
EXPOSICIÓ

Bressolat pels trons i llamps d’una tempesta
anunciada rere els vidres del jardí i per aques-
ta música consoladora del Crepuscule with
Nellie que Thelonius Monk va fer per a la

seva dona, faig que la meva tristesa, enervant i an-
goixosa com un guant de seda ofegador, es vessi cap
a l’exterior de la còrpora i m’amari d’aquella sereni-
tat desitjada que els clàssics definien com l’elegància
moral. Crec que el meu exercici asserenador fracas-
sa en cadascun dels intents. Sé una de les causes
d’aquesta morbidesa que m’ataca. El clima moral
de la societat política baleàrica (no m’ha agradat
mai que a les Illes Balears les anomenin com “les
Illes”. I sabem que el llenguatge no és mai innocent.
Feixista, ens digué que era, amb bones i sàvies
raons, el mestre Barthes a la seva lliçó inaugural al
Collège de France), sí, l’atmosfera ètica dels polítics
baleàrics put de mala manera. Fa oi. Fa fàstic.

No escriuré cap dossier periodístic sobre els pre-
sumptament corruptes, quasi tots del Pepé i uns
quants d’Unió Mallorquina. Tot el ventall de malife-
tes que es poden realitzar des del poder —des de
requalificar terrenys, emblanquinar diners, prevari-
car, pagar comissions, falsejar contractes, etcètera,
fins a utilitzar els euros públics per anar a cases de
senyores com el Rasputin de Moscou o a cases de
senyors com Casa Alfredo de Palma— formen el
rosari, del darrer govern autonòmic de Jaume Ma-
tas, que va partir, just perdre les eleccions, cap a
Washington. Si aquest enfiloll de corrupcions políti-
ques és un símptoma fefaent de la salut moral d’un
país, l’estat de la llengua catalana en seria un altre
prou essencial. La corrupció de la llengua demostra
ben a les clares que aquesta societat baleàrica està
malalta. He fet un exercici dur i difícil aquests dar-
rers mesos en l’àmbit de les Illes Balears: escoltant
les sessions parlamentàries, sentint les declaracions
dels polítics, llegint els comunicats dels partits, m’he
trobat amb un català bord, insegur, moll, malgirbat,
amb una sintaxi catastròfica, un vocabulari imprecís
i una fonètica embullada. Digue’m com parles i et
diré com penses.

Els nostres polítics baleàrics pensen sense tenir
controlats els esquemes mentals que organitzen la
frase, manegen una llengua farcida de mots espuris,
amb una construcció inconnexa i moltes de vegades
calcada de l’espanyol i amb una semàntica vaga i
esbravada. Per a ells la llengua no és una cosa sòlida,
un cos articulat amb una lògica interna que funcio-
na perfectament quan tens les idees clares que tro-
ben les paraules justes per expressar-se. Parlar amb
frases embastades, l’oblit o el desconeixement dels
pronoms febles, la dicció confusa: tot són símpto-
mes d’una banalitat moral espantosa.

Potser la meva anàlisi és esquemàtica i molt
generalitzadora, emperò he de dir que les excepci-
ons que fugen d’aquestes regles són, per desgràcia,
mínimes. Això és el que em preocupa, això és el
que em fa tremolar, aquesta amplíssima no-cultu-
ra, metàstasi dins la classe política baleàrica, que
ni s’adona del seu analfabetisme, ni de la seva
mediocritat terrible, ni de la barbàrie que injecta a
la vida pública. Si els polítics baleàrics no en són
conscients, difícilment podran canviar, i avança-
rem dins aquest estat de desculturalització que és
un dels genets d’una apocalipsi ordinària d’aquest
nou segle. Si no es té consciència de la llengua
pròpia, poc país es pot fer. Gens.

TEATRE

CULTURA PALESTINA
ARTS VISUALS

Inside22@. El districte de
la innovació de Barcelona,
el 22@ de Poblenou, obre
les seves portes a la creació
artística contemporània
amb aquesta mostra d’ar-
ts visuals i músiques con-
temporànies. L’encontre
d’aquest any presenta més
de 30 propostes artísti-
ques: concerts, shows au-
diovisuals, perfomances,
projeccions o tallers. Hi
participen més de 100 artis-
tes emergents i innova-
dors, com Árbol & Erre
que Erre, Pulshar, Argen-
to Tango Fusión, Le Petit
Ramon o Strictags, amb la
finalitat d’apropar a to-
thom les creacions deriva-
des de la irrupció de la tec-
nologia digital i multi-

mèdia. Les activitats se ce-
lebraran en espais públics,
com el Casino de
l’Aliança, que acollirà la
inauguració, i empreses
d’aquest districte. Insi-
de22@. Diferents espais de
Poblenou (del 6 al 8 de no-
vembre) www.inside22.net

Mostra de
Teatre. Quin-
ze especta-
cles de tea-
tre de crea-
ció pròpia,
petit format
i gairebé
tots inèdits
configuren
la cartellera
de la XIII
edició de la Mostra de
Teatre de Barcelona, que
se celebrarà al Teatre del
Raval.

