
EVA BATALLA

Primer de tot va ser Visions
del Tirant lo Blanc, amb
la seua interpretació par-
ticular de l’obra mestra

de Joanot Martorell. Ara, el
fotògraf Toni Catany (Llucma-
or, 1942), Premi Nacional de Fo-

tografia i Premi Nacional d’Arts
Plàstiques de Catalunya (2001),
ha acostat el seu objectiu al com-
plex món de l’obra literària
d’Ausiàs March i de Joan Roís de
Corella. La sala d’exposicions de
la Casa de la Cultura Marqués
de González de Quirós de Gan-
dia ofereix, fins al 13 de desem-
bre, L’amor i la mort als nostres
clàssics, una recreació molt perso-
nal de l’obra dels grans autors
clàssics de la nostra literatura
que Catany reinterpreta amb la
intenció de “captar” a través
d’imatges l’època dels primers
anys del Renaixement.

L’escriptor Josep Piera va ser
qui va embarcar Catany en
aquest projecte. La relació entre
el fotògraf i l’escriptor “ve de
lluny”, assenyala Piera, a partir
de l’admiració
del poeta per
l’obra de Ca-
tany. “Sempre
he considerat
Catany un
fotògraf molt
poètic”, comen-
ta l’escriptor,
per a qui “la
poesia és a la paraula el mateix
que la fotografia és a la imatge”.
Piera va plantejar al fotògraf ma-
llorquí la proposta de fer una lec-
tura actual dels clàssics a través
de la seua càmera. “Els clàssics
són autors que cada cert temps
es reinterpreten, els fem nos-
tres”, assenyala l’escriptor. De la
col·laboració entre Catany i Pie-
ra va sorgir un primer llibre
fotogràfic, Visions del Tirant lo
Blanc, inspirat en l’obra de Joa-
not Martorell. A Catany li va
agradar tant l’experiència que
no va dubtar a involucrar-se en
el segon projecte: recrear altres
clàssics de les lletres catalanes
com Ausiàs March o Joan Roís
de Corella.

El resultat és una visió perso-
nal de l’ambient renaixentista,

dels personatges, dels paisatges,
dels sentiments sobre l’amor i la
mort, dels plaers de la vida, de la
sensualitat i del complex món in-
terior d’aquests clàssics literaris,
des de la sensibilitat que caracte-
ritza l’obra del fotògraf mallor-
quí, amb el seu extraordinari do-

mini de la llum i l’expressió
plàstica que converteixen les foto-
grafies en llenços. Catany reco-
neix que l’acostament a l’obra
d’Ausiàs March va ser, de vega-
des, difícil per la complexitat de
la producció marquiana. “Els
seus versos suggereixen més co-
ses de les que diu”, i en aqueixos
suggeriments ha basat Catany la
seua visió sobre March.

La religió és un altre dels te-
mes a què ha recorregut el
fotògraf mallorquí, present tam-
bé en els versos de March i en la
literatura de Roís de Corella. Per
a fer això, Catany s’ha basat en

les imatges que va captar del pa-
trimoni de la congregació de les
clarisses de Gandia. Les religio-
ses van obrir el “tresor” que guar-
den amb zel a la càmera del
fotògraf mallorquí. El resultat és
una sèrie fotogràfica molt intimis-
ta, que deixa oberta la
interpretació personal al visitant.

L’exposició recull també imat-
ges del treball anterior de l’autor
sobre Joanot Martorell. La mos-
tra està inspirada en textos dels
tres autors, Martorell, March i
Roís de Corella, que es repro-
dueixen en el catàleg de la mos-
tra i complementen l’exposició.

Per a Catany,
aquest viatge als se-
crets dels grans clàssics
de la literatura catala-
na ha estat una expe-
riència molt més que
gratificant, i la primera
en la seua llarga
trajectòria creativa.
Un dels seus deutes
pendents és la il·lus-
tració en imatges
fotogràfiques de l’obra
Cançó d’amor i mort
del corneta Cristòfor
Rilke, del poeta ale-
many Rainer Maria Ri-
lke. Un llibre que con-
ta la història d’un jove
que en 24 hores desco-
breix l’amistat, l’amor
i la mort. La idea d’il·-
lustrar els 27 capítols
en què es narra aquest
relat balla pel cap del
fotògraf des de fa anys.

