
Ales vuit del vespre del proppassat 29 d’abril de
2009, a l’auditori estibat de gent del Cuny Ga-
duate Center, en el 365 de la Cinquena Avingu-
da de Nova York, la professora i poeta Margali-

da Pons començava a contar amb pèls i senyals qui era
Blai Bonet, una de les veus poètiques catalanes més
essencials del segle XX. L’acte, esponsoritzat per l’Insti-
tut Ramon Llull, es trobava emmarcat dins el PEN
World Voices Festival, que en una setmana acollia 160
escriptors de 41 països que escriuen en 18 llengües
diferents al voltant del tema Evolució / Revolució. Jai-
me Manrique, poeta colombià, va ser l’encarregat de
glossar la figura del cubà Reinaldo Arenas, que era
l’altre escriptor pel qual es feia aquesta celebració dialo-
gada de dos poetes illencs, dissidents, lluitadors i amb
una obra d’un valor universal. No puc descriure l’alta
bellesa mètrica de l’acte, en el qual participaren els
poetes cubans Rafael Bordao i Manuel Vázquez, el
nord-americà Edward Hirsch per part d’Arenas i Car-
les Rebassa i aquest columner per part de Bonet, però sí
que vull accentuar que l’energia verbal blaibonetiana,
per nacional catalana ben mundial, es va escampar
sobre els escoltadors com una saor benèfica que va fer
gola de llegir-lo a persones que no n’havien sentit parlar
mai. Aquesta era una de les intencions: escampar la
bona nova d’unes obres literàries de dos poetes que, des
de contextos repressius i violents, crearen uns textos
que ens ajuden a viure. I l’altre fi fou demostrar com la
tradició literària que ells representen es veu continuada
per l’obra personal dels poetes que els reciten.

Una de les notícies aclaparadores que vaig rebre a
Nova York fou la mort, l’1 de maig, d’una dona sàvia i
valenta, Mavi Dolz, cap d’àrea de Llengua i Universi-
tats del Ramon Llull, a la qual es dedicaran els actes
dels Catalan Days que es fan a Manhattan. Això es va
dir el 2 de maig al teatre Baryshnikov, on hi hagué dues
festes: la primera fou la presentació de la traducció a
l’anglès de La mort i la primavera, Death in spring, de la
Rodoreda, per Martha Tennent, que també ha traduït
la versió de La plaça del diamant, The Time of Doves,
que va interpretar en una lectura dramatitzada fantàsti-
ca l’actriu Jessica Lange. Foren dues hores en què d’una
forma que t’anava atrapant a poc a poc, la Lange es
berenava la Colometa amb tot un festival de matisos, de
veus i també, tan bé, de llàgrimes que ens calfredava i
amb la seguretat d’assistir a un moment únic, històric i
efímer. La música de Pascal Comelade acompanyava la
paraula de la Lange, fonda i plena de meandres, per
enlairar-nos en l’alta poesia rodorediana. En la festa de
després, la Lange comentava, sota l’atenta mirada del
seu mític marit Sam Shepard, que estava molt satisfeta
d’haver dit un paper tan profund com interessant. I
brindàvem, mirant el Hudson tot fosc envoltat de grata-
cels il·luminats, amb vi Ànima negra de Felanitx.

Sentir el poeta i amic Narcís Comadira llegint el
poema Triomf de la vida (al costat d’escriptors tan
diversos cam Salman Rushdie, Muriel Barbery o Nico-
le Brossard) en el Great Hall d’un edifici històric,
Cooper Union, del carrer 7, ha estat una de les altres
experiències inoblidables d’aquests dies, en què també
he gaudit amb les paraules del savi filòsof Josep Maria
Terricabras, que participava en una taula rodona sobre
la revolució tranquil·la en la forma de contar històries o
en una altra sobre l’imaginari i el real de Macondo. I
d’Enrique Vila-Matas i Paul Auster, cara a cara, només
puc assegurar que va ser com un somni. Electricitats a
balquena amb la Zona Zero al fons.

