
L'autor i el (seu) crític. Se-
guint els passos de la reeixi-
da convocatòria de l'any 
passat, la Societat General 
d'Autors d'Espanya (SGAE) 
convocava un cicle de con-
verses que, sota el títol de 
"L'autor i el seu crític", reu-

neix, des del passat 20 d'abril, 
cada setmana i fins el 25 de 
maig, Ventura Pons i José Luis 
Guarner, Albert Sardà Pérez i Je-
sús García Pérez, Cesc Gelabert i 
Carmen del Val, Jaime Camino i 
Miquel Porter Moix, Loquillo i 
Lluís Hidalgo, Josep M. Benet i 
Jornet. L'autor i el crític, dos 
amics de l'ànima que s'ho saben 
tot i s'ho diuen tot es troben, 
aquesta primavera, com ja és ha-
bitual, al Nick Havanna. 

L'esquerra radical, arxi- AHXIU 

vada. 

L'Organització d'Esquerra 
Comunista a l'Arxiu Nacional. 
Un dels principals partits de l'es-
querra extraparlamentària, l'Or-
ganització d'Esquerra Comunis-
ta, signa, aquest 30 d'abril, la 
cessió en dipòsit dels fons de 
l'arxiu històrtic de l'OEC. El con-
seller de Cultura del Principat, 
Joan Guitart, presideix un acte 
que servirà per retrobar vells mi-
litants procedents de tot l'estat. 
La majoria de la documentació 
procedeix de 1968 fins a 1980 
quan l'OEC es va fusionar amb 
el Movimiento Comunista i s'hi 
recullen documents de l'executi-
va nacional i estatal, publica-
cions clandestines, de les Plata-
formas Anticapitalistas -la moda 
dels intel·lectuals dels setanta- i 
també d'altres moviments i fets. 

Etnologia, història i folklore o l'última polèmica de l'embolic 
museístic català 

Les discussions sobre el futur 
Museu Nacional d'Etnolo-

gia, iniciades el passat mes de 
març en un seminari restringit, 
han provocat una considerable 
polèmica museística. Els límits 
cronològics, històrics i de con-
tinguts d'un museu d'etnologia 
són matèria sensible. S'hi barre-
gen dues realitats existents com 
el museu d'etnologia del Poble 
Espanyol i la seva secció exòti-
ca, situada al parc de Montjuïc, 
amb algunes hipòtesis, només 
insinuades, com la possibilitat 
d'impulsar un gran museu que 
expliqui la història antropològi-
ca i etnològica dels catalans des 
de la premissa de la identitat, un 
concepte que alguns dels museò-
grafs consultats consideren peri-
llós. Ataquen, per tant, la idea 
general de constituir alguns 
grans museus que expliquin, de 
manera multidisciplinar i ex-
haustiva, els trets distintius de la 
cultura catalana i la seva relació 
amb el món. Però aquests sec-
tors no ataquen tan sols el con-
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futur a cap museu. 

cepte de gran museu -que consi-
deren anacrònic- sinó el sentit 
mateix de museu nacional que, 
en el cas de l'etnològic, es consi-
dera reduccionista, xenòfob i 
"tancat a altres expresions cultu-
rals". Aquests sectors no entenen 
- i encara menys comparteixen-
la idea d'unir el patrimoni et-
nològic català basant-se en una 

definició territorial àmplia - la 
mateixa que Alexandre Cirici-
Pellicer aplicava a l'hora de par-
lar de la ceràmica catalana- que 
comporta, a més, centralitzar 
equips de funcionaris i tècnics 
en un sol projecte. Aquest grup 
de museòlegs, directors de mu-
seus i crítics d'art defensa un es-
pai autònom, vestit d'experimen-
talisme i desvinculat d'un discurs 
de catalanitat i globalitat. Es per 
això que resulta polèmic el Mu-
seu Nacional d'Art de Catalunya, 
el Museu d'Art Contemporani i 
ho és, sense haver nascut, el Mu-
seu Nacional d'Etnologia. En 
aquest sentit, la campanya re-
centment realitzada contra la 
"prepotència" i el "dirigisme" de 
Xavier Barral, el director general 
del MNAC, situa el "combat 
museístic" en un terreny cada 
cop més clar: El vell poder post-
franquista contra el nou poder fi-
lonoucentista. Les víctimes, si 
continua l'actual virulència pú-
blica, no es faran esperar. 

Oriol Malló 

El cel de Maria Barbal 

Aquella mestra pallaresa que el 1985 es presen-
tava a la societat literària catalana amb una 

novel·la sota el braç -Pedra de tartera- on, mal-
grat que semblés impossible, els escenaris no eren 
bars de moda ni els personatges, cocaïnòmans arre-
plegats, ha assolit vuit anys després tots i cada un 
dels cels literaris possibles, tant pel creixent nom-
bre de lectors que s'acosten als seus treballs com 
pel reconeixement unànime de la crítica. 

El passsat 21 d'abril un jurat format pels millors 
espases de la crítica -Isidor Cònsul, Josep Faulí, 
Dolors Oller, Ramon Pla i Joan Triadú- atorgava el 
premi de narrativa dels XII Premis Nacionals de 
Literatura Catalana a Maria Barbal per Càmfora. El 
premi, dotat amb dos milions de pessetes, es dóna, 
en les modalitats de narrativa, estudis de llengua i 
literatura catalana i traduccions d'obres literàries, a 
les millors obres publicades entre 1990 i 1992, la 
qual cosa fa encara més evident la consagració d'a-
questa escriptora pallaresa que ja ha guanyat, en un 
lapse de temps més que impressionant, el Premi de 
la Crítica Serra d'Or i el premi estatal de la crítica. 

La Institució de les Lletres Catalanes, l'organitza-
dora del sarau, també va concedir, en l'acte de lliu-
rament presidit per Jordi Pujol, els altres dos pre-
mis. Llengua de tribu i llengua de polis: bases d'u-
na traducció literària de Joaquim Mallafré 
-traductor de YUlysses de James Joyce- va rebre el 
premi als estudis sobre llengua i literatura catalanes 

L'escriptora Maria Barbal ja ha guanyat 
els principals premis de la crítica. 
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d'un jurat format per Jordi Castellanos, Manuel Jor-
ba, Josep Maria Nadal, Jaume Pérez i Montaner i 
Sebastià Serrano. 

En darrer terme, el premi destinat a traduccions 
d'obres catalanes va recaure en Miquel Ibànez i 
Forsbàck per la seva versió al suec de Mirall tren-
cat, la millor novel·la de Mercè Rodoreda i, per ex-
tensió, de la literatura catalana del segle XX. Al ju-
rat d'aquest premi hi participaven Joan Argenté, 
Jordi Llovet, Jordi Sarsanedas, Manuel de Seabra i 
Ricard Torrents. 

Jordi Fexas 