La mostra concedirà
premis al millor muntat-
ge, especial del jurat, po-
pular, actriu i millor actor,
i tres dels espectacles guar-
donats estaran en escena
un mes en el mateix teatre

del Raval. Com a novetat,
l’edició d’aquest any in-
clou una gira per sales ubi-
cades a Igualada, Grano-
llers, Tarragona, Sabadell
i Reus. XIII Mostra de
Teatre de Barcelona. Tea-
tre del Raval (entre el 4 de
novembre i el 12 de desem-
bre) www.mostradeteatre-
debarcelona.com

Pales t ina .
Per tercer
any consecu-
tiu se cele-
bra la cam-
panya Ben-
vinguda Pa-
lestina, amb
la finalitat
d’apropar la cultura
d’aquest poble a casa
nostra. L’edició
d’aquest any, centrada
en els 60 anys de l’ocu-
pació, ha programat
30 activitats de caràc-
ter lúdic i cultural però
també de reflexió i de-
bat en 12 poblacions
catalanes. Dos dels
plats forts són l’espec-

tacle de titelles de Hos-
sam Zuheika i el grup
de música folk Na-
hawand. A més, se cele-
brarà la I Mostra de
Cinema Palestí, en la
qual es podran veure 9
pel·lícules. Benvinguda
Palestina 2008. Dife-
rents seus. Fins al 30 de
novembre. www.marha-
ba.palestina.cat

Fotografia i dansa.
Cesc Gelabert (a la
imatge), Mercedes Bo-
ronat, Inés Boza,
Marta Carrasco, Sol
Picó, Àngels Marga-
rit i Seza Tempo són
alguns dels coreògra-
fs i grups de dansa
més destacats de l’es-
cena catalana actual.
L’exposició de foto-

grafies, vídeos i repor-
tatges de Manu Trillo
recull algunes de les
seves creacions i la for-
ma d’entendre la dan-
sa de cadascun d’ells,
la seva personalitat, i
les seves emocions. El
rostre darrere del mo-
viment. Mercat de les
Flors (del 31 d’octubre
al 31 de desembre).

Altars dels morts. Aquí fem pane-
llets, castanyada i omplim de flors
els cementiris. A Mèxic fan alta-
rets i celebren el dia amb música,
balls i ofrenes. Aquests dies, diver-
ses entitats barcelonines, en
col·laboració amb el Consulat de
Mèxic, han decidit compartir la
tradició del país asteca tot organit-
zant un seguit d’activitats que co-
mencen avui i duraran fins al 2 de
novembre, quan es farà un recorre-
gut nocturn pel cementiri de Poble-
nou, on hi haurà dues tombes de-
corades segons la tradició mexica-
na.

Cada entitat muntarà el seu Al-
tar dels morts. El del Museu Bar-
bier-mueller estarà dedicat a Gui-
novart, del qui el museu presenta
també una exposició, i estarà
instal·lat al pati decorat amb les

típiques flors, veles i calaveres de
sucre. L’Etnològic de Montjuïc or-
ganitza tot un seguit de tallers i el
dia 2 també presentarà la seva Ofre-
na, que estarà exposada fins al 7 de
desembre. A la Facultat de Geogra-
fia i Història l’altar estarà dedicat a

Pere Bosch Gimpe-
ra, historiador que
va morir exiliat a
Mèxic, i comptarà
amb la participa-
ció dels alumnes i
professors del cen-
tre. A Casa Amèri-
ca Catalunya el te-
ma seran les vícti-
mes de la recent
onada de violència
que ha afectat el
país. També hi hau-
rà altars a la llibre-

ria Altair, a la galeria Baeskoa i a
diferents restaurants mexicans.

Dia dels morts 2008. Com-
partint tradicions. Del 30 d’octu-
bre al 7 de novembre. www.bcn.
cat i http://culturaconsulmex.
blogspot.comAg

en
da

Un dels altars de morts mexicà decorat.

