
Escoltar i guaitar els senyals del temps i
llegir els autors del passat, m’agrada. Els
llibres d’actualitat diguem-ne periodísti-
ca m’estimo més mirar-me’ls quan han

passat deu anys. I encara millor si en deixo pas-
sar cent o dos-cents. I els llibres d’ara del pre-
sent diguem-ne poètic per principi no els vaig a
buscar. Espero que em vinguin ells a les mans, o
a les orelles. Que alguna manya del destí me’ls
faci venir, o m’hi faci anar. Per començar, el
present diguem-ne poètic allarga molt més de
quinze dies, quinze mesos i quinze anys. I per
continuar, els autors o els llibres de poesia que
per mi seran importants, els poemes o les obres
que em faran niu a dins i hi criaran, sempre
m’avisen o se’m presenten de maneres especials.
A vegades n’hi ha que abans de trobar-me’ls ja
m’enviaven senyals, com si fossin pressenti-
ments. Alguns se m’apareixen com si respon-
guessin a una pregunta meva personal expressa,
com els oracles. O com si apuntessin a un meu
desfici informulat, com les supersticions instan-
tànies de quan un objecte o cosa qualsevol es
posa, de cop i volta, a indicar-me el camí. D’al-
tres vénen rient rient, com a vegades comença
una amistat, amb tot el removiment de fon-
dàries que aquesta arrossegarà darrere les ria-
lles. I també hi ha el cas d’aquell llibre que
m’esperava adormit damunt d’una cadira a casa
d’uns coneguts i que distretament el vaig obrir i
clac, em va clavar una fletxa de plom entre els
ulls i jo no m’ho esperava, ‘car jo em guardava
mal’. La fletxa de plom és la de més baixa cate-
goria de les que tira Cupido, sí, però encertar-
me-la just aquí vol dir molta punteria i molta
intenció. I també hi ha llibres que ens hem anat
esquivant, o que m’han anat esquivant ells, fent-
se pregar, amagant-se’m quan ja semblava que
ens anàvem a veure les cares, durant anys, fins
que un dia per un motiu o altre els he obert i hi
he caigut a dins i m’he trobat com si flotés
ingràvid en un món nou ple de bellesa o de
veritat o dels dolors del part. Això no vol dir
que no hi hagi, és clar, llibres que sí que els he
volgut buscar jo, que m’he posat en marxa i he
fet hores i més hores a peu i amb cotxes, trens,
vaixells i aeroplans per anar-los a trobar i els he
trobat.

I fins i tot tinc un llibre que l’he fullejat
molts cops i n’he llegit bastants fragments, i
encara no m’he decidit a agafar-lo sencer co-
mençant pel començament i acabant per l’aca-
bament, tot i que sé que un dia ho faré. Me’l
guardo per més endavant. És el Llibre de con-
templació en Déu de Ramon Llull, del qual ara
n’ha sortit una antologia (però enganyadora-
ment la coberta no diu que només és ‘un tast’)
de poc més de tres-centes pàgines. El llibre de
contemplació tot sencer encara es pot trobar en
alguna llibreria de nou: són set toms (unes tres
mil pàgines) publicats entre el 1987 i el 2000 per
l’editor mallorquí Miquel Font. És un llibre
que s’ha de veure sencer, encara que se’n pu-
guin fer tastets, és clar: es pot fer el que es
vulgui, amb un llibre, des de no llegir-lo fins a
encendre l’estufa, com fa el poeta pobre de
Spitzweg amb les pròpies obres. Però una de les
característiques principals del Llibre de contem-
plació en Déu és el seu embalum de catedral, la
seva descomunal arquitectura.

DELS VIDEOJOCS... ... A L’IMPERI NIPÓ

Mirada femenina. També
amb motiu del Festival
de Cinema Asiàtic de Bar-
celona, el CCCB (Monta-
legre, 5) proposa una se-
lecció de pel·lícules arri-
bades del festival ale-
many Nipon Connec-
tion. Així, en sessions
d’accés lliure, es projecta-
ran cintes d’animació,
anuncis televisius nipons
i curts estrenats abans al
festival de Cinema Fan-

tàstic de Yubari i de Pea-
ches, cita dedicada exclu-
sivament a realitzadores.
Entre els treballs elegits
destaquen peces com Dia-
ry of the Thief, de Devi
Kobayashi, on s’explica
la complicitat que s’aca-
ba creant entre un lladre i
la dona de la casa on ha
entrat a robar. És a dir,
una cita imprescindible
pels amants de les curiosi-
tats i les heterodòxies.

