
No és una idea gens original però per a mi molt
vertadera: els textos, les pel·lícules, els amors,
els deficis, etc., en què hi ha pluja dedins tenen
dins la meva còrpora sensible molt guanyat.

Però enguany és l’excepció. Ha plogut tant i tant que,
ara mateix quan escric, amb una aigua de bimbolla rere
els vidres, em sent com Marc, el protagonista de la
novel·la enlairadora Un llac en flames (Quaderns Cre-
ma), del poeta Hilari de Cara —el seu darrer llibre de
poemes, que em va entusiasmar, Postals de cendres, d’El
Gall Editor, acaba de rebre el premi Serra d’Or)—, que,
en un moment de les seves entretingudes aventures, és
portat per la tristor (en el meu cas per la pluja): “… a un
estat depressiu emergent, a una crisi sobtada de depres-
sió amb tots els símptomes pertinents, el desanament,
la pèrdua de la consciència de la seva pròpia importàn-
cia, l’abúlia, i finalment la instal·lació en el terreny de la
negativitat absoluta, el pessimisme i els impulsos d’ani-
quilació.” No afegiré els matisos que de Cara li posa a
aquest estat, que van del cansament a l’ansietat, però
puc assegurar que la lectura de les seves frases llargues i
melòdiques com música d’orgue m’ha fet sentir l’ale-
gria del lector que menja planes amb fruïció.

També una altra informació m’ha produït una ale-
gria de no dir i m’ha confirmat que els ulls d’una prima-
vera cultural potent creixen en les branques del tronc
d’activitats amb una saba marxosa i saludable tan neces-
sària en temps d’anorèxia i molta de repetició avorrida.
El PEN Català organitza dues fites clares i potents
aquest mes d’abril, que es podrien anunciar amb la
música d’unes paraules de poeta. He escollit les notes
caribenyes i universals de Dereck Walcott perquè
aquest Homer (“Sólo soy un mestizo negro que ama el
mar. | Recibí una sólida educación colonial. | En mi hay
holandés, negro e inglés, | y, o no soy nadie, o yo sólo,
soy una nación entera.” La traducció, magnífica, i la
primera en castellà, és de J. C. Llop, que el 1992 va
publicar l’antologia walcottiana, Islas, a l’editorial Co-
mares) és un dels participants a la IV Assemblea Gene-
ral de la ICORN (International Cities of Refuge Net-
work) i als actes de la Trobada del comitè de traduccio-
ns i drets lingüístics del PEN Internacional. Els dos
encontres es faran a Barcelona els dies 20, 21 i 22
d’abril, sí, preludi del Sant Jordi, i hi haurà de tot:
treballs de grup, recepcions oficials i actes literaris i
cívics, perquè el PEN sempre conjuga les dues coses.
Barcelona, a través del PEN Català, és membre funda-
dor de la xarxa de ciutats refugi, i acull l’escriptor alge-
rià de llengua amaziga Salem Zenia. I aquest any, grà-
cies a l’Ajuntament de Palma, la Ciutat de Mallorca es
convertirà també en una altra, i alta, ciutat refugi. Amb
tot aquest feiner es vol obrir un debat sobre els drets
lingüístics, sobre la salvaguarda de les llengües del Pla-
neta i sobre el paper de la literatura, de l’escriptor i del
traductor en el context del món globalitzat. Vindran
escriptors de llengües i llocs tan diferents com Carlos A.
Aguilera Chang (Cuba), Koulsy Lamko (Txad), Basim
Mardan (Iraq), Francisca Uriri (Zimbabwe), Ayaz
Khonsyawashan (Kurdistan), Mohammed Hassan Ab-
dullah (Iraq), etc. I acab, anticlimax, amb unes paraules
de Salman Rushdie clares i llampants: “I la pregunta és
la següent: Qui té el poder sobre la història? Qui té el
poder d’explicar les històries de les nostres vides i de
determinar no només quines històries es poden expli-
car, sinó també de quina manera es poden explicar, com
s’haurien d’explicar? (…) Qui hauria de tenir por sobre
les històries? Em sembla que aquesta és la pregunta que
s’hauria de plantejar en tots els països del món en què
els escriptors estan en perill i són perseguits”.

