
ARTS ESCÈNIQUES

No sóc un fan dels números rodons. Em-
però enguany faig dues excepcions: el nou
de setembre de 2008 ha fet cent anys que
va néixer Cesare Pavese i el deu d’octubre

farà cent anys que arribà sobre la terra Mercè
Rodoreda. Dos escriptors, dos mestres, dos amics.
Les restes de Pavese es troben al cementiri de Santo
Stefano Belbo i sobre la làpida de pedra hi ha una
inscripció: “Ho datto poesia agli uomini”. No sé
quina és la làpida rodorediana a Romanyà de la
Selva, emperò aquesta donassa catalana universal
també ha donat a voler poesia als humans.

Mentre aquest estiu rellegia La literatura norte-
americana y otros ensayos (Lumen), vaig quedar
condormit. El cel era color mandarina i Pavese i jo
passejàvem pels turons piamontesos. Li he dit una
frase apassionada: “M’entusiasmen els vostres lli-
bres perquè són literatura de bon de veres, aquest
més enllà de les tesis i de les ideologies. L’art de la
paraula que explica el drama de tots, com dèieu de
la lletra de Whitman, de Stein, de Melville, de Dos
Passos, de Lewis, d’Anderson…”. Cesare s’atura i
em fa la mitja. Hi ha tendresa irònica en l’expres-
sió: “Els turons són com planetes, mira, des d’aquí
es domina tota la vall del Belbo, un torrent emmu-
rallat d’àlbers. Mira les vinyes rovellades, l’esplen-
dor verda de les riberes, aquest exercici de perspec-
tives. Així és la literatura: perspectives dels llenguat-
ges. Sempre partesc d’un viver de materials de la
meva infantesa: històries de vius i de morts que em
contava la gent del poble. I sabia que m’amarava
de la saor de la llengua. Per les paraules que un
escriptor fa servir, pots saber qui és. Mira els cama-
rades de la guerra d’Espanya: uns els anomenaven
rojos, els altres, lleials, uns, comunistes o subver-
sius, els altres, patriotes. Aquestes paraules t’indica-
ven amb qui parlaves, i en cada cas significaven
una cosa diferent. En les paraules que fas servir hi
ha la teva classe i la teva feina, allò que saps, allò
que menges, les persones que tractes. En les parau-
les hi és tot.” Stop!

A Mercè Rodoreda la vaig trobar en un temps
ginebrí. Mentre em passejava per la Ginebra anti-
ga, amb llibreries de vell, botigues de bombons i
jardins antics sempre verds, la veia: abric beix i
llarg fins als peus, els cabells amb grans ones i
aquells ulls vivíssims que ho controlaven tot. El
1954 ella sortia de moltes agonies i resurreccions
de l’ànima i al costat del seu gran amor, Armand
Obiols, havia trobat una certa tranquil·litat. Sedi-
mentava tot aquell viure arriscadament. I escri-
via per afirmar-se, per sentir-se, per ésser. La
llengua catalana li arribava a calrades: el català
de l’avi, el de la Barcelona de la República, el de
la guerra, el de la solitud. L’exili era com un
llumí fràgil que li feia veure una radiografia espe-
cial de la llengua, que li revelava músiques oblida-
des, que li feia sentir batecs perduts. De les coses
que havia viscut, de situacions i ambients, de
problemes, n’extreia materials novel·lescs, poè-
tics, materials arrelats a dintre, vivíssims. Rodore-
da a Ginebra es concentrava en la recerca d’una
forma, en l’amor d’unes paraules estimades.
Atènyer un caràcter nacional excavant cada vega-
da més en els caràcters íntims del català, locals, i,
amb aquesta feina esforçada, aconseguir que
aquesta obra sia universal, fou la brodaria rodo-
rediana. Gràcies a ambdós! I per molts d’anys!

DOCUMENTALS

CULTURA INDEPENDENT
HOMENATGE

Ocaña. La
galeria d’art
La Rosa del
Vietnam re-
corda amb
l’exposició
Beata Ocaña
el transfor-
mista i trans-
gressor José
Pérez Ocaña,
el popular Ocaña (Canti-
llana, Sevilla, 1947-1983),
als 25 anys de la seva de-
saparició, ocorreguda des-
prés d’incendiar-se la dis-
fressa que portava en les
festes del seu poble.

Dibuixos originals i
obres de paper maché,
com les seves dues ver-
ges, l’Assumpció i la Di-
vina Pastora, acompa-

nyades de bens i pastors i
el Sol que després d’in-
cendiar-se va provocar la
seva mort, formen part
de l’única exposició que
recorda aquest artista
naïf i provocador a la se-
va ciutat d’adopció. Bea-
ta Ocaña, La Rosa del
Vietnam (Peu de la Creu,
21). Del 26 de setembre
al 15 de novembre.

