
Quan Brossa posa el 1955 de títol de llibre
la frase El pedestal són les sabates fa una
mena de declaració graciosa de la gran
modèstia del seu viure d’estar per casa
contraposat idealment i frontalment a la

grandiloqüència dels monuments del moment.
També s’ha de dir que la frase en si és una veritat
òbvia i, en el cas de Brossa, del tot sincera. Ara,
quan entres dins del llibre veus que de fet la decla-
ració és grandiosa, i molt. Per començar, aquest
pedestre pedestal surt en una oda en estrofes sàfi-
ques, sense comes (només un punt al final de tot) i
amb majúscula a tots els començaments de vers,
que es diu ‘El gep incendiat’, com si fos una visió
del sol post. El poema parla del dia i de la nit i de
la lluna, que, entre altres coses, li fa l’efecte d’una
tortuga amb cara d’òliba en un gran dipòsit. A la
primera posada havia dit: “El dia branda el seu
escut de cuiro”. A la segona, diu: “La lluna és un
llum d’oli enmig del cel”. I després, a la tercera:
“Els brasers reben cucurulls de fum” i “La cera
sòlida dels caminals | Combat presències”. Tot
seguit ve l’estrofa de la nit: “La nit posa un insecte
al diamant | La nit té carboners a casa seva | I
grans escales fetes amb arrels | entrelligades”. La
següent comença afirmant que “S’apropa la nit
curta al dia llarg”, que a més de poder fer pensar
en el mes de juny, a mi em fa l’efecte que és una
cosa més densa de l’esperit original com ell sol de
Joan Brossa, en el sentit contrari al dels himnes de
la nit romàntics: la nit és curta sempre, ho és en
essència, per comprovar-ho només cal acomparar-
la amb el dia... I en fi a les estrofes segona d’últi-
ma i última passa això: “La llum que necessito
llampegueja | Ara ja no vull altre pedestal | que les
sabates || Aixeco el cap altíssim vora el mar | I es
topen els meus ulls amb els de l’òliba | Que xucla
l’oli del vell llantió | Amunt dins l’aire”. Sense
altre pedestal que les sabates sí que puc aixecar el
cap altíssim i establir contacte directe amb els ulls
de la tortuga-òliba del cel.

És en aquest llibre que hi ha la famosa oda ‘A
la Poesia’: “Cada hora modifica’t, Poesia; | Fes
campejar severa fantasia | Amb l’escalfor de l’es-
perit del poble”. I també li demana: “Torna,
amor meu, integra’t a les vides, | Uneix les fletxes
a la senzillesa”. Aquesta oda a la poesia es pot
lligar amb el llibre també de gran títol Els entre-
bancs de l’univers, i en especial amb el poema
‘Foscor d’aurora’, que acaba: “No em plau el
gripau docte. Cap fórmula. | Cap secta. Dels mes-
tres no sóc còmplice | Per enclotar l’enigma amb
cap dogma.”

El pedestal són les sabates és fet d’uns quants
poemes en forma de sonets, que n’hi ha de fulgu-
rants, i una majoria d’odes, com la del comte
Arnau (“comte matable”), la de Catalunya (“joia
interna en un racó de platja | Abandonada”), la
de la set d’acció (“Disparo llamps i afino conscièn-
cies”), l’extraordinària oda ‘Matinal’ (“Llegeixo
roques | I no hi ha res que jo no pugui vèncer |
Roda imponent la roca que llegeixo | Rebo de ple
l’esclat de la muntanya”). Cap al final n’hi ha una
d’homenatge a Gaudí (‘Dibuixat país’) i una d’ho-
menatge a Domènech i Montaner (‘La tanca del
bosc’) que acaba amb una expressió actual:
“Xauxa de xarxes”.
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Contra els tòpics. “És com
si la Bridget Jones s’apun-
tés a la Jihad”. Amb
aquestes paraules, el dra-
maturg britànic Mark Ra-
venhill defineix les coorde-
nades de la seva obra Pro-
duct. La peça és una agosa-
rada barreja d’amor i ter-
rorisme islàmic al fil de les
seqüeles de l’atemptat con-
tra les Torres Bessones i de
com aquest fet ha marcat
la mirada d’Occident cap
al món àrab. A l’obra, Ra-
venhill desfà tòpics i desta-
pa prejudicis en un text
centrat en un productor
de Hollywood que vol fer
una pel·lícula comercial

