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Rels. Revista d’idees i
cultura. Número 5

A la primavera del 2005 la revista
Rels va publicar el seu número 5 —
sisè— contra tot pronòstic, atès que
és una iniciativa que s’ha tirat
endavant gràcies a l’esforç i
tenacitat de l’Ivan Favà i l’Adrià
Chavarria. Això em satisfà
especialment perquè els dos van
ser alumnes meus, i ja destacaven
per l ’ interès o la proposta
d’elements de discussió o de
reflexió. Ben diferents, però propers
en la curiositat intel·lectual, que
explica que hagin portat a bon port
una revista seriosa, rigorosa i a
l’hora innovadora com aquesta. A
més també comparteixen una sana
prudència, i una aproximació a les
realitats un xic relativitzant,
conscients sempre de la magnitud
de les qüestions complexes.

També vull recalcar que aquesta
iniciativa s’ha endegat des de
Tortosa, i ha tingut el recolzament
de les institucions local. Encara que
és una ciutat que està bastant
allunyada del panorama cultural

l’élimination des juif, la conquête des
grands espaces en Russie...T’ho
repeteixi. Aqueix home és
l’encarnació del mal, C’est
l’Antéchrist” (pàg. 145).

Aquesta és la meva breu aportació
a la taula d’aquesta tarda. Desconec,
ho dic d’avançada, tot el que s’està
fent en aquesta part del territori
lingüístic. Em fa la sensació que
necessiteu la cooperació de la resta
d’escriptors, d’associacions i
d’institucions dels Països Catalans.
I nosaltres continuem necessitant
les vostres obres i la vostra
resistència lingüística en un
ambient tan advers.

Voldria acabar aquesta intervenció
llegint aquest poema de Jacquet
amb flaires de Perpinyhard, tot
esperant l’arribada d’una possible
mercaderia, o esperant la puta de
torn amb actitud de tristesa:

En la pluja dels cotxes

el vestit gitador

la maleta que pesa

enrampat com un pal

En el balu dels neons

esperant que vingui l’alba

sol damunt del macadam

en la pluja dels cotxes.

No havia sentit mai la paraula
macadam. Al diccionari de l’IEC no
es troba —així de malament es va
fer la primera edició del 1995— però
sí al de l’Enciclopèdia catalana;
Moltes gràcies.

ADRIÀ CHAVARRIA

* Aquest text fou llegit en una taula rodona
del XXIVè Congrès de l’Associació de
Joves Escriptors en Llengua Catalana del
dia 21 d’octubre del 2006 a la ciutat de
Perpinyà.

1. Xatard, Emili. Perpinyhard. Perpinyà,
Llibres del Trabucaire, 1995. Emili Xatard
era el pseudònim col·lectiu dels autors
dels cinc contes que signaven
Perpinyhard. Els autors són: Aleix Renyé,
Miquel Sargatal, Joan-Lluís Lluís, Joan-
Daniel Bezsonoff i Gerard Jacquet.

2.Cartografies del desig. Quinze
escriptores i el seu món. A cura de
Maria-Mercè Marçal. Barcelona, Proa La
Mirada, 1998. Pròleg de M-M-M (pàg. 6).

3.  Bezsonoff, Joan Daniel. Les amnèsies
de Déu. Barcelona, Edicions 62, 1ª edició
2005.

4.Jacquet, Gerard. Dolces nafres.
Perpinyà, Edicions Trabucaire, 2005. Hi
ha també una versió al francès d’aquests
poemes

5.  Bezsonoff, Joan Daniel. Les amnèsies
de Déu. Op.cit.
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català, s’ha demostrat capaç de
participar-hi i a més sense perdre
la connexió amb altres moviments
de major abast, com també s’ha
impulsat des de la revista. De fet,
malgrat la situació força excèntrica
en molts aspectes, Tortosa ha tingut
focus culturals i connexions amb
moments i moviments culturals
catalans com es palesa encara ara
a la ciutat. Potser aquesta realitat
d’aïllament ha esperonat iniciatives
com aquesta revista o d’altres. A
més no es pot perdre de vista que
les localitats secundàries de
Catalunya han estat fructíferes i
actives en associacionisme i vida
cultural, no tant com es voldria, però
amb el dinamisme suficient com
per a poder comprendre l’alt nivell
d’una publicació com aquesta, feta
des d’un lloc petit i amb mitjans més
que modestos.

