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Que l’ucraïnès Nikolai Go-
gol (1809-1852) és un
dels fundadors de la gran
literatura russa és una evi-
dència que han recone-

gut amb rara unanimitat una mu-
nió d’hereus, de Turguèniev a
Bulgàkov. Tots hi han après algu-
na cosa: la seua amarga compren-
sió de la condició humana, l’es-
trany enlluernament del seu idio-
ma, que domina fins al miracle i
l’exasperació, o la inquietant fan-
tasia de la seua imaginació satíri-
ca, on l’absurd i la vida quotidia-
na celebren unes noces que po-
den corglaçar.

Vladimir Nabokov deia que
Gogol és genial i és estrany, i
amaga el més genial de la seua
estranyesa en l’esclat imprevist
de tons incongruents, misterio-
sos com les ombres d’unes naus
sense nom que solquen en silenci
els estrets més recòndits
de l’ànima. Uns tons
que, segons el mestre
rus, la majoria de lec-
tors ni tan sols perce-
ben. No deixen per això
de quedar-hi atrapats. A
més de l’admiració dels
seus col·legues, Gogol
ha disfrutat de l’estima
popular arreu del món.
Prova d’aquest èxit és el
fet que bona part de la
seua obra s’ha traduït al
català, sovint més d’una
vegada. És el cas
d’aquest relat, Taras
Bulba, que el 1987 van
traduir Ramir Gual i
Joan Leita, i ara ens ofe-
reixen Reyes Garcia i Te-
resa Camañes. Aquesta
nova versió apareix en
una col·lecció juvenil,
amb pròleg, propostes
didàctiques i glossari.
Un format lògic, ja que
es tracta d’un vertiginós

relat d’aventures. Amb tot, el lec-
tor adult pot prescindir d’aques-
tes pedagogies i endinsar-se pel
seu propi peu en la que per a
Ernest Hemingway és una de les
millors novel·les que s’han escrit.
De vegades la traducció aplana
massa el text, però en conjunt és
llegidora, i algunes pàgines tenen
una gran plasticitat.

Taras Bulba és un llibre singu-
lar dins l’obra de Gogol. No té ni
l’opressiu realisme d’Ànimes mor-
tes ni la llòbrega fantasia d’El
capot. S’hi troba a faltar també,
a primera vista, el bigarrat gro-
tesc i la genial incongruència de
què Nabokov parlava. Amb tot,
hi batega en el fons, també ací,
un univers destarotat, d’una
crueltat rampant i quasi autopa-
ròdica. Ens trobem davant una
novel·la històrica, ambientada
en un univers feroç i primitiu, el
dels cosacs que defensaven la pà-
tria russa de les escomeses de po-
lonesos i tàrtars. Com a bon
romàntic, Gogol converteix les
seues gestes en un cant al nacio-

nalisme rus que es projecta en el
passat de l’epopeia mítica, que
presideix un personatge de mida
sobrehumana: Taras Bulba.

Però aquest personatge i les
seues accions no deixen d’incor-
porar la seua porció d’absurd,
com una autodestructiva dis-
sonància. Rere el brogit homèric
de la lliça se sent la remor de la
matança gratuïta d’innocents:
dones amb mans tallades, mon-
jos torturats, jueus assassinats
en massa, aldees incendiades, ciu-
tats mortes de fam. Durant la
guerra que ell ha provocat, Taras
Bulba assassina a sang freda un
fill seu i assisteix, impotent, al
suplici de l’altre, i no descansarà
fins que ell mateix trobe la mort.
Com els genis, els herois són es-
tranys. El cosac Taras és una fi-
gura aliena, inaccessible. Les pa-
raules de Gogol la convoquen,
però no la desvelen. I en això
s’agermana amb un altre bàrbar
solitari i vençut, Kahdjí-Murat
de Tolstoi. La gran literatura
també és un estrany diàleg.

Heus aquí, estimats lectors, una carta consolatòria de
Sèneca: al cap i a la fi, la mort és universal i a tots ens
iguala, i més val recórrer als clàssics estoics —sempre, i
en qualsevol circumstància—, que escriure malament a

causa d’un disgust. Passa la vida per a tothom, i per a uns haurà
estat motiu de distracció, per a d’altres camí ple de dignitat.
Tothom s’espanta de la darrera Parca quan talla el fil de la vida;
d’altres, els més nobles, la reben amb serenitat quan se li fa
present.

