
L’opuscle informatiu dels cursos “Lec-
tura creativa”, “Escriptura aplicada” i 
Imatge i paraula” s’obre amb un text 
de presentació de l’Acadèmia La Cen-
tral, una creació dels gestors del grup 
de llibreries La Central, titulat “Llegir, 
escriure, mirar” i signat per Joan Trejo, 
director d’estudis. És una peça breu pe-
rò ambiciosa, com ambiciosa és l’Aca-

dèmia La Central. L’ambició primera 
anunciada pel director d’estudis és la 
de “convertir-nos en un lloc de trobada 
i diàleg” –fins aquí, tot normal–, “en el 
qual descobrir de nou el poder creatiu 
de les coses essencials”.

Descobrim, doncs, que s’ha deixat de 
descobrir el poder creatiu de les coses 
essencials: quan va ser això? I el poder 
creatiu de les coses gens essencials, 
aquest no s’ha deixat de descobrir mai 
o és que mai no s’ha descobert? Això 
de banda, queda per saber el contingut 
de la llista de coses que l’Acadèmia La 
Central jutja essencials. 

Les tres paraules que “defineixen 
el nostre propòsit” són llegir, escriure 
i mirar, “tres paraules aparentment 
senzilles que atresoren l’ambició sobre 
la qual es construeix aquest projecte”.  
Per què atresoren l’ambició? Aquesta 

pregunta té resposta: “Perquè pensem 
que llegir un text és també llegir el 
món. Perquè entenem que escriure és 
generar coneixement. Perquè sabem 
que mirar és descobrir i descobrir és 
crear”.

No tothom pot “compartir amb nosal-
tres aquest afany”. Només ho podran 
fer els qui estiguin “disposats a desen-
volupar la seva mirada crítica al mateix 
temps que es lliurin d’algun prejudici 
incòmode”. A l’hora de matricular-se, 
els futurs inscrits hauran, doncs, de 
confessar quins són els prejudicis in-
còmodes que pateixen –els còmodes, 
se’ls poden quedar– per tal que el pro-
fessor pugui saber de quin es deslliu-
ren al mateix temps que desenvolupen 
la seva mirada crítica. Si un sol·licitant 
no en té cap, no podrà matricular-s’hi.

Per què hi han d’estar disposats? 
També hi ha resposta: “Perquè estem 
convençuts que intentar comprendre el 
món des d’un punt de vista aventurat i 
polièdric comporta tornar a gaudir de la 
cultura”. Gràcies a la nova Acadèmia, 
doncs, els clients de les llibreries La 
Central descobriran, en llegir l’opuscle, 
que hi ha una via per tornar a gaudir de 
la cultura.

LLIBRES

En Jamie té deu anys, una germana 
gran, la Jasmine, una adolescent rebel, 
un pare que beu massa, una mare que 
va marxar de casa, un gat, en Roger, 
i una altra germana, la Rose. Però la 
Rose fa cinc anys que va morir i ara 
viu en un gerro, sobre la lleixa de la 
llar de foc. La seva família s’esquerda. 
Ara en Jamie veu una oportunitat en 
un concurs per a joves talents: podrà 
reconstruir el que s’ha trencat? Primera 
novel·la de l’autora.

El viatge d’en Jonathan Harker al cas-
tell del comte Dràcula havia d’haver 
estat un viatge de negocis i plaer. 
Però, abans d’arribar-hi, el jove intueix 
terribles secrets i, ja al castell, viu 
un seguit d’experiències que superen 
qualsevol fantasia. Dràcula ha gaudit 
de la paciència dels segles per ordir el 
seu trasllat a Anglaterra. La descoberta 
d’aquesta intriga angoixa Harker, que 
cau en una follia transitòria, impotent 
davant els poders del vampir.

Inspirada en un fet real, la destrucció 
d’un bell temple budista de Kyoto per 
part d’un jove novici, El temple del 
pavelló daurat és l’aproximació psi-
cològica del mestre Yukio Mishima 
(Tòquio, 1925-1970) a una obsessió 
irrefrenable.

Un viatge al fons d’una ànima tortura-
da, posseïda per l’ambició, la frustració 
i l’anhel per la bellesa inassolible, que 
desembocarà en unes conseqüències 
incommensurables. 

Acostament psicològic al novici 
que va destruir un temple

El temple 
del pavelló daurat

YUKIO MISHIMA 
Traducció de Ko Tazawa i Joaquim Pijoan. 
Amsterdam Llibres. Badalona, 2011. 270 
pàgines / 20,90 euros
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Galeria

El vampir més clàssic de la 
literatura universal

La germana va morir fa cinc 
anys, però viu en un gerro

La meva germana viu 
sobre la llar de foc

ANNABEL PITCHER 
Traducció de Víctor Obiols. “Bridge”. 
La Galera. Barcelona, 2011. 
240 pàgines / 16,95 euros

Lectura creativa. Escriptura aplicada. 

Imatge i paraula

JOAN TREJO

La Central. Barcelona, 2011. 24 pàgines / 0 euros

Dràcula

BRAM STOKER 
Traducció d’Anna Gasol i Trullols. 
Barcanova. Barcelona, 2011. 
414 pàgines / 14,50 euros

L’ambició de l’Acadèmia 
La Central

Lluís Bonada
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