
P
la

nc
ha

: 1
 P

ág
in

a:
 E

L
 P

A
ÍS

 -
 Q

U
A

D
E

R
N

C
A

T
 -

 8
 -

 0
1/

05
/0

8 
  L

A
L

O
N

SO
V

 3
0/

04
/0

8 
   

21
:4

7 
 

P
lancha: 1 P

ágina: E
L

 P
A

ÍS - Q
U

A
D

E
R

N
C

A
T

 - 1 - 01/05/08   L
A

L
O

N
SO

V
 30/04/08    21:47  

.

INTERNET
ESCENES

Resumint: si l’airejament del submateria-
lisme ahistòric en la perspectiva d’una
atmosfera de mala qualitat, pobra i en-
rarida, acompanyat d’un bloqueig insal-

vable de les sortides d’emergència que ja estava
cantat des del temps de Proserpina, poden pro-
duir un augment de la visió, una retroalimenta-
ció positiva de les formes de moure el cervell
encara no catalogades però ja, això sí, practica-
des aquí i allà per les noves generacions de
totes les edats, des de la fornada més nova de
vells professors revolucionaris fins als més ten-
dres i retrògrads adolescents de sempre (o a
l’inrevés), i que per cert ja no seran els de
sempre per raó de la damunt dita airejamenta
de la subhistòria antimaterial del futur que ens
espera a la cantonada amb la llibreteta de po-
sar les multes a una mà i a l’altra res perquè és
manc i només en té una, encara podrem dir que
hem estat de sort, quan ens ho expliquem, emo-
cionats i riallers, la centúria que ve.

Ara, si l’oportunitat de convertir la hipocre-
sia en carn picada només ha de servir per deixar
deixades anar despullades les brutes mentides
bastes dels hipòcrites que van amb una porra en
una mà i una altra a l’altra, per dir-ho amb un
símbol fàcil, com en temps dels virreis o d’ara,
ens les haurem d’haver amb els mateixos mals
vicis i les mateixes pobres virtuts de sempre però
pitjor, com figures d’escacs amb pistola i sense
res que pugui servir de tauler, figures d’escacs
armades fins a la fusta de les dents i flotant en el
buit absolut on no hi ha res a dir ni a callar, i de
resultes es pot dir que ens trobarem bàrbara-
ment desemparats davant de la barbàrie i per
poder salvar els papers més importants de la
nostra condició d’humanets haurem de tornar a
inventar formes de bogeria inclassificades, com
en els tristos temps de Frederic Nietzsche o del
tremebund Antoní Artaud, per dir-ho clar i ca-
talà.

Ara bé, com que les llavors que suraran del
naufragi no seran les que de mala manera van
arrencar i arrenquen els farsants feixistoides
que fan veure que van amb el cap dret però de
fet no paren d’engegar reüllades cap avall per
veure d’encertar la trepitjada i esclafar ben escla-
fat En Patufet, sinó les que llançà al vent Joan
Miró, per dir un exemple, el que passarà serà
que els seus quadros deixaran de valdre cap
diner, cosa que a ell no li representarà cap perju-
dici perquè ja no en necessita i a més sempre va
ser una persona més aviat austera en tot menys
en les ganes de fer créixer, de fer sorgir llavors de
les quals sortiran noves plantes que són les que
van regenerant l’atmosfera o, encara més ben
dit, que la produeixen, la creen. O creus en
creus?

Amb això, és clar, no podria ser altrament,
s’ha d’imposar, i ens sorprendrà, una manera
nova d’escapar-se’ns el temps de les mans, una
visió diferent de la mesura de les primaveres,
una fins ara encara no profetitzada sensació
que els dies i els anys suren sense gravetat,
passen volant... La novetat més notable serà la
desaparició de les setmanes: no serà mai més
diumenge. I tampoc hi haurà dillunsos. Ara, no
tinguis por: s’obriran, quan toqui, les cas-
tanyes, i els senglars pariran senglarets quan
toqui, això segur. I nosaltres batejarem els dies
amb noms nous.

