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Esdeveniment extraordinari. Si la literatura
ocupàs el lloc que li correspon en aquesta
societat, infeccionada de vulgaritat i d’anal-
fabetisme, tothom parlaria, analògicament i

digitalment, d’una feta sensacional: l’aparició per
primera vegada en català de l’edició, bilingüe i
completa, de Les flors del mal (Poesia 100, Edici-
ons 62), a cura, curadíssima, de Jordi Llovet. Cal
dir ben fort que l’amic, professor, crític i escriptor
Llovet és un dels meus maîtres à penser des
d’aquells anys setanta que visquérem en una Barce-
lona en què la vida —sensitiva, política, nocturna,
social, universitària, sexual, cultural, i tots els
etcèteres— tenia la intensitat, el fervor, el ritme i la
cervelltremolor d’un volcà en erecció. I Llovet és un
lector fi, intel·ligent i sensual. Traduir Les flors del
mal al català és fer que la llengua catalana exhali
els mateixos perfums —malignes, humanals,
divinals— que els de la llengua francesa trunyella-
da per aquest poeta de totes les voluptuositats. He
assaborit fil per randa tot el llibre i els poemes que
he begut i rebegut un caramull de vegades —Al
Lector, L’Albatros, De profundis clamavi, El pos-
seït, Lesbos, Un fantasma, La veu, etcètera—, tenen
els versos i la música dels originals, en català.

Llovet ha superat el repte a voler. Ha fet seu
Baudelaire amb i en un català on les escabrositats
i els sacrilegis, els spleens i els satanismes, els plers
de la droga i del sexe, les ambivalències i els fon-
dals del dolor d’aquest poeta urbà, carreguen d’al-
tes tensions l’idioma. Tot un exploit, per a l’hipò-
crita lector, que frueix fascinat, seduït i merave-
llat. Llovet no ha vestit ni transvestit la música
baudeleriana sinó que ens la fa sentir en l’ordre i
la bellesa dels seus mots. La traducció com crea-
ció. “Els escriptors fan les literatures nacionals;
els traductors fan la literatura universal”, deia
Saramago. No se’n pot sortir indiferent d’aquest
treball literari llovetià que ja té un lloc dins la
Història de la Vida del Català, com energia vivifi-
cadora: sobredosi d’injecció poètica, de planter
d’ulls i gemes. Així es fa viure una llengua: amb
traduccions dels grans artistes del mester poètic
que es converteixen en creacions del traductor,
sense trair ni gota l’autor. Llovet ens demostra de
bell nou que és un traductor escriptor. Bravo! Les
flors del mal és una joia en mil i un sentits. L’edi-
ció té el valor d’un objecte clàssic. La sobrecober-
ta, amb la reproducció del retrat de Charles Bau-
delaire fet per Nadar, un pler. Emperò el vertader
i saberós gust, el vi i l’haixix, le plaisir du poème,
són totes les lletres del llibre.

La “Presentació” de Llovet és com sentir la
veu d’una intel·ligència esmolada que repassa la
recepció de Baudelaire aquí, i en fa un fresc
clarificador, i ben fort, sobre el perquè de tan poc
“mal” dins les lletres nostrades, neonoucentistes
i benpensants. També, tan bé, ens explica totes
les versions dels poemes i ens guia sobre els tex-
tos que podrem llegir: Aquesta edició de Les
flors del mal ja ha estat reconeguda amb un pre-
mi ben independent: el Ciutat de Barcelona de
traducció d’enguany. Doble felicitat per a Jordi
Llovet: la de veure els anys de treballs fets obra
de la bona, i el reconeixement de la seva ciutat on
ha aparegut aquest aliment epifànic, ambrosia de
poeta. Moltes de gràcies i per molts d’anys i
bons, amic Jordi!

El Museu del Cinema il·lumina les nits
de Girona. Fosquejava la nit del di-
lluns a Girona després d’un dia gris
quan a la cèntrica plaça del Mercadal
es va fer la llum. Desenes de cartells i
plafons es van encendre alhora per
il·luminar la nova façana del Museu
del Cinema, convertit ja en un far que
guia els noctàmbuls. El museu, espe-
cialitzat en els orígens del setè art,
compleix aquest mes 10 anys i els seus
responsables han decidit regalar-li
una cara nova amb imatges retro
il·luminades i col·locades a les fines-
tres de l’edifici. Les estampes són se-
qüències extretes de les velles llanter-
nes màgiques, ombres xineses o car-
tells publicitaris. A més d’estrenar
imatge, la celebració de l’aniversari in-
clou una sèrie d’activitats, que co-
mença aquesta setmana amb visites
gratuïtes de l’exposició permanent, que s’allargaran
fins a l’abril del 2009. Un any d’actes, conferències i
exposicions, amb cites destacades com el cicle de
col·loquis programat el maig proper amb cineastes
com Isaki Lacuesta i Jaume Balagueró. El museu és
també un dels organitzadors del congrés internacional
d’investigadors dels orígens del cinema que es realitza-
rà entre el 17 i el 21 de juny a Girona i Perpinyà, seu de
l’Institut Jean Vigo. Al congrés es podran veure
pel·lícules inèdites fetes a Espanya abans de l’any 1910
i un espectacle de llanterna màgica sobre la vida del

