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Els provocadors

La mirada felina

Pancartes de disseny

Còmic
El gato del Rabino: 3
El éxodo
Joann Sfar
Norma Editorial. Barcelona, 2005

Josep Gálvez

L’àmplia i variada
obra de Joann Sfar
té vessants més lli-

gats a la recreació de gène-
res i fins i tot maneres de
narrar, com ara La maz-
morra i les sèries Vampir i
Petit Vampir, entre d’altres,
en què la narració incorpo-
ra de manera determinant
elements costumistes o ide-

ològics lligats a l’experiència
i identitat de l’autor. Així, a
la seva sèrie El gato del Ra-
bino, ja en La barmitzva, el
primer volum, utilitza el gat
protagonista per desenvo-
lupar aguts diàlegs filosòfics
i religiosos, especialment
sobre la relació/confronta-
ció entre el que denomina
pensament occidental i el
judaisme, així com encerta-
des observacions costumis-
tes. Amb el divertit recurs
narratiu de donar-li la pa-
raula i de fer-li desitjar pas-
sar la cerimònia que dóna
títol al volum, Sfar fa que el
gat polemitzi amb el seu
amo, un rabí, i amb el mes-
tre d’aquest, i que així ex-

pliqui el que l’atrau del juda-
isme i allò que el distancia
d’aquesta religió. Tot jugant
amb la combinació de ver-
semblança i artificialitat, els
ulls del felí es converteixen
a mesura que avança la nar-
ració en guia que descriu di-
verses seqüències de tipus
costumista que parlen de la
vida de la comunitat jueva
del nord d’Àfrica.

Ja al final del segon volum, El
Malka de los leones, la figu-
ra del rabí pren més prota-
gonisme i ens ofereix el seu
costat humà i vitalista, que
es posarà de relleu en adap-
tar-se a canvis tan impor-
tants com l’enamorament,

primer, i el casament de la
seva filla, després. A El
éxodo, el següent i darrer
llibre per ara de la sèrie, el
sempre molt funcional gra-
fisme de Sfar descriu el
contrast i la complementa-
rietat de climes entre el
París gris i plujós i el colo-
rista i assolellat Magreb, de
creences entre la musul-
mana, la jueva i l’ateisme, i
de pautes de conducta mo-
dernes i tradicionalistes.
Així, la tendresa pels seus
personatges –són les seves
criatures–, es matisa amb
ironia i es barreja amb la vo-
luntat de construir un dis-
curs d’exaltació vitalista de
la tolerància.

Freakando
Manifestacions
contra la Narcosala
Avui, a les 19.30 hores
Hospital Vall d’Hebron

Carles Santamaria

Els ciutadans comen-
cen a estar farts de la
prepotència que mos-

tren els governants, que no
volen ni escoltar ni rectifi-
car. Les associacions de
veïns de la Vall d’Hebron,
amb el suport d’altres enti-
tats socials, fa prop de mig
any que es manifesten cada
dimecres contra la concen-
tració en aquesta zona de
Barcelona d’un seguit
d’equipaments socials adre-
çats a persones marginades

de la societat: sala de veno-
punció per a drogodepe-
nents, alberg per a gent
sense sostre i presó per a
joves en règim obert.

Els veïns reclamen diàleg
abans d’instal·lar aquests
equipaments definitiva-
ment, volen debatre la dis-
tribució equilibrada per tota
la ciutat. La polèmica ha es-

clatat arran dels talls periò-
dics del trànsit que han fet
els veïns a la Ronda de Dalt,
que han provocat embussos
i el lògic malestar dels con-
ductors. Però s’ha arribat a
aquesta situació perquè
l’Ajuntament vol imposar els
fets per decret. Només des-
prés d’aquestes mobilitzaci-
ons s’ha avingut a dialogar.

Sebastià Alzamora va es-
criure fa unes setmanes
una lamentable crònica
sobre una d’aquestes mani-
festacions. Menystenia els
veïns amb qualificacions
com “freakies acabats de
sortir de veure un film de
Chiquito”. També se’n
fumia de l’atrotinat cotxe
amb altaveus de l’associació
de veïns i del look de la gent
gran. Potser ara per mani-
festar-se cal vestir-se de
marca, portar pancartes de
disseny i encapçalar la pro-
testa amb un vehicle de
gran cilindrada. Com diria
un altre personatge freaky
de la televisió, a veure si
tenim una mica de si us
plau, senyor Alzamora, amb
els ciutadans que es mobi-
litzen pel benestar dels seus
barris.

