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Per amics professors sé
que, en algunes aules
de cinema i en tallers
literaris, el primer dia

de curs als alumnes se’ls diu
que, si tenen alguna obra aca-
bada o fins i tot en estat d’idea
o preidea, vagin al registre de la
propietat intel·lectual perquè
els la segellin. ¿Interès pecuni-
ari a banda i banda? ¿Guerra
de nervis entre professor i
alumne? Ara que han comen-
çat molts cursos per aprendre
a escriure, rodar o interpretar,
intentem aclarir una cosa.

Fa temps, quan estudiava ci-
nema, un matí vaig quedar
amb la meva amiga X al regis-
tre (llavors era al carrer Valèn-
cia; avui, em sembla, a Munta-
ner a tocar de la Diagonal).
Com que era molt d’hora, enca-
ra no havien obert, de manera
que vam fer temps en un bar. El
nostre guió es deia Vida... però
¿com viure-la? (aquest títol, que
ens impressionava, l’havíem
robat a una banda noruega de
hardcore sobre la qual havíem
llegit al Rockdelux i que vam
veure, amb tedi i decepció, a La
Báscula).

Cap a les nou, des de la
porta del bar, X va mirar si ja
havien obert. Va tornar negant
amb el cap. El guió (el primer
que escrivíem, estàvem entu-
siasmats) era a la taula. Xer-
rant de foteses, no ens adonà-
vem que una estona més tard
un funcionari el tramitaria
perquè fos encara més nostre.

Vaig mirar si ja havien
obert; semblava que ara sí. Si
més no, hi havia algú que en-
trava a l’edifici i, a l’instant,
algú que en sortia. També hi
havia qui no s’acabava de deci-
dir; un individu s’estava da-

vant de la porta. No semblava
pas un funcionari; tampoc algú
que portés una novel·la, una
obra de teatre o dotzena i
mitja de cançons.

Vam agafar el guió, vam
pagar els cafès, vam sortir del
bar. Llavors, X va veure’l com
l’havia vist jo. L’individu no
tenia cap intenció d’entrar al
registre; s’hi estava a la porta
esperant que algú arribés. Vaig
pensar en aquell indigent o
ésser protohumà que surt en
una escena de Mulholland
Drive, la pel·lícula de David
Lynch. De bon matí, a tocar
d’una cafeteria, irromp en la
vigília plàcida i solar d’un per-
sonatge titella.

Pèrfid i abjecte, l’individu
esperava l’arribada d’incauts

L’home que ens salva de l’art
Chicago (i 2)

Parlem-ne

Com els deia, aprofitant la inaugu-
ració de la Càtedra Joan Coromi-
nes d’Estudis Catalans, els dies set
i vuit d’abril es va celebrar a la

Universitat de Chicago un simposi sobre
temes del cas i d’actualitat. A més a més,
s’hi va estrenar una primera part del docu-
mental El gran poema de les llengües,
sobre la vida i l’obra del lingüista, promo-
gut per la Comissió Coromines, realitzat
per l’empresa Massa d’Or i pagat per enti-
tats diverses com ara TV3, la Fundació
Caixa de Sabadell i la Generalitat. Espe-
rem que serà un producte que romandrà i
serà útil per a la joventut que puja.

Catalan studies. Transatlantic pers-
pectives era el tema del simposi que no
podia faltar en aquell escenari. August
Bover (Universitat de Barcelona) va ex-
plicar la història de les associacions de
catalanística del món. Josep-Anton Fer-
nàndez (U. de Londres) va dir que
l’etapa de les figures mítiques en el ter-
reny de les llengües modernes ja havia
passat i que ens cal vetllar per l’estabilit-
zació del català en certes universitats
importants. Josep Miquel Sobrer (India-
na) va il·lustrar amb uns quants exem-
ples una “contradicció” que sembla inde-
fugible: treballar per una cultura petita
sabent que en el nostre món globalitzat
les cultures petites estan condicionades
per les grans i difícilment sobreviuran.
Jaume Martí-Olivella (New Hampshire)
afegia preguntes i puntualitzacions en
les mateixes direccions: paper d’aques-
tes cultures petites avui, la qüestió de la
relació entre català i castellà en aquest
món i, més en concret, la ubicació i con-
solidació dels estudis catalans en l’intri-
cat tauler d’escacs nord-americà.

Catalan women writers: a critical di-
alogue fou un diàleg amable i lúcid entre
Geraldine Nichols (Florida, estudiosa de
la literatura de dones als Estats Units) i
Carme Riera (Barcelona) al voltant
d’aquest tema, però inevitablement de-
cantant-se cap a la literatura catalana:
Riera defensava que per a ella no és
igual escriure en català (llengua “atàvi-
ca” de múltiples ressonàncies interiors)
que en castellà. Però ¿què passa quan la
llengua (posem per cas de Sánchez
Piñol) és realment indiferent i pràctica-
ment indiferenciada?

