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Per què en català?
Pompeu Fabra retratat per Ramon Casas

Permeteu-me fer una introducció, un
tant espessa, però necessària: hi ha
un tipus de bilingüisme, anomenat
ambiental, que és el que ofereixen,
en general, les llengües minoritàries,
en conviure amb la llengua oficial de
l'Estat (o amb la llengua que, dins
l'Estat, té més potència i vitalitat).
(...) Aquesta noció ens aproxima al
que s'entén per diglòssia. La diglòssia
consisteix en la superposició de dos
idiomes, un dels quals es considera
alt i s'usa en les relacions formals i
l'altre es considera baix i s'utilitza
amb caràcter familiar i col·loquial. És
a dir que hi ha més poder i més prestigi en un idioma que en un altre.
Aquesta polaritat acaba esdevenint
ideològica.
He intentat resumir un capítol d'un
llibre escrit l'any 1971, dada que em
fa esfereir. L'autor explica que la
qüestió de l'idioma no és secundària,
tal com assenyala Joan Fuster en el
pròleg d'aquest llibre de Rafael Lluís
Ninyoles, titulat Idioma i prejudici.

Aquest any celebrem el centenari de
l'aparició de les Normes ortogràfiques, de Pompeu Fabra. L'obra fou el
primer pas per fer del català una llengua moderna i la diferència amb iniciatives anteriors és clara: és la primera vegada que es dóna aquest pas
seguint criteris científics. Fabra fou,
efectivament, un científic: era un
enginyer químic i al mateix temps, un
apassionat de la lingüística. Des de
ben jove es vinculà a L'Avenç i publicà
diversos assajos, en castellà i en català. L'Institut d'Estudis Catalans adoptà la Gramàtica de Fabra com a oficial i així, el 24 de gener de 1913 es van
publicar les Normes ortogràfiques,
que són la base del català escrit modern i de la normativa vigent a tot el
territori de llengua catalana. Fabra
moria a l'exili, a Prada de Conflent,
l’any 1948.
«El meu poble i jo»
Celebrem, també l'Any Espriu, tots
ho sabem, no en va des de l'ARC li
retrem un homenatge a través del
concurs «Paraula d'Espriu».
La pregunta del títol d'aquest editorial no és gratuïta: Per què en català?
Jo no sóc ningú per contestar-vos,
perquè tots els que ens movem dins
d'aquest món de paraules, sabem la
resposta, perquè la portem dins nostre. Potser la trobarem, si no hi hem
reflexionat, recollint les paraules
d'Espriu dins el poema «El meu poble
i jo. A la memòria de Pompeu Fabra,
mestre de tots».
«Salvàvem els mots
de la nostra llengua
el meu poble i jo.
(...)
Davallats al pou,
esguardem enlaire
el meu poble i jo.
Ens alcem tots dos
en encesa espera,
el meu poble i jo.»

No calen més raonaments.  M.
Montserrat Medalla 

En el número 4

 A l’editorial ens preguntem
per què escriure en català.

 Josep Vallverdú és el nom
propi d’aquest número.

 Per Sant Jordi, els relataires











recomanen llibres per a tots
els gustos.
Incloem ressenyes de: «La
casa del silenci», «Nocturn
de Sant Felip Neri», «La
bibliotecària d'Auschwitz» i
«La visita».
Relataires amb veu pròpia:
Glòria Calafell presenta el
poemari «Basaments catalogats».
«Lo Càntich» arriba a la
majoria d’edat amb un número carregat de bona literatura.
«Segona oportunitat», crònica de la presentació i anàlisi del text.
Us parlem de les noves publicacions de la col·lecció El
Camí del Sorral.
Tots els concursos convocats
per l’ARC.
Tenim una agenda carregada de presentacions de llibres, xerrades, col·loquis,
exposicions...
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Passeig per la vida i l’obra de l’escriptor per commemorar el seu norantè aniversari

La vessant poètica de Josep Vallverdú
La seda i la terra
Les campanes les sentia
en la calma del mig jorn,
i jo no la coneixia
i ni li sabia el nom.
La gent avançava
pel camí polsós;
l'aire s'aturava,
jo també, confós.

Amb motiu del seu norantè aniversari,
l’Institut d’Estudis Ilerdencs i altres institucions organitzen un cicle d’homenatges amb el lema «Josep Vallverdú, passeig d’aniversari. Vallverdú al món». En
concret, s’han organitzat una dotzena
d’actes per homenatjar el pare del
«Rovelló» i donar a conèixer al país la
seva obra, a més de la creació literària
que es fa a les comarques de Lleida.
Activista cultural
Treballador infatigable, Vallverdú ha
conreat també els llibres de viatges i de
memòries, la traducció d’autors com
Raymond Chandler, Dashiel Hammet,
Martin Luther King, Jack London, Jean
Piaget, Edgard A. Poe, Gianni Rodari,
Walter Scott, James Stevenson, G. K.
Chesterton, o Oscar Wilde entre altres.
Com a activista cultural va participar,
conjuntament amb Josep Lladonosa,
Francesc Porta, Simeó Miquel i Joan
Gabernet en el llibre Lleida, problema i
realitat, que va suposar l’any 1967 una
commoció cultural i política en la, en
teoria, controlada ciutat. També va donar suport explícit a iniciatives culturals
com el col·lectiu Can 64, representants
de la Nova Cançó a Lleida, a qui va regalar dotze poemes per a musicar.
La transcendència de Josep Vallverdú en
la conservació de la llengua és cabdal (va
dedicar-se a la docència des de l’any
1949), sobretot pel fet de fomentar la
lectura entre el més joves amb les seves
novel·les i la seva vinculació a la revista
Cavall Fort. I això a tot Catalunya, però
especialment en una Lleida que lluitava
contra el «leridanismo», una estratègia
franquista per a unir-la a Aragó i espanyolitzar-la ofegant les seves arrels. Des