sobre la relació entre un
membre d’Al-Qaida i una
noia burgesa que l’11-S va
perdre el seu nòvio. Ama-
nida de comèdia, la his-
tòria arriba als escenaris
barcelonins de la mà d’un
actor, Julio Manrique, que
l’any passat ja va demos-
trar la seva solvència en la
direcció amb La forma de
les coses. Ara torna a que-
dar-se entre bambolines
en aquest espectacle inter-
pretat per David Selvas,
Mireia Aixalà i Norbert
Martínez. Sala Beckett
(Alegre de Dalt, 55 bis).
Barcelona. Fins al 12
d’abril. —B. G.

Avantguarda=TrenK-
art. La modernitat
no radica només a
les grans capitals. És
a dir, també hi ha
avantguarda més en-
llà de Barcelona. En
part, gràcies a inicia-
tives com el festival
tarragoní TrenK-
art, que enguany ce-
lebra la cinquena
edició. Aquests dies
la cita (consagrada
a propostes marca-
des per la seva singu-
laritat i per les noves tecnologies)
arriba a la part més interessant del
seu programa. Així, l’Antic Ajun-
tament (Major, 39) acull avui (20
hores) una conferència de
Marcel·lí Antúnez, titulada Siste-
maturgia, on l’artista multimèdia
repassarà les claus del seu treball
iconoclasta. El mateix lloc serà de-
mà escenari (a les 20.30 hores)
d’una performance d’Antón Roca i

d’una jornada de debats convoca-
da allà el dissabte on es tractaran
temes com la vigència de la dansa
com a llenguatge escènic contem-
porani. A més, el mateix dissabte
(20.30 hores) al Conservatori (Ca-
vallers, 10), artistes de diverses dis-
ciplines (que abracen des del vídeo
a la instal·lació) es trobaran amb
el públic en una sessió d’intercanvi
d’experiències creatives on cada

participant oferi-
rà una mostra de
10 minuts de du-
rada del seu tre-
ball. En la pro-
gramació de
TrenK-art tam-
poc falten pro-
postes musicals,
concerts que de-
fugen les imposi-
cions comercials.
És el cas de l’ac-
tuació —d’entra-
da gratuïta—
que oferiran de-

mà (23.30 hores) a la sala Loop
(Pau del Protectorat, 5) Guillermo
Cides —intèrpret d’un instrument
anomenat stick, que és una barreja
de baix i guitarra— i l’heterodox
dj D_MelMac . Ja el mes que ve (el
25 d’abril) al Teatre Metropol
(Rambla Nova, 46) arribarà el
torn del cantautor Estalisnau Ver-
det, l’alter ego de Pau Vallvé, parti-
dari del lletgisme i de la paròdia.

Nostàlgia en color. El
fotògraf Gonzalo Jua-
nes va ser un dels pio-
ners en introduir el co-
lor als anys 60. Ho va
fer pel seu afany d’in-
novació, una constant
en la seva carrera. La
càmera de Juanes va
captar moltes escenes
quotidianes on abun-
den aquells pentinats
que només es podien
mantenir enlairats en
els caps de les dones
amb tones de laca. Són
estampes que agrada-
ran molt als nostàlgics,

si bé Juanes també
s’ha dedicat a retratar
paisatges miners, in-
drets que sempre sem-
blen tenir un drama
ocult. Autodidacte, el
fotògraf va formar
part del Grup Afal
amb companys com
Oriol Maspons, Ga-
briel Cualladó o Ra-
món Masats. En defini-
tiva, la modernitat que
portava pantalons de
campana. Fnac Trian-
gle (Plaça Catalunya,
4). Barcelona. Fins al
30 d’abril.
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da
Guillermo Cides i D_MelMac (esquerra) i l’artista Marcel·lí Antúnez.