llibertí Casanova realitzat amb aparells i objectes origi-
nals del segle XVIII. Pels mitòmans, el centre ha prepa-
rat una exposició temporal del 30 de juny fins al 31
d’agost, Vestits pel cinema, on s’exhibiran peces de
roba utilitzades per estrelles de Hollywood del present
i del passat entre les quals figuren la jaqueta de Cha-
plin a El gran dictador o un frac de Groucho Marx. A
la primavera de 2009, el museu acollirà una exposició
sobre el paper del cinema català durant la transició
democràtica. Museu del Cinema (Sèquia, 1). Girona.
www.museudelcinema.org. —N. IGLESIAS

El joc artístic de Meese.
Jonathan Meese (Tò-
quio, 1970), un dels ta-
lents en alça de l’escena
alemanya, presenta un
projecte específic per la
Sala Montcada del Caixa-
Fòrum. A Ufo go home -
Fasching der Kunst (Ufo
torna a casa - El Carnaval
de l’art), l’artista escenifi-
ca la dictadura de l’art en
una instal·lació abarrota-
da que reprodueix el xoc,
tan brutal com fictici, de
dos trenets de fira. En-
mig de la confusió, unes
peanyes sostenen grotes-
ques escultures de fantàs-
tics alienígenes, sobretot
caps i parts de bustos, i
també cossos sencers, re-
cargolats i arrugats, però
tots ells dotats amb els
seus atributs virils. “L’art
és un metabolisme autò-
nom, que no necessita de

l’home, existia abans de
la humanitat i existirà
després”, explica l’artis-
ta, que es considera no-
més “un servidor de l’art,
l’única dictadura que no
vol dominar-nos”. Meese
creu, a més, que “l’art és
la revolució del futur, la
definitiva, infinitament
més potent que el comu-
nisme o el nacionalsocia-
lisme”. I conclou sobre el
seu imaginari, sense que
les seves afirmacions tin-
guin cap bocí d’ironia:
“L’art no és ritual, sinó
joc. L’art no és una reli-
gió, però tota religió és
art”. L’exposició és la ter-
cera entrega del cicle
Eufòria. Casos d’optimis-
me extrem, del que és co-
missari David Armengol.
Sala Montcada (Montca-
da, 14). Barcelona. Fins
al 8 de juny. —R. B.

Kerouack. Ja
fa 50 anys que
Jack Kerouac
va publicar la
novel·la amb
la qual va pas-
sar a la his-
tòria de la lite-
ratura: A la
carretera. Mal-
grat la llunya-
nia del temps,
l’obra encara
exerceix un
gran magnetis-
me com a sím-
bol d’allibera-
ment personal
i cant d’amor
a una joventut
fugissera. L’exposició
On the road. Jack Ke-
rouac i la Generació
Beat ofereix un recorre-
gut pel seu imaginari
estètic i literari amb
materials diversos d’un
grup d’escriptors mar-
cat per quatre noms:
Burroughs, ascendent
de tots ells, el poeta
Allen Ginsberg, Neal
Cassady, que va inspi-
rar el seu estil de vida
bohemi, i el mateix Ke-
rouac. La trajectòria
de l’autor d’Els subte-
rranis està plena de
contradiccions, un tret

que comparteix amb
els seus companys de
generació. “No seràs
res en aquest món si
no fas el que vols. No
planegis res, senzilla-
ment vés i fes-ho”, de-
fensava al principi de
la seva carrera la ma-
teixa icona popular
que es va recloure a ca-
sa els últims anys de la
seva vida amb tics reac-
cionaris i amb el cap
ple de teories conspira-
tives. Coses dels mi-
tes... Sala 15 (Hospici,
8). Olot (Girona). Fins
al 4 de maig.

El Museu del Cinema de Girona canvia de cara a les nits. / PERE DURAN

Jonathan Messe, talent emergent de l’escena alemanya.
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