ART MÚSICA

Fusió. La Sala Apo-
lo estrena el proper
dimarts LocalJam,
un original concepte
musical que fusiona-
rà estils tan dife-
rents com el rock i el
rap o l’electrònica i
l’anomenada world
music. La proposta
viatjarà després a di-
verses ciutats amb la
intenció de fomen-
tar l’escena local i
donar oportunitats
als joves músics
emergents.

Les sessions de
LocalJam inclouen
l’actuació d’un artis-
ta convidat que, en com-
panyia d’altres músics,
oferirà un concert on la
innovació i la recerca de
nous sons tindran tot el
protagonisme. En definiti-
va, es tracta d’una jam
session d’improvisació
com les que es donen a
l’àmbit lliure del jazz. Per
això es busca crear un am-
bient intimista on la co-
municació amb el públic
sigui molt directa. El pri-
mer en obrir la proposta

a Barcelona serà Alejan-
dro Serrano, dels No Re-
ply. A més, la sessió esta-
rà animada per un mes-
tre de cerimònies i per di-
versos dj’s. Aquesta ini-
ciativa sorgeix d’una pla-
taforma multicultural
que vol animar una mi-
queta l’escena musical
apostant per nous ta-
lents. Sessió LocalJam.
Apolo Sala 2 (Nou Ram-
bla, 111). Barcelona. 12
de maig, 20.30 hores.

Imatges per llegir. El retrat de la
reina Guillermina d’Holanda
s’exhibeix al Rijksmuseum
d’Amsterdam amb la marca
d’una ganivetada que li van in-
fringir el 1960 durant les protes-
tes anticolonialistes. Una inscrip-
ció adverteix que la pintura no
ha estat restaurada perquè el
“seu valor no resideix en si ma-
teixa, sinó en els fets històrics
que recorda”. La imatge, capta-
da per l’holandès Gert Jan Koc-
ken, resumeix i il·lustra la temàti-
ca de Rastres, una exposició orga-
nitzada per la Fundació Foto Co-
lectania que aplega les obres de
set joves artistes.

Tots ells s’emmarquen en una
nova tendència de la fotografia
contemporània que es deslliga de
l’enfocament periodístic centrat
en el fet per cercar empremtes,
indicis i seqüeles de l’esdeveni-
ment a l’entorn i la comunitat.
“Es tracta d’imatges que no infor-
men o commouen de manera di-
recta perquè s’enfronten a la
desaparició del subjecte i despla-
cen l’interès a petits indicis poc
visibles, a vegades trencats, enter-
rats o submergits. Són imatges
per llegir”, explica el fotògraf Xa-
vier Ribas, comissari de l’exposi-
ció, que es pot veure fins al 31 de
juliol i que després viatjarà a Sa-
lamanca i Sevilla.

De la mateixa manera que Koc-
ken retrata les empremtes del pas-

sat en objectes agredits per actes
iconoclastes, l’alemany Sven Johne
recorda el naufragi de cinc vaixells
mercants a través de les imatges del
mar que se’ls va empassar acom-
panyades pel relat dels supervi-

vents. La selecció barreja
elements al·legòrics i do-
cumentals en fotografies
que, lluny de resultar
críptiques o hermèti-
ques, reflecteixen relats
que l’espectador pot de-
senvolupar i ampliar
amb els seus propis re-
cords i coneixements.

Hi ha aproximaci-
ons de caire simbòlic i
poètic com la de l’an-
glès Lewis Ronald, qui
immortalitza les formes
de la pols quan es reflec-
teix a la llum, i altres
més polítiques, com la
d’Anna Ferrer, que cer-
ca a Barcelona els ras-
tres publicitaris de les
empreses relacionades
d’alguna manera amb
el tràfic d’armes. Con-
clou el recorregut el ma-
drileny Javier Ayarza,
que s’enfronta al deli-
cat tema de la memòria
històrica i les exhuma-
cions de les fosses co-
munes de la Guerra Ci-
vil amb imatges alienes
a tot dramatisme però

que, malgrat això, amaguen un
rastre inesborrable d’amor i do-
lor. ‘Rastres’. Fundació Foto Co-
lectania (Julián Romea, 6). Barce-
lona. Fins al 31 de juliol.
—ROBERTA BOSCO.

