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Set Rels d’Aigua

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).]
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amics i col·laboradors, l’Adrià i l’Iván
són els que fan tota la feina de
direcció, de disseny, d’edició, de
producció i, en el possible, de
promoció. El fet de no dependre de
cap institució comporta molts
problemes, sobretot de tipus
econòmic, però també comporta
coses favorables, i és que permet
una revista totalment independent,
que es regeix únicament pels
interessos intel·lectuals i personals
dels seus responsables. I, encara,
aquí, una altra nova satisfacció,
potser encara més important que
les anteriors. I és la qualitat de la
revista, la qualitat intel·lectual i
literària. I, alhora, la capacitat de la
revista Rels de generar pensament,
de crear al seu voltant un nucli de
pensament col·lectiu. I això no és
gens fàcil. Fa anys que conec l’Adrià
Chavarria i he pogut seguir el
desenvolupament de la revista, i, en
el possible, he maldat per ajudar
l’Adrià a millorar i ampliar l’abast de
Rels, és per això que vull, també,
felicitar l’Adrià pel camí recorregut i
li dono suport públicament. No hi ha
dubte que la revista ha anat creixent,
no solament en pàgines, també en
ambició intel·lectual.

Aquest número 7 que presentem no
té desperdici, començant pels dos
magnífics poemes d’Ossip
Mandelxtam traduïts directament del
rus per Xènia Dyakonova. La Xènia
Dyakonova, no la conec, he llegit
algunes coses seves publicades a
l’AVUI i sé que és una jove poeta
russa que viu entre nosaltres i
escriu i parla perfectament el català.
Aquesta acollida que fa Rels
d’aquesta jove poeta russa
m’interessa molt. A vegades es diu,
d’una manera ràpida, que la cultura
catalana no interessa, que no té
nivell, etc. I bé, hi ha el cas de la
Xènia i d’altres escriptors i
escriptores que viuen aquí, que
s’han integrat totalment, sense
problemes, penso, per exemple, en
la Monika Zgustova, o en la Simona

Skrabec, l ’escriptora i teòrica
eslovena, autora de l’estudi L’estirp
de la solitud. Arthur Schnitzler, Italo
Svevo, Thomas Bernhard i Drago
Jancar (Institut d’Estudis Catalans,
2002), de qui es publica justament
una entrevista amb Damià Gallardo,
arran de l’edició de l’assaig L’atzar
de la lluita. El concepte d’Europa
Central al segle XX, publicat per
l’editorial Afers. Doncs bé, la
presència de Xènia Dyakonova i de
Simona Skrabec en aquest número
de Rels vol dir alguna cosa, alguna
cosa important que cal destacar. Si
a això hi afegim l’article d’Antoni
Móra sobre les revistes culturals en
català, l’assaig de Mercè Rius sobre
les idees decrèpites del nou
mil·leni, l’article d’Adrià Chavarria
sobre la narrativa d’Helena Valentí i
la republicació d’un text d’Arnau
Pons sobre la traducció com a acte
crític ja tenim més de mitja revista.
Encara cal afegir l’article d’Araceli
Bruch sobre el teatre d’Elfrida
Jelinek o els poemes del poeta kurd
Bejan Matur traduïts per Carles
Duarte. Per bé que aquest no és un
lliurament amb un tema monogràfic
no hi ha dubte que la traducció hi té
un paper destacat, com el té la
poesia. Justament aquest número
7 inclou, per primera vegada, la
publicació d’una plaquette de
poesia, amb un disseny singular,
que ocupa les 20 pàgines centrals
de la revista. Es tracta d’un cicle de
poemes, El trànsit del mapa, de Cinta
Massip —una altra tortosina—, amb
traducció a l’alemany de Ramon
Farrés i fotografies de Mariano
Zuzunaga. Tot un luxe que mostra
clarament l’interès de Rels per la
creació poètica.

Així, doncs, aquest número 7
resumeix, una mica —crec—, el que
són alguns dels interessos centrals
de la revista: la reflexió sobre el
pensament contemporani, la
recerca sobre la pròpia memòria
històrica i la pròpia tradició cultural,
la traducció com a acte crític i la

creació poètica. A l’editorial es pot
llegir: “Pensem que el conreu de les
diverses formes d’expressió, en
català, és important per a la filosofia,
l’assaig i la poesia, entre altres.
Aquestes són les formes
d’expressió més menyspreades i
desateses del nostre àmbit cultural.
Quanta filosofia i assaig es fa en
català?” No hi ha dubte que Rels
practica amb l’exemple. La seva
política poètica no és la cultura de
la queixa sinó l’acció intel·lectual.
Aquí estan els 7 números de la
revista + el 0, això és els 8
lliuraments de Rels, des de l’estiu
del 2002 fins a l’hivern del 2006...

Potser val la pena de fer un breu
repàs dels continguts dels números
anteriors de la revista. Ja des del
número 0, de caràcter més local, es
fan presents alguns dels interessos
intel·lectuals dels quals hem parlat.
Hi ha un article d’Adrià Chavarria
sobre Els catalans als camps nazis
de Montserrat Roig, un assaig sobre
Hannah Arendt de Xavier Ballester,
unes converses amb els escriptors
Zoraida Burgos, Gerard Vergés i
Manuel Pérez Bonfill, i diversos
articles d’Ivan Favà, Araceli Bruch,
Maria Bonet, Albert Mestres o Neus
Aguado.