Concerts als carrers. Música amb ac-
cent català i de tots els estils, des del
flamenc i el jazz al rock i el hip hop.
L’oferta de la Fira de Música al Car-
rer de Vila-seca no deixa de créixer
cada any, però sense oblidar un dels
seus principis fundacionals: el su-
port als grups emergents. En la seva
novena edició, que comença avui,
destaquen propostes de mestissatge
musical com el concert que oferiran
els grups Les Madeleines (Perpinyà)
i Dúmbala Canalla (Catalunya), ple
de referències a les fanfàrries sono-
res dels Balcans. També tenen un es-
pecial interès les actuacions dels Fan-
ga (Montpeller), experts en afrobeat
a l’estil de Fela Kuti, i els Pistons
Flingueurs (Tolosa), que aposten pel
funk d’última hora. El mestissatge de
diverses músiques del món també
marca el repertori de grups com Calima, Zulu 9.30 o
Arangu, entre d’altres, també presents al cartell de
la Fira. Els escenaris dels concerts es reparteixen per
tota la població i inclouen alguns ja clàssics, entre
els quals figuren el Parc de la Formiga i el de la
Plaça de Voltes. A la Rambla de Sant Antoni s’ha
preparat, a més, una atractiva programació de músi-
ques urbanes on l’escena alternativa agafa tot el
protagonisme de la mà de Las Furias, amb el seu
punk garatge, o dels OVNI, que practiquen un addic-
tiu dance rock, entre d’altres propostes. I això sense

deixar de banda un dels trets d’aquesta fira, el seu
gust pels espectacles itinerants, en aquest cas encap-
çalats per l’alegria sonora de formacions com els
DHOAD, integrada per gitanos del Rajhastan, i les
batucades de Timbalao i Vallsamba. Malgrat que hi
ha de tot, cal destacar també la presència al cartell
de la trobada de Kevin Johansen, Jaume Sisa, Cesk
Freixas, Jabier Muguruza, La Banda del Surdo o
Electroputas, entre d’altres. Com es veu, no falta on
escollir. Fira de Música al Carrer de Vila-seca (Tarra-
gonès). De l’1 al 4 de maig. www.firacarrer.cat.

Cultura al dia. Cinc anys
després d’obrir una pàgi-
na web dedicada exclusiva-
ment al panorama cultu-
ral de la ciutat, l’Institut
de Cultura de Barcelona
(Icub) l’actualitza i la re-
converteix en el nou Ca-
nal Cultura (www.canal-
culturatv.cat). A més d’ofe-
rir tota la informació cul-
tural de l’àrea metropolita-
na en català i castellà, la
nova plataforma inclou
continguts audiovisuals
en forma de breus repor-
tatges, desenvolupats en
col·laboració amb Barce-
lona Televisió. Aquests re-
portatges, juntament amb
un butlletí que reuneix
una selecció diferent cada
dia de les propostes més
destacades de la jornada,
s’emeten exclusivament en
català. Així mateix, hi ha
noves seccions dedicades

a la cultura emergent (La
Factoria), les recomana-
cions de personatges cone-
guts (Pistes) i les rutes ur-
banes (Autoestop). Una al-
tra novetat és que, a més
dels habituals apartats te-
màtics (arts escèniques,
museus i patrimoni, art,
arquitectura i disseny, cine-
ma i audiovisuals), s’ha or-
ganitzat la informació en
base a eixos sensorials so-
ta epígrafs com ‘per assa-
borir’, ‘per experimentar’
o ‘per moure’s’, entre al-
tres. D’aquí que a la panta-
lla inicial de la nova pàgi-
na web aparegui el se-
güent lema: “la cultura
amb els cinc sentits”. La
memòria del que ha pas-
sat a la ciutat, per a tots
aquells que s’ho van per-
dre, també té el seu espai
en l’apartat ‘per recordar’.
—ROBERTA BOSCO