del 1960, la seva obra destinada al jovent és ara al voltant dels seixanta llibres, sense comptar les narracions o
contes dispersos publicats en diferents
llibres o revistes. El seu llibre Rovelló
porta ja disset edicions en català, ha
estat traduït a desenes d’idiomes, és el
llibre que ha guanyat més premis en els
últims trenta anys, i va ser objecte d’una
sèrie de dibuixos animats.
Premis i reconeixements
Els premis han acompanyat la trajectòria
de l’escriptor des que va guanyar el Joaquim Ruyra l’any 1963 per Trampa sota
les aigües. La llista és tan llarga que només en citarem alguns, com el Cità de
Sassari per Rovelló (1968), el Premio
Nacional del Ministerio de Cultura per
Saberut i cua-verd (1982) o el Premi
Crítica Serra d’Or de narrativa juvenil per
El testament de John Silver (2007). També ha figurat a la llista d’honor del Premi
Andersen (1978). A l’any 1983, a Lleida
es crea el premi d’assaig que porta el seu
nom. A l’any 1990, rep la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya; al
2000, el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes i la Medalla d’Honor de la
Universitat de Lleida; al 2002, el Premi
Trajectòria de la Setmana del Llibre en
Català; al 2004, és nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida, i
a l’any 2012 és guardonat amb el Premi
Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua
Catalana.
Per llegir els seus poemes
Clicant aquí podreu trobar els poemes
esmentats, dels quals «La seda i la terra»
n’és una bona mostra. I si voleu sentir el
poema cantat ho podeu fer clicant aquí .
 Carles Fernández Serra 

El gos a la vora,
l'escopeta al braç.
Ning-nong les campanes
i la gent tras-tras.
Era una corrua
camí de la pau;
la caixa era blanca
i el cel era blau.
Costa amunt, espígol.
Farigola, res.
Enllà de les tanques
immòbil xiprer.
... Miserere nobis
i un ocell xisclà.
La creu oscil·lava
sobre l'escolà.
Vaig baixar la testa
en passar la gent;
mirava la terra
sota el sol roent
Pensava en la noia,
la noia allà dins,
cara enlaire, muda,
presa entre coixins.
La seda i la terra
s'havien confós.
Mil cançons morien,
grinyolava el gos.
Tot era silenci,
tot massa quiet.
La terra infinita
i el cor petitet...
...Les campanes, les sentia
en la calma del migjorn.
I jo no la coneixia
I ni li sabia el nom.
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Per Sant Jordi, a l’ARC recomanem llibres

Lectura per a tots els gustos
Especial Sant Jordi

Recomanació de Sílvia Romero
Recomanació de Jordi Masó

Sant Jordi és l’època de l’any que
més llibres es presenten, que més
llibres es recomanen. Entorn de la
festa del llibre hi ha una mena de
voràgine on totes les parts implicades en el negoci (autors, editorials,
distribuïdores, llibreries, institucions, mitjans de comunicació...) fan
apostes com en les carreres per tal
de veure qui serà el vencedor, el
llibre més venut, quins títols formaran part de la llista dels elegits. Hi
ha, però, altres obres que no rebran
una atenció especial per part del
gran públic perquè no entren en
aquestes quinieles de les vendes
multitudinàries. Per aquest motiu,
des del butlletí de l’ARC, volem recomanar llibres que, per les seves especials característiques, agradin a
tothom. Per això vam consultar amb
alguns companys amb fama de lectors impenitents. Heus aquí el que
ens van dir.

Recomanació de Sergi G. Oset
Recomanació de Pilar Navarro

Una carta molt llarga
Sílvia Romero opta per una novel·la
breu epistolar titulada Una carta
molt llarga, de l’autora africana
Mariama Bâ, publicada per l’editorial Takusan Ediciones. La novel·la va
guanyar la primera edició del Premi
Noma 1980. En virtut de l’opció narrativa, ens mostra un clar plantejament del que hi trobarem: el gènere
epistolar pertany sobretot a la tradició occidental i, més concretament,
a la francesa del segle XVIII, i Mariama Bâ és la primera dona senegalesa que l’utilitza.
La narradora, Ramatoulaye, adreça
la carta a la seva amiga Aïssatou i
ens detalla el dol per la mort recent
del seu marit. Veurem aquest període de recolliment, com marca la
tradició, però també el passat. Un
ahir evocat a base de petites dosis
de records que configuren la vida de
la protagonista, Ramatoulaye, on
descobrim la decepció que va patir
en saber-se enganyada pel marit, la