Poesia
Joan Ferraté
Aula Carles Riba
(diversos autors)
Edició a cura de Jordi Malé
Publicacions de la Residència
d’Investigadors. Barcelona, 2005.

Pau Dito Tubau

Des de la seva mort el
2003, cap de les obres
publicades durant les

dècades anteriors per Joan
Ferraté, poesies pròpies, tra-
duccions, assaigs i reculls
d’articles, ha estat reeditada
per les diverses empreses en
què havia donat a conèixer
les seves coses. No es tracta
només que la poesia i l’erudi-
ció literària escassegin cada
vegada més dins del mercat
català, sinó que més enllà
d’algunes grates excepcions
tendeixen a desaparèixer. I
així han hagut de ser uns
quants especialistes, amics
fidels iconeixedorsde laseva
obra els que es decidissin a
posar en circulació les actes
de la jornada d’estudi sobre
la seva vida i obra, celebrada
a principis de l’any passat,
com a homenatge i com a tri-
but a un dels homes de lle-
tres més singulars de la lite-
ratura catalana de la segona
meitat del segle XX.

“Fica’t al cap / que en ca-
talà / només n’hi ha / un, en
Carner. / És el primer. / El
mateix Riba / ja no hi arriba,
/ ni el fel amarg / d’Ausiàs
March”, deia Ferraté al prò-
leg a Les taules de Marduk. I
els versos no només són in-
justos amb March i amb
Riba, dos dels seus mestres
en poesia, sinó que esdeve-
nen un insult a la pròpia po-
ètica d’imitació de les formes
clàssiques id’intertextualitat
hermètica, immediatament
ribiana, que assenyala fins a
quin punt podia ser bel·lige-
rant, sense concessions i
sense compassió, fins i tot
amb ell mateix, de la matei-
xa manera que feia versos
però no es tenia per poeta, ni
ho pretenia, si bé es dedicava
a les poesies d’altri i a perfec-
cionar les pròpies amb més
afany que molts poetes de la
seva època. Però més enllà
d’intemperàncies, d’unes fi-
liacions i d’unes fòbies que
serien sucoses de relacionar
tant amb l’obra del seu
germà com amb la lluita de
l’un i l’altre per desempalle-

gar-se de l’ombra del Riba
poeta, tant l’un com l’altre
amb la reivindicació pràctica
de la poesia més enllà de la
moral i de la subjecció a la
tribu, en herència del simbo-
lisme francès, fins a fer forat
en la Catalunya del seu
temps i esdevenir corcons de
la cultura, icones crítiques i
provocadores que es van
avançar a la seva època i van
obrir unes tendències que
amb els anys han esdevingut
influents i significatives.

I el cas és que la feina feta
per Ferraté, enllà del corat-
ge de declarar en públic
l’amor a un jove de 16 anys
al Llibre de Daniel, no
només va servir de contrast
a les modes i els dominis
imperants dels seus anys,
fins a guanyar-se uns
quants enemics pel mer
dret a la discrepància i a no
voler ser servil més que
amb ell mateix, sinó que
pot ser paradoxalment
entès com a exemple de res-
ponsabilitat davant del
col·lectiu encara que no s’hi
sotmetés. Fet i fet, són tan
pocs els casos d’individus
que s’arrisquen a anar con-
tra corrent, els que s’hi dei-
xen la pell, els que fan de la
seva llibertat i el seu dret a
viure com volen, dins de la
rectitud d’uns aprenentat-
ges savis, una màxima de
vida, que acaben conver-
tint-se en figures necessàri-
es del pessebre amb la fun-
ció moral de recordar-nos
que la servitud té molt de
voluntària, que la llibertat
és una conquesta diària.

D’aquestes i moltes altres
coses ens n’il·lustra el semi-
nal recull de textos sobre di-
verses facetes de la seva
obra i la seva personalitat
que una onzena de ponents
van voler estudiar, en el
marc de la Residència d’In-
vestigadors del CSIC, el fe-
brer del 2004, i que, en
amalgama feliç d’erudició
passadora i divulgació deta-
llada, és un primer pas per
promoure la reedició d’al-
guns dels seus treballs, com
ara una sintètica selecció
d’assaigs, les traduccions de
Kavafis, de Du Fu i dels lírics
arcaics grecs, així com la tra-
ducció i estudi de La terra
gastada, d’Eliot. I tant de bo
que només sigui el primer
estadi d’una colla d’estudis
necessaris que tard o d’hora
s’hauran de fer.

El poeta Joan Ferraté. RAIMON SOLÀ

Pancarta d’una manifestació. RUTH MARIGOT