Vet aquí, doncs, la carta: Sèneca, Lletres a Lucili, Llibre XV,
Lletra XCIII, traducció de Carles Cardó (lleugerament modifica-
da), Fundació Bernat Metge, 1930:

“Cada dia repetim el destí: “Per què aquest és arrabassat a
mitja carrera? ¿Per què no ho és aquell altre? ¿Per què allarga
una vellesa l’un, i a un altre la vellesa l’afeixuga?” ¿I, què impor-
ta quant d’hora surtis d’on certament et cal sortir? No ens hem
de captenir de viure molt, sinó de viure a bastament, car per
viure molt necessites el destí, per viure a bastament, la diligència
de l’esperit. Llarga és la vida si és plena; com s’omple és atorgant-
se l’ànima el seu propi bé i assegurant-se el poder sobre ella
mateixa. ¿De què serveixen a l’un vuitanta anys passats en la
vagància? Aquest no ha viscut, sinó que s’ha atardat en la vida;
no ha estat una mort tardana, sinó llarga. Ha viscut vuitanta
anys. Caldria saber des de quin dia comptes la seva mort. Aquell
altre ha mort en la flor de l’edat. Però ha complert els deures de
bon ciutadà, de bon amic, de bon fill; en cap punt s’ha empere-
sit. Per bé que la seva edat sigui incompleta, la seva vida ha estat
completa. Diem de tal que ha viscut vuitanta anys. Diríem, més
aviat, que ha durat vuitanta anys, a menys que diguem que ha
viscut com ho diem dels arbres. Jo et prego, Lucili, que procurem
que, talment com les coses de gran preu, la nostra vida no sigui
gran en extensió, sinó en valor. Amidem-la per les obres, no pas
per la durada. ¿Vols saber quina diferència hi ha entre aquest
home enèrgic i menyspreador de la fortuna que ha sostingut
totes les lluites de la vida i ha estat elevat al bé suprem i aquell
que ha vist escolar-se nombre d’anys? L’un viu encara després de
la mort, l’altre abans de la mort ja era difunt. Lloem, doncs, i
comptem en el nombre dels benaurats aquell qui, per poc que
sigui el temps que li ha tocat de viure, n’ha tret profit. Car aquest
ha vist la llum veritable, no ha estat un de tants; visqué i visqué

vigorosament. Adés tin-
gué dies serens, adés la
resplendor de l’astre po-
derós brillà, com de cos-
tum, entremig de
núvols. ¿Per què pregun-
tes quant de temps vis-
qué? Viu: s’ha perllon-
gat en la posteritat i s’ha
gravat en la memòria

dels homes. No per això refusaria jo un escreix d’anys; però no
diré que m’hagi mancat res per a la benaurança si la durada dels
anys m’és tallada. No he fet pas els meus comptes sobre el més
llarg termini que una àvida esperança podia prometre’m, ans no
he deixat de mirar cap dia com el darrer. ¿Per què em preguntes
quan vaig néixer i si encara em compto entre els més joves? Duc
prou el meu compte. D’igual manera que dins una estatura
petita l’home pot ésser perfecte, així pot ésser perfecta la vida
dins la menor mesura de temps. L’edat es troba entre les coses
externes. La durada de la vida és cosa que no depèn de nosaltres;
que mentre jo visqui, visqui realment, és cosa meva. El que em
pots exigir és que no passi la vida en una vergonyosa obscuritat;
que meni la vida, i no la deixi passar inútil. ¿Preguntes quina és
la vida més duradora? Viure fins a assolir la saviesa. Qui hi ha
arribat, ha aconseguit no la fita més llunyana, sinó la més gran.
Llavors pot gloriejar-se ardidament i donar gràcies als déus i a si
mateix entre ells, i atribuir a la natura el que ha estat. I amb raó li
ho atribuirà, car li ha tornat una vida millor que no l’havia
rebuda. Ha ofert l’exemple de l’home bo, mostrant-ne el caràcter
i la grandesa; si gens de temps hi hagués afegit, hauria estat
semblant al passat. I tanmateix, ¿fins on s’estén la nostra vida?
Hem tastat el coneixement de totes les coses. Sabem de quins
principis es constitueix la naturalesa, com estableix l’ordre del
món, per quines tongades fa tornar l’any, com fuig l’hivern i
arriba la primavera, com tot estiu s’acaba a l’hora tardoral.
Sabem que els astres es mouen amb impuls propi, que fora de la
terra no hi ha res immòbil, que tota altra cosa corre amb una
rapidesa que no para. Sabem com la lluna avança el sol, com rep
i com perd la llum, quina causa ens duu la nit i quina altra ens
torna el dia: cal anar allà on vegis de més a prop aquestes coses.
No és pas per aquesta esperança, diu el savi, de veure obrir-se
davant meu el camí envers els meus déus, que surto coratjosa-
ment. Cert que he merescut d’ésser-hi admès, i ja he estat entre
ells i a ells he dut el meu esperit, i ells a mi el seu. Però suposa que
moro i que després de la mort res no resta de l’home: no és
menor la meva fortitud d’esperit, encara que mori sense haver de
sortir enlloc. “No ha viscut tants anys com podia.” ¿Creus tal
vegada més feliç aquell gladiador que és occit al capvespre, que
el que ho és a migdia? ¿És que creus que hi ha ningú tan
ximplement cobejós de la vida que prefereixi d’ésser escanyat a
l’espoliari que a l’arena? La mort encalça a tots: qui occeix
atraparà l’occit. Molt poca cosa és allò per què hom es neguiteja
fora mida. Altrament, ¿quina importància té quant de temps
puguis evitar allò que a la fi és inevitable? Estigues bo”.