I plou.
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Aniversari festiu. Nou Bar-
ris és l’àmbit natural del
circ a Barcelona. Des del
seu naixement, l’Ateneu
Popular ha estat seu d’ar-
tistes de qualsevol discipli-
na relacionada amb les ma-
labars i l’acrobàcia. Així,
d’una manera orgànica,
s’hi va crear el 1999 l’Esco-
la de Circ Rogelio Rivel,
on s’imparteix una forma-
ció integral, estructurada
en dos cursos acadèmics
més un gran nombre de ta-
llers especialitzats. Des de
demà i fins diumenge, l’es-
cola celebra aquesta prime-
ra dècada amb un progra-
ma d’activitats gratuïtes

per a tots els públics. El
Cabaret de Circ (divendres
i dissabte, 22.30) i la Pista
Oberta (dissabte i diumen-
ge, 13.00) reuniran les ac-
tuacions d’una quarante-
na d’alumnes i exalumnes,
en un repertori de les habi-
litats que es treballen a l’es-
cola: diàbolo, trapezi, bit-
lles, monocicle, llit elàstic,
clown…Però, a més, to-
thom està convidat a po-
sar a prova el seu propi
equilibri en els tallers de
circ (dissabte, 17.00, i diu-
menge, 11.00). Associació
de Circ Rogelio Rivel (Port-
lligat, 11-15). Barcelona.
Del 3 al 5 d’abril. —B. G.

Blues a Badalona. Amb la seva
discreció habitual, però, també
com de costum, amb algunes sor-
preses a tenir molt en compte tor-
na aquesta nit a Badalona el festi-
val Blues & Ritmes. I retorna
amb una presentació d’autèntic
luxe: la baixista, cantant i compo-
sitora Meshell Ndegéocello (imat-
ge), una de les personalitats més
atractives dels últims temps mo-
vent-se en aquesta terra de ningú
que separa el jazz del punk, del
soul, del pop i de la música con-
temporània (acústica o electròni-
ca). Una personalitat desbordant
que, una vegada rere l’altra, ha
anat sorprenent el món amb les
seves propostes. L’última d’elles,
la que es veurà avui a Badalona,
es titula The World Has Made
Me The Man Of My Dreams, un
títol provocador, com solen ser
tots els seus treballs, darrere del
qual s’amaga una banda sòlida
on destaquen el guitarrista Chris
Bruce i el teclista Jason Linder.

Així, Ndegéocello obrirà aques-
ta nit al teatre Zorrilla (21.00) una
edició molt especial de Blues & Rit-
mes, ja que el certamen, convertit
en un clàssic del nostre panorama
musical, compleix 20 anys de vida,
una xifra respectable de la que pocs
festivals poden presumir. Des de
2003 Blues & Ritmes és una activi-

tat organitzada per l’entitat badalo-
nina Ritme & Club amb el suport
de l’Ajuntament de la ciutat.

Aquest any, per celebrar les
dues dècades, el club ha organitzat
quatre concerts de gran atractiu en
camps molt diferents. Així, al con-
cert d’avui seguiran les actuacions
de Dan Zanes (4 d’abril, 19.00),
l’orquestra senegalesa Baobab (18
d’abril, 21.00) i la presentació de
Sarah Lee Guthrie (24 d’abril,
21.00), l’última (ara per ara) d’una
nissaga de grans músics de folk
que va començar amb el seu avi
Woody Guthrie, una autèntica ico-
na de tota la música nord-america-
na, i va seguir amb el seu pare,
encara en actiu, Arlo Guthrie.
Com en anys anteriors tots els con-
certs se celebraran al teatre Zorri-
lla de Badalona. 20a. edició del fes-
tival Blues & Ritmes de Badalona.
Quatre concerts entre avui i el 24
d’abril. Teatre Zorrilla (Canonge
Baranera, 17) . Badalona.www.rit-
meandclub.org. —MIQUEL JURADO.

