
La trilogia
d’Uhlman sobre
la barbàrie nazi
Columa edita per primera vegada
en català la trilogia —tres volums
en un estoig en format de luxe—
en què l’escriptor Fred Uhlman
reflecteix magistralment la bar-
bàrie de la Segona Guerra Mun-
dial. Tres títols amb els quals l’escriptor (advocat
laboralista a l’Alemanya prenazi i conegut pintor
naïf a l’exili) va merèixer el reconeixement interna-
cional. Les tres novel·les esdevenen tres parts d’una
commovedora història d’amistat entre dos joves
que es veu truncada pel nazisme.

L’amic retrobat / L’ànima valenta / El retorn.
Fred Uhlman. Columna. 275 pàgines, 30 euros

Un miler de veus
sobre Barcelona
En un recull documental sense
precedents, Lluís Permanyer ha re-
unit en aquest volum cites de gai-
rebé un miler de personatges no
catalans sobre la ciutat de Barce-
lona, evocada en la literatura, el
còmic, el disseny, la pintura o la

música al llarg de 2.000 anys. L’autor ja va publicar
el 1993 un llibre que recollia mig miler de testimonis
sobre Barcelona. L’èxit assolit el va animar a am-
pliar la recerca, el resultat de la qual és aquest nou
volum.

1.000 testimonis sobre Barcelona. Lluís Per-
manyer. La Campana. 878 pàgines. 29 euros

Retrat d’una
biblioteca simbòlica
La historiadora Isabel Segura re-
passa alguns episodis de la inten-
sa vida de la que va ser la prime-
ra biblioteca pública de dones
d’Europa (L’Institut de Cultura i
Biblioteca Popular de la Dona,
de Barcelona), creada el 1909.
Un espai que va esdevenir un “enclavament emo-
tiu” per a moltes generacions de dones, des de prin-
cipis del segle XX fins a l’actualitat.

Memòria d’un espai. Isabel Segura. Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. 192 pàgines. 14 euros

Una obra teatral
amb la guerra
com a teló de fons
El director i dramaturg Jordi Ca-
sanovas va guanyar el Premi de
Teatre Eduard Escalante-Ciutat
de València 2006 amb aquesta
obra, on s’entrecreuen les his-
tòries i les vides de nou personat-
ges que encaren els estralls de la

guerra com poden. Estralls és una paràbola sobre la
capacitat anorreadora de les guerres i alhora una
reflexió sobre la pròpia identitat.

Estralls. Jordi Casanovas. Bromera. 101 pàgines.
8,70 euros

Pinyols d’aubercoc
Emili Manzano
L’Avenç
126 pàgines. 17 euros

Una bona obra literària
sempre reposa sobre
l’harmonia de les diver-
ses forces que la compo-

nen. A Pinyols d’aubercoc es des-
plega una delicada alquímia de
l’escriptura: cadascun dels ele-
ments —sinestèsics, evocadors,
elegíacs...— que irriguen el cos
d’aquestes proses exalça una fu-
sió tel·lúrica del llenguatge, on el
sentit del text es transparenta
amb la llengua que l’expressa.
Des d’una perspectiva que recor-
da la magnífica plasticitat oral de
la literatura de Llorenç Riber o
Maria Antònia Oliver, l’aplec del
conjunt de proses que Emili Man-
zano (Ciutat de Palma, 1964) va
publicar a la revista L’Avenç al
llarg del 2006 s’inscriu en una
rica tradició d’escriptors contem-
poranis que, com ara l’obra de
Perejaume o els dietaris de Mi-
quel Pairolí, explora les marques
inherents de l’idioma, aquesta
majestuosa espiritualitat carnal
que es dóna quan el pensament
estableix una íntima aliança amb
el llenguatge. “Visc el meu quoti-
dià en tres llengües, però el dialec-
te és com un corrent subterrani
que flueix per davall del pensa-
ment i cerca constantment ulls
per brollar”, escriu Manzano en
el prefaci d’aquest llibre que sig-
nifica el seu debut literari i que
de manera deliberada crea un si-
nuós joc de miralls reflectint al-
tres miralls: pensament i llenguat-
ge s’atrapen i es reboten l’un a
l’altre.

L’objecte primordial de Pi-
nyols d’aubercoc és el temps. Sen-
se estridències, sense oripells me-
losos, amb una portentosa sensi-
bilitat afectada pels estímuls
més lleus, les proses d’aquest lli-
bre reuneixen en un mateix fris
narratiu una crònica objectiva
de la transformació de la Mallor-
ca dels seixanta als vuitanta,
així com l’educació sentimental
de l’autor. La infantesa, l’adoles-
cència, el moment paralitzant
d’abandonar l’illa per anar a
Barcelona a estudiar, un periple
de vida bohèmia a París, les mi-
tologies familiars, el buit indisso-
luble que deixen les persones es-
timades i que ja han mort, la
irrupció del turisme, la violència