Docúpolis.
50 documen-
tals seleccio-
nats entre
més de
1.000 cintes
procedents
dels cinc
continents
participen
en la VIII
e d i c i ó
d’aquest festival interna-
cional que se celebra fins
diumenge al Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB).
Les pel·lícules compe-
teixen en una de les qua-
tre categories oficials: Mi-
llor Documental, Opera
Prima (com la israeliana
The Alpha Diaries —a la

foto—, que es projectarà
demà divendres a l’audito-
ri del CCCB), Millor
Curtmetratge i Off Docú-
polis. En les edicions ante-
riors, la competició ha ori-
ginat prop de 4.000 títols,
que formen part de l’ar-
xiu del festival. Docúpolis
(CCCB). De l’1 al 5 d’octu-
bre. www.docupolis.org

Potag’08. La cul-
tura indepen-
dent de Barcelo-
na té una cita
amb els tallers
d’artistes del ba-
rri de Gràcia.
Des d’avui i fins
al pròxim diu-
menge dia 5,
més de 90 artis-
tes obriran els 23 ta-
llers en els quals realit-
zen els seus treballs a
tothom qui vulgui visi-
tar aquests llocs de cea-
ció.

Potag pretén ser
una evolució als clàs-
sics tallers oberts, bus-
cant nous públics i rei-

vindicant els espais in-
dependents com a pa-
trimoni de la ciutat.
De forma paral·lela se
celebraran actuacions,
happenings, projecci-
ons i xerrades. Po-
tag’08 (Gràcia). 2, 3, 4
i 5 d’octubre. www.pro-
jectepublic.net

Almazen. L’espai de
creació i difusió artísti-
ca ubicat al Raval bar-
celoní enceta nova
temporada avui amb
l’espectacle d’Alma
Tango Un cuento una
receta (a la imatge),
amb Sandra Rehder i
Sergio Ferreira, for-

mat per contes on ca-
da relat ofereix una re-
cepta de cuina. En la
nova temporada es
presentaran especta-
cles teatrals, de varie-
tés, poètics i musicals,
entre altres. Almazen,
(Guifré, 9 bajos). www.
almazen.net

Festival Ulls. Teatre, música, es-
pectacles de carrer, arts visuals,
pintura, performances, DJ’s,
master class, cinema, i molt més,
és el que la segona edició del
Festival Barcelona Cultura Ulls
proposa per als pròxims dies 8 i
12 d’octubre.

Ulls és un festival cultural mul-
tidisciplinar on tenen cabuda no-
ves tendències, creadors, especta-
cles i artistes de diversos països
llatinoamericans i espanyols, com
la companyia Teatro Lírico de
Muñecas (Argentina), Una Mika
(Veneçuela), Victoria Spunzberg
(Catalunya), La Lupe Teatro (Ca-
talunya i Balears), Oveja Negra
(Uruguai i Itàlia), Chroma Teatre
(Argentina), el show televisiu de
l’argentina afincada a Barcelona
Melina Pereyra, l’espectacle de la

companyia basca Oh! My God (a
la imatge) o les pintures dels anda-
lusos María García-Doncel i
Francisco Ratia.

La primera edició del festival,
celebrada l’any 2006, va tenir

com a seu única el
Teatre Nacional
de Catalunya.
L’edició d’aquest
any, que compta
amb el suport de
l’Institut de Cultu-
ra de Barcelona
(ICUB), s’obre a
la ciutat i els 15 es-
pectacles previstos
es desenvoluparan
en diferents seus,
com el Palau de la
Virreina, l’Institut
del Teatre o la bi-

blioteca Bonnemaison, així com
espais a l’aire lliure com la Plaça
del Rei, la del centre cívic Can
Basté o la del Surtidor. Festival
Ulls (diverses seus, Barcelona), del
8 al 12 d’octubre. www.ulls.orgAg

en
da

MAGNA DONNELLY
ESPAÑA, S. A.

CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se convoca junta general extraordi-
naria de accionistas de la sociedad, que
se celebrará en el domicilio social el día
10 de noviembre de 2008, a las 10
horas, en primera convocatoria y, en su
caso, a la misma hora del día 11 de no-
viembre de 2008, en segunda convoca-
toria, para deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Cambio de denominación
social.
Segundo. Modificación del artículo pri-
mero de los estatutos sociales.
Tercero. Delegación para elevar a públi-
co los acuerdos que se adopten.

Polinyá (Barcelona), 25 septiembre 2008
Esteban Mañá Rey, vicesecretario

del Consejo de Administración

Pavese &
Rodoreda: sempre

BIEL MESQUIDA
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Aquesta famosa Educació
per la Ciutadania era no-
més foc d’encenalls.

Hauria estat una bo-
na eina, però ha resultat ser
molt poqueta cosa.