Del paper a
l ’ e s c e n a r i .
L’any 1966,
l’escriptor Jau-
me Sorribes de-
butava en la li-
teratura catala-
na amb una
p r i m e r a
novel·la crida-
da a fer his-
tòria. Els lec-
tors i el pas del
temps li han
donat la raó.
El zoo d’en Pi-
tus s’ha conver-
tit en el tercer
llibre en català
més venut de
la història, amb més
de 30 edicions i una
llarga vida no només
en paper. Els seus en-
tranyables personat-
ges, que ja van ser por-
tats al cinema per Mi-
reia Ros, arriben
aquest diumenge als es-
cenaris de la mà de la
companyia Tutatis,
que n’ha fet una versió
situada en una llibre-
ria, on els nens desco-
breixen la fascinació
per la lectura. Maica
Verdejo, Álex Sánchez,
Óscar Jarque i Mario
Larubia són els intèr-

prets del muntatge, diri-
git per Daniela de Ve-
chhi a partir del guió
d’Ainoa Martínez.
L’obra es representarà
al Teatre Poliorama de
Barcelona fins al 25 de
maig dintre de la pro-
gramació per al públic
familiar d’Únics Pro-
duccions. Un muntat-
ge ideal per aconseguir
que els més petits co-
mencin a tenir afició
teatral. ‘El zoo d’en Pi-
tus’. Teatre Poliorama
(Rambla dels Estudis,
115). Barcelona. Del 4
al 25 de maig. —B. G.

La Banda del Surdo, un dels grups presents a la fira musical de Vila-seca.

L’exposició de Tomoko Sawada a la Miró és una de les
propostes ressenyades al Canal Cultura. / G. BATTISTA
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Es llegeix d’una tirada Infor-
me al difunt, de Teresa Pà-
mies (La Campana). Cent
pàgines dedicades al seu

marit, mort a l’habitació 2.112 de
l’Hospital de l’Esperança, el 17
de novembre de 2007, cap a les
dues de la matinada. L’última mà-
quina d’afaitar que feia servir el
finat era una Braun 4775, elèctri-
ca. L’esquela de La Vanguardia,
un text de quatre línies, va costar
725 euros. Les cendres reposen
des del 23 de gener al nínxol nú-
mero 2.894 de l’Agrupació 7, Co-
lumbari B, a la via de Sant Jordi
del fossar de Montjuïc. Té això,
aquest escrit: la precisió d’un in-
forme del comitè central, la clare-
dat expositiva d’un discurs a
Ràdio Praga, els fets pel davant
de qualsevol altra consideració: el
millor homenatge a una persona-
litat com la de Gregorio López
Raimundo. Cap concessió al sen-
timentalisme, és a dir, a l’adjectiu.
I malgrat això, emergeix el relat
literari: una mena de Cinco horas
con Mario, on el retrat del difunt
va sorgint implacable paràgraf re-
re paràgraf, però sense cap “ví-
dua desconsolada” en posició nar-
radora, més aviat tot el contrari:
la dona que parla discrepa sovint
de l’home traspassat, el tracta per
moments amb ironia afuada, en
descriu tics i febleses i no li tremo-
la la mà a l’hora d’explicar els es-
tralls de la senectut, fins i tot els
més desagradables. És en això on
aquest text agafa una volada in-
sospitada: en la mirada directa,
nua de la vellesa, en la denúncia
valenta de les seves perversitats.
“Jodida vejez, esa putada…”, po-
sa l’autora en boca de don Grego-
rio, un aragonès del morro fort, i
de cop totes les tonteries d’una
tercera edat feliç ballant salsa al
casal d’avis cauen sense haver es-
tat ni tan sols citades. El menys-
preu potser sigui l’últim refugi de
la lluita quan ja no queden més
forces.

Per sota d’aquesta contenció
formal hi batega en tot moment
la complicitat d’una llarga vida
en comú i la capacitat per expli-
car-la. És així com un material en
aparença tan neutre com l’agraï-
ment per les condolències rebu-
des esdevé literatura. “Aquí po-
dria acabar aquest Informe”, es-
criu Pàmies al darrer paràgraf,
“però hi faltaria el principal: dir-
te que t’enyoro molt”. De cop,
l’informe es fa poesia. Misteris i
privilegis de l’escriptura.