Versions. Porta vint anys dedicada
al món de la música, que ha esdevin-
gut la seva vida. O potser és la ma-
teixa vida la que per a ella és músi-
ca? La gironina Susanna del Saz ha
fet ballar durant anys els catalans
als concerts de festa major com a
vocalista de formacions com l’Or-
questra de Girona, l’Orquestra Cos-

ta Brava o l’Orquestra Internacio-
nal Selvatana. En solitari, ara publi-
ca el seu segon disc, País Petit, en el
qual manlleva el títol homònim del
tema de Llach i versiona, a l’estil de
les vocalistes d’abans, cançons del
cantautor de Verges, Serrat, Ama-
deu Vives o Pep Sala i s’atreveix
fins i tot amb tot un clàssic del pop
com és l’Imagine de John Lennon.
www.susannadelsaz.es.

Una de les estampes captada per Gonzalo Juanes.
David Selvas en un moment de Product. / david ruano

Pedestal i
severa fantasia
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CARLES GELI

El català és la 88a. llengua més
parlada al món, just per sota del
zulú i per davant del búlgar i el
suec. És una bona metàfora de la

seva situació actual, a un quart de segle
de la Llei de Normalització Lingüística
a Catalunya, el 18 d’abril de 1983.
L’avenç del català ha estat inqüestiona-
ble, però la seva translació, presència i ús
en la vida quotidiana és força més discu-
tible. Els rètols externs, per exemple, són
majoritàriament en català, com demana
“almenys” la llei... sempre i quan siguin
grans empreses o institucions; una altra
cosa és la retolació interior; també varia
i molt (segons la ubicació de l’establi-
ment) el comportament dels dependents
d’una mateixa cadena a l’hora d’atendre
un client que se’ls hi adreça en català; no
hi ha xifres exactes, però cap expert creu
que superi el 4% el nombre de productes
etiquetats en català...

Potser tot vingui ja de l’avui festejada
primera normativa, qualificada ara “de
normativa de plantejaments molt modes-
tos”, segons admet Lluís Jou, director
general de Política Lingüística de la Ge-

neralitat entre 1996 i 2003. I això, mal-
grat que Aïna Moll, a qui li va tocar tirar
la llei endavant, va buscar un consens
que va aconseguir (la llei s’aprovà per la
cambra catalana amb una sola absten-
ció). El preu, però, van ser quatre esbor-
ranys, en els quals es van anar perdent
llençols a cada bugada. “El primer era
molt radical, inspirant-se molt en el pla
del Quebec; després va quedar tot molt
vague; però el pecat original era al pri-
mer Estatut, que ja no deixava clar el
model lingüístic a seguir”, puntualitza el
filòleg i doctor en Ciències Polítiques Al-
bert Branchadell. “El coneixement de la
llengua dels funcionaris va quedar fora,
com d’altres temes tabú, però tot i així la
llei va anar dues vegades al Tribunal
Constitucional; va aconseguir un con-
sens molt aparent, però fictici”, creu
Jou.

“Hi va haver cinisme i hipocresia la-
tents perquè se sabia que era una llei
exclusivament de drets, fet pel qual en el
dia a dia es podria prescindir completa-
ment del català. Quan a la Llei de Políti-
ca Lingüística del 1998 ja hi van apa-
rèixer els deures de ciutadans i empreses,

llavors van saltar com a feres des de dins
i fora de Catalunya”, descriu Joan Mar-
tí, president de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans.