poligàmia, la felicitat dels anys d’estudiant, l’esperança de canviar el
país, l’absència dels drets de la dona... I entremig un tema sempre
constant: el dubte i la lluita interna
entre l’obediència a la tradició, o la
rebel·lia vers uns designis que et són
imposats.
El jove Nathaniel Hathorne
No fa gaires dies, Jordi Masó deixava un post al fòrum de Relats en
Català parlant de les excel·lències
d’una novel·la breu titulada El jove
Nathaniel Hathorne. Va ser per
aquest motiu que li vam demanar
que ens expliqués què l’havia impressionat d’aquesta novel·la, publicada per Raig Ver Editorial (2012). I
aquest és el text que ens va enviar
per compartir amb tots vosaltres.
El jove Nathaniel Hathorne és una
novel·la breu, de noranta pàgines
escasses, que suposa l’estrena literària de Victor Sabaté. Amb una prosa fluïda i precisa, Sabaté desgrana
la història d’un «plagi inversemblant», per dir-ho en les paraules
que el propi narrador fa servir en el
primer paràgraf de l’obra. Per no
esgarrar-vos la lectura, no explicaré
la trama; només diré que parteix
d’un plantejament argumental originalíssim i que la narració barreja la
fantasia i el misteri amb l’erudició i
la fascinació pel món dels llibres, tot
presentat amb un equilibri molt ben
calibrat entre acció i reflexió. A més
d’Ha(w)thorne, hi apareix una fauna
d’escriptors ben heterogènia: Borges, Melville, Henry James, Poe,
Dumas, el misteriós I. A. Ireland.
El millor elogi que pot fer-se d’El
jove Nathaniel Hathorne és el mateix que Borges va dedicar a una
altre nouvelle fantàstica La invención
de Morel de Bioy Casares: «no em
sembla una imprecisió o una hipèrbole qualificar-la de perfecta». I si
l’exigent Vladimir ho diu, cal tenirho en compte.
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Més recomanacions relataires

Sant Jordi 2012. Amb Júlia Costa, Bruna Generoso,
Antoni Casals, Vicenç Ambrós i Sergi G. Oset.

Bioko
A qui també vam demanar una recomanació va ser a Sergi G. Osset,
un altre lector voraç amb un gust
molt personal. La seva tria s’encamina cap a un tipus de novel·la ben
diferent de les ja citades. L’escollida
va ser Bioko, de Marc Pastor, publicada per Amsterdam Llibres el passat mes de febrer.
El protagonista d’aquesta novel·la
de quatre-centes trenta-dues pàgines és Moisés Corvo, un soldat barcelonès destinat al nord d’Àfrica
amb les tropes colonials espanyoles
a finals del segle XIX. Condemnat
per indisciplina i traïció és traslladat
a l’illa de Bioko on intentarà resoldre una desaparició i es toparà amb
uns fets que poden canviar el destí
de tota la civilització.
Bioko combina encertadament els
gèneres de la novel·la negra, històrica i de ciència-ficció. En paraules
de l’autor, Bioko no deixa de ser el
seu homenatge personal a Verne,
Stevenson o Conrad, i suposa el
començament d’una nova trilogia.
En aquesta novel·la, Marc Pastor es
retroba amb Moisès Corvo, el policia antagonista de la «vampira del
Raval», que va retratar a la seva
segona novel·la La mala dona.
L’autor barceloní, diplomat en Criminologia i Política Criminal, havia
publicat anteriorment Montecristo
(2007), L’any de la plaga (2010), a
més de la citada La mala dona
(2008). Totes, al igual que Bioko, es
mereixen una atenta lectura.

Tu i jo
La següent recomanació ens la porta M. Pilar Navarro i ens diu: a vegades una novel·la t’agrada pel regust que et deixa un cop acabada,
quan penses en ella o quan vols
parlar-ne. Una mica això m’ha passat amb Tu i jo, de Niccolò Ammaniti, que em va arribar recomanada
per un bon amic i que és tan curta
com fàcil de llegir.
Tu i jo, publicada per Anagrama, és
una història breu, de cent trenta-sis
pàgines, que gairebé no té temps
de ser i que concentra la seva força
en allò que no explica.
Lorenzo, el protagonista, és un adolescent que vol encaixar en un món
que no sent ben bé com seu, que es
creu feliç en el seu petit cercle, i
que té la necessitat imperiosa de
descobrir-se i afirmar-se. En aquest
procés, viu una setmana blanca
molt especial que l’enfronta a situacions inesperades, a responsabilitats no volgudes i a relacions inacabades.
La novel·la acaba on comença, amb
una nota i l’evidència de promeses
difícils de complir. I és aleshores
quan t’adones que aquesta història,
com moltes de reals, no té un bon
ni un mal final; algunes històries
són com són i et colpeixen.
(En aquest «Especial Sant Jordi»,
agraïm les recomanacions aportades per Sílvia Romero, Jordi Masó,
Sergi G. Oset i M. Pilar Navarro). 
Mercè Bagaria 

A través del Facebook, hem tingut l’oportunitat de recollir les recomanacions
que ens han fet alguns relataires. Com
que resulta impossible citar-les totes,
ens hem quedat amb alguns títols que
us volem fer arribar.
 Basaments catalogats, el poemari
que acaba de publicar Glòria Calafell.
 Asimetria, el poemari de Vicenç Ambrós, guanyador del Premi de Poesia
Joan Duch 2011.
 Paràsits mentals, microrelats per
llegir i rellegir de Sergi G. Oset.
 Verí, la proposta teatral de Sílvia Romero.
 Pell de gat, la sorpresa màgica de M.
Victòria Lovaina.
Si sortim del cercle d’autors relataires
ens trobem recomanacions tan sorprenents com:
 La estrella, una novel·la-rumba, tal
com la defineix la pròpia autora Belén
Carmona, escrita en castellà i publicada per Ediciones B.
 El celler, una història relacionada amb
la viticultura a finals del segle XIX,
signada per l’escriptor de best-sellers
Noah Gordon i publicada l’any 2007
per Roca Editorial.
 La saga d’Els jocs de la fam, una novel·la de ciència ficció juvenil escrita
per Suzanne Collins.
 El pou, de Toni Canals, una novel·la
que reflexiona sobre l’ésser humà,
publicada per Setzevents.
 I per a tots aquells que volen escriure,
El sentit de la ficció, del mestre Jaume
Cabré, d’Edicions Proa. 
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Un violí i la música de Bach, protagonistes de la novel·la de Blanca Busquets