La revista Rels en general i el
número 5 en particular aborden
aspectes relatius al pensament i a
la cultura des d’una sèrie de
propostes que procuren oferir la
pluralitat d’opinions o de visions
sobre temes importants, universals
o d’actualitat però abordats des
d’una perspectiva diferent, amb
aproximacions tangencials o
d’aspectes aparentment subsi-
diaris. Així es fa amb l’estudi de la
producció literària, amb una sèrie
de notes d’assaig i amb la poesia o
a partir d’una entrevista. D’aquesta
manera cobra sentit la idea dels
editors sobre que ...Rels no és cap
autopista d’idees. Són travessies o
dreceres plenes de dubtes i de
viaranys, potser incompresos per
molts. L’objectiu: la interpel·lació a
l’altre o als altres, segurament mai
resolta ni mai plantejada del tot.

En un cert sentit, la revista és un
mirall del pensament actual, un xic
esmicolat, en què una certa
compartimentació del coneixement
i de la cultura, renoven l’aïllament

de les disciplines científiques o
artístiques, o allò que la ciència
propugna com a especialització.
Això es reflecteix en la portada on
diversos mots indiquen els
continguts, però d’alguna manera
es supera amb una persistent
recerca de la veritat o d’allò
essencial i “pur”, que segurament
és el mateix. Aquest fil conductor
travessa els escrits però també la
producció artística o poètica, que es
juxtaposa al pensament nu,
racional. Aquesta disparitat lluny
d’aportar una imatge de colage, ens
mostra l’objectiu comú que és
entendre i explicar-nos. En aquest
sentit, les poesies i les fotografies
són reclams permanents a la
sensibilitat, a la introspecció o
també a la interpel·lació. Així la
fotografia de Cinta Mata, tria
elements industrials, urbans o
naturals molt elementals, gairebé
singulars que amb la seva repetició
aconsegueix multiplicar i aprofundir
en el sentit de la puresa, convertint-
se en textures contrastades, formes
simples sovint geometritzades, on
allò real o quotidià esdevé una
abstracció perfeccionada o assoleix
un lirisme exquisit com l’herba que
creix a l’asfalt. Els poemes
comparteixen sovint aquesta
sobrietat expressiva que els fa així
propers, on es poden compartir
emocions amb l’autor. Sembla que
la poesia Sorra als ulls de Núria
Albó ens ho pot corroborar:

Moltes vegades lluny i mai absent
M’acompanyes pertot com un aire
que talla
Vell record d’un sol nom
Clar ressò d’una veu
Com el vent, com el mar
Com la sorra als ulls buits
D’una carn no abastada

Contrariament al que podria
suggerir aquesta “essencialitat”, la
idea de les dreceres mostra la