En aquest treball,
Catany “tradueix bella-
ment en imatges les
emocions, els senti-
ments, les raons i les
desraons, les passions i
les il·lusions, les fanta-
sies del cor i del cap, el
que fan els poetes”, re-
sumeix Piera en el
catàleg de la mostra,
“el que feien Ausiàs
March, Joanot Marto-
rell i Joan Roís de Core-
lla en el segle XV”.

El fotògraf ha cedit
a la ciutat de Gandia
algunes de les imatges
exposades.

Tony Catany reinterpreta els clàssics
El fotògraf mallorquí exposa a Gandia la seua visió de Martorell, March i Corella

El resultat és una
visió personal de
l’ambient
renaixentista

La primera volta que
vaig escoltar King
Crimson, als inicis
dels anys 70, va ser a

casa de Ximo. Tenia un
equip infreqüent que
comptava amb un
magnetòfon Akai enorme i
amb un aparell estrany, un
reverberador (que donava
un ambient d’església), que
feien de Formentera Lady o
dels primers Pink Floyd, una
experiència psicodèlica sense
necessitat d’additius. Ja inau-
gurada “Anomia”, anàrem a
Madrid a escoltar el concert
de King Crimson que tots
els presents en aquella mag-
nífica interpretació en direc-
te de Larks’ Tongues in As-
pic i Starless and Bible Black
encara recorden.

Ximo era forner al barri
d’Orriols. Amb un horari di-
ferent a la resta, se les apa-
nyava per a no perdre’s res.
No sé si havia acabat el pri-
mer cicle de l’ensenyament,
però Ximo devorava llibres.
Des de la generació beat fins
a les obres de Freud, Lacan,
Foucault, passant pels tex-
tos més insòlits. El cas és que
rebia visita dels personatges
més diversos i de professio-
nals “reconeguts” de tota me-
na. Per posar algun exemple:
Manolo Valdés o Tomás Llo-
réns. Tenia les seues opi-
nions però mai no li he vist
un sol acte de proselitisme.
Traslladat a Dénia, va obrir
el Betibó on una altra mena
de personatges el visitava.
Per a sentir-se superiors? No
ho sé, però el cas és que ana-
ven allí i no a un altre lloc.

Ximo, fa quasi quaranta
anys, va decidir dur un grup
de rock progressiu a Valèn-
cia (crec recordar que era
Soft Machine) quan ningú se
la jugava. Va ser una història
digna d’un cronopio. El grup
va exigir, entre moltes altres
coses, cobrar en dòlars i
heus ací un forner demanant
passaports als amics (hi ca-
lien per canviar divises) i bus-
cant un lloc atrevit (aquesta
música estava sota sospita,
també) on dur-ho a terme.
Ho va aconseguir. El grup
instal·là un sistema de so
quadrafònic que tots varem
poder gaudir. Aquestes co-
ses i moltes altres han passat
a València. No en consta
crònica, però. Després, a Dé-
nia, omplia la colina d’escul-
tures fetes amb deixalles
que, finalment, mesos abans
de morir, va acceptar expo-
sar al poble. També escrivia
una poesia senzilla però obs-
cura (en el sentit emprat per
Lezama Lima) que no ha
vist la llum.

Ara, gràcies a la mort de
Lévi-Strauss, molta gent,
fins i tot gent amb currícu-
lums acadèmics impecables,
ha descobert que “això” no
sols era una marca de
texans.

Aquesta és la qüestió:
quin lloc hi ha per als man-
cats de currículum acadèmic
però amb la cultura i la pre-
gunta com a equipatge?

A LA LLETRA

Ximo,
encara

ALBERT GARCIA
I HERNÀNDEZ

Una de les obres
de Toni Catany

de l’exposició
L’amor i la mort

als nostres
clàssics, que
s’exhibeix a

Gandia.

Una de les fotografies de Toni Catany que s’acosten al món de sensacions dels autors clàssics.
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Ve de la pàgina 1
A més d’aqueixes dues pel·lícu-
les, l’Inquiet també projectarà
Gràcies per la propina i Un ne-
gre amb un saxo, ambdues adap-
tacions de Francesc Bellmunt. I
com que ja va obrir la segona
edició del festival, no es
tornarà a passar La vida abis-
mal, dirigida per Ventura Pons.
Una benedicció per a Torrent,
que, la considera “horrorosa”.
Explica que, com que sempre
ha respectat el realitzador, ha
romàs en silenci durant anys.
“Però ha arribat un moment en
què jo també he de dir la meua.
Si no, la gent pot pensar que
estic d’acord amb aqueix
nyap”.

