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Som un amador d’aquests quaderns de bi-
tàcola que molts d’humans duen cada dia
de la seva vida. Crec que em vaig aficionar
d’adolescent a aquests textos apassionants

amb el diari d’un home que quasi no feia altra
cosa que el diari: Amiel. Un home que escrivia:
“Un dia més, un pas més cap a la mort”, et pot
donar totes les sorpreses. I pas un guster amb
diaris tan de capçalera com El quadern gris, de
Josep Pla, el Journal, d’André Gide i de Jules
Renard, els Cahiers, de Paul Valéry, els dietaris de
Robert Musil, de Blai Bonet, de Wittgenstein, de
Marià Manent, de Julien Green, el Glossari, d’Eu-
geni d’Ors, el diaris de Marie Bashkirtseff, de
Virginia Woolf, de Pierre Léauteaud, etcètera.

Els humans en aquests temps carnissers i
llançats cap a la incultura s’obliden sempre seguit
de si mateixos. El que aquest cronista aconsella
als seus amics és que facin un dietari. I insisteix i
sacseja i raona i desraona i fa l’ullastre esbrancat
a favor d’aquesta manera de veure’s un mateix.
En una societat en què només es cerca l’entreteni-
ment a preu fet, en què el personal només vol
distreure’s, moure’s, divertir-se, anar de marxa,
sortir a sopar, viatjar a tota, no avorrir-se, no
estar sol, no pensar, etcètera, parlar d’un dietari
sembla un absurd. Ja ho diu l’amic i mestre Jordi
Llovet: “Llavors succeeix que la gent es mor sense
tan sols haver sabut com pot arribar a ser digna
una vida.”

Un dietari és una conversa amb un mateix
que ens ajuda a conviure amb la vida i amb la
mort que portam dedins (el quotidie morior dels
clàssics). I això és higiènic, és engrescador, no té
contraindicacions ni efectes secundaris. El dieta-
ri també hauria de ser un recordatori de les
experiències oloroses, les més directes, les més
oblidades. Un amic meu em va dir: “Però com
puc escriure d’olors si fa una mala fi de temps
que no he ensumat res d’interessant?” Vaig aga-
far el doble joc que el verb “ensumar” em dona-
va i vaig contestar ben rabent: “No em referesc
al fet de descobrir cap secret o confabular-te
amb algú, el que et vull repetir és que si no tens
cada dia un parell d’experiències oloroses per-
dràs el nas, perdràs l’ensumera de les olors del
món. Et faràs malbé”. Una pàgina de la meva
plagueta personal podria ser: Aquest matí l’aire
condicionat del cotxe feia una olor de bufa ben
pudenta. A la feina na Nassi ha dut uns alber-
cocs que no coneixien càmera i he estat una bona
estona ensumant les olors d’estiu i d’infantesa.
Devora el cotxe he trobat un colom mort que
feia una pudor espantosa de descomposició, de
cadaverina. Avui horabaixa he anat a fer una
volta per foravila: he ensumat el bessó blanc,
lletós, dels ametllons, he robat unes prunes ver-
melles que feien olor del rebost d’adolescència i
m’he fregat amb les fulles compostes dels ailants
que exhalen sentor de verrim. Quan sopava a la
fresca m’ha atacat la química deliciosa de les
flors de gessamí que es mesclaven amb la frene-
sia de l’alfabeguera, i la coentor de l’all de l’ama-
nida de formatge de cabra fresc que cantava pell
de boc.

No vull recordar les males olors, especialment
corporals, que he viscut a les dues cues que he
fet. En temps de crisi les cues es fan més llargues
i fètides. Olorós i savi agost! Us desig El bell
estiu, com un conte perfumat de Cesare Pavese!

ACTIVITATS AL PIRINEU

FESTIVAL MÁS I MAS
MÚSICA A LES COSTES BRAVA I DAURADA

Costa plena
de festivals.
La costa cata-
lana s’omple
de música a
l’agost. A la
Costa Brava,
el 37è. Festi-
val de Cada-
qués (festival-
c a d a q u e s.
cat) se celebrarà entre els
dies 2 i 10. A la Costa Dau-
rada, el 28è. Festival Pau
Casals del Vendrell (vendre-
ll.net), va començar ahir i
durarà fins al 23 d’agost, i
a Calafell, el 19è. Cicle de
Músiques es farà entre els
dies 2 i 23. Cambrils i Alta-
fulla ja van començar els
seus festivals al juliol i els
continuaran fins al 16

d’agost i el 5 de setembre
(www.costadaurada.org).
A més, el Museu d’His-
tòria de Catalunya progra-
ma activitats musicals al
monestir de Sant Pere de
Rodes (fins al 24 d’agost) i
als de la Ruta del Císter
(Poblet, Santes Creus, Vall-
bona —foto— i Bellpuig,
fins al dia 23) (www.mhcat.
cat).— B. C. R.