De com ens parla La casa del silenci

Especial Sant Jordi

Títol : La casa del silenci
Autora: Blanca Busquets

Editorial: La Rosa dels Vents
Gènere: Novel·la
Pàgines: 240

ISBN: 978-84-01-38819-4

L'autora de La casa del silenci, Blanca Busquets, ha tingut l'amabilitat de prologar-nos el nostre llibre col·lectiu Segona oportunitat. Per això vam decidir anar a conèixer-la personalment per
agrair-li el seu gest, i ho vam fer assistint a la presentació del seu
llibre a La Casa del llibre, a Barcelona, el passat 14 de febrer.
Blanca Busquets i Oliu va néixer a Barcelona. Treballa a Catalunya Ràdio des de 1986 i durant set anys ha treballat també com
a redactora a Televisió de Catalunya. Confessa que la ràdio l'apassiona, però la seva vida, actualment, són les lletres. Aquestes
són les altres novel·les que ha publicat: Presó de neu (Proa,
2003), El jersei (Rosa dels Vents, 2006), Tren a Puigcerdà (Rosa
dels Vents, 2007), Vés a saber on és el cel (Rosa dels Vents,
2009) i La nevada del cucut (Rosa dels Vents, 2010), obra amb la
què va obtenir el Premi llibreter 2011.
Solitud, sensibilitat i passió
Segons la seva editora, La casa del silenci ens mostra tres dels
components habituals de la narrativa de la Blanca: solitud, sensibilitat i passió, que en aquest cas van agombolades amb un
concert de Bach per a dos violins. Diu que és un llibre per passar
bones estones, llegir i regalar, i jo hi estic plenament d'acord.
Vicenç Villatoro, que va fer la presentació, va definir l’obra com
una petita joia, un conte preciós circular i perfecte on les paraules s’han utilitzat amb economicitat per narrar, mitjançant les
veus de tres dones arquetípiques i complexes, la relació entre
l’art i la vida. És així. L'art és la música. La vida, les peripècies
dels cinc personatges, tres dones i dos homes, i les seves peculiars relacions. S'ha dit que els homes hi tenen poc protagonisme
però a mi no m'ho sembla: hi ha personatges que no cal que et
siguin presentats formalment; els silencis, les accions, les conseqüències de les seves actuacions, són suficients. No cal donarlos, en aquest cas, més importància literària; si més no, com a
secundaris, ja la tenen.
L'autora diu, de la seva pròpia obra, que per ella ha estat un

divertiment on l'estímul inicial va venir donat pel concert de
Bach i que la novel·la és tendra, irònica i dolça. Té raó.
Sempre intento localitzar els espais geogràfics dels llibres i faig el
mateix amb les músiques a què es fa referència. Mentre llegia La
casa del silenci em vaig trobar escoltant, amb plaer, el Concert
per a dos violins, de Johann Sebastian Bach. A mi m'agraden, i
molt, aquestes aclucades d'ull vers el lector, no solament en
temes musicals, sinó en qualsevol altre assumpte que em faci
pensar.
Dones ben vives
Sobre els personatges i les seves interaccions diré que mentre
llegia em venien ganes d'asseure'm a la cuina, amb la Maria i en
Karl per assaborir una bona tassa de xocolata amb nata. Fins i
tot m'hauria agradat assistir als assajos de Karl amb les seves
violinistes. Només als assajos musicals, vull dir. Personalment,
he sentit una pena immensa per l'Anna. Si voleu saber el perquè,
llegiu la novel·la i potser m'entendreu. La desbordant humanitat
de la Maria de seguida m'ha arribat al cor i m'han entendrit episodis com el que demostra l'enorme sensibilitat de la Teresa,
anant a tocar el violí a la platja, al vespre, perquè no es queixessin els veïns. Les tres dones, cadascuna amb la seva personalitat,
fan sentir la seva presència dins la novel·la. Són ben vives! I la
música, com es desprèn del que ja s'ha dit, és una protagonista
més, així com també el violí, un «Stainer» amb història, amb
molta història. I amb màgia, molta màgia.
Formalment, es va entrant en la novel·la a través de les veus de
tots els personatges i dels seus pensaments. És una fórmula que
fa molt amena la lectura i et va fent venir ganes de saber-ne
més.
És un d'aquells llibres que, quan arribes al final, desitjaries que
encara no s'hagués acabat. I no me'n puc estar de comentar la
presència, així, com de passada, de la figura de Beethoven: gut'n
tag, Sr. Beethoven!  M. Montserrat Medalla 
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Amb un violí i l’Adagio de Albinoni com a música de fons

Sebastià Bennasar condemna la guerra
Especial Sant Jordi

Títol : Nocturn de Sant Felip
Neri
Autor: Sebastià Bennasar
Editorial: Meteora
Gènere: Novel·la
Pàgines: 232
ISBN: 978-84-92874-70-5

