
AVUI
DIMECRES, 5 D’OCTUBRE DEL 200514

Assaig
Els primers 40 anys
d’Òmnium Cultural
Josep Faulí
Proa
Barcelona, 2005

Teresa Pous

Josep Faulí (Barcelona,
1932) és periodista i
autor dels llibres L’inter-

ludi tràgic: 1939-1975, Tele-
estel:1966-1970 iLesrevistes
culturals en català. Treballà,
durant molts anys, per la uti-
lització de la llengua catalana
als mitjans de comunicació i
va ser el primer director de
l’AVUI. En Els primers 40
anys d’Òmnium Cultural ha
continuat el seu estudi fet
ambmotiudelvintèaniversa-
ride l’entitat(1961-1981)ide
la seva tesi doctoral.

Òmnium Cultural, entitat
fundadal’any1961,vanéixer
en ple franquisme per fer ac-
cions d’oposició al règim i per
defensar Catalunya, una
nació sense Estat, que, ales-
hores, no podia comptar amb
diners públics per desenvolu-
par-se. Òmnium Cultural va
impulsar la mobilització ciu-
tadana imprescindible per re-
cuperar els drets arrabassats
i per protegir i potenciar la
llengua i la cultura catalanes.
Nacionalisme, pancatalanis-
me, progressisme no marxis-
ta, instrument de resistència
i probable instrument de nor-

Crítica

malitat són les característi-
ques que, segons l’autor, defi-
neixen i expliquen l’entitat.

Faulí, en primer lloc, expo-
sa els precedents d’Òmnium
Cultural,continuaamblaseva
fundació i divideix l’exposició
històrica en quatre parts: la
societat civil (1961-1963), la
clandestinitat (1963-1967),
l’associació sense llibertat
(1967-1976) i l’associació
amb llibertat (1976-2001).
Dedicauncapítolextensalca-
talà: Assessoria Didàctica del
Català (1970), Oficina Per-
manent per al Català (1971),
Coordinadora d’Ensenya-
ment i Llengua Catalana
(1974),etcètera.Enelcapítol
sobre les accions esmenta les
subvencions (Onomasticon
Cataloniae,publicacionsperi-
òdiques, ràdio i TV, etcètera) i
els premis (la Nit de Santa
Llúcia, el premi Sant Jordi, el
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes i els Jocs Florals de
la Llengua Catalana).

Després d’haver substitu-
ït els mecenatges d’uns
quants per petites aportaci-
ons econòmiques de molts i
d’haver vetllat per Catalunya
durant el franquisme, Òmni-
um Cultural, sota el lema
“llengua, cultura, país”, con-
tinua treballant per la pro-
moció i la normalització de la
llengua catalana, la cultura i
la identitat nacional de Cata-
lunya. Josep Faulí insisteix
en el fet que Òmnium Cultu-
ral té com a objectiu fomen-
tar la consciència crítica del
nacionalisme català.

Assaig
García Lorca
en el país de Dalí
Antonina Rodrigo
Editorial Base
Barcelona, 2005

Ferran Aisa

Aquest llibre, que es-
tava exhaurit, ha
estat ampliat i revi-
sat, després de les

edicions de Planeta (1975) i
d’Edhasa (1984). L’oportuni-
tat de l’edició està marcada
per l’Any Dalí i per l’exposició
SalvadorDalí iFedericoGar-
cía Lorca, la persistència de
la memòria, que ha estat or-
ganitzada pel Museu d’Histò-
ria de Catalunya. L’aportació
del llibre en la relació contro-
vertida de l’amistat entre
Lorca i Dalí és fonamental. A
través de la relació del poeta
andalús i el pintor emporda-
nès fem un viatge apassio-
nant per la vida cultural i ar-
tística, tan rica, dels anys 20
i 30. Les pàgines d’aquesta

obra són plenes de dinamis-
me cultural i testimonien la
vitalitat de tota una genera-
ció, que va ser ofegada en
sang per la Guerra Civil. A
través de la narració amena i
vibrant, però amb el rigor
amb què Rodrigo acostuma a
fer els seus treballs, ens cap-
bussem en aquell món ple
d’esperances en el futur, en el
qual els artistes prenien part
sense por a embrutar-se. Es-
criptors, periodistes, pintors,
poetes, actrius i polítics apa-
reixen a les pàgines d’aques-
ta obra engrescadora, de la
mà de la seva autora, que va
ser pionera a donar a conèi-
xer l’especial relació entre
Lorca i Dalí. Arcadi Espada
explica al pròleg que “Antoni-
na Rodrigo va començar a es-
criure història en un mo-
ment en què prevalia la cate-
goria sobre l’anècdota. Per
sort, no es va deixar impres-
sionar. I sempre ha preferit
l’anècdota. O sigui, l’únic
intel·ligible que es pot dir
sobre l’home. O sigui, la his-
tòria”.