“Ni molt menys va ser el gran salt
endavant previst”, valora Bernat Joan
(ERC), actual Secretari de Política Lin-
güística, departament ara adscrit a Vice-
presidència. Si la del 98 és la llei encara
avui vigent, té previst Joan preparar-ne
una de més agosarada? “És pot anar
molt més enllà jurídicament, però ara no
tindríem prou suport per tirar-ho enda-
vant al Parlament”, apunta, tot adme-
tent, sense dir-ho, que no comptaria
amb el suport dels companys de tripartit
en el Govern.

“Sap greu, però sí que podríem dir
que aquella llei ha fet llufa”, se sincera
Jou. Es volia reforçar el paper del català
a l’Administració de Justícia, una major
presència del català en els mitjans de
comunicació privats... “És evident que
no s’ha aconseguit del tot, però és que a
la llei tampoc hi havia ni una referència
a Internet, ni a la població immigrada,
fenomen llavors inimaginable”.

 Passa a la pàgina 2

El bonisme, cal reconèixer-
ho, dóna bons titulars.
Com ara: “El castell de
Montjuïc serà un centre

per la pau”. Que maco. L’odia-
da fortalesa des de la qual Fe-
lip Vè bombardejava el Born i
on el president electe de Cata-
lunya va ser afusellat pel feixis-
me passarà a ser ara un lloc de
debat sobre la cooperació inter-
nacional. És indubtable que la
societat millora. Ara, per sota
del titular ve la lletra petita i
aquesta l’acostuma a carregar
el diable. Resulta que al futur
consorci que ha de gestionar el
centre hi ha de figurar, segons
l’acord de cessió, el Ministeri
de Defensa. I està clar, algunes
ONG que haurien de
col·laborar-hi arrufen el nas,
preguntant-se amb bona lògica
si podran parlar lliurement de
la producció i distribució d’ar-
mes a Espanya o sobre la guer-
ra de l’Iraq, on aquell ministeri
hi va enviar les tropes. Tot ple-
gat sembla com ficar la guineu
al galliner, apel·lant al bon rot-
llo que ha de regnar entre les
espècies, quan el més probable
és que algú acabi prenent mal.

A mi, francament, el projecte
em sembla un disbarat. Jo diria
que un centre per la pau amb
vocació de convocar debats in-
ternacionals hauria d’estar en
un lloc ben comunicat i amb ca-
pacitat d’acollida, posem per
cas el Fòrum —no es va cons-
truir justament per això?—, i
que en canvi el castell acumula
un patrimoni militar històric
que, lluny de dispersar-lo, cal-
dria ordenar, conservar i expo-
sar de forma entenedora i, si no
fos molt demanar, objectiva, en
un recorregut que podria
tranquil·lament acabar
il·lustrant les missions de pau
en què participa actualment
l’exèrcit, molt sovint en
col·laboració amb ONG locals.

Montjuïc és un castell de guer-
ra, i això el nostre benvolgut
Ajuntament no ho podrà pas es-
borrar. Per cert, que aquest cas-
tell va servir fins al segle XVIII
per controlar la ciutat, però
molt principalment per defensar-
la dels atacs per mar. I en això el
Museu Marítim, que tan bona
feina està fent just a la falda de
la muntanya, molt probable-
ment hi podria aportar coses
d’interès. Ho dic per si pot servir
per anar ordenant idees. Sóc un
bonista, no hi puc fer més.

Català? Mig ple, mig buit
Als 25 anys de la Llei de Normalització Lingüística els avenços són tan
clars com les mancances en el bilingüisme real i l’ús social de la llengua

Castell
AGUSTÍ FANCELLI

Un rètol en català en una parada del mercat de la Boqueria de Barcelona. / MARCEL·LÍ SÀENZ

Simona Škrabec ressenya la novel·la ‘El silenci’, de Gaspar Hernàndez, Premi Josep
Pla� José Ángel Montañés entrevista l’historiador de l’art Xavier Barral � Xavier
Monteys analitza l’exposició ‘L’arquitectura del turisme’, que es pot veure al CoAC


