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Revista de revistes

¶ L’Espill
«Guerres d’arxius» és el títol del dossier en què
s’analitzen algunes situacions històriques i les di-
verses polítiques d’arxiu. El cas dels papers de
Salamanca, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, els
arxius del feixisme italià, les dificultats d’accés als
arxius francesos, el destí dels arxius del franquis-
me o les diferències entre les legislacions ameri-
cana i alemanya, són alguns dels temes tractats
per un seguit d’historiadors (S. Combe, J.B. Cu-
lla, B. de Riquer, B. Mantelli, I. Saz, A. Furió, F.
Garcia-Oliver, P. Viciano) que posen en relleu la
forta càrrega ideologicopolítica dels arxius. Un
tema ben atractiu, que remet sempre a estratègi-
es de poder. Hi trobem també articles d’E. Garcia
sobre l’esgotament del petroli i les perspectives
incertes de la civilització industrial, d’E. Altvater
sobre l’obsessió del creixement econòmic, de S.
Skrabec sobre la pluralitat de significacions del
concepte d’Europa central, de J.M. Murià sobre
centralisme i diversitat cultural a Mèxic, de J.M.
Terricabras sobre la filosofia de Josep Ferrater i
Mora, d’O. Vilarroya sobre ciència i humanitats
modernes i d’A. Llena sobre pedagogia de l’art.
La nova secció «Notes» ofereix apunts sobre S.J.
Lec i sobre Miquel Batllori a càrrec, respectiva-
ment, de G. Calaforra i A. Alcoberro. El document
és aquesta vegada un text d’Albert Einstein sobre
les raons del socialisme. Finalment, I. Saz, V. So-
ler, J. Casassas i P. Viciano comenten llibres d’Enzo
Traverso, Josep Vicent Boira, Albert Balcells i En-
ric Pujol, i Sonia Combe. (Núm. 13, primavera
2003, Publicacions de la Universitat de València,
Arts Gràfiques, 13, 46010 València, 9 euros.)

¶ El Contemporani
Una llarga, i a hores d’ara emotiva, conversa amb
Alfons Cucó, a cura de Vicent Olmos i Vicent So-
ler, que tingué lloc poc abans de la mort de l’histo-
riador valencià, és un dels treballs més importants
d’aquest número, que dedica també l’editorial a
l’autor d’El valencianisme polític. Al sumari trobem
altres articles d’interès: «Historiografia de l’anar-
quisme» (Xavier Díez), «Unamuno i d’Ors»
(Carmen Ruiz), «Historiografia i modernitat»
(Agustí Colomines), «Aileen Palmer, una dona aus-
traliana a la Guerra Civil Espanyola» (Eva
Campamà), «De l’“antimodernisme” a la
“desconstrucció”» (Vicent Raga),  «La teoria de la
societat civil i l’euronacionalisme» (Graham
Pollock), «Joan Crexells» (Xavier Ballester i Adrià
Chavarria), «La crisi de la fi de segle a l’Ateneu
barcelonès» (Manuel Pérez Nespereira), «Naci-
onalisme i antinacionalisme» (Joan Ramon Resi-
na), «De la comèdia a El Príncep» (Carlo
Ginzburg), «Literatura occitana» (Philippe Gardy),
«Els nous cinemes xinesos» (Manel Ollé), «Carel

Kapek» (Francesc Foguet). Cal destacar també
l’entrevista amb Gérard Bouchard («El Quebec,
un país amb futur»), a cura de Yanic Viau, així com
l’apartat de notes i ressenyes, sempre intencionat.
Les il·lustracions són de Santi Pau, presentat per
Pilar Parcerisas. (Núm. 26, juliol-desembre 2002,
Editorial Afers, La Llibertat, 12, 46470 Catarroja,
8 euros.)

¶ Afers
Amb voluntat d’oferir «elements de reflexió [...] per
abordar el debat sobre la nació, el doble patrio-
tisme, la llengua, l’Estat i les diverses propostes
organitzatives i socials engendrades arreu dels
Països Catalans, fugint dels tòpics de certes cate-
gories analítiques massa abstractes», ofereix un
monogràfic («Pensar la nació històricament»),
coordinat i presentat per Agustí Colomines, que
inclou treballs sobre el federalisme de Pi i Maragall
(A. Ghanime), l’evolució política i ideològica de
Valentí Almirall (J. Pich), el regionalisme de Teodor
Llorente (R. Roca), el discurs conservador de Mañé
i Flaquer (J. Bou), el catalanisme catòlic de Jaume
Colell (B. Montserrat), el federalisme valencià i la
figura de Gaetà Huguet (F. Archilés), Lluís Martí
Ximenis i l’origen de l’esquerra nacionalista a
Mallorca (A. Marimon), Miquel dels Sants Oliver
i el nacionalisme a les Illes (G. Mir) i el federalis-
me de Vicente Blasco Ibáñez davant la qüestió va-
lenciana (J. Andrés Pérez). A més, Xavier Sierra
escriu sobre el filòsof valencià recentment desa-
paregut Josep L. Blasco. El número es completa
amb un bloc de ressenyes, notes i recensions.
(Núm. 44, 2003, Editorial Afers, La Llibertat, 12,
46470 Catarroja, 19 euros.)