El millor cinema asiàtic.
Després de celebrar l’any
passat el seu desè aniversari,
l’edició d’enguany del Baff
obre una nova etapa marca-
da per algunes novetats im-
portants. Així, el Festival de
Cinema Asiàtic de Barcelo-
na —que s’inaugura aques-
ta nit i es clausura el 10 de
maig— substitueix la secció
del País Convidat per peti-
tes seccions que aniran can-
viant en les edicions poste-
riors i que estaran dedica-
des a directors prestigiosos,
ciutats amb una cinemato-
grafia destacada o temàti-
ques concretes.

En aquesta entrega la ini-
ciativa porta per nom Focus
Sudest Asiàtic, on es podrà
veure una selecció d’obres
de joves realitzadors origina-
ris de Filipines, Indonèsia i Malài-
sia. Es tracta d’autors que ja comen-
cen a captar l’atenció dels circuits
festivalers i que fan un cinema fresc
amb pressupostos que acostumen a
ser baixos. Precisament els joves
són també els protagonistes de la
nova secció Emergents.

En qualsevol cas n’hi ha per a
tots els gustos, perquè la selecció
del festival inclou més de 60
pel·lícules. A la secció oficial com-
petiran 13 films per algun dels guar-
dons que concedeix la cita, entre els

quals figuren cintes com Departu-
res, de Yojiro Takita, el film japonès
guanyador de l’Oscar a la millor
pel·lícula estrangera. D’aquest
film, un dels més esperats del festi-
val, finalment es farà una única pro-
jecció el 8 de maig (20.00 hores) al
cinema Rex. Departures ha captivat
el públic nipó amb la història d’un
músic que es queda a l’atur i entra a
treballar a la funerària del seu po-
ble, on descobrirà que aquesta fei-
na és la seva vocació secreta.

D’altra banda, a la secció As

(Asian Selection)
es podran veure
les noves obres de
directors tan con-
sagrats com el
xinès Jia Zhang-ke
(24 City), el ja-
ponès Takeshi Ki-
tano (Achilles and
the Tortoise) o el
sud-coreà Kim Ki-
duk (Dream).

Al mateix apar-
tat també tenen ca-
buda curiositats
com la sofisticada
pel·lícula de cièn-
cia-ficció nipona
The clone returns
home, produïda
per Win Wenders.
Per últim, tenen
un gran atractiu
les dues cintes que

es podran veure en sessions espe-
cials. Una és la iconoclasta Love
exposure, on el japonès Sion Sono
barreja humor, arts marcials i gore.
I l’altra, un producte de l’Índia
amb tota la fastuositat de Bollywo-
od: Jodhaa Akbar, del director As-
hutosh Gowariker, una història èpi-
ca sobre un matrimoni principesc
de conveniència. Baff-Festival de Ci-
nema Asiàtic de Barcelona. Del 30
d’abril al 10 de maig, diversos es-
pais. Adreces, programació comple-
ta i horaris al web: www.baff-bcn.

Fer punts. Dins de l’ex-
posició Vida extra.
Perquè no podem viu-
re sense els videojocs?,
que es pot visitar a
l’Espai Cultural Caja
Madrid (Plaça Cata-
lunya, 9), el Baff 2009
projectarà una selec-
ció de pel·lícules que
exploren la relació en-
tre els llenguatges
dels videojocs i del ci-
nema. Les sessions es-
tan programades en-
tre el 4 i el 8 de maig i

són d’entrada gra-
tuïta. Entre els films
seleccionats trobem
cintes com Final Fan-
tasy VII: Advent Chil-
dren, de Tetsuya No-
mura, i 8 BIT, un do-
cumental produït als
Estats Units i dirigit
per Martin Ramocki i
Justin Strawhand, on
s’explica l’art que
s’amaga darrere dels
videojocs. En definiti-
va: cultura popular
sense complexos.

Ag
en

da
Imatge de Departures, l’oscaritzat film de Yojiro Takita.

Imatge de la popular saga de videojocs Final Fantasy.

Fotograma de Diary of the Thief, film de Devi Kobayashi.
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Puresa prové del llatí, puritas, que
en el seu sentit original expressa
la conseqüència directa de l’allibe-
rament de tot allò que debilita,

que embrut, que canvia la naturalesa
d’un ésser i fins i tot del conjunt de la
seva activitat material i espiritual. Desig-
na també l’absència d’error, d’aspectes
obscurs i ambigus en allò concret de la
vida quotidiana dels individus i els
grups humans. Plató, al diàleg El ban-
quet, utilitza l’epítet “pur” per qualificar
un subjecte que no es mescla, ni es pot
mesclar amb cap altre, perquè pel fet de
ser “pur” és simple, i per això mateix
allunyat de qualsevol mistificació.