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
EDICTE 

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en data 28 d’octubre de 2008, va aprovar inicialment, de
conformitat amb l’article 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el projecte
d’Ordenança general reguladora dels preus públics municipals que haurà de regir per a l’exercici
2009. 
De conformitat amb el que preveu l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’apro-
va el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el text de la nova Ordenança general
reguladora dels preus públics municipals,  estarà exposada al públic, en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, en un diari dels de més difusió de la Comunitat Autònoma i en el Butlletí Oficial de la
Província, durant el termini de 30 dies comptadors des del dia de la publicació del present edicte
al Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública d’aquesta Ordenança general de preus públics ,  els interes-
sats podran examinar l’expedient en les oficines de l’Administració Tributària, d’aquest
Ajuntament, situades al C/ Girona, 10, 1.ª planta, edifici la Farga , i presentar les reclamacions i
al·legacions que considerin oportunes. 
De no produir-se cap reclamació, passat el període d’exposició pública, els acords adoptats esde-
vindran definitius, publicant-se, en el Butlletí Oficial de la Província, els acords definitius i el text
íntegre de la nova Ordenança general dels preus públics municipals,  la qual , s’aplicarà a partir de
l’1 de gener del 2009 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

L’Hospitalet, 28 d’octubre de 2008
La tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Economia i Hisenda

Per delegació de signatura, (3976/2008 de 3 de juny)
El cap de Servei d’Administració Tributària, Santiago Comillas Hernández
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El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en data 28 d’octubre de 2008, va aprovar inicialment, de con-
formitat amb l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Projecte
d’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació del tributs municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2009. 
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pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el text de la nova Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs, municipals estarà exposada al públic, en el tau-
ler d’anuncis de l’Ajuntament, en un diari dels de més difusió de la Comunitat Autònoma i en el Butlletí
Oficial de la Província, durant el termini de 30 dies comptadors des del dia de la publicació del present
edicte al Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública d’aquesta Ordenança General,  els interessats podran examinar
l’expedient en les oficines de l’Administració Tributària, d’aquest Ajuntament, situades al c/. Girona,
10, 1ª planta, edifici la Farga , i presentar les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. 
De no produir-se cap reclamació, passat el període d’exposició pública, els acords adoptats esdevin-
dran definitius, publicant-se, en el Butlletí Oficial de la Província, els acords definitius i el text íntegre
de la nova Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals,  la qual , s’a-
plicarà a partir de l’1 de gener del 2009 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o dero-
gació.
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ITALCAMI, S. A. U.
(EN LIQUIDACIÓN)

La junta general extraordinaria de
accionistas de la sociedad, celebrada el
22 de octubre de 2008, acordó, por
unanimidad, entre otros acuerdos, la
disolución y liquidación de la compañía,
aprobando el siguiente balance final de
liquidación:

ACTIVO CORRIENTE Euros
Crédito a 
DETECAMI, S. A. U. ......... 134.155,77

Total activo ..................... 134.155,77

PASIVO
PATRIMONIO NETO ......... 134.155,77
Capital .............................. 114.543,93
Reservas ........................... 23.150,01
Resultado del ejercicio ..... –3.538,17

Total patrimonio
neto y pasivo ................. 134.155,77

Lo que se comunica para general cono-
cimiento.

Barcelona, 27 de octubre de 2008
El liquidador único, Daniela Inghirami

El incorruptible, de la Cía Óscar Huéscar.

Crepuscle amb
llengua
BIEL MESQUIDA
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Vivim temps difícils i, com
és lògic, ja s’han anunciat
retallades dràstiques dels
pressupostos públics. Es

tracta de fer front a les nombro-
ses despeses socials que provoca-
rà aquesta gran crisi conseqüèn-
cia, diuen els experts, de la cobdí-
cia dels poderosos. Gairebé segur
que una de les víctimes de la reta-
llada serà la cultura. Les institu-
cions tindran menys diners per
fer el mateix que feien i poca cosa
es pot esperar d’un patrocini pri-
vat que fins ara només ha entès el
mecenatge des d’una perspectiva
materialista. És a dir, més que me-
cenatge el que s’ha fet, en gene-
ral, és màrqueting i propaganda,
i quan vénen mal dades, ja se sap,
això és el primer que es retalla.

De filantropia, estrictament
parlant, n’hi ha hagut poca. La
majoria d’empreses, fundacions
o particulars prefereixen tenir el
seu propi centre i programa per
tal que quedi clar de qui és què.
Per això s’asseguren que el seu
nom surti ben gran per tot arreu.
D’acord que les lleis potser no
ajuden gaire, però això no impor-
taria tant si en lloc de beneficis
fiscals el que es busqués amb el
patrocini fos retornar a la socie-
tat una part del que ells han gua-
nyat (i aquí penso en la indústria
turística, tan beneficiada ella dels
esforços culturals i tan mesquina
a l’hora de col·laborar-hi).