Concerts i càtars als Piri-
neus. El Pirineu tindrà un
agost musical i històric.
Musical, perquè el 8è Fes-
tival de Música de la Vila
de Rialp, que va co-
mençar al juliol, continua-
rà la seva programació a
l’agost i omplirà de músi-
ca algunes esglésies del Pa-
llars Sobirà. També a l’Al-
ta Ribagorça arribarà la
música gràcies al dissetè

Cicle de Concerts Solistes,
que se celebrarà aquest
mes a la comarca. I his-
tòric, perquè les Jornades
de Refugis Càtars recorda-
ran, fins al 24 d’agost, la
fugida dels albigesos per
aquestes muntanyes. Un
acte central serà la Cami-
nata de Gòsol (foto) a Jo-
sa de Cadí pel Camí dels
Bons Homes, el proper 3
d’agost. — B. C. R.

Música en les
nits de Barcelo-
na. Fins fa uns
anys els con-
certs de música
en directe a
l’agost estaven
reservats a les
festes populars
de Barcelona.
Des de fa cinc
anys, el San Miguel
Mas i Mas Festival ha
canviat el panorama.
En la sisena edició del
festival s’han progra-
mat més de 150 concer-
ts en cinc espais dife-
rents. La Pedrera (fo-
to) acollirà música de
cambra, el Jamboree
les actuacions de jazz,

mentre que els amants
del cante i el ball tin-
dran cita a los Taran-
tos. Al Moog tindrà
lloc la música electròni-
ca. Com a novetat
d’aquest any, el Teatre
Grec acollirà cada dia
un estil diferent de mú-
sica (www.masimas.
com).

Música en un
camp segat. El
nou espectacle
de Pau Riba (fo-
to), el rock pro-
gressiu dels
grups Atila i
A n t o n i o
Smash Trio i
els cantautors
Enric Hernàez
i Rosa Sánchez
seran alguns
dels artistes de
la setena edi-
ció del Festival
Alternatiu Fi-
garock. La festa, en
un camp segat, home-
natjarà el poeta Gi-
mondy, mort fa poc.
Hi serà el també poe-

ta David Castillo. Fi-
guerosa (Tàrrega). 9
d’agost, a partir de les
22:00 h. (www.figaro-
ck.org). — B. C. R.

Nits al museu. A l’agost, la canícu-
la apreta. No és estrany que els
museus programin moltes de les
seves activitats coincidint amb la
posta de sol, quan les temperatu-
res són més agradables. Aquestes
són algunes de les ofertes més des-
tacades.

A Barcelona, el Macba ha pro-
gramat fins al 19 de setembre les
Nits de Macba, tots els dijous i
divendres entre les 20.00 i les
24.00 hores; el Museu d’Història
de la Ciutat ofereix, amb Una nit
al Museu, la perspectiva inespera-
da, 14 experiències diferents que
es poden realitzar a les seves seus
o passejant pels carrers de la ciu-
tat, a partir de les 20.00 hores. Per
la seva part, Caixaforum celebra
les seves Nits d’estiu els dimarts i
dimecres d’agost amb concerts,

multimèdia, cinema o recitals
(www.lacaixa.es/obrasocial). El
MNAC permetrà visitar els dijo-
us 7 d’agost i 18 de setembre fins
a les 22.00 hores les seves exposi-
cions temporals (foto).

A la ciutat de Girona, el Mu-
seu d’Art celebra les Nits al
Museu d’Art, tots els dimecres
amb concerts de música clàssi-
ca o jazz o dansa (www.mu-
seuart.com). El Teatre Museu
Dalí de Figueres obre a l’agost
fins a la una de la matinada
per poder veure les obres del
geni empordanès i prendre una
copa de cava. A Tarragona, les
Històries a la fresca, al museu
de la ciutat, ofereixen visites
nocturnes, itineraris i contes
davant el mar (www.museutgn.
com).Ag

en
da

Olor i dietaris
BIEL MESQUIDA
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Passo per davant del cinema
i veig el cartell de la
pel·lícula en lletres grosses:
Dos colgaos muy fumaos.

Sembla el típic títol de pel·lícula
estiuenca. Per terrible que sigui,
em dic, deu ser millor que aquella
altra que es diu Postdata: te quie-
ro. La qüestió és que Dos colgaos
muy fumaos té un subtítol molt
curiós: Fuga de Guantánamo.