voluntat de la línia editorial de la
publicació de defugir de les
solucions fàcils, de la simplificació
a la que està sotmès el pensament
en els temps actuals, i que afecta
també a la cultura, sovint navegant
entre la vulgaritat i l’empobriment.
Vivim una època en què es
simplif ica la comprensió de la
realitat, es banalitza i com a resultat
d’això s’allunya de l’enfocament
crític. En aquest sentit es manifesta
Sophie Ernst en el seu article de la
revista relatiu a Ensenyar d’entrada
la història o deure de memòria, quan
al preguntar-se sobre com s’ha
d’ensenyar a l’escola el que va ser
l’holocaust es demana: Com es pot
subratllar el caràcter excepcional i
l’escàndol moral de l’esdeveniment
i integrar-lo alhora en un recorregut
escolar molt codificat?... A més a
més valora les dificultats que
entranya l’explicació d’aquest
fenomen en uns nivells on la
maduresa no existeix, i endemés hi
ha un problema subjacent quan
observa que aquesta derivació cap
a l’escola permet estalviar-se el
veritable treball de reflexió
col·lectiva. L’escola no és capaç de
tot, i en canvi els francesos tenen la
tendència a esperar-ne alhora la
regeneració i la reparació de la
societat sencera. Crec que la reflexió
és de màxima actualitat, atès que
també ara es preveu que el sistema
educatiu arribi on no ho fa la família
o la pròpia societat, i tot i la
importància que té en la formació
com a ciutadans, gairebé res està
pensat directament en aquest
termes. L’autora segueix refle-
xionant sobre aquesta qüestió en
els termes següents: s’ha investit
aquesta història amb una missió
d’educació cívica i moral concebuda,
de manera estranya, a partir d’un
plantejament emocional de ruptura
amb la resta de pràctiques escolars.
Perquè l’ensenyament ha de ser en
principi racional i crític...
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Precisament el tractament de les
víctimes amb una certa sacralització
o fins i tot la culpabilització ha produït
...els efectes inversos al que es
pretenia, la indiferència, la burla, o
el cinisme...El victimisme estimula,
i no pot fer altra cosa que estimular
la competència entre les víctimes. I
reflexiona Per què les víctimes d’ahir
s’han convertit en els botxins
d’avui?...Com si la condició de
descendent directe o de cosí llunyà
d’una població exterminada hagués
de fer que fos promogut al rang “de
víctima que ha de romandre
innocent...”.

Malauradament en l’actitud dels
humans hi ha quelcom d’aquest
gènere. En un terreny de menys
brutalitat Helene Cixous en explicar
que Barcelona ha estat una ciutat
que ha patit atacs, o desastres, com
el de 1714, observa que Barcelona
es burla de la fatalitat. No és
espanyol això. Aquesta capacitat de
florir en la incapacitat és espiritual.
Per tant, la resistència engendra
energia, com la descrita i estimada
per aquesta autora a Barcelona.

Però la reflexió de Sophie Ernst va
més enllà d’allò relatiu al nivell de
formació, el coneixement o les
actituds immorals respecte d’una
situació com el progrés del nazisme
o la deriva totalitària del moviment
boltxevic cap al totalitarisme. La
autora observa que això es produí
en una tradició humanista o entre
persones formades intel·lec-
tualment, la qual cosa posa en
entredit que l’educació racional
sigui el camí per afrontar el
despertar de les consciències. En
definitiva, l’autora es mostra crítica
amb les iniciatives ll igades al
“deure de memòria” i que a més de
que hi ha per a cada edat una
entrada possible...Potser cal una
vida sencera i una bona dosi
d’escepticisme per entendre què va
passar que va ser el nazisme.

La realitat copsada per els mitjans
d’informació o fins i tot viscuda és
cada cop més virtual i més
maquillada, i per tant els media
generen estats d’opinió, que han
reemplaçat a l’anàlisi crític, dialèctic
i profund dels problemes. D’aquí el
valor que tenen algunes propostes
com les recollides a Rels, que
posen sobre la taula elements de
reflexió, i també algunes solucions,
però sempre obertes a la
interpel·lació. En aquest sentit, la
pregunta esdevé tan important o
més que les respostes, i així es
plasma en la entrevista feta a
Leixaiahu Leibovits sobre la Xoà.
Però a més el tema de l’Holocaust
en el seu 60è aniversari no s’aborda
de forma lineal o directa sinó des
de la drecera o l’aspecte de la Xoà.
Des d’un concepte en què el
judaisme ha versat la seva
comprensió de poble sacrificat, tot
manipulant el terme des d’un punt
de vista religiós i com s’argumenta
en l’entrevista ...per acabar d’una
vegada amb la paraula Shoa on
s’arriba a parlar d’una victimització
tan totalitària com ho va ser la
matança. De fet Leixaiahu posa en
relació això amb el fet que no cal un
mot hebreu que indiqui la mort dels
jueus. El tema no és menor, perquè
la comprensió del sacrifici és
present en el pensament religiós
judaic, i constitueix un dels
elements que recollirà el
cristianisme en la crucifixió.