ensordida que es dóna quan de-
sapareix un món i una generació
sencera queda sepultada en nom
del progrés..., tots aquests aspec-
tes cristal·litzen en una explora-
ció minimal del temps psicolò-
gic. El jo es converteix en la clep-
sidra que mesura el pas i els em-
bats del temps. Per concretar el
desfici d’aquest procés hi ha
imatges tan vehements com la
que proporciona el padrí de l’au-
tor, quan de sobte s’arromanga
la màniga i mostra al seu nét
adolescent el tatuatge d’una ba-
llarina: “Ara la meva carn és
flonja i la pell me penja, però
quan tenia els braços forts com
els teus, movia els músculs per
fer-la ballar”, li diu. La me-
mòria deixa cicatrius en la pell
del temps. Les cicatrius poden
tenir la forma d’una ocarina
—com la que molts anys enrere

va enviar el desnonat oncle Ma-
cià des de França, abans que se
li perdés definitivament el
rastre—, pot ser una taca de
sang inesborrable o una clapa de
cendra al fons de l’hort. La su-
perposició de plans temporals
unida a una exuberant volubili-
tat lingüística on cada mot és
just el mot que ha de ser permet
afinar l’inventari vital: l’autor,
ja de gran, mentre escriu a prop
de la seva amant adormida, asso-
cia el soroll que fa l’estilogràfica
amb els xiulets dels pinyols d’au-
bercoc que ell fabricava en la se-
va infantesa. El temps i els seus
vendavals: mentre apilona la
llenya, l’autor fa com si la padri-
na, ja morta des de fa anys, enca-
ra fos viva. El lirisme és un bàl-
sam: “Demà partesc. Un altre
pic. Pensau en mi perquè no vos
oblidi”. Un llibre inoblidable.

Una lliçó d’harmonia
LLUÍS MUNTADA
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Acabo de rebre un llibre preciós. Me l’envia Da-
niel Giralt-Miracle i es tracta del seu discurs
d’ingrés a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi. El llibre, dissenyat per Enric Satué i ma-

quetat per Víctor Oliva i amb el text de Daniel Giralt-
Miracle, reuneix en la seva autoria tres noms de nis-
sagues prestigioses de les arts gràfiques del país. Giralt-
Miracle traça en el seu discurs, La generació dels grafis-
tes, una breu però verídica història —com podríem dir
parafrasejant Roberto Longhi— d’això que ara co-
neixem com a “disseny gràfic”. Giralt-Miracle va a bus-
car els orígens d’aquesta història a la Barcelona de
l’Exposició Universal del 1888, en la renovació de tot
ordre que va significar per a la ciutat aquell esdeveni-
ment. I ens recorda que Catalunya, llavors, era la fàbrica
d’Espanya i que els productes necessitaven imatge. Eti-
quetes, marques, cartells. Ens explica com els pintors
van esdevenir “cartellistes”, seguint la moda parisenca, i

així Ramon Casas i Santiago Rusiñol van ser els Toulou-
se-Lautrec i els Mucha del país. Ens recorda els concur-
sos de l’Anís del Mono i del xampany Codorniu i el de
les cigarretes París. Després parla de les arts gràfiques
noucentistes, quan el cartellisme, lligat a la tipografia
esdevé una eina educativa del gust. El cartellisme, que
recull després el decorativisme i el racionalisme, va arri-
bar fins a la guerra civil, en la qual va tenir una impor-
tància extraordinària, com tothom sap. És a partir

d’aquí que comença la tesi pròpiament dita de Giralt-
Miracle, tesi que podríem resumir així: el cartellisme
esdevé grafisme quan s’implica en la lluita per les lliber-
tats, entre les quals la de la modernitat. És aquesta
època la que estudia Giralt, l’esplendor de la qual situa
en els anys seixanta del segle passat. Noms com Josep
Pla-Narbona, Joan Pedragosa, Enric Huguet, Tomàs
Vellvé, Rey Padilla, Morillas, etc., ens suggereixen imat-
ges que formen part indiscutible d’aquells anys. Giralt
fa una petita glossa de cadascun i el llibre és il·lustrat
amb alguns dels treballs més personals de cada grafista.
Aquests que es van anomenar grafistes, amb aquest
neologisme que ja forma part del nostre lèxic, també es
van agrupar dins del FAD i, el que és més important,
van definir l’àmbit del seu treball: “tot el que faci re-
ferència al foment i l’estudi del grafisme, és a dir, expres-
sió gràfica aplicada a la publicitat i a les arts gràfiques
en general o a qualsevol altra activitat similar”. I en van
definir les intencions: “vetllar pel manteniment de la
qualitat ètica i estètica de la producció gràfica en gene-
ral”.

Després de la transició, i amb una important presèn-
cia en la societat, el “grafisme” es converteix en “disseny
gràfic”. Tots recordem allò que es preguntava en aquells
anys, en la Barcelona preolímpica: “Estudies o dissen-
yes?” Ara el país és ple de dissenyadors gràfics, alguns
esplèndids. Molts, anodins. També en aquest món, com
en tots, el desert de la mediocritat avança.

COLLS I PUNYS

Els grafistes
NARCÍS COMADIRA

L’escriptor Emili Manzano. / CARLES RIBAS
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