Profund. Els treballs de
Patrícia Dauder no es
poden veure d’una pas-
sada: reclamen una ob-
servació sense presses i
conscient. Aquesta és
la premissa per gaudir
de l’exposició Acte 12:
Patrícia Dauder, horit-
zontal / orbital, que es
presenta al Nivell Zero
de la Fundació Suñol.
Dauder utilitza els di-
buixos i els films com
a eines principals de la
seva recerca artística.
En realitat, els seus di-
buixos estan formats
per capes i capes de pa-
per que posen en evi-
dència que l’edició i el

muntatge són aspectes
cabdals del treball de
l’artista. Això també
passa lògicament en el
cas dels films, entre els
quals destaca Cutsurf
(bclnt. feb. 09), una
pel·lícula creada a par-
tir de gravacions breus
de maniobres de surfis-
tes enregistrades a di-
verses velocitats. El re-
sultat final esdevé una
construcció abstracta
plena de profunditat.
Exposició de Patrícia
Dauder. Fundació Su-
ñol-Nivell Zero (Rosse-
lló, 240). Barcelona.
Del 8 de maig al 4 de
juliol.

Ag
en

da
Gert Jan Kocken retrata objectes agredits per
actes iconoclastes, com aquest quadre.

Cutsurf (bclnt. feb. 09), de Patrícia Dauder.

Blai Bonet
a N.Y.
BIEL MESQUIDA
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BLANCA CIA

Cinc joves treballen, sota el sol,
en bancs de fusta a la plaça de
la Pau. Formen part de l’esco-
la taller del Port de Sant

Adrià, que es troba en un dels llocs
més recòndits del Fòrum. És un pro-
grama ocupacional de la Generalitat
per encarrilar joves amb problemes
cap al món laboral. El que restauren
són embarcacions i el que es pretén és,
sobretot, la integració. Probablement
aquest és un dels racons de l’extensió
del Fòrum que més quadra amb els
valors que pregonava aquell esdeveni-
ment que ja gairebé ningú recorda. I
del qual demà es compleixen cinc anys
justos de la seva inauguració. Barcelo-
na, se’ns va fer creure, seria centre
d’atenció mundial. No ho va ser. Tam-
bé es va insistir en una altra idea: el
Fòrum seria el motor de transforma-

ció urbana del llevant de la ciutat.
Això sí que ha passat. En realitat, està
passant perquè el procés no ha acabat.

L’evolució de l’anomenat territori
Fòrum —són 214 hectàrees que van de
la plataforma del futur zoo fins al riu
Besòs— ha estat desigual. Precisament,
el que més ha canviat en els cinc anys
que han passat és el que no estava en
l’interior del perímetre de les 40 hec-
tàrees del recinte propi del Fòrum. Han
aparegut carrers on no n’hi havia
—eren solars que es van habilitar per a
aparcament del Fòrum— i s’han cons-
truït habitatges, hotels, oficines i algun
—els que menys— equipaments. En xi-
fres, en l’àrea del Fòrum del terme mu-
nicipal de Barcelona s’han construït
34.000 metres quadrats d’oficines i 390
habitatges, dels quals 270 són públics.
Des de 2004 s’han alçat dos hotels
nous: el Hilton i el Diagonal Zero.