A la sessió Catalonia and the construc-
tion of Europe van parlar Ramon Vilaseca
pel departament d’Universitats de la Ge-
neralitat, que va explicar planerament la
situació de les nostres universitats en
l’Europa que es belluga i no acaba de pre-
cisar els contorns; Carles Boix (Universi-
tat de Chicago), que va anar a l’essència
de la política catalana actual: un proble-
ma secular de sobirania que el nou Esta-
tut no soluciona gens; i Salvador Giner,
president de l’IEC, que va exposar de ma-
nera exemplar la “tradició de modernitat”
del Principat, amb totes les contradicci-
ons inherents al fet de ser humans (seny i
rauxa), i advertint que allò de les dues Es-
panyes (l’europea, culta, rica, etc., i la de
boina i pandereta) ja s’ha acabat i que cal
que en siguem conscients si no ens volem
estavellar en la dura política diària.

Vas a verme por tele, la cançó
cruel de Los Planetas. En efec-
te: a Cannes o a Venècia, vol-
tat d’afalacs i diners i èxit i su-
blim prestigi cinematogràfic,
l’individu hi presentaria el seu
treball Life... but how to live
it? mentre nosaltres, resig-
nats a mirar l’Informatiu ci-
nema o Tràiler, ploraríem
abraçats i empassant-nos la
còlera perquè, amb la seva
ràtzia a la porta del registre,
aquell lladregot puçós i vergo-
nyant ens havia tirat per terra
tots els somnis de pel·lícules i
de rodes de premsa, de grans
estrenes i d’estatuetes. Abans
que això passés, vam allu-
nyar-nos rabent d’allà. No cal
dir que vam llençar el guió a la
paperera més pròxima.

4.200 caràcters

Pere Guixà

Aquell lladregot
vergonyant
ens havia tirat
per terra tots
els somnis

Joan Solà

L’escenari era una aula
d’institut: els poetes
elegits per a l’esdeve-
niment contempla-

ven les cares d’adolescents as-
seguts, tranquils i contents
d’alliberar-se d’un dia de classe.
Suposo, dic suposo perquè
m’ho van contar, que hi devia
haver per allà un professor il·lu-
sionat amb la vana esperança
que els alumnes, tan desinte-
ressats, tan desinformats, tan
tan, tindrien accés al món su-
blim de la poesia.

Els poetes també devien es-
perar (no hi ha res més comú i
humà que l’esperança) poder
impressionar els alumnes. La
recitació havia de començar
després d’una també suposada
presentació laudatòria i curri-

cular dels recitadors pel profes-
sor de l’aula. Sense més preàm-
buls, el poeta amb més pes cur-
ricular va iniciar l’acte àulic.

No sé si feia sol o plovia quan
va començar la recitació. Ho
dic perquè és sabut que els fe-
nòmens atmosfèrics predispo-
sen l’humor de l’ànima huma-
na. Podria ser molt bé que
aquell dia fes un sol que t’hi ca-
gues, tenint en compte la reac-
ció que es va obtenir. El poeta
recitava una peça considerada
per ell mateix i per tothom
com d’alta tragèdia i d’una se-
riositat sense cap dubte es-
querdant. La recitava amb la
certitud que dóna haver-la re-
citada i haver obtingut sempre
un silenci espriuà del públic
oïdor. Enmig d’aquella elevació

de les cordes vocals, en
paral·lelisme intrínsec amb
l’elevació espiritual dels con-
ceptes que suggerien els fone-
mes, el poeta va sentir unes
grans, vives, fresques riallades.
Un cop de timó inesperat.

La reacció del poeta va ser la
mateixa que la d’una barca sot-
sobrada per un vent tramunta-
nal. Un públic no educat en les
convencions reaccionava lliu-
rement i ho trobava humorís-
tic: reia. El poeta i el seu currí-
culum van abandonar l’aula
molt molestos tots dos, ferits
àmpliament en l’orgull, gairebé
diria cabrejats. Ho devien atri-
buir a la falta de cultura dels xi-
quets. Jo, en canvi, penso que
devia ser que feia sol, el que
més els fa riure.

Pensar és de rucs

Dolors
Miquel

El que més
els fa riure

A les papereres fins i tot es poden trobar guions cinematogràfics. ISABEL MARQUÈS

per robar-los les seves obres
d’art. Vaig preguntar-li a X si,
a més d’animar els alumnes a
registrar el que creessin, els
professors avisaven d’aquest
contratemps. No va dir res.
Potser pensava, com jo, en
L’home que ens roba les nòvi-
es, la cançó d’Albert Pla, o en