Rumba molt urbana.
La rumba és un estil
musical proper i atent
a la vida del carrer. És
a dir, els seus ritmes
són molt urbans. Per
això no és estrany que
sigui la protagonista
de la segona sessió del
cicle BCNmp7, que
porta per títol Ciutat,
rumba i fusió. La cita
estarà animada pels
grups Calima, que en-
capçala Juanlu el Cani,
i El Tío Carlos, que
des dels seus comença-
ments es va convertir

en una banda de culte
experta en mestissat-
ges sonors. A més dels
concerts, a la cita es
projectarà el documen-
tal From Mambo to
Hip Hop: a South
Bronx Story, de Henry
Chalfant, i se celebrarà
un debat, on partici-
pen entre d’altres Joan
Subirats i Beth Galí, so-
bre les relacions entre
la ciutat i les seves mú-
siques. Dia 2 d’abril,
19.00 hores. CCCB
(Montalegre, 5). Barce-
lona.
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La BCN 216 interpreta Zappa. Dins
del seu programa de música contem-
porània, l’Auditori acull un homenat-
ge molt especial a Frank Zappa
(imatge) a càrrec del grup instrumen-
tal BCN 216, dirigit per Ernest Mar-
tínez-Izquierdo. De repertori, s’ha es-
collit una selecció de les millors peces
per a orquestra que va compondre

l’artista. Així, d’una vasta discogra-
fia, en la producció de Zappa es van
donar la mà des de la psicodèlia a
estils tan variats com el rock, el doo-
woop o la música experimental.
Aquesta varietat s’aprecia en els tí-
tols d’algunes de les peces que inter-
pretaran els BCN 216, com Revised
music for low butget orchestra o Be-
bop tango. Dia 7 d’abril, 20.00. L’Au-
ditori (Lepant, 150). Barcelona.

El grup El Tío Carlos actua a BCNmp7.
Les malabars, especialitat de l’Escola de Circ Rogelio Rivel.

Pluja i cultura
BIEL MESQUIDA
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Al final hi haurà final feliç. La
presència catalana a la prope-
ra Biennal d’Art de Venècia, la
més important del món en

aquest camp, semblava una cabòria
quan Josep Lluís Carod-Rovira la va
anunciar a la clausura de la fira de
Frankfurt de 2007, en la qual Catalu-
nya era la cultura convidada. Però, des-
prés de molts esforços i d’un procés de
selecció dels continguts en certa manera
exemplar, el proper 7 de juny hi haurà un
pavelló català a Venècia. Serà dins el que
es coneix com a “eventi collaterali”
—una de les tres branques del programa
oficial juntament amb els pavellons nacio-
nals i l’exposició internacional— i tindrà
una ubicació bastant privilegiada, il Ma-
gazzini del Sale, al Dorsoduro. No és un
mal lloc tenint en compte les dificultats
d’aconseguir espais centrals a la ciutat de
la llacuna durant la biennal. La situació
té un punt estratègic en el circuit artístic
ja que que està a prop del museu Peggy
Guggenheim i de la nova seu de la
col·lecció Pinault de Tadao Ando, que
s’inaugurarà en aquelles dates.

Tanmateix, el que resulta més interes-

sant és el procés que ha portat a aquesta
presentació i com el resultat ha acabat
posant l’accent no tant en el tema de la
reivindicació identitària d’un país a tra-
vés de l’art que fan alguns dels seus artis-
tes, com podia semblar en un principi,
sinó en com aquesta identitat és cada cop
més conflictiva en un món global. I, a
sobre, això es fa amb projectes de caràc-
ter molt conceptual i documental en els
quals la noció d’arxiu i biblioteca té més
importància que la d’estètica i, per des-
comptat, que la de bellesa.

Serà una biennal interessant que
deixarà a més d’un amb el corazón partío
entre dues maneres d’entendre l’art que
poden ésser igualment interessants tot i el
seu antagonisme. I és que al pavelló es-
panyol hi haurà de representant Miquel
Barceló, autor de la imatge identificado-
ra de l’Institut Ramon Llull i un dels
artistes més estimats i també més criticats
del panorama artístic català i espanyol.
Ha creat certa polèmica el fet que el pin-
tor mallorquí, que possiblement presenta-
rà obres relacionades amb el seu darrer
treball a la cúpula de l’ONU a Ginebra,
fou seleccionat a dit pel Ministeri d’Afers
Exteriors, un tema, aquest de la designa-

ció, que ja s’ha anunciat que canviarà a
partir de 2011, quan es preveu que es
convoqui un concurs per tal de triar el
projecte. I això, precisament, és el que va
fer el Llull. Després d’un concurs interna-
cional amb un jurat presidit per Manel
Borja-Villel, es va escollir el projecte de
Valentín Roma que porta per títol La
comunitat inconfessable, una reflexió so-
bre allò comunitari a partir del món de
l’art, però amb reminiscències a d’altres,
que es desplegarà amb tres parts: una
exposició, un llibre i un web. Els artistes
seleccionats, atípics per treballar en la
frontera entre l’art i potser la sociologia,
són: Daniel G. Andújar, Pedro G. Rome-
ro i el duo Elvira Pujol i Joan Vila-Puig.

