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Com que, com deia ell, el nostre món cultu-
ral és com un camp sense llaurar, hem de
recordar fets bàsics elementals. Firmant
amb el nom de Vilacasas així tot junt i tot

sol, es pot dir que ha estat un dels pintors euro-
peus més originals de la segona meitat del segle
vint. Amb el seu nom sencer de Joan Vila Casas
és sense cap dubte un dels prosistes més àgils i
que més diuen. I també fou autor de teatre popu-
lar i de categoria amb el pseudònim de Carles
Valls. En una de les seves novel·les (Jourdain 65,
del 1966) hi apareix, com a personatge, amb el
nom russoide de Vilavitx, un dels seus jos, el del
pintor foraster instal·lat a París sense altre ofici
ni benefici que la seva pintura, de manera que els
primers anys per poder tirar endavant ha d’anar
fent les mil feines que ens descriu tan vivament a
la seva primera novel·la publicada, Doble blanc
(1960). Joan Vila Casas, nascut a Sabadell, va
viure a París els anys 40 i 50. No és estrany que
quan Joan Brossa es va perdre a París, caraeixut i
sense un sou, la casualitat el fes topar amb Vila
Casas, que el va acollir a casa seva (fou allà que
Brossa va escriure, “amb totes les lletres ence-
ses”, els seus Poemes de París).

El pintor de les famoses planimetries va ser
també gravador, terrissaire i fabricant d’estructu-
res astromètriques. Les seves terrisses, en la tradi-
ció dels siurells, són marcians planimètrics de
molta gràcia: “Faig ceràmica, no pas a tall d’es-
cultor, sinó de terrisser. Si fos forner, emplenaria
cada dia la fleca de marcians de pa”. Una part
molt notable de la seva obra són els baixos re-
lleus que cobreixen tota l’entrada i el comença-
ment de l’escala de tres cases de pisos de l’Eixam-
ple barceloní, una de boníssima al carrer Munta-
ner, crec que entre París i Londres, pujant a mà
dreta, i dos més al bloc que hi ha a Consell de
Cent cantonada Borrell. En aquesta mena d’art
“aplicat” que és el baix relleu urbà modern, no
tinc cap dubte que Vila Casas va molt per da-
munt de la carrincloneria i la buidor habituals.

És un pintor seriós: no imita la pobresa per
esnobisme, no juga amb la revolució perquè que-
di bé, ni fa retòrica patopeica amb el desesper:
pinta. Ell mateix ho explica i se’ns explica en els
seus escrits, per exemple en la magnífica novel·la
Nnoba fygurassió. I alhora és un home amb un
inacabable i divertidíssim sentit de l’humor en la
prosa, en el teatre, en el viure i en el seu
col·leccionisme desbridat d’objectes dels en-
cants, activitat en la qual a més d’humor també
posà molt d’amor.

S’ha mort el 2007 i encara no hem vist la gran
exposició que es mereix. En els anys 80 i 90
començà a introduir textos a les pintures, textos
amb els quals fa que aquelles primeres planime-
tries, que semblaven d’altres galàxies o d’una
terra postindustrial, baixin a territoris més nos-
tres que el nostre, amb llocs com el “canal de la
corda fluixa”, el “racó del mossega” o el “precipi-
ci de cal Bon Profit, al revolt del Dròpol”. En
aquests quadres, a voltes de gran format, o ovals,
o en forma d’encolatges en relleu, els textos hi
apareixen per tots cantons i en totes les direccio-
ns i fan que cada pintura sigui alhora un persona-
líssim poema. I sembla que té una novel·la inèdi-
ta, Doble negre.
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La pel·lícula
de la directo-
ra peruana
afincada a
B a r c e l o n a
Caludia Llo-
sa La teta
a s u s t a d a ,
que guanyà
l’Ós d’Or a
Berlín, obri-
rà aquest
vespre a l’auditori del
MACBA la quarta mos-
tra de cinema peruà de
Barcelona. Amb el títol
d’Una mirada al Sur, la
mostra oferirà fins al 26
de setembre un total de
sis llargmetratges i qua-
tre curts que volen apro-
par al públic català el ci-
nema del país andí. En-

tre elles figuren documen-
tals com Licanamarca,
de Carlos Cárdenas i
Héctor Álvarez i films de
ficció com El bien esqui-
vo, de Augusto Tamayo,
o Días de Santiago, de Jo-
sué méndez, que clourà
la mostra.
www.unamiradaalsur.
com

