
doncs, a una suspensió del judici,
i aquestes coses qualssevol, a fi
que siguin publicables, han d’a-
gradar visceralment (no pas se-
gons un criteri racionalitzat) a
l’editora i el seu equip.

OBERTA DE BAT A BAT
Per tant, la línia de la revista és
oberta de bat a bat, i tanmateix
passa pel sedàs del gust visceral. I
el cas és que al cap de molts nú-
meros ja editats de la revista, ve-
iem com el discerniment d’a-
questa, no gens supeditat a uns
plantejaments i a unes perspec-
tives, té un resultat que no és ni
dispers, ni dissonant ni incohe-
rent, dit sigui però amb el con-
venciment que la dispersió, la
dissonància i la incoherència po-
den ser grans virtuts.

És a dir, Dolors Udina sap que
cercar una coherència pot ser fa-
tal, ja que comporta proposar-se
una direcció, una unidimensio-

nalitat, que exclou
moltes possibilitats. Si
la coherència ve, que
sigui tan benvinguda
com la incoherència
possible.

O explicat d’una altra
manera, Udina ens diu,
amb tota la raó del
món, que no és bo de
plantejar-se línies edito-
rials arran de la volun-
tat d’assolir un objectiu.
Perquè el que més hi
sobra, en qualsevol ini-
ciativa literarioartística,
és la voluntat, o inten-
ció, afegida a l’empenta
d’endegar-la i prou.
L’atzar, que no para
d’intervenir en tot, si el
volem suprimir o ori-
entar, acabarà malbara-
tant el desig inicial, que
és el més important.

La molt reexida secció en català
de The Barcelona Review és un
exemple del fet que una revista
literària cal no fer-la mai amb
mentalitat d’empresa, perquè
aquesta du a maneres de fer que
maten l’esperit de tot projecte li-
terari i artístic.

I en la barreja, en una persona
i en un propòsit, d’empresari i
d’interessat radicalment per una
cosa literària o artística, hi acaba
irremeiablement guanyant
l’empresari en detriment de la
literatura i de l’art, que són es-
sencialment antiempresa, de la
mateixa manera que Dolors
Udina, per sort per a les lletres,
és una antiempresària.

Les realitzacions al voltant de
la literatura i de l’art entren
ineluctablement en el terreny de
les afinitats personals, ideològi-
ques, circumstancials i fins i tot
banals. Són aquestes relacions
aleatòries les que sempre han
anat conformant els grups i les
publicacions que s’han inscrit en
el camí de l’escriptura i de l’art
envers l’alliberament de si ma-
teixos.

N O M É S J A Z Z

Argan
P E R E P O N S

O
bjectiu. Argan és el nom d’un tipus d’oliva
única i específica d’una regió del Marroc molt
preuada pel saborós gust del seu oli. Diuen els
que han tingut oportunitat de tastar-lo que
un regalim de la seva espessor daurada sobre

qualsevol aliment concedeix per art de màgia un valor
gustatiu que excita el paladar i endinsa els sentits a una
nova dimensió.

Davant l’evidència que el contacte del fruit premsat
d’aquestes oliveres sud-mediterrànies amb el món extern
té la capacitat de provocar noves i estimulants sensaci-
ons, Manel Montañés –músic abans que director del
Mercat de Música Viva de Vic– dóna per bo el nom que
defineix un projecte singular parit conjuntament amb
els responsables del Festival d’Agadir: Argan. Un muntat-
ge que té previst estrenar-se el 3 de juliol al país nord-a-
fricà i que el 15 de setembre donarà el tret de sortida a
una nova edició del MMVV, on el jazz promet tenir un
protagonisme particular.

D’entrada, aquesta proposta inaugural es basa en la
conjunció d’un quartet dels músics de jazz més espavilats
dels país amb un trio d’experimentats músics berbers
especialitzats en música tradicional amazic. L’alineació és
la següent: Albert Bover (piano), Rai Ferrer (contrabaix),
Llibert Fortuny (saxo alt), Xavi Maureta (bateria), Driss El
Maloumi (llaüt), Lhoucine Baqir (flauta) i Rachid Zeroual
(percussió). El primer contacte va ser el passat febrer en
terres àrabs, i després d’establir les capitanies de Maureta
i El Maloumi, els músics van encetar una recerca comuna
que permetés la circulació fluïda, natural, orgànica i
lliure dels seus respectius llenguatges i estètiques en una
mateixa direcció. Prohibit forçar la màquina.

Una posterior trobada a Vic, a principis d’abril, ens va
permetre a uns quants privilegiats fer un tast d’aquest
Argan en ple procés d’elaboració. A falta d’una definició
més ajustada, precís detall i acurat matís, l’operació re-
alment promet i molt. Ara per ara el so dominant és
l’oriental, però també es percep que només és qüestió de
temps i més assajos perquè la subtilesa del jazz s’insereixi
dins la força rítmica i ancestral del poble berber. La pre-
tensió i la dificultat dels seus partícips descansa en la
voluntat que no es creïn compartiments estancs i que tots
caminin plegats sense renunciar a les seves respectives
identitats. També cal celebrar el fet que un programador
confiï en l’escena jazzística del país per tirar endavant un
projecte de certa volada i que, al mateix temps, aquesta
inciativa pugui considerar-se com un immillorable estí-
mul per a la creació de produccions pròpies amb un
perfil que pot suggerir la voluntat de l’exportació.

☛ Diana. Revolts (Nuevos Medios) és el nou treball dis-
cogràfic del saxofonista Llibert Fortuny. L’estètica i el
concepte del seu actual Electric Quintet situa aquest disc
als antípodes del que va ser el seu disc de debut, Un circ
sense lleons (Nuevos Medios, 2004). Energia màxima i còctel
eclèctic de referències fan d’aquest enregistrament una
peça única dins el marc de l’escena jazzística del país.
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