L’entrevista amb L. Leibovits, m’ha
resultat més interessant i complexa.
Aquest científic i filòsof israelià ja
mort el 1994, però crític amb
aspectes de la política d’Israel,
argumenta que la xoà ha servit
darrerament en el cas de l’estat
d’Israel per a què molts jueus
identifiquessin la judeïtat. En aquest
sentit, crec que dona una molt bona
explicació del problema de la
judeïtat, quan afirma que des del

segle XIX i fins a l’actualitat hi ha
una dissociació entre la noció de
judeïtat i la noció de judaisme. Hi ja
milions de persones, potser 10 o 12
milions a tot el món que són
conscients d’una manera molt
sincera de la seva judeïtat, però la
majoria no té cap relació amb el
judaisme. Tanmateix es consideren
sincerament jueus. I amb molta
intel·ligència afirma que Si en el món
dels jueus tingués per contingut el
judaisme, la Xoà no hauria canviat
res per als jueus.  Això em fa pensar
amb el rebrot de la comprensió
apocalíptica del món que s’ha anat
desenvolupant en els darrers anys,
i que actualment està incidint el
pensament dels nordamericans
republicans. Allí on la religió perd
entitat, es recupera en la versió més
radical apocalíptica, on el to
amenaçador és més important que
la pròpia idiosincràsia religiosa.
Cosa semblant passa amb la
renovació del pensament jihadista
a l’Islam, que reacciona en sentir-
se envaït per l’occidentalisme, la
progressiva laicització i racio-
nalització.

Dit d’altra manera l’entrevistat
apunta que aquesta consciència
col·lectiva de víctimes o de sacrifici
col·lectiu ha donat cohesió a una
judeïtat que com el cristianisme a
Occident s’han vist tocats per la
laicització en primera instància i per
el desplegament del agnosticisme
o del ateisme després, clarament
des del segle XIX. Però L. Leibovits
és rotund en un tema fonamental
com és el de l’estat d’Israel on
defensa que l’estat d’Israel té raó
d’existir com a marc de la
independència política nacional del
poble jueu, i no com un instrument
de dominació israelita d’un altre
poble. En la segona part d’aquesta
sucosa entrevista entra en altres
anàlisis de caire més filosòfic, on
destaca la importància de la
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consciència, entesa com a
responsabilitat de l’home envers a
ell mateix, i en canvi afirma que no
hi ha valors universals. La
combinació de les dos reflexions
donen com a resultat una
comprensió massa individualista, i
en aquest sentit s’explica que arribi
a afirmar que l’home, o la noció
d’humanitat no és un valor universal.

En aquest sentit, el recorregut pel
problema de la juedïtat troba un
convenient contrapunt en la revista
quan es fa la ressenya del llibre de
Joan B. Culla, sobre Israel, el somni
i la tragèdia, que de forma encertada
situa el tema amb aquests termes:
segurament no hi ha cap altre tòpic
més comú en la política
internacional que estigui més en
boca de tothom que el conflicte
israeliano-palestí. En aquesta
ressenya l’autor, Xavier Ballester que
valora positivament el ll ibre es
centra sobretot en l’explicació del
perquè de les postures pro-
palestines i antisraelianes sobre el
conflicte a Catalunya. Així argumenta
que l’interès respecte dels palestins
i en contra d’Israel al nostre país es
deu a la identificació que s’ha fet
d’Israel respecte dels americans, i
que no es té en consideració que
els palestins siguin terroristes o
que Arafat hagués estat un corrupte,
encara que l’entorn de A. Sharon
tampoc està lliure de pecat. En tot
cas, crec que simplifica en excés la
qüestió, en indicar que a Catalunya
hi ha una comprensió total i
absoluta vers els palestins, odi
ferotge i irracional vers els
israelians... La seva asseveració és
només en part acceptable, tot i que
és interessant l’observació segons
la qual a Catalunya predomina el
provincialisme, i el mirar-nos el
melic sobta que hi hagi un interès
per l’esmentat tema. Comparteixo
la idea que Catalunya ha caigut en
aquest parany, i que resulta un xic