A la mare, in memoriam.

ENRIC SÒRIA

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Una carta de Sèneca
JORDI LLOVET

Un esclat a l’estepa

L’actor Yul Brynner interpreta el cosac Taras Bulba al film homònim de la novel·la de Gogol.

El senyor Pip / L’encantador
d’ossos
Lloyd Jones / F. E. Higgins
La Magrana / Cruïlla
248 pàg. 17 euros / 269 pàg. 15,50 euros

Predicar amb l’exemple és un
dels preceptes que aconse-
llem sovint a les persones que
ens demanen fórmules màgi-

ques per contagiar la lectura als
nens, a més d’oferir-los algun ma-
nual. Per aquells que són profans
d’un tema, però, a vegades té més
efecte la recomanació d’una novel·la
que l’abordi i que arribi a diversitat
de lectors que no una guia especialit-
zada, sovint de més difícil digestió.

El senyor Pip, de l’autor neozelan-
dès Lloyd Jones, és un llibre
excel·lent que es podria agafar com
un manual novel·lat d’animació a la
lectura, un model del precepte abans
esmentat: predicar amb l’exemple. El
llibre, traduït al català per Ernest Rie-
ra, narra la història dels habitants
d’una illa oceànica en guerra que no-
menen professor per als seus fills
l’únic home blanc que hi viu. Ell no
és mestre i transmet als nens la seva
devoció per Grans esperances, de
Charles Dickens.

En aquella situació i a través de
la literatura, el senyor Pip aconse-
gueix canviar la vida dels seus alum-
nes, ampliar el seu món, amplificar
la seva veu i transmetre l’enorme po-
der de la literatura. En l’obra, la lite-
ratura i la vida es confonen de for-
ma esplèndida i emocionant, i el per-
sonatge del mestre creix, a mida que
avança la novel·la, enmig d’uns fets
que ens sorprenen, com la desapari-
ció de l’exemplar de Grans esperan-
ces. A través de la imaginació i la
memòria dels joves, el mestre propo-
sa “rescabalar Grans esperances”.
Tot i que El senyor Pip no s’ha editat
en una col·lecció juvenil, pot arribar
també als joves, ja que la veu narrati-
va és la d’una nena de tretze anys i
tant l’estil com l’estructura i el con-
tingut no són complexos.

Les que sí s’adrecen als joves són
les primeres novel·les de l’autora an-
glesa F. E. Higgins, El llibre negre
dels secrets i L’encantador d’ossos,
on es rescabala l’estil de Dickens i,
encara que no se l’esmenta, n’esdevé
protagonista. Amb uns ambients
que recorden els que retratava l’au-
tor a les seves novel·les més popu-
lars, amb unes ciutats angleses del s.
XIX on les misèries i les diverses

actituds humanes estan al carrer, el
lector se sent atret especialment pels
truculents fets que hi tenen lloc,
però també per la posada en escena,
la peculiaritat dels personatges i el
desenvolupament i l’atmosfera mis-
teriosa que ho embolcalla tot.