Identitat local: un vell autobús de línia al Museu Etnològic del Montseny-La Gabella, a Arbúcies. / PERE DURAN

Informe
AGUSTÍ FANCELLI

XAVIER THEROS

Des del segle XIX, els museus
dedicats a l’etnologia han estat
un calaix de sastre, on les po-
tències de cada moment han

exaltat i explicat la seva visió del món i
d’ells mateixos. Primer per mostrar la
riquesa dels imperis colonials, després
per reflexionar sobre la pròpia identitat,
el cert és que tants canvis d’orientació els
han obligat a replantejar-se periòdica-
ment el seu paper i les seves funcions, per
adaptar-se a noves necessitats.

Ara per ara, el vell model de museu
com a recull d’antiguitats exòtiques ha
esdevingut un centre on es treballa amb
la relació de l’home amb el paisatge i
amb la diversitat cultural. Així doncs
—en estar situats a primera línia en te-
mes tan calents com la identitat, la multi-
culturalitat, la globalització o la
immigració—, es troben al mig d’un de-
bat sobre per què han de servir els mu-
seus del futur. Però, què es un museu
d’etnologia? Com deia una vegada el co-
negut antropòleg Gustau Nerín, “el pro-

blema per definir un museu d’etnologia
no està en saber què hi ha d’anar, sinó en
decidir què és el que no hi ha d’anar”.

Per definició, excloent les ciències na-
turals, tota la resta és cultura. Des d’un
quadre a una espardenya, tot queda dins
del camp semàntic de l’antropologia.
Tanmateix, tot i ser la ciència més prope-
ra a la vida quotidiana de la gent, s’ha
guanyat una dubtosa fama de disciplina
purament especulativa, que segueix resul-
tant tan complicada d’entendre pels
neòfits com difícil d’explicar pels seus
practicants. L’antropologia és —per
definició— l’estudi de tot el que té rela-
ció amb l’ésser humà. Camp d’una com-
plexitat i d’un volum tan desbordant que
—com li he sentit dir al benvolgut Ma-
nuel Delgado— acaba convertida en una
matèria especialitzada en allò que ningú
altre vol estudiar, en una ciència dels mar-
ges, en tant que s’ocupa d’un material no
sols físic, sinó també immaterial, on hi
ha des de cançons i receptes de cuina fins
a maneres de parlar i de pensar.

El passat mes de març es va signar un

conveni per a la creació de la Xarxa de
Museus d’Etnologia, prevista en el Pla
de Museus de Catalunya, que també in-
clou el polèmic Museu Nacional de la
Societat (més conegut com a Catalònia)
del que formaran part en el futur els
museus integrats en aquesta xarxa. És
aquesta una eina que neix amb la volun-
tat de descentralitzar el territori i facili-
tar la coordinació i articulació de políti-
ques comunes, en temes com la gestió i
conservació del patrimoni. Però, mentre
es veu com funciona, arriba el moment
de plantejar-se el paper i funcions dels
museus d’etnologia.

Entre els professionals entrevistats,
tots coincideixen que fa molt de temps
que s’esperava la xarxa, i en general ha
estat ben rebuda. Jordi Tura —director
del Museu Etnològic del Montseny-La
Gabella— ho resumeix molt bé: “gau-
dim d’un patrimoni múltiple i per això
ha de servir la xarxa, per tenir un projec-
te més global, que sigui positiu per a
cadascun dels projectes locals”.
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Manel Ollé ressenya el darrer llibre de Jordi Lara � Jordi Llovet analitza l’ús
de l’expressió ‘síndrome de Diògenes’ � Josep Casamartina valora l’exposició

de Baldomer Gili Roig al Museu d’Art Jaume Morera de Lleida

Exòtics i familiars
La nova Xarxa de Museus d’Etnologia obre el debat

sobre el futur d’aquestes institucions