desencisador quan descobrim la
vinculació que hi hagut amb
l’exterior, amb Europa o amb
Amèrica en els anys de la dictadura
sense anar més lluny. Fins i tot la
primera declaració d’independència
es va formular des del centre català
de La Habana el 1923. Encara que
sembli un contrasentit Catalunya va
ser internacional i potser menys
localista que ara en les dècades
centrals del segle XX, com es pot
seguir en dos figures que son
glossades en aquest número en la
seva obra com eren Agustí Bartrà i
Helena Valentí. Però tornant a la
qüestió que està en el rerafons
sobre l’ interès envers al tema
àraboisraelià com esmenten alguns
i a la posició predominant a
Catalunya ens sembla que l’autor
passa per alt un tema capital en tot
això, com és el nacionalisme d’un
poble oprimit, que és un dels
referents en què s’emmiralla
Catalunya i també paradoxalment o
potser no Euskadi.

En tot cas, la revista acull
especialment la veu dels jueus i és
un exercici sa, sobretot en el context
d’una certa ideologia dominant com
la que descriu Ballester, a més de
la indiscutible significació que
l’Holocaust té en tots els sentits,
però cal no oblidar tampoc altres
processos que com aquest han
marcat la vida de països africans en
els anys noranta i que pràcticament
són desconeguts, o a petita escala
s’han fet atrocitats que també
reclamaven l’atenció de les
consciències col·lectives, aquelles
en les que no sembla creure en
Leibovits. En aquest sentit, també
cal valorar positivament l’entrevista
que fa Adrià Chavarria a Alfredo
Witschi-Cesari, com a representant
de l’ajuda humanitària de les
Nacions Unides a Colòmbia.
Descriu amb cruesa la realitat
colombiana, de conflicte de guerra

civil encoberta, i de com hi ha una
societat dual visible en uns
segments privilegiats que viuen a
la part nord de Bogotà i les dones
del medi rural objecte de totes les
opressions possibles. Parla d’una
xifra rotunda com són els tres
milions de desplaçats pel conflicte,
els mateixos que aproximadament
hi ha en el conflicte palestí-israelià.

Cal indicar que en el conflicte
palestino-israelí s’hi emmirallen
tots, no perquè sigui el conflicte, que
no ho és, però que no te res a veure
amb la brutalitat i magnitud de les
matances de Ruanda, o fins i tot
amb les atrocitats perpetrades als
Balcans que estan ben a prop, i el
tema dels desplaçats es semblant
a Colombia, que es desconegut. El
conflicte està instal·lat en el mig
d’una de les regions de major
importància geoestratègica del
món, separa i manifesta plenament
les distàncies entre la mediterrània
septentrional i la meridional, la
llunyania i proximitat entre l’Islam i
Occident, i sobretot encarna el
primer món versus el tercer món
més enllà de les valoracions
nacionalistes. Només cal veure la
renda per càpita de Palestina
estimada en 700 euros i la dels
israelians en 21.000, que mostra
que és un evident conflicte de
classes (dades de tardor del 2005).
D’aquí que també, Del sionisme a
la tragedia reculli l’experiència de
l’holocaust com a referent d’una
entitat que com insinua Leibovits
potser ha perdut l’anterior identitat
religiosa.

La revista aborda a través de
l’anàlisi d’algunes produccions
literàries qüestions de màxima
actualitat en les mentalitats
contemporànies com són el tabú de
la mort i el silenci, que es pot
identificar amb la incomunicació.
Aquestes mostren la riquesa
literària que hi hagué a Catalunya
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en els temps de la dictadura, ja fos
en la primera transició des de l’exili
com va fer Agustí Bartrà, o ja fos des
d’aquí com Helena Valentí. D’altres
passions universals ens en parla
un Sòflocles reviscut en els
comentaris de Thaïs Cloquell.

L’anàlisi sobre la comprensió
entorn a la mort de Bartrà la fa Antoni
Mora, que amb molt encert enceta
la lectura de la percepció sobre el
més enllà en autors anteriors a
Bartrà, i on hi descobreix una
interpretació on la inexperimentalitat
i la mateixa impossibilitat de la
vivència van situar a la mort en un
terreny allunyat a la persona, en
autors com Wittgenstein o
Heidegger. Això té molt a veure amb
la visió de tabú entorn a la mort en
desenvolupament a les societats
“civilitzades”, en tant que no és, i no
es pot conèixer. Mentre que la visió
que ens ofereix de l’obra de Bartrà
ens mostra una mort viscuda i
propera, que cobra especial sentit
en un autor considerat panvitalista,
per ser un poeta  de la vida i de la
vitalitat. Això permet contextualitzar
el seu pensament entorn a la mort
que es viu de moltes maneres com
diu A. Mora i a la quan l’autor glossat
hi dedica una atenció especial.