El llibre s’inicia A l’emble-
màtica Residencia de Estudi-

antes de Madrid, on el poeta i
el pintor van coincidir de
joves. Rodrigo mostra l’amis-
tat dels dos personatges com
si ens expliqués un conte,
però amb una bona base de
documentació i testimonis.
L’autora ens transporta al
Cadaqués dels anys 20, on
Lorca coneix Anna Maria
Dalí i l’original Lídia Nogués,
que s’atribuïa ella mateixa
ser la ben plantada d’Eugeni
d’Ors. Coneixem el contacte
del poeta amb la cultura ca-
talana, la relació d’amor amb
Barcelona i la passió per la
vida popular. També són im-
portants els capítols sobre
l’amistat de Lorca amb Mar-
garida Xirgu, la qual estrena-
ria a Barcelona la majoria de
les seves obres. L’allunya-
ment de Dalí respecte a
Lorca,quanelpintorentrade
ple en el moviment surrealis-
ta, i la relació del poeta amb
els obrers catalans és un altre
del punts importants de l’as-
saig. És molt emotiva la tro-
bada que fa Lorca amb els
obrers del Bloc Obrer i Cam-
perol i el seu recital poètic al
Teatre Barcelona.

García Lorca
al país de Dalí

40 anys de lluita
i resistència

Votants durant les eleccions del 2002. JORDI GARCIA

Poesia
Oratori en memòria
dels desheretats
Valentí Soler
Edicions Fet a Mà
Badalona, 2005

Poemes socials i poemes metafísics

Salvador Dalí i Federico García Lorca van ser bons amics. ARXIU Sobreviure
en la
natura del
Quebec

Michel Noël. SP

Narrativa
Perdut en plena
tundra
Michel Noël
Pagès Editors
Lleida, 2005

Anna Tomàs

Amb aquesta cita d’An-
toine de Saint-Exu-
péry: “L’home es des-

cobreix quan es compara
amb l’obstacle”, s’inicia el
darrer llibre del canadenc
d’origen amerindi Michel
Noël. Autor d’un gran nom-
bre de llibres infantils, ha
publicat també novel·les,
obres de teatre i assajos que
denoten la seva passió i co-
neixement de la història,
cultura i expressió artística
dels pobles nadius de Nord-
amèrica. El 1997, Michel
Noël va ser guardonat amb
el premi del Governador Ge-
neral del Canadà, en el
camp de la literatura per a
joves. Ara ens presenta una
aventura plena d’ensurts
que ens descobreix el nord
del Quebec.

Sortint de la ciutat cana-
denca de Schefferville, al
Labrador, Pierre, un pilot
d’avió, es troba atrapat en
una forta tempesta de pluja
i de neu fosa. Després d’un
catastròfic amaratge d’ur-
gència, busca refugi en una
cabana de caçadors de
pells. Allà hi fa una desco-
berta misteriosa que l’em-
peny a aventurar-se tot sol
dins l’esfereïdora incle-
mència de la tundra. Pierre
es veurà obligat a treure
tota la valentia que du a
dins i farà gala de la seva as-
túcia per caçar i sobreviure.
Aquesta aventura solitària
protagonitza un llibre inti-
mista poblat de belles refle-
xions sobre la llibertat,
l’amor i el repte de viure.

Germinal
Gerard Sala
Edicions Fet a Mà
Badalona, 2005

Gemma Casmajó

La fugida és més vella
que l’atac. Ho diu la in-
vestigació antropològi-

ca i ho confirma Valentí
Soler a Oratori en memòria
dels desheretats, un llibre
que apinya versos sobre el
sofriment i la resistència
dels que han estat vençuts i
dels que han fugit; així com
versos sobre la perversió i la
malignitat dels que han ata-
cat. Amb l’arma defensiva
als llavis i el llapis a les mans,
el poeta guarda les espatlles

a una poesia social, una poe-
sia de trinxera, de denúncia
i compromís, que abraça
contextos diversos –des de
la Guerra Civil Espanyola
fins a la guerra de l’Iraq pas-
sant per la guerra de Bòs-
nia– i entra en diàleg amb
autors i personatges hetero-
genis com ara Antonio Ma-
chado, Walter Benjamin,
Pau Casals i santa Joana
dels Escorxadors. Publicats
a l’encara inconeguda i origi-
nal col·lecció de poesia Pont

del Petroli, d’Edicions Fet a
Mà, els 15 poemes d’aquest
Oratori conformen un recull
sense embuts, un recull de
pocs circumloquis, que de-
nuncia les ferides de mort i
de vergonya i les llagues dei-
xades per la guerra.

D’un encuny menys soci-
al i, en canvi, més metafísic
és la poesia de Gerard Sala a
l’obra Germinal, un poema-
ri tripartit: Germinal, De
tant mirar l’aigua m’he fet
un mirall i De la claror a la

fosca. El poeta artesà fa ger-
minar aquí una poesia in-
trospectiva que converteix
la natura en protagonista i
també en interlocutor de ple
dret. Al llarg del recull,
aquesta natura raja, doncs,
de manera solta i lliure des
del primer vers fins al dar-
rer: “Un dia, ja fa temps/
vaig trenar crineres de ca-
valls salvatges / xops de sang
i malvasia./ Ramats que re-
muntaven cims/ espessos de
boira i de farratges”.


