
100 raons per llegir
58-59

dibuixant Subi. Un dels àlbums
recull La darrera bruixa, Les tres
granotetes i el rossinyol, L’hivern i
les formigues i Les pomes
traspasseres. Un altre, Les fades,
apareix en un àlbum de la
col·lecció Capsa de Contes. La
mateixa editorial publica també
en la mateixa col·lecció El meu
primer llibre de Sant Jordi, de Pep
Molist, amb il·lustracions de
Valentí Gubianas. I, encara, La
llegenda de Sant Jordi, amb una
particular visió a través de
tenebroses i fantàstiques
il·lustracions de Roger Olmos.

Llàgrimes sobre Bagdad
Flairosa, la bruixa dels sabons

Bagdad va canviar de cara una nit
del 2003. Els bombardejos nord-
americans sobre la ciutat
iraquiana agafen la petita
protagonista, una nena de 13
anys, representant la seva última
funció d’El llac dels cignes. Però en
aquesta novel·la de Gemma
Pasqual la guerra esborra les
il·lusions de la petita Erfan per ser
ballarina i la porta a un altre món
ple de penúries, sense aigua i
sense llum, on només compta
sobreviure, però sense perdre mai
l’esperança d’un futur millor i la
vocació d’arribar a ser una gran
Pavlova iraquiana. Premi
Barcanova Juvenil.

En un altre registre, a Flairosa,
la bruixa dels sabons Carles Sala
barreja humor i ecologia en el relat
situat a Vilafrondosa, un lloc on el
riu és brut i pudent per les males
arts d’un bruixot, en Nastapat,
que ha de veure’s les cares amb
una bruixa que té sabons màgics.
Gràcies a unes bombolles
màgiques, els rius, els pous i les
fonts s’acabaran salvant. Premi
Barcanova Infantil.

Art
Pilar Parcerisas,

Cristina Masanés, Isidre Estévez

Miquel Barceló
Al bell mig del camí de la nostra vida

No tem als judicis valoratius.
Estableix constants filiacions
amb la literatura i amb la tradició
pictòrica dels grans. Salta
d’Unamuno a Breton i d’Heràclit
a Ortega, tira línies de traçat curt
entre Picasso i Pollock, Cézanne i
Tintoretto. Dore Ashton, una de
les crítiques d’art més ben
situades del mapa de la crítica
interacional, acaba de publicar
un estudi-balanç sobre la
trajectòria pictòrica i vital de

Miquel Barceló, a qui admira i
segueix de fa anys. Editat per
Galàxia Gutenberg -Cercle de
Lectors a la seva nova col·lecció
d’assaig, surt en una doble
edició, en català i castellà. Miquel
Barceló. Al bell mig de la nostra
vida (i el títol no enganya)
ressegueix pas a pas els diferents
moments creatius i geogràfics
d’algú que es vol, per davant de
tot, pintor. Nel mezzo del camino
avança a la manera italiana, com
els estudis de traçat humanista.
En aquest sentit, ubica la
singular energia de Barceló en
una tradició pictòrica d’arrel
clàssica: com una investigació
reiterada sobre la il·lusió i la
realitat. C.M.

Conceptualismo(s). Poéticos, políticos y
periféricos. Entorno al arte conceptual
en España, 1964-1980

Exhaustiu. Rigorós i
profusament documentat. Neix
d’un llarg treball de fons sobre
l’art conceptual en el sentit més
ampli (cal llegir detingudament
el títol) a l’Estat espanyol en el
moment eclosiu de la Transició.
En aquest sentit, i ara que ja
tothom ha crescut, en fixa el
mapa; que no és, encara, el
cànon. Un mapa complex que
vincula la radicalitat de l’art fet a
la Península quan encara hi
havia fronteres amb les últimes
avantguardes del segle, amb el
situacionisme i amb altres
idearis crítics d’Europa i
Amèrica. Una cartografia que
creua coordenades múltiples
com ara l’accionisme, el cinema
experimental, l’objectualisme, el
vídeo, el land, el povera, els
media... i en general, tot allò que
va ser la desmaterialització de
l’art i la seva posada a punt per al
trànsit a la postmodernitat. Calia
fer-ho. Algú s’hi ha posat,
finalment. Manual d’explorador
o full de ruta indispensable sobre
la pràctica artística en temps
d’utopia i convulsió, en què els
artistes catalans van ser
protagonistes. Un llibre de gran
transcendència on caldrà tornar
una vegada i una altra. C.M.

Art modern i franquisme. Els orígens
conservadors de l’avantguarda i de la
política artística a l’Estat espanyol

Aquest llibre és una autèntica
novetat en la historiografia de
l’art de l’Estat espanyol.
Contradiu les tesis de la crítica
oficial de l’època a favor de
l’obertura del règim franquista
amb corrents d’avantguarda com
l’abstracció. Denuncia la falsedat
amb què va actuar el règim
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El meu primer Sant Jordi, vull dir com a

clienta, va ser el del 1975: ¿us ho podeu

creure, que no en tinc cap imatge? Havia

arribat a Catalunya feia pocs mesos i tot era

tan nou, tantes coses em colpien i

m’emocionaven que aquella estrena no la

recordo especialment. Sí que recordo una

cosa: la parada de Canaletes, dita del

Diccionari, perquè l’excusa que havia trobat

en Ballester-Canals –l’hem oblidat?– per

plantar la tenda era la venda a terminis de

l’Alcover-Moll. Així anaven les coses,

aleshores. Era un corral ample, quadrat, i els

escriptors hi entraven i xerraven entre ells

amb evident cordialitat, i de tant en tant

s’acostaven als taulells per atendre un

lector/a. Em vaig jurar que un dia jo entraria

al corral i seria com ells.

Ho vaig fer el 1981 i el cert és que els

col·legues em van donar conversa però no

vaig firmar ni un exemplar del meu primer

llibre. Ni del segon, posats a fer. Ah, però

viure el Sant Jordi des de dintre! Aquells

Sants Jordis artesanals, domèstics,

aristocràtics, més encalmats que una sessió

de ioga…!

Tot això ha anat

avall. No puc dir que

fos millor o pitjor.

Els llibreters estan

encantats amb les

diades actuals,

desaforades,

excessives,

apàtrides,

mercantils, i la gent

també, perquè els qui participen en la festa

troben que fan el mateix que es feia a l’albada

de la democràcia: concelebrar un ritual.

Ens podem queixar que ja no és la festa del

llibre català, que les editorials foranes –vull

dir de Madrís– ho envaeixen tot, que la meitat

dels llibres ofertats són prescindibles, que la

capital del regne es guarda per a la seva Feria

el prestigi i ens envia la merda, que allò dels

mediàtics, que els autors seriosos ja no volen

firmar… d’acord. Però això no és un disseny

maquiavèl·lic: això és el mercat. Sant Jordi és

mercat desbridat, perquè

Barcelona/Catalunya només sap comprar i

vendre. Però no ens enganyem: enmig de

l’orgia, sempre s’acosta un lector/a i et diu

“hola” i et diu “gràcies”. ¿I quina altra paraula

somiava jo, sense saber-ho, quan mirava des

de fora la parada del Diccionari?

De l’artesania
a l’orgia
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