Si El llibre negre dels secrets, on
un personatge empenyorava els se-
crets de les persones, aconseguí cap-
tar l’atenció de lectors joves i adults,
L’encantador d’ossos, considerada
una segona part (la traducció al ca-
talà és de Maria Roura), no respon
a la gran expectativa que va generar.
L’atmosfera és la mateixa, i algun
personatge reapareix. Però l’autora
focalitza l’atenció en diversos dels
seus suggerents personatges, el que
provoca dispersió i desencís. La perd
l’ambició de crear una novel·la co-
ral, on el tema no està tan definit
com en la primera part, i l’atenció
passa d’uns protagonistes a uns al-
tres sense que en sobresurti cap:
d’en Pin, un jove que treballa en una
funerària, a l’encantador d’ossos i la
seva ajudant, un assassí en sèrie, una
fera ferotge o bé un curiós tirador de
patates. La decepció pot ser arranja-
da a la tercera part, que ja s’anuncia.
Ara, però, l’expectativa serà menor.

Rescabalar Dickens
PEP MOLIST

“El que se’ns pot exigir és
que no passem la vida en

una vergonyosa obscuritat”
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Tensions familiars a la
Barcelona dels 60
El seu primer assalt en el món de la
literatura va ser sonat: amb només 26
anys va guanyar el Premi Nadal, l’any
1953, amb Siempre en capilla. Des-
prés van venir 50 anys llargs de silenci
literari i una reaparició sorprenent, el
2006, amb Foc latent, i Retorn amarg, el 2008, amb-
dues un èxit rotund, que l’autora sabadellenca espera
repetir ara amb una nova novel·la, Primer assalt. Am-
bientada a la Barcelona de 1962, al barri del Clot,
l’obra narra les tensions familiars que es desfermen
arran de la mort del propietari d’un taller mecànic.

El primer assalt. Lluïsa Forrellad. Angle edito-
rial. 320 pàgines. 21,50 euros

Un Nadal amb
hipopòtams
Moltes són les veus literàries que han
evocat en la seva obra els records
d’infantesa del Nadal. Dylan Tomas,
un dels grans poetes en llengua angle-
sa del segle XX, va dedicar aquest
relat a parlar dels seus Nadals d’in-
fant en un poblet de la costa de

Gal·les: neu al carrer, olor de rostit sortint de les
cuines, tietes que cantaven davant la llar de foc i
unes botes acabades d’estrenar que sobre el gel
deixaven unes petjades com d’hipopòtam. Un vo-
lum amb il·lustracions de Pep Montserrat, traduït
al català per Francesc Parcerisas, i que inclou la
versió original en anglès.

El Nadal d’un nen a Gal·les. Dylan Thomas. Viena.
64 pàgines. 14,50 euros

El món del vi i del
beure, de l’A a la Z
2.500 entrades sobre el món del vi, des
del seu origen, a la vinya, fins a la taula,
s’inclouen en aquest diccionari divulga-
tiu adreçat no només als experts i profes-
sionals del sector. A més de les definicio-
ns de cadascun dels mots, l’autor, el filòleg Joan Maria
Romaní, inclou en el volum refranys, vocabulari en
castellà, francès i anglès, i adreces d’entitats relaciona-
des amb el món del vi. A mode de presentació, el llibre
recull una cita d’un altre especialista en la matèria,
Eduard Puig Vayreda, que publica el llibre La vinya i el
vi (als Quaderns de la Revista de Girona), un resum de
2.500 anys de producció de vi a les terres gironines.

Diccionari del vi i del beure. Joan Maria Romaní.
Cossetània. 350 pàgines. 17,43 euros

Les interioritats del
Barça al descobert
Les interioritats del Barça de Joan
Laporta surten a la llum: el periodis-
ta Jordi Badia les ha viscut des de
dins i les explica sense embuts i sense

censura en aquest llibre, on es revelen fets que la prem-
sa mai ha publicat sobre el president del club i el seu
entorn. Badia, que va ser director de comunicació del
club blaugrana entre 2003 i 2008, repassa fil per randa
les tres grans crisis del club: la dimissió de Sandro
Rossell, el conflicte amb Alejandro Echevarría i la
renúncia de sis membres de la Junta el juliol de 2008.