Una noia de bona família tancada en un casalot en penombres.
Un músic, virtuós del violí, supervivent de la Guerra dels Balcans.
Un aspirant a escriptor que s’arrossega per la ciutat inhòspita. Un
llibreter de vell, una fidel serventa.
Una petita plaça, testimoni mut de massacres terribles, encastada en el cor d’una Barcelona explotada i bruta. Una plaça minúscula i vella que, tanmateix, el sol encara visita i que pot contenir
totes les històries del món.
Recorregut per la història europea més recent
La música i la literatura funcionen com a correlats objectius en
una novel·la que poua en la més profunda naturalesa humana.
Sebastià Bennasar (Palma de Mallorca, 1976) confegeix un esplèndid mosaic narratiu integrat per la veu —les veus!— de mil
històries; un quadre coral i lluminós on s’entrecreuen, fluidament, el passat i el present. Escenaris antics i nous en un continent desfet i en una Barcelona cada dia més allunyada de la seva

identitat. Amb la sensibilitat a flor de pell, l’autor de Nocturn de
Sant Felip Neri ens fa de guia —prenent-nos ben fort la mà— en
un recorregut per la història europea més recent. Un camí amarg
i esfereïdor. La terrible Guerra dels Balcans, tan pròxima a casa i
alhora tan llunyana... El terror, el genocidi, la massacre.
Al·legat contra la violència
L’obra és moltes coses alhora. Ens parla de la bellesa, de l’amor,
de la vida. I, per damunt de tot, conté un brutal al·legat contra la
violència i la guerra, un retrat lúcid del passat i del present en una
Europa vella, podrida i malalta, tomba de milers de cadàvers
durant segles de lluita. Les diferents històries permeten a Bennasar col·locar la nostra societat sota la lent del microscopi. La visió
contemplada —cruel, terrorífica— el condueix a una única conclusió: només l’art, la música, la literatura... només la cultura i la
creativitat humana ens poden salvar.
Nocturn de Sant Felip Neri és un relat dolorós i sense concessions, però també és un esplèndid exercici metaliterari curull de
màgia. Hi trobem l’esfondrament d’una nissaga, la desesperança
de la pèrdua, la buidor del caos, però, tanmateix, també hi trobem la llum, la melangia, la saviesa. El narrador intern i el narrador extern es confonen en una simfonia de paraules que atrapen
des del primer full.
A l’aixopluc de les notes de l’Adagio d’Albinoni, arrencades a un
violí solitari en una plaça bruta, us recomano que us deixeu bressolar per la petita joia literària que és Nocturn de Sant Felip Neri.
Us puc garantir, sense equivocar-me, que res no tornarà a ser
igual. Feliç Sant Jordi, relataires!  Anna Maria Villalonga 
Trobareu més informació
http://elfilariadna.blogspot.com.es/
http://cort.as/3q9T
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La novel·la escrita per Antonio G. Iturbe està basada en fets reals

La biblioteca més petita del món

Especial Sant Jordi

Títol : La bibliotecària
d’Auschwitz

Autor: Antonio G. Iturbe
Editorial: Columna
Gènere: Novel·la
Pàgines: 512

ISBN: 978-84-6641-539-2

Us parlaré d'una novel·la dura, que requereix una lectura amb
pauses per pair l'horror que s'hi narra, però creieu-me quan us
dic que agraireu haver-ho fet, doncs també és una història carregada d'emoció, unes pàgines que transmeten un innegable amor
envers els llibres «No hi feia res quantes barreres posessin tots
els Reichs del planeta, perquè si obria un llibre se les podria saltar
totes», no endebades els llibres sempre han estat molt perillosos
ja que fan pensar...
Un grup de presoners jueus al camp de concentració d’Auschwitz
aconsegueixen reunir una petita biblioteca clandestina, formada
per vuit llibres. Una adolescent de catorze anys, la Dita Adlerová,
és l’encarregada de custodiar els llibres, que serveixen per instruir i alhora protegir el mig miler de nens que malviuen al «camp
familiar» d’Auschwitz. La literatura serà també, alhora, la cuirassa amb què la Dita intentarà protegir-se de l’horror que l’envolta.
La novel·la ens narra l'experiència d'aquesta jove de catorze anys
que esdevindria la bibliotecària de la que sens dubte podríem
considerar la biblioteca pública més minsa, amb només vuit volums i probablement, una de les més estimades per els qui la
tiraren endavant, jugant-se la pell davant els nazis. Des de la
primera pàgina, l'autor demostra una immensa virtuositat amb
les lletres descrivint una col·lecció d'escenes que t'encongeixen
l'ànima «No hi havia música de bandes, no hi havia rialles ni bullícia, no hi havia aclamacions ni xiulets. Era una desfilada muda», i
és que tots som poc o molt, coneixedors de l'horror que visqueren els milions de persones que foren confinats en aquell camp
de concentració però, som conscients del que allò va suposar?
Lliçó de supervivència
La bibliotecària d'Auschwitz relata l'esfereïdora experiència
d'una nena que va haver de créixer a la força, que ho va fer amb
una valentia i un sentit del deure que és en sí mateix una lliçó:
«Una lliçó: sobreviure. Sobreviure unes quantes hores més, i així
sumar un dia més, que afegit a altres podrà convertir-se en una
setmana més. I així successivament: no fer mai grans plans, no
tenir mai grans objectius, tan sols sobreviure a cada moment.
Viure és un verb que només es pot conjugar en present.».
M'agrada el raonament d'Iturbe. Ens diu que les novel·les afegei-