Va co-
m e n ç a r
diumenge
p a s s a t ,
però enca-
ra hi ha
molta mú-
sica per
veure en el
19è festi-
val La Ho-
ra del Jazz-
Memorial Tete Monto-
liu. Fins al 26 de setem-
bre es pot gaudir d’una
variada programació a
clubs de la ciutat i, sobre-
tot, de concerts gratuïts
els diumenges a la plaça
de la vila de Gràcia de
Barcelona amb la propi-
na, el dia 27, d’un doble
concert a la plaça Sant

Joan de Vilafranca del Pe-
nedés. El que es podrà
veure aquest proper diu-
menge reunirà, per una
part, Carme Canela inter-
pretant composicions de
Jordi Matas, i el grup Fol-
kincats, que fan arranja-
ments de gipsy jazz a te-
mes tradicionals.
www.amjm.org

Un dels dino-
sauris del rock
dur dels setan-
ta estan de gi-
ra. No porten
disc nou —el
darrer, Rapture
Of The Deep,
va sortir al
2005— però en-
cara tenen
prou tirada com per es-
perar omplir el Sant
Jordi. Porten 40 anys
sobre l’escenari i en
aquest temps han tin-
gut deu formacions di-
ferents amb 40 músics,
i han venut més de
cent milions de discs.
Al seu moment se’ls va

considerar la banda
més sorollosa del món.
I això encara fascina
perquè és normal
veure als seus concerts
a molts pares acom-
panyant els seus fills.
Deep Purple. Sant Jor-
di club. 14 de setembre
(19 hores).

El festival MA-
PA09, una tro-
bada d’accions
al paisatge que
se celebra al po-
ble empor-
danès de Pon-
tós, agafa
aquest any no-
va volada. De-
mà i demà pass-
at es podran
veure una perfo-
mance de Los
Torreznos, el ví-
deo amb gent
del poble que
han fet Marc
Vives i Víctor Pérez,
una instal·lació sonora
de la compositora Ma-
rina Rosenfeld, que

s’estrena a Espanya, o
el viatge que proposa
Alexandra Broeder.
www.festivalmapa.com

Un retrat de l’actualitat musical
del país. Així es defineix aquest
any el Festival Altaveu 2009. A
partir d’aquest vespre i fins dis-
sabte, per Sant Boi hi passaran
alguns dels grups més actius del
moment. Des de la proposta de
Love of Lesbian, que presenta-
rà les cançons del seu nou disc,
1999, any en què varen sorgir
com a grup, fins al so garatge de
Els Trons o al soul de The Peper
Pots.

Quasi bé tots els concerts, re-
partits en tres escenaris, són gra-
tuïts. Les excepcions són el
d’avui a la nit de Lluís Gavaldà
i el que reunirà dissabte en un
mateix escenari Espaldamaceta
& Maria Rodes i La Bien Queri-
da. En total hi haurà una vinte-
na de concerts amb noms com

Mazoni, Gertrudis, El Petit de
Cal Eril o Las Migas. Entre les
novetats d’aquest any destaca

l’original manera que
han tingut els organitza-
dors de celebrar els 25
anys de la Nova Cançó.
Enlloc de recuperar els
artistes de llavors, han
proposat a tots els artis-
tes convidats que facin
una versió d’alguna
cançó d’aquell movi-
ment. Un homenatge
dels joves cap als mes-
tres. Ahir a la nit, a més,
es varen entregar els pre-
mis Altaveu que, entre
d’altres, van recollir Ma-
zoni, Joan Miquel Oli-
ver, Eliseo Parra o Sílvia
Pérez. Festival Altaveu.