El Barça al descobert. Jordi Badia. Ara Llibres.
176 pàgines. 16,95 euros

Narratives urbanes.
La construcció literària
de Barcelona
Margarida Casacuberta
i Marina Gustà
Fundació Tàpies
298 pàgines. 22 euros

Al’alçada de La plaça del
diamant, al mig segle, és
més o menys quan aquest
recull d’estudis sobre la

Barcelona literària comença a per-
dre intensitat i interès i a fer-se
dispers, generalista, aproximatiu
o previsible. Fins aleshores, tot ha
anat francament bé. S’apleguen
les contribucions d’experts acadè-
mics a un curs de l’Arxiu Històric
de la Ciutat al voltant del tracta-
ment de Barcelona a la literatura
des del XIX fins a la meitat del
XX. Hi ha prou flexibilitat com
per incloure dades de caràcter so-
cial i costumista valuoses (al text
d’Enric Cassany, i malgrat que
aquí no tinguem cap Dickens) o
per incloure dades de fonts diver-
ses, incloses les periodístiques,
com fa un clàssic en la matèria,
Jordi Castellanos, quan revisita el
barri xino d’abans de la guerra
(amb algunes grans fotografies de
Gabriel Casas). La distribució de
matèries segueix sent gairebé
canònica: vull dir que la Barcelo-
na de Narcís Oller a La papallona
i La febre d’or passa per l’examen
minuciós de Rosa Cabré, mentre
Margarida Casacuberta torna a
L’auca del senyor Esteve de Rusi-
ñol per fer-ne una anàlisi acurada
que no em treu de sobre la sensa-
ció que és una novel·la inflada,
útil i significativa, però inflada.
Carles Soldevila és examinat per
Núria Santamaria, sobretot Fan-
ny, i l’obra narrativa de Folch i
Torres (en mans d’Eulàlia Pérez-
Vallverdú) porta directament cap
a la potència mobilitzadora de Jo-
sep Maria de Sagarra i Vida priva-
da, de la mà de Marina Gustà.

El llibre ha anat apedaçant
imatges i espais socials, canvis ur-
banístics i malícies d’escriptor,
però sembla que s’ensorri alguna
cosa quan entrem a etapes més
complicades des del punt de vista
social i polític, i l’obra perd gran
part de la seva gràcia. Potser l’ex-
plicació rau en l’especialització
dels col·laboradors, gairebé tots
professors de literatura catalana a
la Universitat Autònoma de Bar-
celona. I la sensació és que la sol-
vència de la primera meitat queda
substituïda per aproximacions
més capricioses després, salvada

Mercè Rodoreda, que examina de-
tingudament Maria Campillo.

Però potser el problema no el
té el llibre, sinó nosaltres ma-
teixos com a societat un pèl rígida
o mal lligada: el llibre té un propò-
sit implícit gairebé impossible de
conciliar amb l’explícit. Si vol ser
un recorregut crític que reflexioni
sobre la construcció literària de
Barcelona en tot el segle, haurà
de comptar amb escriptors en cas-
tellà, però en canvi els autors del
llibre se senten lògicament més cò-
modes en l’àmbit de llengua cata-
lana. El resultat esdevé insatisfac-
tori quan la realitat social fa un
tomb tan brutal com a la guerra i
la postguerra i l’hegemonia quan-
titativa i qualitativa del castellà en
termes literaris es fa, si m’ho per-

meten, incontes-
table. No és sufi-
cient amb dedi-
car un precari
treball als con-
tes, de Jaume
Aulet, ni em
sembla prou
una compara-
ció entre l’Igna-
cio Agustí i
l’Eduardo Men-
doza, com assa-
ja de fer Fran-
cesc Foguet,
que retreu a
Mendoza l’eli-
minació dels ras-
tres de catalani-
tat a la seva
novel·la i llegeix
sense cap simpa-
tia l’obra de
l’Agustí (lluny
de l’assaig de
comprensió del
seu món estètic
i ideològic de
Sergi Dòria en
els pròlegs a
l’Obra comple-
ta, que acaba de
publicar la Bi-
blioteca Cas-
tro).