Al número 1 hi ha un monogràfic
dedicat a la memòria històrica titulat
“All iberar la memòria” amb
aportacions de Miquel López Crespí
sobre la transició, Carles Torner
sobre la Xoà, Xavier Ferré sobre la
construcció nacional i Josep
Sánchez Cervelló sobre les Terres
de l’Ebre. Cal afegir-hi una entrevista
amb Josep Fontana. Al número 2 hi
ha reflexions d’Adrià Chavarria
sobre Simone Weil i el judaisme,
d’Antoni Mora sobre l’autobiografia
de Sara Kofman, de Lluïsa Julià
sobre Caterina Albert, i d’Albert Aixalà
sobre Canetti. Al 3 hi ha un
monògrafic dedicat a diferents
pràctiques religioses que existeixen
a Catalunya. Hi ha interessants
entrevistes amb Ariel Edery, rabí de
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la comunitat jueva ATID; amb
Mariona Solé, mestra i directora del
col·legi públic Jaume Balmes de
Cervera; amb Hayyí Jalil, director de
l’Institut d’Estudis Sufís de
Barcelona i Iñaki Alonso, pastor de
l’Església Evangèlica del carrer
Gènova de Barcelona...

Al 4 hi trobem “Un petit tast de
“filosofia catalana”, amb un article
d’Antoni Móra sobre el pensament
d’Eduard Nicol, una reflexió de
Mercè Rius sobre L’oceanografia del
tedi d’Eugeni d’Ors i un text de
Gustau Muñoz sobre Joan Fuster. Al
5, amb motiu dels 60 anys
d’Auschwitz, hi ha la traducció
d’articles d’Henri Meschonnic,
Shopie Ernst i una entrevista amb
Ieixaiahu Leibovits. Podem llegir,
també, un assaig d’Antoni Móra
sobre Bartra i un altre d’Adrià
Chavarria sobre Helena Valentí.
Finalment, al 6, s’hi destaca un
dossier dedicat al País Valèncià,
coordinat per Gustau Muñoz, amb
articles de Pau Viciano, Jordi Muñoz,
Francesc Esteve, Ernest Garcia i
Francesc Calafat. També, cal fer
constar que el número 6 està
il·lustrat amb obres de Maïs. És un
fet nou. Això d’il·lustrar un número
amb obres d’un mateix artista és
una proposta que fa anys que la
revista El Contemporani ha
incorporat als seus continguts. És
una pràctica interessant que cal
treballar més. En el camp de la
imatge, el disseny i les arts visuals
Rels té molt camp per córrer...

Bé, doncs, en aquesta molt breu i
apressada revisió dels diferents
números de la revista és clar que hi
ha uns noms que es repeteixen i
uns temes recurrents. Hi ha, és clar,
els interessos personals d’Adrià
Chavarria i Ivan Favà, directors de
la revista, i hi ha, també, la presència
habitual d’Arnau Pons, Antoni Móra,
Mercè Rius, Fina Birulés o Lluïsa
Julià, entre d’altres, que, ben segur,
amb la seva complicitat i amb les
seves aportacions han contribuït a

potenciar el caràcter singular i
original de Rels.

Per acabar voldria remarcar alguns
dels trets que em semblen més
significatius de Rels:

1. La configuració informal d’un nucli
de reflexió filosòfica, de pensament,
en català amb aportacions d’Adrià
Chavarria, Antoni Móra, Fina Birulés,
Mercè Rius, Gustau Muñoz, Carles
Torner o Arnau Pons, entre d’altres.

2. La publicació de traduccions
d’obres emblemàtiques de la
tradició poètica de la modernitat.
Poca broma. Rels ha publicat en
català el Discurs de Bremen de Paul
Celan, en versió d’Arnau Pons
(num. 3), o, atenció!, Un cop de daus
de Mallarmé, en versió de Víctor
Obiols (núm. 6). També, per
exemple, un text inèdit d’Helène
Cixous, “A Barcelona somiant
Barcelona”, en traducció de Marta
Segarra (núm. 5).

3. La reflexió sobre la memòria
històrica, amb especial atenció
sobre el cas català i el cas jueu.

4. La recerca sobre la pròpia tradició
cultural, amb la recuperació
d’autors i d’autores poc coneguts/
des o estudiats/des.

5. L’aposta per la creació poètica i
f i losòfica en català des d’una
perspectiva crítica i contemporània.

Em plau de saber que el nou
número, el 8, que, en realitat, és el
9, està dedicat a Maria Mercè Marçal.
Ja el número 0 s’obria amb un
poema seu, “Per tu retorno d’un vell
exili...” de Desglaç. El 8 és el buit
que ens va deixar Maria Mercè
Marçal, de nou feliçment evocada.
És la poesia, és la memòria, és la
dona. És el desig i la memòria... És
la set del buit... La rel, potser, és la
set del buit...

La revista Rels, l luny de
l’essencialisme que podia evocar el
seu nom, amb les seves evidents
limitacions i amb les seves

multiples virtuts, és una aportació
de primer ordre a la nostra cultura.
Cal potenciar-la i divulgar-la.
Multiplicar les rels per ampliar les
branques. El gest pregon. La
memòria fèrtil. La mirada futura. Per
molts anys! Per moltes rels!

MANUEL GUERRERO

[Paraules de la presentació del núm. 7
de Rels, revista d’idees i cultura, al
Col·legi de Doctors i Llicenciats de
Catalunya (9 d’octubre del 2006).]