xen a la vida el que li falta, i els compara amb una màquina del
temps, estic d'acord amb ell quan diu que començar un llibre és
com pujar a un tren que et porta de vacances, poden ser a una
destinació exòtica, amb un component cultural, farcides d'emocions, esdevenir una aventura o un parèntesi de relaxació a la nostra vida, però sigui el que sigui, sempre ens deixaran alguna cosa,
records, això també ho fan els bons llibres, les grans històries
deixen empremta a la nostra memòria.
Una nevada amb gran impacte per al lector
L'infame doctor Mengele és un personatge sinistre que reuneix
en una sola persona tot el mal en la seva definició més pura, un
home que amb els seus actes va guanyar-se a pols el malnom de
«L'àngel de la mort», personatge aparentment desprès de tota
emoció, ben al contrari del que provoca aquesta lectura i especialment moments com la narració dels fets succeïts la nit del 8 de
març de 1944, és tràgicament colpidora, tant o més que la nevada gris que es produeix l'endemà, una nevada que té un impacte
en la moral dels confinats a Auschwitz i en el propi lector.
Dos tresors molt especials
No podia deixar en l'oblit la petita biblioteca amagada al Bloc 31
d'Auschwitz-Birkenau, aquests vuit títols que van esdevenir en
ocasions, tot un món per als seus usuaris i sobretot per la intrèpida bibliotecària que els custodià fins l'últim dia deixant de banda
els perills que això podia suposar per a la seva integritat física,
cadascun d'aquests volums era considerat un autèntic tresor,
però permeteu-me la llicència d'enumerar-ne dos especialment:
«Les aventures del bon soldat Svejk» de Jaroslav Hasek, un llibre
que va obrar el miracle d'aconseguir fer somriure ànimes totalment desolades que havien perdut tota esperança de sobreviure
i «El comte de Montecristo», d'Alexandre Dumas amb el protagonista de la qual la Dita s'hi veurà reflectida en més d'una ocasió.
Finalitzaré la ressenya amb un breu passatge d'aquesta meravellosa novel·la que posa de manifest un sentiment present al llarg
de tota la història i que personalment m'ha emocionat, de fet
tota la lectura m'ha mantingut en un constant estat de sensibilitat a flor de pell que, de ben segur, compartiran amb mi tots els
lectors que s'animin a llegir-la, perquè tot i que és una narració
dura, la d'uns fets terribles que ningú hauria d'oblidar per evitar
que en un futur, no es torni a produir mai res de semblant, de la
mateixa manera que el Diari d'Ana Frank ha esdevingut una lectura prescriptiva per als escolars, La bibliotecària d'Auschwitz
d'Antonio G. Iturbe també hauria de ser-ho. «És veritat: la cultura no és necessària per a la supervivència de l'home, només ho
són el pa i l'aigua. I és cert que amb el pa per menjar i l'aigua per
beure se sobreviu, però només amb això mor la humanitat sencera. Si l'ésser humà no s'emociona amb la bellesa, si no tanca els
ulls i posa en marxa els mecanismes de la imaginació, si no és
capaç de fer-se preguntes i entrellucar els límits de la ignorància,
és home o és dona, però no és persona».  (Agraïm Sílvia Cantos
que ens hagi cedit aquesta ressenya que podeu trobar també en
el seu blog «Us recomano»).
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«La visita», el poemari de Jacint Sala

Una meditació sobre la mort
Especial Sant Jordi

Títol : La visita

Autor: Jacint Sala
Editorial: Viena
Gènere: Poesia
Pàgines: 96

XXXVI Premi de Poesia Josep M. LópezPicó de la Vila de
Vallirana 2011

Si no hagués estat per la casualitat d’una coneixença personal
fortuïta, la del poeta Jacint Sala Codony, potser La Visita no hauria arribat mai a les meves mans. I d’aquesta manera m’hauria
perdut una de les meditacions poètiques, amb la mort com a
element nuclear, més assossegades que he llegit fins ara.
No crec que estranyi gaire gent si afirmem que una de les coses
que s’espera de l’exercici de l’ofici de poeta és la reflexió sobre el
que és transcendent, entenent per transcendència la qualitat que
tenen les coses per anar o estar més enllà de nosaltres mateixos i
la nostra realitat sensible. I quan diem més enllà ens estem referint a un concepte ampli del terme: més enllà del cos, més enllà
de la persona, de la vida o del temps que tenim per viure...
Hi ha un més enllà de la vida que la mort, concepte i entitat, ocupa. En aquest sentit, a La Visita, Jacint Sala aprofita el seu pelegrinatge a Rarogne, a la tomba de Rainer Maria Rilke al sol de
Valais, per mantenir un diàleg obligadament unidireccional amb
el poeta austríac sobre les qüestions que constitueixen l’essència
de la poesia: la vida, la mort, la paraula i la mateixa condició de
poeta. I així, al llibre, d’una manera o altra, estan presents els
temes bàsics de qualsevol reflexió poètica que els que ens atorguem aquesta condició tractem i debatem en la nostra obra.
Les obsessions que ens torturen
Jacint Sala Codony, nascut a Manlleu el 1945, és un poeta que,
tot i la innegable qualitat de la seva obra, és més premiat que,
per desgràcia, reconegut. Això el distingeix d’alguns altres i més
mediàtics poetes de la seva mateixa generació. La llarga llista de
guardons obtinguts per aquest autor (només per citar-ne alguns,
la Viola d’Or i Argent als Jocs Florals de Barcelona, el Ciutat d’Elx,
el Miquel de Palol, el Vila de Martorell, el Vila de Benissa, el Joan
Alcover, entre molts d’altres) ens reconcilia amb els, sovint, blasmats jurats de premis i certàmens literaris.
En aquesta visita a la tomba de Rilke, i segurament perquè no pot
ser d’altra manera, Sala aborda sense embuts algunes de les
obsessions que sovint ens torturen: la condició de poeta i la importància del record, i per tant del passat, en l’elaboració de
l’imaginari que finalment porta a constituir un univers propi que
acaba configurant l’obra del poeta. Així, a La visita, més enllà de