L’autor de La vida en l’abis-
me sent traït l’esperit de la seua
novel·la, finalista dels premis
Planeta en la seua versió en
castellà. “Ventura Pons no té ni
idea del que és el joc. I pensava
que un jugador és un ludòpata.
Res més lluny de la ludopatia
que un jugador de cartes. Em
sap greu, perquè era una novel·-
la molt personal, quasi autobio-
gràfica. No va saber captar
res”, assenyala. És per això que
l’escriptor repetiria com a guio-
nista, li va agradar l’experièn-
cia: “sobretot, perquè si tu ex-
pliques per què has fet el llibre,
el director n’entén l’essència”.
A més, defensa la vertebració al
cinema: “No entenc que un di-
rector siga director, productor,
guionista… Això no pot ser. Hi
ha guionistes molt professio-
nals. Ningú és ja tan geni com
Charles Chaplin, que feia fins i
tot la banda sonora”.

Què suggereix a Torrent
l’existència d’un festival de cine-
ma en valencià? “Em suggereix

que es tracta de gent agosara-
da, atrevida. I això mereixeria
que tothom ajudara de la for-
ma que poguera el festival. Tal
com està l’administració respec-
te al valencià, que hi haja gent
capaç de muntar això… no diré
que em suggereix una emoció
insostenible, però m’agrada
molt que hi haja gent així”.

El festival no té un gran pa-

trocinador, sinó aportacions
menudes d’una vintena d’insti-
tucions. Això fa un pressupost
de 60.000 euros. En canvi, la
Generalitat pagarà 18 milions
per cada any de la Fórmula 1 i
n’ha pagat uns tres per un
Open de Tenis. Què en pensa?
“Que això ho faça el PP, em
sembla normal. No em sorprén
en absolut. El que m’estranya

és que no hagen enviat la
Guàrdia Civil per clausurar-lo.
Va ser collonut veure la foto de
Camps i Rita en un Ferrari amb
tota la simbologia que això supo-
sa, primer de tot, perquè ve des-
prés del cas Gürtel, i a més, per
tota la crisi. A Sedaví, l’Ajunta-
ment està fent vals per a les fa-
mílies que s’han quedat sense in-
gressos, perquè puguen anar al
bar i canviar-los per menjar. És
com a la Gran Depressió del 29,
però en lloc d’eixir amb el perol
al carrer, et donen vals. És una
qüestió de tacte. No hi ha sensibi-
litat”.

Podria ser rendible el cinema
en valencià? “I tant. Ha canviat
molt. Ara hi ha actors i actrius

boníssims. I, afortunadament, la
televisió valenciana s’ha obert
una mica. Reconec que soc molt
poc de televisió, però sèries com
L’alqueria blanca són, com a mí-
nim, una escola per a fer actors.
Estic segur que hi ha material
per a fer cinema, però es necessi-
ta de manera imprescindible
l’ajuda de l’administració. No
s’adonen del poder que pot tenir

fer bones sèries de televisió per a
exportar València. Seria política-
ment important i encara millor
en l’aspecte econòmic”.

Després de l’eclosió del cas
Gürtel, molts indicaren a To-
rrent que s’havia avançat als fets
en les seues novel·les, on escrivia
una València corrupta. Supera
ara la realitat la seua imaginació?
“I ara! Jo crec molt poc en l’espè-
cie humana. Els humans són de-
predadors per naturalesa. I, per
tant, on hi ha poder, hi ha
corrupció”.

Seria el Bigotes un bon perso-
natge per a una de les seues nove-
l·les negres? “No. Perquè ja està
massa vist. Tot el que contes,
està ja contat. Vaig fer Societat
limitada sense contar res que ha-
gueren contat abans els diaris;
contava com funcionen per dins
els partits polítics, una cosa que
no podien fer els periodistes sen-
se tenir rebuts i documents. Un
novel·lista sí que pot contar-ho.
És ficció. Si a algú se li ocorre
ara traure una novel·la sobre la
trama Gürtel, s’equivoca del tot,
perquè tot el que conte ja ho sa-
bem”.