Quina mort és la que entén Bartra?
aborda una pluralitat d’aspectes en
una fina anàlisi de l’obra d’aquest
català universal, destacant-ne que
estava obert al món i sobretot el fet
que es dediqués a ... l ’experi-
mentalitat, la interioritat, l’alteritat (en
els seus diferents sentits). Això
permet relacionar-lo amb obres com
les de Faulkner o Broch on es
destaca un camí de vivència en el
morir. Per a Bartra, no es mor sol,
com es sol creure, és més indica
que ...la meva mort comença amb
la mort de l’altre...és un
descentrament de la meva mort a la
de l’altre, que suposa un dràstic i
radical capgirament de tot pathos i

de tota hegemonia de la mort... En
aquest sentit, les mentalitats
occidentals han evolucionat cap a
pensaments diferents a aquestes
percepcions. En l’antiguitat la mort
era quelcom temut i venerat, però
que afectava al grup. El renaixement
de l’individualisme a l’edat mitjana
enfocava la mort en el jo, i des del
segle XII les persones curaven pel
seu traspàs, sense perdre aquesta
identitat del traspàs vinculada al
grup, als qui es queden, als qui
resen i salven. La modernitat va
portar a la mort del tu, i la
contemporànietat va enterrar la
mort, com ha vist Vovelle en el seu
llibre sobre la història de la mort a
Occident. El tema de la mort del tu
es retroba en Bartra, però en un
sentit encara més evolucionat on hi
ha un dinamisme, que relaciona
dialècticament la mort de l’altre amb
la pròpia.

A través del tema de la mort es pot
veure la concepció de la vida d’A.
Bartra. La pluralitat de la mort
comporta el reconeixement dels
morts que compten en cada vida, i
que en altres termes és un punt de
vista, l’altre visió de la realitat, com
es palesa en la concepció del
poder, per a qui és una barreja de
mort i de somni. En les seves
paraules, el poder és una
al·lucinació mortífera. També la
manera diferent de comprendre el
món, que ell va descobrir en arribar
a Mèxic, es va fer evident en el
concepte de la mort. A Mèxic les
fronteres viscudes inicialment entre
la seva cultura i la d’acollida es van
convertir en passatges, passadissos
i ja laberints... que es recull en
l’editorial d’aquest número i que
mostra una de les maneres
d’aproximar-nos als altres. Com la
mort, que Bartra va observar que els
revolucionaris mexicans sabien
morir sense desesperació, mentre
que a Espanya morien sols o

donaven la vida. Aquesta distància
cultural, la llunyania entre els vius i
els morts a la Catalunya que havia
deixat es va esvair en un país on els
muertitos són en plural i empetits
amb dolçor i ironia, per tant més
propers. Aquest era en part el sentit
de la seva comprensió de la mort,
on la posició de testimoni el feia
supervivent.

També en el terreny de la literatura
catalana, A. Chavarria ens parla dels
silencis d’Helena Valentí, una autora
que ens ha deixat un retrat de certes
formes de vida de  dones de la
burgesia a la Barcelona de l’època
franquista. Els convencionalismes
que les atrapaven es superaven
amb independència, però també
amb silencis, on la quotidianetat
marca la trama d’aquesta producció
literària. El silenci i la solitud com a
úniques fórmules per a escapar de
la seva realitat, com a forma de
lluita. Vist això ens atansem a
situacions que són cada cop més
comuns, on les persones que no
poden acceptar un destí han de
rendir-se al silenci o la solitud. I
precisament com fa notar l’Adrià
potser el caràcter obert de les
històries narrades, resoltes o no
resoltes podria explicar el perquè
d’un cert oblit d’aquesta autora, que
abordava una temàtica encara ara
molt actual. Parafrasejant a l’autora
podem retrobar un altre gran tema
universal, el de la llibertat i els seus
límits, quan afirma de les seves
protagonistes: ...eren dones
conscients del preu d’haver triat una
llibertat personal que ningú no
apreciava, fora d’elles. Era el seu
secret, aparentment solitari, i en el
fons solidari.

