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“La novel·la negra
té el potencial de
fer que el lector se
senti, per contrast
amb els personat-
ges, una persona
honesta”
Josh Bazell, novel·lista
‘L’Illa’

“Jo escric en estil
americà, sense en-
tretenir-me en el
plantejament, per-
què no hi ha temps”
Joan Barril, narrador
AVUI

“Transmetre
continguts no és tan
difícil: el que costa,
sobretot, és fer vi-
brar a través del
coneixement”
Jordi Pàmias, poeta
‘Serra d’Or’
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http://www.guillem
carbonell.cat/

He sentit l’arquitecte Jordi
Bonet a RAC 1 parlant de les
obres de l’AVE a la Sagrada Fa-
mília i glups, glups, glups. Les
administracions ja els poden
tenir ben amunt, perquè el
que explicava aquest home
amb tota la seva bona fe fa es-
garrifar i més ara que diu que
en una distància de 2 metres
respecte al monument s’han
desviat 80 centímetres. “És un
disbarat, estan jugant a fets
consumats, van molt ràpid,
treballen sota la pluja perquè
saben que l’Unesco els ho pot
aturar, això és un Monument
de la Humanitat i no ho estan
fent amb seny, aquesta gent
no respecta els monuments.
I ja veurem quan passi per la
Pedrera...”
Ai, ai, ai !!!❋

http://jaumesubirana.blogspot.
com/

Puntualitzem Esop (o el seu versiona-
dor català). L’adagi no hauria de soste-
nir que “La guineu, quan no les pot
haver, diu que són verdes”, sinó que
“La guineu, com que no les pot haver,
diu que són verdes”. Perquè tant
col·lectivament com individualment és
la impossibilitat, no la inoportunitat
puntual (la porta barrada, no la porta
que no sabem si podrem obrir), el que
genera nou repertori.❋

http://entrellum.
blogspot.com/

Internet és l’últim reducte
de llibertat que ens queda.
Els bloguers (no tots, per
desgràcia) estem fora dels
canals oficials, anem per
lliure, ens escapolim del
control polític o mediàtic
(tot i que de vegades ens in-
tentin utilitzar) [...] La
tasca dels blogs és impor-
tant i rellevant enmig del
soroll mediàtic de teles, rà-
dios i premsa al servei del
pensament únic i la consig-
na partidista. El blog com a
plataforma individual, cre-
adora de sinergies, de co-
munitats virtuals, com a
font de crítica social, en la
construcció col·lectiva del
coneixement compartit,
descentralitzat, desjerar-
quitzat...❋
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Cambridge,1958.Elma-
llorquí Joan Mascaró,

gran coneixedor del sàns-
crit i el pali, publica Lamps
of fire, selecció de frag-
ments de les més impor-
tants obres espirituals del
món: els Vedes, la Bíblia,
l’Alcorà, el Dhammapada,
el Tao Te Ching... El llibre,
en realitat imprès als obra-
dors de l’Editorial Moll, va
tenir bona acollida a Angla-
terra, on Mascaró no era ni
molt menys un descone-
gut: el 1938 ja havia rebut
les felicitacions de Rabin-
dranath Tagore per la seva
traducció d’una tria dels
Upanisad. La popularitat
de l’autor es va reforçar el

1962 amb la traducció del
clàssic hindú Bhagavad
Gita, que anys abans
(1935) jahaviapassatalca-
talà. L’èxit de l’edició angle-
sa, a càrrec de Penguin, va
ser esclatant i no s’ha dei-
xat de reeditar des d’ales-
hores. Als anys 60, doncs,
Mascaró va passar d’acadè-
mic reconegut a habitual
dels mitjans de comunica-
ció britànics, fet que el
1967 el portaria a conèixer
els Beatles i a influir sobre-
tot en George Harrison,
que li va dedicar la cançó
The inner light.

Totaixòveatombperquè
elseuLampsoffire,queEdi-
torialMollvatraduiralcata-

là el 1986 –un any abans de
la mort de Mascaró–, ha es-
tat ara publicat per primer
cop en castellà, per Paidós i
sota el títol Lámparas de
fuego,ambintroducciód’Òs-
carPujoliedicióa càrrec de
Ricard Vela.

Mascaróésunsavidesco-
negut del gran públic, tot i
elsesforçosperdivulgar-ne
el llegat a càrrec de Gregori
Mir i Joan Maimó, entre
d’altres, i sobretot de l’Edi-
torialMoll.DesdeCambrid-
ge, Mascaró havia apadri-
nat el 1949 la represa del
diccionari Alcover-Moll. Si
laguerranol’haguésportat
a l’exili, hauria ocupat, per
encàrrec de Joaquim Xirau

i Pompeu Fabra, una càte-
dra d’anglès i sànscrit a la
Universitat Autònoma, on
vaprofessarunsanys.Para-
doxalment, l’home que ha-
viafinançatelsseusestudis
aCambridgealsanys20(ell
era fill gran d’una humil fa-
mília de pagesos) havia es-
tatelmilionariJoanMarch,
el mateix que va finançar
l’alçament de Franco.
March i Mascaró eren tots
dos naturals de Santa Mar-
galida. March, empresari
sense escrúpols, va dedicar
el seu talent a fer diners.
Mascaró, dotat d’una fina
espiritualitat, va emprar el
seugeniaentendrelasavie-
sa oriental.❋

IGNASI
ARAGAY Mascaró,elsBeatles i JoanMarch

“Parteixo del princi-
pi que nosaltres, els
humans, no som
res, només som el
vehicle d’una cosa
que sovint ens de-
passa. L’intèrpret és
un filtre, un canal”
Aldo Ciccolini, pianista
‘Revista Musical Catalana’
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http://www.marinamartori.cat/

A la meva llibreria imaginària plena de sentit comú

que algun dia convertiré en realitat es fa fosc aviat i fa

fred, perquè és a prop del mar.

Allà, un nen es mira un llibre amb ànsia. La seva mare,

al costat, li diu que no l’hi pot comprar perquè el llibre

és car, i la venedora (suposo que jo) s’hi acosta i li diu

al nen que agafi el llibre, que se l’endugui.

La mare s’hi nega i jo, la venedora, convençuda que

vull que s’endugui el llibre, proposo tornar als temps

de l’intercanvi, ja que sé que la mare teixeix unes

bufandes precioses, com la que porta al coll.

–Aquesta bufanda deu valer tant o més que el llibre.

Podríem fer un canvi.

I el canvi es fa amb somriures i agraïments.

En notar-la al voltant del coll, la venedora (suposo que

jo) exclama:

–Fa olor de te verd, vainilla i

abraçades.

La mare i el nen riuen, com si

una bufanda pogués fer olor

de tot això.

El nen, feliç amb el seu llibre,

també se l’acosta al nas i

l’olora.

–Doncs el llibre fa olor de futur.

I somric jo (la venedora) amb un

somriure còmplice...

Com si els llibres poguessin fer

olor d’alguna cosa...❋
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