Diversos escenaris de Sant Boi.
Del 10 al 12 de setembre. www.
festivalaltaveu.catAg
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Pesant i sospesant:
Vila Casas

ENRIC CASASSES
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El darrer trimestre de l’any co-
mença com abans de l’estiu. El
mercat editorial està polaritzat:
els llibres que es venen es venen
molt —els de Stieg Larsson i d’Il-
defonso Falcones, per exemple—
i la resta cada cop menys. Hi ha
una lleugera tendència a publicar
menys i a fer apostes. Algunes no
són ni apostes perquè són segu-
res. Com el llançament de la no-
va novel·la de Dan Brown, El
símbol perdut. Es va parlar molt
de quant ha pagat per aquest lli-
bre el Grup Planeta (que el
treurà el 29 d’octubre amb tirada
milionària) a la primera festa li-
terària de la temporada, la del
Premi Internacional de Novel·la
Negra de RBA.

Va ser molt divertida, amb un
menú absolutament negre en el
que hi havia, entre d’altres delica-
tessens “examinació post mor-
tem de paletilla ibèrica”, “la-
ments de foie” o “pa d’herbes ve-
rinoses”. Com als anys anteriors,
va ser una mica complicat arri-
bar al menjar. Com diu Francis-
co Rico, un dels convidats, a
aquests llocs un hi ha d’anar ja
sopat. Molts polítics (Montilla,
Hereu, Benach, Trias, Iceta…),
editors i escriptors. Tots van
aplaudir el guanyador del premi,
Philip Kerr, quan va agrair, en
català i en castellà, el guardó.
“Agraeixo l’hostilitat dels cata-
lans”, va dir molt seriós. Tothom
ho va entendre. Els aplaudi-
ments van ser més forts. També
quan va dir que era l’únic estran-
ger que anava a veure la Sagrada
Família i que no la va trobar. El
cert és que Kerr és molt bo. La
seva Trilogia de Berlín és magnífi-
ca. I la continuació, també prota-
gonitzada per Gunther, Unos por
otros, i Una llama misteriosa (tots
publicats per RBA) és igualment
estupenda. Segur que la guanya-
dora del premi, Si los muertos no
resucitan, será igual de bona. Un
conegut editor es va passar la nit
dient que la millor, Una investiga-
ción filosófica, l’havia publicada
ell. En fi…

Tots morens i relaxats des-
prés de les vacances, menys els
organitzadors, van parlar de la
crisi, de projectes i apostes i dels
e-books que els porten a tots una
mica de cap. Els editors en gene-
ral pensen que s’han d’enganxar
al carro, però encara no veuen
clar el negoci.

“Dona, bidet i mirall” (1978), fotografia de P. Cunties. / arxiu paco villar

La rentrée
ROSA MORA

XAVIER THEROS

Com va dir una vegada l’escrip-
tor Paul Bowles, el Barri Xino
de Barcelona tenia fama de ser
—juntament amb el Vieux Port

de Marsella i el Quartieri Spagnoli de
Nàpols—, el barri més viciós de totes
les ciutats europees. Coincidint amb la
Primera Guerra Mundial, va conèixer
una gran popularitat que, d’alguna ma-
nera, ha quedat en l’imaginari del viat-
ger com un dels indrets clau de la seva

estada. En els carrers estrets de l’antic
Districte Cinquè, les veus d’Orwell, Ge-
net i els dadaistes es confon sovint amb
la nova fama del lloc, com a centre del
mestissatge. Fins i tot l’Ajuntament ho
va comprendre i va fer una rambla en-
mig del barri, perquè hi podessin arri-
bar tranquil·lament els turistes.

� El racó de les Drassanes
Fins a finals del segle XIX, el Raval
era una zona de tallers i solars buits,

on s’hi havien instal·lat els obrers de
les fàbriques. La prostitució llavors
era bàsicament de cantonada; a les
professionals les deixaven anar per
la nit i rondaven pels voltants de la
plaça Reial i la part baixa de la Ram-
bla, on hi havia la Casa de Sant Sal-
vador, dedicada a recollir pecadores
penedides; mentre els bordells de
l’època es trobaven a les rodalies
dels carrers Boqueria i Avinyó.

 Passa a la pàgina 2

Luis Hidalgo analitza l’evolució del hip hop coincidint amb l’obertura del festival Hipnotik
� Lluís Muntada fa la crítica del darrer llibre de Vicenç Pagès � Josep Casamartina

recupera la història del Casino de Cerdanyola, reconvertit ara en museu d’art
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El barri del pecat
Etern epicentre de la mala consciència ciutadana, la part baixa de

la Rambla es resisteix a deixar de generar literatura