Al llarg de la Història, però, la pu-
resa i la perfecció han estat implacables
arguments per al domini i l’exclusió.
Massa sovint els purs han estat l’assot
dels seus congèneres i no sembla que es
pugui concebre la llibertat sense la im-
puresa, perquè aquesta és part de la
condició humana. La impuresa és con-
dició de llibertat, la puresa és garantia
d’opressió. La puresa expressa l’ordre
del món i de l’home suposadament im-
posat per la divinitat en els temps primi-
genis. La impuresa (la brutícia) és el
desordre, la subversió de l’harmonia
social que hauria d’imperar en la convi-
vència dels éssers humans.

Sobre aquest assumpte, i sota el tí-

tol Impureses. Apunts sobre la condició
humana, el Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) ha realit-
zat un cicle de conferències i debats
que va arrancar al gener i ha clausurat
aquest passat dimarts, fora de cartell,
l’escriptor italià Claudio Magris. En la
cita hi han participat una sèrie d’indivi-
dus tan extraordinaris com l’autor d’E
Danubi, que porten temps dedicant-se
a pensar sobre les societats que habi-
tem i el seu esdevenir i que parteixen
del convenciment que, com sostenia
l’historiador indi Dipesh Chakrabarty,
“sempre habitem llocs que han estat
sojorn d’altres”.

 Passa a la pàgina 2

Elogi de la impuresa
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha reunit intel·lectuals
d’arreu per analitzar la riquesa de la contaminació de cultures al segle XXI

Tenim una política d’Estat
tan primeta que quan al-
gú l’exerceix de veritat
diem que porta alces a

les sabates per semblar més alt,
sense adonar-nos que en reali-
tat som nosaltres els baixets. Ni-
colas Sarkozy va enlluernar els
diputats a la seva compa-
reixença al Congrés simple-
ment perquè va fer honor al ca-
ràcter oficial de la seva visita a
Espanya fent allò que havia de
fer, que és política, una cosa
que ja ni ens sona, distrets com
estem entre poceros, bigotes i
vestits de Milano. El president
francès no es va deixar cap de
les grans qüestions entre
França i Espanya: la coopera-
ció antiterrorista, la connexió
energètica, la ferroviària, la co-
operació europea i la mediterrà-
nia. Per cada una d’elles va pro-
posar iniciatives i terminis, com
per exemple crear un estat ma-
or policial conjunt o fixar per

al 2012 l’entrada en servei de
l’AVE entre Barcelona i Lió
(no me’n sé avenir de plantar-
me en menys de quatre hores
davant d’una quenelle a la riba
de la Saône!). Ses senyories es
van quedar bocabadades, no ja
per les propostes en si, sinó per
la manera de formular-les: amb
energia, convicció i sobretot cla-
redat, filles les tres d’una expres-
sió oral que, a l’escola pública
del país veí, és una veritable po-
lítica d’Estat. Farien bé de pre-
guntar-se els nostres càrrecs
electes si tot això no és justa-
ment el que se’ls demana a can-
vi del sou que perceben.

La resta de cap manera els és
exigible, ja que són comple-
ments al salari-base que s’obte-
nen únicament a fur de quin-
quennis, és a dir, de segles. Nin-
gú no els demana un control de
l’escenografia, l’oratòria i els
tempi com els que ha exhibit
Sarkozy, perquè això només ho
permet el fet de portar Racine i
Molière als programes escolars.
Tampoc se’ls pot retreure que
no estiguin acompanyats per
una deessa com Carla Bruni
que els il·lumini amb un gla-
mour propietat exclusiva del po-
ble que es va inventar el concep-
te. I no diguem ja si a més la
senyora canta com els àngels.
No, seria inhumà exigir als nos-
tres mandataris qualitats tan ex-
celses. A canvi, sembla obligat
demanar-los que no confon-
guin l’estatura política amb
unes alces a les sabates.

Alces
AGUSTÍ FANCELLI

Ester Franquesa analitza el ‘Llibre d’estil’ de BTV i el ‘Diccionari del català
col·loquial’ de Flaixbac � Guillem Martínez escriu sobre l’estàtua de Ferran VII

� Xavier Monteys valora la consolidació d’un edifici en ruïnes a la platja d’El Prat