les esmentades reflexions sobre la mort, concepte i entitat, però
també estat –difícil d’entendre, en tant que desconegut–, hi ha
també un discurs sobre el Poeta, un ésser que escriu sobre
aquestes qüestions però que sempre és a punt de deixar de ferho, que tem, però no obstant –potser– desitja, que els seus silencis siguin definitius, tan definitius com el darrer dels versos de
cada un dels seus poemes, o com l’hipotètic darrer llibre, descrit
en paraules de l’autor com un pressentiment / d’un vent obscè
que gira fulls en blanc.
Hi ha en La visita un exercici clar de mestratge de l’autor en l’ús
de la paraula. Diu Jordi Llovet en el pròleg: «Per a un poeta com
ell, l’art de fer versos, molt més enllà de la tècnica que un poema
sempre reclama, és també l’art de lluitar entre el caràcter més o
menys gastat de la llengua comuna –perquè no es poden escriure
versos amb una llengua estrafeta fins el punt que resulti indesxifrable per a tothom– i el caràcter transcendent que, si la paraula
és estimada i si hom hi combat en lluita noble, cos a cos, esperit
amb esperit, només l’art de la poesia arriba a expressar com cal.»
L’epitafi de la tomba de Rilke
Jacint Sala no es perd per viaranys inintel·ligibles del llenguatge
sinó que utilitza precisament un llenguatge entenedor per tal que
el lector pugui arribar a la percepció –i pugui compartir-la– del
que és transcendent no tan sols en el que ell escriu sinó, deixeum’ho dir així, en la vida –i en la mort– en general. Cada un del
poemes de la cinquantena llarga que donen forma al llibre va
encapçalada per citacions de versos i textos de Rainer M. Rilke,
començant per l’epitafi de la seva tomba, escrit per ell mateix
(Rosa, pura contradicció, /desig de no ser el somni de ningú, /sota
tantes parpelles), com si d’aquesta manera Sala intentés establir
un diàleg impossible entre poetes en el que de vegades la cita és
una qüestió plantejada i d’altres sembla que sigui la resposta als
dubtes espirituals de l’autor. No em puc estar d’incloure com a
colofó en aquesta breu ressenya el significatiu text que tanca el
poemari, extret de les Cartes sobre Cézanne del mateix Rilke: «La
cosa de l’art és sempre fruit d’haver estat en perill, d’haver anat
fins al final en una experiència, fins allà on cap home no pot anar
més lluny».  Antoni Casals 
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Glòria Calafell presenta el seu darrer poemari, finalista del premi Joan Llacuna

Quotidianitat i solidesa a Basaments catalogats
La presentació del poemari de la Glòria Calafell, a càrrec d’Empar
Sáez, va tenir lloc el passat dia 3 d’abril a l’Espai Alchemika, de la
Biblioteca del Camp de l’Arpa, i seu des d’ara de l’associació Poesia Viva. Durant l’acte vaig anar prenent un munt de notes amb
l’objectiu de fer una crònica, però un cop acabat me’n vaig anar
directe a l’Empar per demanar-li el text que havia fet servir per
presentar la Glòria. Les paraules de l’Empar són una anàlisi tan
minuciosa i acurada de l’obra de la Glòria que paga la pena reproduir-les. Heus aquí:
«Voldria agrair a la Glòria que pensés en mi per fer la primera
presentació del seu poemari. És un honor perquè és una poeta a
la qual admiro moltíssim i, des de fa uns anys, segueixo en el seu
recorregut literari. La Glòria i jo ens vam conèixer personalment
en una de les trobades de relataires en un recital a Vilassar de
Dalt el 2009, i a partir d’aquí ens hem anat trobant a diverses
presentacions de llibres i altres activitats literàries promogudes
per l’ARC i hem coincidit en iniciatives literàries tan interessants
com la revista digital Lo Càntich.
M’agradaria fer un resum de la trajectòria de la Glòria com escriptora. Glòria Calafell és filòloga i poeta. Ha treballat de professora de secundària i batxillerat fins a la seva jubilació, el 2008. A
banda de tenir poemes esparsos i reculls poètics publicats en
diferents llibres col·lectius, revistes de literatura i poesia, ha publicat tres poemaris: La semàntica del temps el 2008; No.m fall
recort del temps, que va ser Premi de Poesia Ciutat de Vila-Real
el 2009 i el llibre que avui presentem, Basaments catalogats,
que ha merescut ser finalista del Premi de Poesia Joan Llacuna
l’any 2011. Té altres reconeixements per reculls poètics i poemes
entre els que destacaria el primer premi Jalpí i Julià de Sant Celoni el 2006 i el primer premi en la XX edició del Premi Miquel Martí i Pol el 2009.
Trajectòria sòlida
Basaments Catalogats és el seu tercer llibre publicat. És, per
tant, una autora amb una trajectòria sòlida, un gran domini del
llenguatge poètic, un estil molt definit, madur, que segueix una
línia personal que ja havia encetat en els altres llibres. Es podria
dir que aquest llibre és la continuació dels altres, però no com