Potser per això en el seu nou
llibre fa una ullada enrere: Bule-
vard dels francesos són dos nove-
l·les en una. Una és el 70% de la
història i està ambientada en
l’any 1962. Són tres membres del
Partit Comunista que no estan
d’acord amb la línia del partit.
L’altra part se situa en el present.
Està narrada en primera persona
i es diu El bon corrupte. En el
llibre tracte d’explicar com ha in-
volucionat l’ètica en la societat
entre el 62 i el 2004. És clar que,
com es pot comprovar, ningú no
oblida el tema de moda: la
corrupció.

JOSEP PALOMERO

La literatura memorialísti-
ca és com un finestral
obert cap a un paisatge
humà ignot a través del

qual, els lectors, gràcies a la gene-
rositat de l’escriptor, podem satis-
fer la curiositat que sentim per
uns fets o per uns personatges
atractius. Molt sovint, sobretot
quan l’exercici d’ordenació de la
memòria adopta una forma
autobiogràfica, la cronologia es-
clavitza l’itinerari narratiu, que co-
rre així el perill de convertir-se en
una enumeració insípida d’episo-
dis biogràfics correlatius (Joan
Triadú: Memòries d’un segle d’or;
Miquel Batllori: Records de quasi
un segle; Joan Perucho: Els jardins
de la malenconia). Els grans escrip-
tors, però, salven aquest obstacle
explicant molt bé les entranyes
dels esdeveniments col·lectius, és
a dir, que prioritzen el marc en
què posen la fotografia en compte
de magnificar en excés el protago-
nisme del subjecte fotografiat,
això és, ells mateixos (Stefan
Zweig: El món d’ahir. Memòries
d’un europeu).

El memorialisme, com és sa-
but, pot adoptar diverses formes,
entre les quals el dietari represen-
ta la via més segura de circulació
dels records, ja que es basa en la
reconstrucció d’unes observacio-
ns anotades prèviament. Posades
al remull de l’experiència, germi-
nen i fan possible que, anys des-

prés dels fets, aquelles anotacions
tan concises es puguen transfor-
mar en explicacions d’una densi-
tat estimulant (Raimon: Les hores
guanyades; Oriol Bohigas: Com-
bat d’incerteses. Dietari de re-
cords). Altres vegades s’opta per
un dietarisme esvaït, que en reali-
tat no és sinó un pretext per a
destacar persones o fets d’un
període de temps especialment in-
teressant (Sebastià Gasch: París,
1940).

L’exercici de memòria que des-
plega Josep Maria Castellet, en
canvi, es basa en el mètode selec-
tiu de recuperar persones i escena-
ris. Deixant de banda el precedent
(Memòries poc formals d’un direc-
tor literari, 1987), així com la con-
cloent biografia que n’ha escrit Te-
resa Lloret (Josep Maria Caste-
llet. Retrat de personatge en grup,
2006), la seua primera i delibera-
da incursió en el gènere la va titu-
lar precisament així: Escenaris de
la memòria (1988). En aquella
ocasió, el lector va poder conéixer
per primera vegada i de primera
mà detalls, vivències i anècdotes
de Giuseppe Ungaretti, Mercè Ro-
doreda, Rafael Alberti, Josep Pla,
Octavio Paz, José Luis Arangu-
ren, Mary McCarthy i Pere Gi-
mferrer, però també de molts al-
tres noms que formaven una llar-
ga llista de referències ono-
màstiques. Per als qui no hem tin-
gut oportunitat de tractar aques-
tes grans personalitats de les lle-

tres, que Castellet denomina “mes-
tres”, o “mestres i amics”, aque-
lles pàgines, tant documentals
com narratives, ens van produir
una gran satisfacció.