Buscant-ne referències veig
que el títol original és Harold and
Kumar Escape from Guantanamo
Bay (el film és la seqüela de les
aventures d’aquests dos personat-
ges, dirigida per Danny Leiner).
Els dos personatges són asiàtics i
un d’ells explica que li sap greu
ser anomenat “Twinkie” per les
seves amistats coreanes. Això fa
referència, veig, a una marca de
menjar del mateix nom. És una
broma que no acabo d’entendre.
Figura que el menjar en qüestió
és “groc per fora, blanc per dins”.

No em sorprèn una pel·lícula
sobre Guantànamo. Ni tampoc
una de dos penjats molt fumats.
Però sí que em sorprèn una
pel·lícula que ajunti els dos con-
ceptes. Guantànamo no és la
Guerra de Troia. És una “pre-
só”, si se’n pot dir així, que fun-
ciona actualment, i que hom di-
ria que no permet fer-ne broma.
Si Harold i Kumar es fuguen, fu-
mats o no, de Guantànamo, no
em sorprendrà veure que l’any
que ve protagonitzen una altra
pel·lícula que es digui, per exem-
ple, Dos penjats molt fumats pas-
sen gana a Etiòpia.

De tota manera, tot és més ho-
norable que fer el que va fer Ro-
berto Benigni amb l’Holocaust a
la pel·lícula La vida es bella. Una
cosa benintencionada, on ell era
l’únic presoner dels nazis que no
duia el cap rapat (els rínxols que-
den bé per recollir l’Oscar) i on
t’explicaven que sobreviure en
un camp de concentració depe-
nia de si eres enginyós i simpàtic
com ell. Llàstima que els que s’hi
van morir no ho sabien.

Catalunya, escrit en xinès, consta de cinc caràcters-síl·laba (han-
zi). La transliteració en el sistema pinyin seria: Jia tai luo ni ya.

Pel·lícules
EMPAR MOLINER

Aquest suplement no es pu-
blicarà durant el mes d’agost.
Tornarà a ser als quioscos el
dijous 4 de setembre.

DOLORS FOLCH

Finalment, i ja era hora, la Xina
s’ha introduït de forma irreversi-
ble en les nostres vides. La llen-
gua xinesa, que fa un parell de

dècades s’ensenyava tot just a mitja dot-
zena d’alumnes a l’Escola Oficial d’Idio-
mes, s’ofereix ara arreu; l’excel·lent tas-
ca feta per l’Escola de Bambú de Casa
Àsia ha obert la finestra a un altre món
pels més petits; la imminent obertura a
Barcelona d’un Centre Confuci —una
institució, vinculada a Pequín, similar
en els seus objectius a l’Instituto Cervan-
tes o al Goethe Institut— reforçarà subs-

tancialment l’oferta lingüística i cultural
xinesa a Catalunya; la pràctica creixent
de presentar els estudiants als exàmens
del HSK —el certificat oficial de xinès
preparat per Pequín— està contribuint
a la millora i equiparació dels nivells. El
món acadèmic tradicional, com era de
témer, reacciona més lentament, limi-
tant l’aprenentatge del xinès a les seves
escoles d’idiomes —i això només en al-
gunes, poques, universitats— i a alguna
facultat de Traducció: la UAB és pione-
ra en aquest camp i els estudis de lingüís-
tica xinesa —dels que està preparant un
grau— hi estan ben arrelats.

Alguns centres universitaris, com
l’Escola Superior de Comerç Internacio-
nal (UPF), fa ja 15 anys que tenen xinès
i història de la Xina al seu currículum:
tres anys complets de xinès proporcio-
nen als seus estudiants una formació
competitiva respecte als seus homònims
europeus. El que fins ara era un cas aï-
llat aviat esdevindrà la norma, ja que els
cursos de xinès s’estan implantant a to-
tes les grans escoles de negocis. Al segle
XXI dir que la Xina s’està despertant
no té cap sentit: els que ens hem de
despertar som nosaltres.

 Passa a la pàgina 3

Carles Santacana ressenya un assaig de Josep Fontana sobre la guerra del Francès � Josep
M. Montaner analitza un llibre sobre l’urbanisme de la Barcelona anarquista � Jordi Llovet

escriu sobre el Club Pickwick � Josep Casamartina valora una exposició sobre la vellesa

El Quadern torna el
dijous 4 de setembre

La Xina ja és a casa
Catalunya mira de conèixer més d’un país i una cultura cada cop

més present i que serà la protagonista de l’agost olímpic
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