Sant Adrià ha estrenat la Rambla de
la Mina. Probablement és una de les
zones que més ha notat els canvis. Per
exemple, en cinc anys s’han aixecat 429
vivendes de mercat lliure i 587 de protec-
ció. El sòl no s’ha esgotat, però aquests
són mals temps per als promotors pri-
vats. Números a part, el canvi del paisat-
ge salta a la vista. “I del paisanatge,
també. Perquè abans aquí hi havia mal
rotllo i bastant tràfic de droga”, explica
Rosa, una dona que ha viscut tota la
vida en un edifici a cavall entre Barcelo-
na i Sant Adrià. Molt a prop del seu
domicili, el carrer d’Eduard Maristany,
és un dels que més ha canviat. En el seu
començament s’alça l’esquelet d’una
torre d’oficines. Al costat seu ha emer-
git un altre hotel, el Diagonal Zero, un
quatre estrelles amb més de 400 places
que va obrir fa un parell de mesos.
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El Fòrum encara creix
Cinc anys després del polèmic esdeveniment, a la zona se segueixen aixecant

hotels i pisos, però de moment no ha aconseguit engrescar la ciutadania

La cultura és un àmbit tan
estrany (i cada vegada
més en aquest món) que
és capaç de convertir un

virus en una benedicció (bé, l’eco-
nomia també ho està fent ara
amb la grip porcina, però ja se
sap que forma part de la tercera
guerra mundial, la financera, que
dirà aviat Vicente Verdú). Un
exemple el tenim aquests dies, en
què dues editorials catalanes,
Anagrama i Tusquets, celebren
el seu 40è. aniversari. Simplifi-
cant moltíssim (aquí no s’escau
una altra mena d’anàlisi), la pri-
mera ha acabat aportant a les
prestatgeries de la península una
literatura tot just impresa fora
que, portada cap aquí de manera
tan imminent, era un risc però
que els anys han acabat mostrant
indispensable per difondre la lite-
ratura contemporània i, sobre-
tot, per no fer gaire el pagès quan
un anava per aquests mons de
Déu (Auster, McEwan, Bukows-
ki, Nabokov...). Una tasca equi-
valent ha realitzat amb els autors
castellans (Vila-Matas, Pombo,
Martín Gaite, Marina, Chir-
bes...)

Sense oblidar un paper sem-
blant al de la seva coetània (amb
Kundera, Murakami, Landero,
Cercas, Fernández Cubas...), a
Tusquets se li deurà sempre el
mèrit rotund d’aixecar la literatu-
ra biogràfica i l’assaig científic
en el desert que han estat aquests
àmbits fins fa quatre dies.

Però aquests, essent grossos,
no són els mèrits més grans dels
editors Jorge Herralde i el tàn-
dem Beatriz de Moura-Antonio
López Lamadrid. Ni de lluny.
No hi ha medalla per agrair una
tasca intangible però d’una eficà-
cia tal que explica la salut resis-
tent del sector malgrat la crisi cul-
tural gairebé perenne dels dar-
rers anys: tota una generació de
nous editors (de Libros del Asteo-
ride a Impedimenta, per exem-
ple) han estat inoculats amb el
seu virus, els seus projectes han
begut d’alguna manera del nas,
la voluntat d’estil, la recerca i el
seu gust estètic; ni que sigui com
a punt de partida per intentar su-
perar-los o per buscar nous ca-
mins, especialment en el seu punt
feble: el de construir noms nous.
I hi ha qui parla no ja de fills sinó
fins i tot de néts (Bartleby, Salto
de Página, El Olivo Azul...). Els
seus hereus no són, doncs, a casa,
sinó a fora. I, afortunadament,
ben infectats. Felicitem-nos,
doncs, per aquests dos virus.

Les flors i els matolls creixen entre les rajoles de l’asfalt del Fòrum. / CARLES RIBAS

Dos virus
CARLES GELI
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Jordi Llovet analitza el programa televisiu ‘Casal Rock’� Belén Ginart escriu sobre la

2a. edició de mostra fotogràfica SCAN, que avui comença a Tarragona � Ángela
Molina valora la primera exposició a Espanya del videoartista Michael Snow