Ara acaba de publicar en Edi-
cions 62, l’editorial que ha dirigit

tota la vida, el que en podem con-
siderar la consecució: Seductors,
il·lustrats i visionaris. Es tracta,
com indica el subtítol pirandellià,
de sis personatges en temps adver-
sos: Manuel Sacristán, Carlos Ba-
rral, Gabriel Ferrater, Joan Fus-
ter, Alfons Carles Comín i Terenci

Moix. La selecció no la
motiva, com en el cas an-
terior, l’admiració per la
figura d’un escriptor de re-
ferència, entre tants com
Castellet ha conegut i trac-
tat, sinó el fet que tots sis
han estat “amics perso-
nals i companys d’aventu-
ra literària o cultural du-
rant molts anys, que
m’han imposat la seva
presència d’una manera
lenta i persistent”.

Escrits amb el mateix
tractament ponderat en
què es barregen la
informació i l’anecdotari,
la presència del narrador
és sempre summament
discreta en aquestes
pàgines que tindria tot el
dret de protagonitzar. Al
contrari d’altres memoria-
listes, Castellet està insta-
l·lat més còmodament en
un segon pla, evita
sistemàticament qualse-

vol protagonisme innecessari i
adopta la posició del fotògraf o
del cameràman que, anys després
dels fets, projecta per al lector la
pel·lícula que va filmar en uns mo-
ments determinats de la vida dels
amics, o els fragments de pel·lícu-
la que la memòria o la voluntat li
permeten oferir-nos.

Com a lector, no tots els retrats
m’han colpit igualment. L’evo-
cació del filòsof Manuel Sacristán
m’ha deixat el mateix regust
amarg que m’ha semblat percebre
en l’ànim del narrador, a causa de
l’allunyament dels dos amics de
joventut, companys d’institut i
veïns, com a conseqüència de la
decisió del primer de militar al
PSUC i pretendre que el segon
també s’hi afiliara. La més emoti-
va, en canvi, m’ha paregut la del
polifacètic Alfons Carles Comín,
promotor del moviment Cristians
pel Socialisme i fundador de Tau-

la de Canvi, un personatge entra-
nyable. La de Carlos Barral, a més
de rememorar una profunda amis-
tat, serveix sobretot per a explicar
el seu caràcter, —“Coneixia en
Carlos com si l’hagués parit”—, i
per a contar-nos amb tots els pèls
i senyals com va discórrer aquell
ambiciós projecte finalment fra-
cassat del Prix International de
Littérature.

Les més divertides m’han resul-
tat les de Gabriel Ferrater, Joan
Fuster i Terenci Moix. Mentre lle-
gia les anècdotes que, en relació
amb Fuster, conta d’Espriu i de
Dámaso Alonso i el seu negrario
en el transcurs del lliurament del
primer Premi Ausiàs March a
Gandia, no podia deixar de riure.
La personalitat de Gabriel Ferra-
ter també és ben graciosa i, en el
fons, la més commovedora per la
seua tendència fatal a l’au-
todestrucció. I l’aparició del gene-
ral Líster en la reunió del Consell
de la Pau del Caire i després al de
Budapest és un esperpent
fantàstic, mentre veiem que el na-
rrador pateix les entremaliadures i
els tripijocs d’un jove Terenci
Moix que ja era esclau del seu des-
tí.

Entretant, l’aparició i la
menció de molts altres noms,
llocs, activitats i situacions, fan
que aquest llibre siga una capsa
de sorpreses ben agradable. Per-
què si algú ha orientat el rumb de
la literatura hispànica de la sego-
na meitat del segle XX, i ha viscut
de primera mà experiències que
ningú més ja no guarda en la
memòria, aquest és el crític i
antòleg Josep Maria Castellet, del
qual esperem que, com a supervi-
vent, salve un nou fragment dels
seus interessants escenaris, ara
que dissortadament s’ha consu-
mat la devastadora citació de Cor-
mac McCarthy que ha escollit per-
què figure en el frontispici de Se-
ductors, il·lustrats i visionaris.

“Va ser collonut veure
la foto de Camps i Rita
en un Ferrari. No hi ha
sensibilitat”

Nous paisatges
humans

Castellet fa memòria de Sacristán,
Barral, Ferrater, Fuster, Comín i Moix

Les més divertides
m’han resultat les de
Gabriel Ferrater, Joan
Fuster i Terenci Moix

Ventura Pons “no va
saber captar ‘La vida en
l’abisme’. Un jugador
no és un ludòpata”

L’escriptor Ferran Torrent. / SUSANNA SAEZ

Coberta del llibre de Jopse M. Castellet.
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