Si el que es volia era ajudar a
crear ciutadans lliures, hauria
pogut incloure per exemple una
contrahistòria del nacionalisme.
Els nois de Castella haurien
après que la corona espanyola
va ensangonar i saquejar Amèri-
ca Llatina, que va expulsar
jueus i musulmans a riades i per
decret, que va parir l’execrable
Inquisició, que l’himne nacional
és en realitat una marxa prussia-
na i que la bandera era blanca
encara al segle XVIII. També es-
taria bé recordar que fins al
1824 s’exigia un certificat de
“puresa de sang” com a condi-
ció per ser mestre. I aprendre
que el mite fundacional del na-
cionalisme liberal —la guerra
del Francès— només prova in-
competència i traïció: que el re-
dactor del ban de l’alcalde de
Móstoles cridant a la resistència
sigui el mateix que després per-
petrà l’esperpèntic decret que
convertia en parèntesi la Consti-
tució i restaurava l’absolutisme
és molt il·lustratiu.

Els nois catalans també tin-
drien feina. Després de repassar
que a l’Alguer es parla català
perquè es va trinxar tothom que
hi vivia abans, es recordarien les
fortunes guanyades amb el
tràfic d’esclaus per indians que
encara tenen estàtues dedicades
a Barcelona. I seria imprescindi-
ble una altra mirada a l’herois-
me de 1714: Rafael Casanova
no defensava Catalunya –sinó
Barcelona— i no va morir en
combat, sinó tranquil·lament al
llit com a funcionari de Felip V.
A més, el nostre gran aliat en
aquesta guerra va ser durant
molt de temps… Madrid. Tam-
bé podria ser interessant recor-
dar que a la Barcelona de finals
del segle XIX hi havia tres pla-
ces de toros i no havien vist ba-
llar mai una sardana. “Baile ra-
ro”, sintetitzava La Vanguardia
al 1892.

Alguns polítics segur que esta-
rien d’acord que aquesta perillo-
sa matèria provocaria falta d’au-
toestima. És cert, però sobretot
per ells: els ciutadans lliures difí-
cilment els suportarien més.

El gest d’un mosso col·locant-se la seva gorra . / TEJEDERAS

Ciutadans
PERE RUSIÑOL

JESÚS GARCÍA

La història recent dels Mossos
d’Esquadra pot reconstruir-se a
partir de dos números: el 1.377 i
el 16.161. Són els tips de dos poli-

cies catalans; una espècie de carnet
d’identitat que els agents llueixen, obliga-
tòriament, als seus uniformes. La distàn-
cia que separa aquestes xifres és la ma-
teixa que uneix, al voltant d’una taula
grisa i rectangular, els seus propietaris.
Sota el 1.377 s’amaga el comissari Emili
Quevedo, que als 48 anys ha arribat a
l’esgraó més alt del cos i és un dels agents
amb major antiguitat: pertany al grup de
valents que va integrar la primera promo-
ció de mossos de l’etapa democràtica. El
16.161, capicua, revela la figura de Mari
Carmen Linares. Té 31 anys i encara és
agent en pràctiques, perquè acaba de sor-

tir de l’última fornada policial, la vint-i-
unena promoció.

Quevedo i Linares s’han reunit a la
comissaria central de Barcelona, la de
Les Corts, que l’any passat es va fer tris-
tament famosa pels episodis de maltrac-
taments a detinguts. Ho fan, però, per
intercanviar impressions al voltant d’un
esdeveniment feliç: el 25è aniversari del
naixement del cos. O, més ben dit, del
seu renaixement en època democràtica,
perquè les arrels de les Esquadres s’en-
fonsen al segle XVIII. La data escollida
pel Departament d’Interior com a punt
de partida és el 14 de juliol del 1983.
Mentre els francesos celebraven el seu
dia nacional, el Parlament aprovava la
Llei de creació de la policia autonòmica.
El 2008, a més, coincideix amb la finalit-
zació del desplegament dels Mossos, que

l’1 de novembre arriben a les comarques
de Tarragona i ocupen, així, l’últim terri-
tori que segueix en mans del Cos Nacio-
nal de Policia i de la Guàrdia Civil.

Per celebrar tot plegat, Interior inau-
gura demà una exposició que repassa la
història dels Mossos i que, un cop exhibi-
da a Barcelona, recorrerà diverses ciutats
catalanes. A això s’hi suma un solemne
acte institucional i la publicació de diver-
sos llibres sobre la policia autonòmica,
que en 25 anys ha passat de custodiar els
edificis públics a liderar investigacions
contra bandes organitzades de l’Est. Un
camí que —tothom ho reconeix— ha es-
tat llarg i difícil, però que ha tingut una
divisa: crear una policia diferent a la que
el país havia conegut; és a dir, democràti-
ca i, sobretot, propera al ciutadà.

 Passa a la pàgina 2

Lluís Muntada ressenya la darrera novel·la de Joaquim Pijoan, ‘L’amor a Venècia’ �
Pilar Encuentra entrevista l’artista Josep Royo � Josep Casamartina analitza una

exposició sobre Magnelli a la galeria Oriol de Barcelona
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Els Mossos ajusten
l’esquadra

Una mostra i un llibre del primer director, Miquel Sellarès,
emmarquen els 25 anys d’un cos que ultima el seu desplegament