¶ La Rella
La revista s’estructura en quatre seccions. La pri-
mera d’elles, sota l’epígraf «Textos de recerca i
divulgació» arreplega articles de temàtica gene-
ral com «Organització obrera i política sindical
dels espardenyers al País Valencià (1900-1923)»,
«Ciència i política del Canvi climàtic», «Braços per
a treballar: vells i nous immigrants a Elx» o «La sec-
ció científico-tècnica de les possessions de Bernar-
dino de Càrdenas en el Marquesat d’Elx (I)», que
ens acosta a la ciència del Renaixement a traves
d’aquest personatge. Completen aquesta secció
altres articles de temàtica més local com «Servir a
la ciutat dels canonges: patrons i criats en l’Orio-
la de la Restauració (1876)», «Aproximació a la
toponímia de Guardamar» o «L’Alcázar, més de
mig segle de cinema a Elx». A la secció de «Mate-
rials per a l’ensenyament» arreplega tres articles:
«La literatura als IES: una realitat o una ficció?»,
«Què hi podem fer?. Aproximació al tema de la
immigració: la lectura, el debat i la música com a
estratègies docents» i «De la problemàtica me-
diambiental a la conscienciació ciutadana: l’edu-
cació ambiental». Les dues darreres seccions, «No-
tes i comentaris» i «Ressenyes» arrepleguen temes
més locals sobre esdeveniments científico-culturals
i socials i les publicacions presentades el darrer
any en l’àmbit comarcal del Baix Vinalopó. (La
Rella. Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del
Baix Vinalopó, 15, tardor de 2002).

Un nou cànon
del vampirisme

La bona notícia és que un dels millors conei-
xedors i divulgadors de la literatura fantàsti-
ca està viu i és català. La mala notícia és que
no és tan conegut com caldria. A banda de
la seva originalíssima obra literària, Emili
Olcina (Barcelona, 1945) ha treballat com a
director editorial, antòleg, traductor i prolo-
guista, sempre amb uns elevats nivells
d’autoexigència i una tossuderia només com-
parable amb la indiferència amb què l’ha
obsequiat l’Establishment de la literatura ca-
talana. Recordem, a tall d’exemple, Antologia
de narrativa fantàstica catalana, aparegut el
1998. La seva última aportació és El llit sota
la tomba. Antologia de la narrativa de vam-
pirs de Goethe a Scott Fitzgerald, 1797-
1927, editada, com tota la seva darrera
obra, per Laertes.

El pròleg d’aquesta antologia conté la clau
que permet llegir d’una manera radicalment
nova els contes seleccionats i, d’alguna mane-
ra, tota la narrativa fantàstica; una clau que,
com es pot suposar, no revelarem ara i aquí,
ja que la finalitat d’aquestes línies és tan sols
remarcar la vitalitat de la crítica literària que
practica Emili Olcina, entesa com a aproxima-
ció intuïtiva i alhora argumentativa als replecs
més amagats del que, a falta d’una paraula
millor, continuem anomenant «ànima».

Després de fixar la genealogia del vampi-
risme i de recordar que «els filòsofs il·lustrats
no havien esbrinat pas la veritat sobre els vam-
pirs en dir, simplement, que no n’hi havia»,
Emili Olcina ens posa sobre la pista correcta
amb Jean-Jacques Rousseau, que ja havia es-
crit que «el vampir són els altres». Segueix
Goethe amb la balada La núvia de Corint,
que es pot llegir com a resposta a les inda-
gacions de la Il·lustració: una resposta que no
era vista com a tal, tot i estar davant dels ulls
o potser precisament per això. Una vegada
establerta amb precisió la fórmula del vampi-
risme, assistim al naixement d’un nou cànon
del gènere, on encaixen a la perfecció els
contes d’aquesta antologia, cadascun dels
quals pot ser llegit com a aportació a la teo-
ria que els ha aplegat. És llavors quan textos
de Scott Fitzgerald, de D.H. Lawrence o fins
i tot de Joaquim Ruyra, que poden passar
desapercebuts als perseguidors d’ullals sango-
nosos i d’estaques incontestables, es revelen
com a històries de vampirs incardinades amb
força en el nou cànon que elles mateixes
contribueixen a il·luminar.
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