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“Quan s’imposà la
llibertat de preu hi
hagué editors que,
als directors de
col·legi que es com-
prometien a com-
prar-los els llibres,
els regalaven un
cotxe o un viatge!”
Francesc Moll, editor
‘Caràcters’

“Aquí la gent pensa
que té problemes,
però es preocupa
per nimietats”
Mariatu Kamara, víctima de
la guerra a Sierra Leone. AVUI
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http://jgironesdescarrega.
blogspot.com/

Tot sovint escrivim amb la in-
tenció de netejar el nostre pap
emocional, amb la voluntat de
transmetre les nostres impres-
sions o per deixar constància
del particular parer en temes
puntuals. Aquesta activitat
porta associada l’esperança
que algunes persones ens lle-
geixin, i també que ens facin ar-
ribar la seva opinió sobre l’afer
que es tracta o altres de
paral·lels o alternatius.
Quan els blogaires notem que
la nostra tasca té receptors, ens
posem contents i, aleshores, no
podem menys d’agrair a tots
l’atenció que ens dispenseu.
Seguidors, lectors, comentaris-
tes anònims: moltes gràcies!❋

http://www.opinalia.com/bloc/

Quan faig una entrada, moltes vegades penso més en els co-
mentaris i poso més ganes a contestar-los que no pas en
l’entrada en si. L’entrada la utilitzo més aviat d’esquer o
d’ham per llegir punts de vista o comentaris. Per contra, en
molts dels blogs pels quals passejo, s’hi amaguen molt so-
vint petites joies, que van sent soterrades per l’actualitat i
les noves entrades, i crec que pagaria la pena guardar-les.
Aquell post melancòlic o, aquell que destil·la alegria, aquell
conte tan fantàstic, un pensament, una observació, un
relat… El llegeixes una vegada i després costa moltíssim tor-
nar-lo a trobar. [...]
Llanço la idea de fer un concurs dels millors posts/entrades.
I a més, hi poso el premi del guanyador i finalista. De mo-
ment és una idea, que depenent de l’acollida tirarà o no en-
davant. No cal dir que està obert a tots, tant per a la partici-
pació com per a l’organització. El premi seria un llibre amb
les millors entrades. [...] Qui vol ser el primer?❋

http://jmtibau.
blogspot.com/

Migdia de tardor. Fulles
a terra. Allibero un llibre
en un banc al passeig Su-
nyer de Reus. M’amago
al cotxe. Algú s’hi apropa
i el mira per damunt; no
en fa gaire cas. Un altre
s’hi aproxima més.
S’asseu. L’agafa. El fulle-
ja amunt i avall diverses
vegades, superficial-
ment, de pressa, com si
busqués algun tresor
entre les seves pàgines;
no sap que el tresor són
les pàgines. Se’n va. El
deixa. Migdia de tardor.
Fulles a terra.
Tres hores més tard,
el llibre ja no hi és.❋
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No passa cada dia que et
deixin entrar al jardí

d’un poeta. A ningú no li
agrada ficar-se gent a casa.
Però si has convertit el re-
corddelscincarbresilafont
d’infantesa en pàtria literà-
ria,doncsjahosaps.Anara
El jardí dels cinc arbres del
TNC és colar-se durant una
hora i tres quarts, que pas-
sen volant, en la vida d’Es-
priu,sidonemperfetquela
vida del creador de Sinera
va ser sobretot la seva es-
criptura,i lasevaescriptura
va ser sobretot el record de
la seva vida d’abans de la
guerra: “Mai no ha entès
ningú/perquèsemprepar-
lo / del meu món perdut”.

Joan Ollé ha donat cos a
aquest món, relligant l’es-
criptura–versosinarrativa,
noteatre–damuntl’escena-
rienunmuntatgequeésun
llibre obert, màgic: els per-
sonatges, inclòs Espriu, es-
devenen de carn i ossos, i
hipnotitzen el públic amb
rius de paraules d’un uni-
vers tan mític com proper.

El pessimista escèptic i
solitari, l’amic del seu amic
Rosselló-Pòrcel,elnebotes-
timat de la tia Maria, el jove
de formació laica que es
transforma en lector de la
Bíblia i dels clàssics, l’adult
de salut estantissa que me-
dita el dolor instal·lat en els
records,elconcoquenomés

concep l’amor com un mi-
ratge il·lusori que tan sols
reflecteix el propi desig,
l’home que s’encara a la
mort de la llengua, del país
id’ellmateix...Totsaquests
Espriu,quedialoguenjunts
i ens enlluernen, en bona
mesuraquedencondensats
enelvívidretratdelaMaria,
lapadrinalectora:“Erauna
donagrossa,d’escassaalçà-
ria,nerviosa,enèrgica,fidel
a una tradició honesta de
cuina casolana. Sortia poc,
«perquè els peus li feien
sempre molt de mal», i va
viure i es va morir a la nos-
tra vila de Sinera, sense ha-
ver quasi rondat per l’in-
comprensiblemónexterior.

Posseïa, no cal dubtar-ne,
una cultura limitada però
perfecta, que fonamentava
en coneixements antiquís-
simsd’arrelneolítica,enl’es-
perit mil·lenari del nostre
poble,enunaausterarepre-
sentaciócatòlicadeladivini-
tat.Elseuunivers,unamica
eixut,eracoherentiestable,
i l’educació que li varen do-
nar li va permetre de supor-
tar amb serenor la seva trà-
gica malaltia i la seva mort
mentre agonitzava, als
camps del país, l’última
guerra civil, del trastorn de
la qual va ser, em penso,
una de tantes víctimes”. El
jardí ja no és al TNC, però
voltarà. Aneu-hi.❋

IGNASI
ARAGAY El jardí d’Espriu

“Sóc víctima de
l’egocentrisme de
l’artista i la meva
emissora preferida
és un canal de ràdio
que porto incorpo-
rat al meu cervell”
Jorge Pardo, músic
‘Jaç’
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“Les crítiques a la
teoria de l’evolució
són el reflex del que
és una teoria viva.
Ja ningú no critica
la teoria de Newton
o l’heliocèntrica de
Copèrnic”
FernandoGonzálezCandelas,
catedràticdegenètica. ‘Mètode’
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http://oscar-ramirez.blogspot.com/

Per tercer any consecutiu aquest blog posa en

marxa la campanya dels BACA (Blogs Anti

Christmas Americà). Ja sabeu que la seva

essència són les festes de Nadal i que reclamem

que es mantinguin les tradicions tot rebutjant

els invents exportats dels Estats Units, o

d’altres indrets, com ara

el Santa Claus ballarí,

els reis plens de llumets

i escalant les façanes

de les cases o altres

elements prostituïts

amb llums i colors.

Reclamem la presència

de la figura del caganer

a totes les cases! Volem

que es faci cagar el tió a

totes les llars catalanes

i exigim que els Reis

d’Orient tinguin el lloc

que els correspon! A

taula, escudella i carn

d’olla, brou amb galets

i el tall, neules i

moscatell. I al carrer

les típiques nadales

cantades en català i no

pas les megafonies en

altres idiomes. [...].❋
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