En definitiva el número 5 de la
revista Rels acull aportacions que
des del pensament i de les
expressions artístiques es fan
ressò de la crisi intel·lectual, però
ofereix noves reflexions o horitzons,
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És per a mi un plaer i una satisfacció
de poder presentar el número 7 de
la revista Rels. Un plaer i una
satisfacció per múltiples motius que
miraré de sintetitzar. Primer de tot,
perquè no és gaire habitual que una
publicació en català que es defineix
com a “revista d’idees i cultura”, això
és, una revista de pensament i
cultura, arribi al número 7. Sabem
com és de difícil la subsistència
d’una revista de cultura en català.
Són moltes les revistes de cultura
que neixen i no passen del segon
lliurament. Segon, perquè aquesta
revista s’edita des de Tortosa. Hi ha
el precedent il·lustre de Gèminis, La
Zuda i T(D), belles revistes que
venen a subratllar la capitalitat
cultural i literària de Tortosa. Però,
si no recordo malament, per
exemple, la revista T(D), impulsada
pel poeta Albert Roig, no va passar
del tercer número. No cal dir com
és d’important per a l ’equilibri
territorial, per al teixit cultural, i per
al futur d’una Catalunya en xarxa i
laboratori cultural, que la creació
s’estengui per tot el territori i que

les ciutats mitjanes i grans generin,
més enllà de Barcelona, una cultura
renovadora amb referents propis,
locals i universals, que pugui
escampar-se per tots els Països
Catalans en circuits culturals reals
i virtuals. Hi ha el cas reconegut, per
exemple, de Reduccions, la més
important revista de poesia
catalana, que s’edita a Vic. La
revista Rels, que s’edita a Tortosa,
és ja un nou referent que cal tenir
en compte. I aquí ve un tercer punt
de satisfacció. La majoria de les
revistes de cultura que surten en
català són editades gràcies a una
institució, pública o privada, que la
fa possible. Així Serra d’Or, per
exemple, es publica gràcies al
suport bàsic de l’Abadia de
Montserrat; Transversal, és fruit
d’una iniciativa de l’Ajuntament de
Lleida, i ara té el suport ampliat dels
ajuntaments que formen part de la
Xarxa Transversal; o, L’Espill,
publicada a València, és editada per
la Universitat de València. En canvi,
Rels, editada per l’associació Rels
d’Aigua, és una revista nascuda
d’un projecte personal de dues
persones: d’Adrià Chavarria i d’Ivan
Favà. Per bé que compten amb el
suport l imitat de diverses
institucions, i, sobretot, amb el
suport i la complicitat de nombrosos

no sempre definitius ni tampoc
capitals, però esbossats i
fonamentals. A més la connexió
entre el món i el “nosaltres” és
permanent, quan s’analitzen
pensadors o pensaments d’arreu i
d’aquí, sovint no molt coneguts però
amb una obra d’entitat que valdria
aquest reconeixement. L’aparent
relativisme, o recurs a la
interpel·lació condueix cap un
essencialisme, que es concreta en
la reivindicació de valors universals
en les obres, en les persones i en
la denúncia de les injustícies. Això
però es fa des d’una explicació del
món plural, crítica, i més
comprensiva envers l’altre,
allunyant-se del pensament
canònic, racionalista i simplificador
dels autors del segle XIX, que han
marcat l’hegemonia intel·lectual
d’Occident. Així el pensament de la
contemporaneïtat, tot i la manca de
referents estables, reconeix
identitats i procura una dialèctica
integradora que es desempallega
d’apriorismes i dogmes, tot
retornant a l’esperit i als sentiments
de la humanitat.

MARIA BONET

[Paraules de la presentació del núm. 7
de Rels, revista d’idees i cultura, a la
Biblioteca Francesc Oliver de Boteller de
Tortosa (octubre del 2006).]