Ara que es parla tant de refor-
mar el capitalisme i de la necessi-
tat de recuperar l’ètica i la moral,
seria un bon moment perquè em-
preses, bancs i particulars recor-
dassin que la cultura forma part
del que se’n diu I+D. La cultura,
i especialment la contemporània,
és una inversió a llarg termini de
la que no es poden esperar rèdits
instantanis, però que si no es fa
tota la societat hi surt perdent a
la llarga. Ells també. Ja que l’Es-
tat ha sortit a salvar els capitalis-
tes i segueix assumint, al nostre
país, gran part de les despeses de
les institucions culturals bàsiques
(biblioteques, teatres, museus..),
potser estaria bé que també els
capitalistes assumissin que po-
den i han de contribuir a millorar
la cultura de tots. Amb espècies
(com, per exemple, donacions
per enriquir les col·leccions dels
museus públics) o amb diners.
Llavors sí que es mereixeran el
nom de mecenes.
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CATALINA SERRA

CARLES GELI

L’Any Rodoreda no s’ha acabat i
rar és el dia en què no hi hagi una
activitat relacionada amb l’escrip-
tora. Aquesta setmana, sense

anar més lluny, ha començat al Palau de
la Virreina el cicle Converses a Barcelona
dedicat a la presència de la guerra en
l’obra de Rodoreda i a Nova York, la
North American Catalan Society va or-
ganitzar també el passat dia 24 un simpo-
si sobre l’escriptora, mentre l’Institut del
Teatre acaba d’anunciar que li dedica la
seva primera guia temàtica digital. Això
per no parlar dels actes que aquest nov-
embre tindran lloc a diverses ciutats de
França (Burdeus, París i Orleans). En fi,
que la quantitat d’actes és enorme. Basta
fer una ullada a www.anyrodoreda.cat.

Tanmateix, aquesta tardor hi haurà
dos esdeveniments cabdals que realment
aporten noves dades sobre l’escriptora.
L’un serà l’exposició de la seva obra pic-
tòrica que es presentarà a partir del de-

sembre a l’entresòl de La Pedrera amb
comissariat de Mercè Ibarz. L’altre, arri-
barà a les llibreries a partir del dilluns. Es
tracta de l’espistolari entre Mercè Rodo-
reda i el seu editor, Joan Sales (Club Edi-
tor), del qual oferim aquí un avanç.

Qüestions romàntiques a banda (In-
ternet ha acabat amb la possibilitat de fer
llibres així: ningú guardarà tots els
e-mails creuats amb un altre per temes de
feina i, a més, l’escriptura és avui sacrifi-
cada per la immediatesa), la recopilació
que ara apareix és un pou de suggeri-
ments. D’una banda, del treball colze a
colze entre un editor i una escriptora,
ambdós d’una mateixa generació que les
ha vist de tots colors i que, a més, són del
morro fort: només cal resseguir el frec a
frec que mantenen ja des de les primeres
missives per temes com el títol o l’ús d’un
determinat vocabulari pels personatges...
En fi, un pols (i, després, amistat) que
més d’un autor avui hauria d’enyorar.

D’altra banda, hi sura una Rodoreda

més crítica amb el seu entorn i la cultura
catalana del que s’ha deixat veure fins
ara. Cal rellegir amb atenció els maste-
gots que reparteixen al món de la cultura
proper a la revista Destino o a la històri-
ca producció novel·lística en català.

Un tercer element és la presència de la
figura, massa cops tàcita, d’Armand
Obiols, en una relació, a banda de senti-
mental, inusual en les lletres catalanes i
cabdal en la narrativa de Rodoreda: ell
serà el millor crític de l’autora, un càrrec
que anirà ocupant Sales a mesura que
ella s’allunya de l’escriptor. Tot això ho
dibuixa la compiladora de les cartes i
biògrafa de Rodoreda, Montserrat Ca-
sals, en una tasca exquisida que explica
en aquestes pàgines. Pot estar contenta:
el llibre és de les escasses noves aportaci-
ons d’un centenari que sí tindrà Obra
Completa (Edicions 62), però no veurà ni
la correspondència Rodoreda-Obiols ni
la poesia completa. Potser al bicentenari.
 Pàgines 2 i 3

Marcos Ordóñez escriu sobre la dramaturga Lluïsa Cunillé, de qui es publica una
antologia que reuneix deu de les seves peces teatrals � Josep Casamartina analitza les

exposicions de Hiroshi Sugimoto i Beatriz Minguez a Barcelona

Amics d’escriptura
El Quadern ofereix un tast de les cartes inèdites entre Mercè

Rodoreda i Joan Sales que arribarà a les llibreries el proper dilluns