El curiós és que si a Frankfurt el debat
va ser si s’havia de convidar o no autors
catalans que escrivien en castellà, en el
cas de Venècia aquest problema no ha
existit. És més, va sorprende al principi
que dos dels artistes seleccionats són de
fora i un, fins i tot, ni tan sols viu a
Catalunya. I és que a la biennal es vol
incidir en el discurs artístic global des
d’allò local. Donem algunes claus per
entendre el perquè de tot plegat.
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Rumb a Venècia
El pavelló català a la Biennal d’Art ja està a punt i vol incidir en

el debat sobre la creació contemporània més enllà de la identitat nacional

Va disputar al mateix Ro-
bespierre la presidència
del club dels jacobins
abans de conspirar i

recolzar el terror blanc de Termi-
dor. Va trair Babeuf per tenir els
favors del Directori. Es va gua-
nyar Napoleó —que li va donar
el títol de Duc d’Otranto—, men-
tre conspirava a favor de la res-
tauració monàrquica de Lluís
XVIII. El nou rei el va fer minis-
tre, malgrat la seva afició jovení-
vola a la guillotina. Stefan
Zweig explica al seu magistral
Fouché, el geni tenebrós el recor-
regut d’un home capaç no no-
més de sobreviure revolucions i
contrarevolucions, sinó de man-
tenir-se envejablement al poder.
Fouché, a més d’un hàbil conspi-
rador, va ser l’etern ministre de
la policia.

Salvant les distàncies i ara
que el rasoir national que el
Fouché jacobí va voler aplicar al
Borbó de torn ha estat substituït
per mètodes més civilitzats, no
deixa de sorprendre que la reso-
lució d’algunes situacions com-
plexes es faci seguint una pauta
que hauria fet les delícies de l’hà-
bil ministre. Així la crisi genera-
da al Govern i al Departament
d’Interior per la càrrega despro-
porcionada i duríssima contra es-
tudiants anti-Bolonya i ciuta-
dans en general per part dels
Mossos d’Esquadra i la ridícula
passivitat dels agents el dia se-
güent rebent pots de pintura a
dojo s’ha resolt amb la destitució
d’un simple director general de
la policia, Rafael Olmos. Tot el
poder dels agents autonòmics ha
anat a parar a qui ja n’era el seu
màxim responsable quan tot
això va passar: el secretari de Se-
guretat, Joan Delort. Es tracta
d’un home de llarga biografia: té
experiència dirigint les policies
municipals de Girona (PSC) i
Sant Feliu de Llobregat (quan
era feu comunista i ecosocialis-
ta); cap del Trànsit amb Xavier
Pomés (CiU); responsable de
Mossos amb Montserrat Tura
(PSC) i ara home de màxima con-
fiança policial de l’ecosocialista
Saura i del president Montilla.

Deia Zweig que quan hi ha
pobresa política és el temps
dels homes astuts, d’aquells
que, com subratllava el gran
cronista austríac, tenen més de
guineu que de tigre.

Temps
de Fouché

FRANCESC VALLS

A dalt, bitllet emès el maig de 1937 a Perpètua de la Mogoda (li tregueren el Santa) amb la imatge d’una dona del
poble. A baix, moneda emesa per la Cooperativa Mútua Catòlica de Manlleu a la qual el 1937 li varen treure la
paraula “catòlica”. Formen part de l’Arxiu F.X, de Pedro G. Romero, i es presentaran al pavelló català a Venècia.

Pere Saborit ressenya dos nous assajos del pensador Zygmunt Bauman � Luis Hidalgo
entrevista Joan Miquel Oliver, que ha tret nou disc en solitari � Ángela Molina analitza

l’exposició de Jordi Colomer al Centre d’Art La Panera de Lleida