La pega de
tot això és òb-
via i li ve al cap

a qualsevol que esperi el que diu
el títol. Llegir un esment de l’Es-
pinàs o l’anàlisi d’algunes
novel·les de Terenci Moix i
Montserrat Roig (ho fa Neus
Real) fa pensar necessàriament
en novel·listes que són autèntica-
ment responsables de les narrati-
ves urbanes de Barcelona i
l’absència dels quals deixa
l’ànim descol·locat: Juan Goyti-
solo, Luis Goytisolo, Antonio
Rabinad, Francisco Candel,
González Ledesma o, ben òbvia-
ment, Manuel Vázquez Montal-
bán. Una part de tot això es re-
sol amb un breu article de genera-
litats de Julià Guillamon (repro-
duït, a més, de la revista
L’Avenç) mentre que la novel·la
Últimas tardes con Teresa, de
Juan Marsé, és comentada a tra-
vés d’un treball completament in-
apropiat que s’havia publicat fa
ja gairebé trenta anys. Són deci-
sions amb tuf autàrquic, i conver-
teixen la segona meitat del llibre
en un reduccionisme com a mí-
nim descortès i d’arrel no sé si
ideològica, però lògica segur que
no.

Continua Victòria Combalía la seva recerca en els
territoris del surrealisme marginal i ens ofereix, fins
a primers d’abril, a la galeria Manuel Barbié, una
preciosa exposició de fotomuntatges, bàsicament

dels anys trenta del segle passat. En un text que fa de pròleg
del magnífic catàleg de l’exposició, amb gran claredat, ens
explica les tècniques del fotomuntatge, ja sigui la manual del
“tallar i enganxar” o la més sofisticada de superposició
d’imatges feta en el laboratori. També hi fa una breu però
esclaridora història d’aquesta tècnica i així ens fa veure com
el fotomuntatge neix amb el Dadà precisament per demos-
trar que la fotografia no és una “reproducció objectiva de la
realitat”. També ens il·lustra sobre una terminologia més
precisa: “fotocollage” seria l’obra única, aquella que pròpia-
ment surt de tallar i enganxar, i “fotomuntatge” seria tant la
que és resultat d’un procés de laboratori com la reproducció

fotogràfica d’un original de fotocollage. I encara ens diu,
citant Sergei Tretyakov, que “un fotomuntatge no té perquè
ser necessàriament un muntatge de fotografies. No: pot ser
fotografia i text, fotografia i color, fotografia i dibuix”.

Explico tot això perquè algú podria pensar que es tracta
només de penjar algunes imatges de costat a les parets
d’una galeria elegant d’un pis del Passeig de Gràcia. I no,
Victòria Combalía és seriosa, treballa bé, i les seves exposi-
cions —encara recordo aquella memorable del CCCB so-

bre el surrealisme, o les que va dedicar a Henry Michaux o
a Dora Maar, quan dirigia el centre Tecla Sala— són sem-
pre el resultat d’un treball intens. I això sempre s’agraeix,
en una època en què es fan tantes coses improvisades. Però
a més d’estudiar i buscar, Victòria Combalía té bon gust i
sap que una exposició d’aquesta mena, per més treball de
recerca que tingui al darrere, no se sosté amb obres medio-
cres. La recerca n’és un coixí indispensable, però cal que les
obres es defensin per elles mateixes. Unes obres bones per a
motivar les nostres sensacions i la nostra sensibilitat estèti-
ca i una recerca traduïda en informació per satisfer la
nostra curiositat i per donar plaer a la nostra intel·ligència.

Diversos capítols temàtics articulen la mostra. El pri-
mer, dedicat a sobreimpressions, en què en destacaria una
d’André Steiner, Sans titre, de començaments dels anys
trenta, amb una suggerent orquídia mig fosa amb una cara
de noia, fascinant pels seus significats i la seva potència
eròtica. Un altre apartat es titula ‘La mirada surrealista’,
amb una imatge divertida i sorprenent de Dora Maar,
titulada Barcelone, del 1934. Segueixen els apartats ‘La mà
i el peu’, ‘El cos arquitectònic’ i ‘Desafiant la gravetat’,
secció que mostra, per mi, una de les perles de l’exposició:
es tracta d’Hommage à Picasso o Corps, de 1931, obra de
Lucien Lorelle. ‘Fotomuntatge i tipografia’ i ‘El fotomun-
tatge polític’ tanquen aquesta fascinant passejada per un
art, si volen menor, però altament estimulant.

“La solvència de la
primera part es perd
amb aproximacions
capricioses després”

COLLS I PUNYS

Tallar i enganxar
NARCÍS COMADIRA

Una fotografia del barri xino de Barcelona dels anys tren-
ta realitzada per Margaret Michaelis.

LA REBOTIGA Tot bé fins a Rodoreda
JORDI GRÀCIA
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