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De luxes i
revolucions
pendents
Els dies que em llevo de bon humor penso
que el periodisme cultural és un luxe. No ho diré
gaire alt ara que som en temps de crisi, però hi ha
feines que les faria de franc. Ja em direu quin altre
ofici em permetria, posem per cas, compartir una
estona llarga de conversa amb un mestre de la talla
intel·lectual i humana de Joan Triadú.

Tinc l’honor d’entrevistar el crític, pedagog i
activista cultural per al tercer número de la revista
trimestral Catalan International View. Una publicació
catalana en anglès feta per gent que confia en el
país, sense complexos que valguin. Com si ja fóssim,
ai, allò que voldríem ser. Com si no ens quedessin
encara taaants nusos per desfer. En fi. Potser és que
m’encomana el seu admirable optimisme, però surto
de casa del senyor Triadú una mica més reconciliada,
jo també, amb aquest país nostre.

Segons el crític, en el segle XX ha triomfat la
revolució de la dona. M’ho diu i me’l miro amb cert
escepticisme. Jo no gosaria parlar de triomf, tal com
està el pati. “Les revolucions poden triomfar poc o
molt, però has de tenir en compte que fins fa quatre
dies no hi havia res de res. Les primeres noies que
van intentar entrar a la Universitat de Barcelona a
començament de segle ho havien de fer protegides”,
recorda. “Avui és normal que tu tinguis criatures i
treballis. Abans, quan la dona es casava havia de
deixar de treballar”. Ho sap prou bé ma mare, que li
va tocar el rebre (en forma de finiquito i passi-ho bé).
Tota revolució, observa el savi Triadú, comporta una
pèrdua, i en el cas de la revolució femenina “ho han
pagat les criatures, que no poden estar tant amb la
mare, i el matrimoni, que ara és més fràgil”. Molt em
temo que també ho hem pagat les dones, que ens
hem vist abocades a fer dobles i triples jornades amb
aquella alegria. Com si no ens quedessin encara
taaants nusos per desfer.❋
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Molino edita amb cura
aquest segon volum
de contes d’arreu del
món explicats des de

Catalunya per persones, oients origi-
nals, en podríem dir, que els havien
sentit de petits als seus països d’ori-
gen. Els recopiladors de les històries
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transcriuen els relats tradicionals que
senten de cinquanta parells de llavis;
cinquanta parells d’orelles que els
han sentit abans que res en la seva
llengua original i llavis que avui voca-
litzen també en català o castellà.
D’Ucraïna a Egipte, de Panamà a
Togo, de Malàisia al Kazakhstan, des-

cobrim relats de superació personal,
d’aprenentatge dels valors, de fanta-
sia èpica i d’humor. Molts amb una
moralitat final, com s’escau al gènere,
i amb una clara voluntat intercultural
i universalista. Relats breus sense in-
tenció innovadora o arriscada, que
aposten pel contingut de les històries
per damunt de la forma i que van
acompanyats d’una breu ressenya
sobre la peripècia vital del narrador o
la narradora força prescindible.

Taques i esquitxos de fons
Cada conte està encapçalat per una
il·lustració de Daniel Montero, madri-
leny i autodidacte, que sembla partir
d’una taca d’aquarel·la (la numeració
dels relats, així com el número de la
pàgina, també tenen taques o esquit-
xos com a fons) que es transforma en
un element vegetal, una ombra o una
roca sobre els quals emergeix la figu-
ra, humana o animal, que protagonit-
za la història. Amb una llunyana re-
ferència a la il·lustració txeca (Zavrel,
per exemple), Montero es llueix més
amb la representació animal i el re-
sultat de la imatge té la textura d’una
aparició que es fa fonedissa, com si
s’esvaís de pàgina en pàgina, una
frontera subtil entre un relat i el se-
güent. L’edició acurada de Molino uti-
litza un paper de qualitat que tinta,
de tant en tant, amb un color de la
mateixa gamma que la il·lustració del
capítol, efecte cromàtic que reforça
el concepte multicolor tant del con-
junt com de la societat que acull els
seus rapsodes.❋
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Ens han portat a la sala d’operacions agafats de la mà. Jo
cantava fluixet una cançó i tu callaves sense sentir-me. No
hi havia bisturís ni serres, només desil·lusió. Abans que
ens adormissin he dit “si no hi ha cel, que ens tallin les
ales”. Tu ja dormies.

De reüll, he pogut veure el rastre de decepció que hem
anat deixant a les rajoles. Llavors m’han sedat, però
encara he pogut sentir l’olor que fa la tristesa quan aflora.

Sara Bailac
Tàrrega, 1986
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