s’entén en narrativa, evidentment, sinó que en aquest llibre persisteix en el seu diàleg profund i coherent, incideix de nou en els
temes més significatius de la seva obra: el pas del temps, la mort,
l’oblit, el desig, l’amor, els somnis, el mateix fet d’escriure..., que
són els grans temes de la poesia, però posant-hi l’encís d’una veu
pròpia, intensa i rotunda i en certa manera intemporal.
L’amor té la solidesa de la pedra
El poemari s’inicia amb uns versos de Philip Larking que travessen tota la primera part del llibre. La Glòria ha sabut travar en
aquests poemes el sentiment extraordinari que, com ens diu en
Larking, encara que ho ignorem, l’amor ens sobreviu i té una
solidesa de pedra. M’ha agradat especialment la forma que li ha
donat a aquesta primera part: cada poema, com podeu veure, va
seguit d’un epíleg final, a la base; aquests versos per mi representen la matèria sòlida de les vivències prèvies, allò que perviu
en el temps, i de fet són aquests pocs versos finals, per mi, els
més colpidors i perdurables en la memòria.
La Glòria, en aquests poemes, ha treballat la limitació espacial, la
concisió, la simbologia de la pedra: la solidesa i la resistència.
Aquesta concreció redunda en benefici d’una gran intensitat
poètica. Els basaments, als quals es fa referència en el títol, és el
suport que sustenta i vertebra cada poema i, a la vegada, és la
columna estructural d’aquets poemari extraordinari.
Meditació sobre el pas del temps
I ja entrant en la segona part del llibre, aquesta transcorre pel
camí de la quotidianitat: a partir de l’esdevenir diari la Glòria en
fa un salt poètic; el títol de cada poema es correspon amb l’infinitiu d’un verb, ressaltant així la força del viure, la vessant més
prosaica d’on sorgeixen els bocins de poesia. Que s’iniciï amb un
fragment de les Odes d’Horaci, concretament del segon llibre,
ens posa de manifest aquesta reflexió i la meditació sobre les
pròpies vivències, sobre el pas del temps. Hi constato també, en
els seus versos, la virtut de la moderació i de la temprança com
l’eix que travessa una vida, tot i que les reflexions que hi trobem
siguin punyents.
Voldria destacar que la Glòria parteix del seu món immediat, a
voltes és més visible en algun dels seus poemes, i que no defuig
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Poemes llegits a la presentació

De la primera part
Un dels moments més entranyables de la vetllada va ser la intervenció de la il·lustradora
Rosa Galceran (96 anys), que dibuixava les historietes que la Glòria llegia de petita. L’any
2011, la Rosa Galceran va rebre la Medalla Francesc Macià al Treball.

de parlar d’objectes i situacions molt
actuals, així el resultat és una poesia
pròxima, però tanmateix despullada de
retòrica; els hi treu tot el que no és
essencial i es queda amb el cor bategant del poema.
I finalment, la darrera part del llibre,
encetada amb un fragment de Francesc
Parcerisas, gira al voltant de l’oblit,
quan els records se’ns escapen..., de les
pèrdues que patim en el nostre trajecte
vital que a voltes ens deixen una empremta molt dolorosa.»
«La poesia es vida»
La intervenció de la Glòria va començar
amb una declaració de principis: «La
poesia és vida» i ho va recalcar dues o
tres vegades perquè ningú en tingués
cap dubte, si més no és aquesta la percepció que en té ella. També va afegir
que en un poema no li importa el recompte sil·làbic ni la rima, va assegurar
que a un poeta no li cal ser ni periodista
ni novel·lista, el que li calen són sentiments. La seva, proclama, és una poesia
viscuda, que precisa d’una realitat prèvia per ser modelada i expressada, que
escriure li serveix com a catarsi, per
lliurar-se dels dimonis que, com a tots
els humans, ens neguitegen.
Els dimonis de la Glòria van portar cua,
com acostumen a fer tots els dimonis,
però van ser motiu de conversa amb el
públic assistent i va ser llavors quan es

Les historietes de la col·lecció Azucena
es van començar a publicar l’any 1946.

va produir una de les anècdotes més
entranyables de tota la vetllada. Rosa
Galceran, la il·lustradora de la col·lecció
de historietes Azucena (jo n’havia llegit
moltíssimes de petita, exactament com
ho havia fet la Glòria i gran nombre dels
assistents) era a la sala i va encetar un
diàleg amb l’autora. Rosa Galceran
corroborà les paraules de la Glòria tot
dient que per a ella dibuixar era vida i
poesia alhora, que dibuixava amb dues
criatures a la falda i que això resultava
dur però també molt reconfortant.
La Glòria, a petició del públic, es va
engrescar a llegir tot un seguit de poemes. Aquí es va produir un altre moment de gran emoció quan va llegir el
poema que ha dedicat al seu marit, al
company de tota una vida. Va acabar
dient que ja treballa en un nou poemari
amb les pertinences com a tema central.  Empar Sáez i Mercè Bagaria 

L'olor a herba primera
em retorna terra endins,
on poques vegades hi he anat,
i des dels cims més alts,
que sempre són blancs,
recordo haver pensat
en l'alçada del món i dels anys;
en la mesura de la casa nua;
en la immensitat del mar
com uns llençols silenciats
i en tot tu... fet cant de sirena.
Sóc, llavors, en el punt més sublim
de la conformitat.

IX
Tot era clos. El soroll de l'aigua i el ventall de l'aire
eren fora i tu, tu sota la pedra blanca
t'has endut el so del món.

De la segona part
Adonar-se
Des del pòster,
la noia del bikini blanc somriu.
Al carrer, amb l’abric acotxat
i la neu als peus;
t’adones que la publicitat
no t’enganya, et mostra
el sol que tornarà a lluir
i el cos que tu mai has tingut.
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Amb «Antítesi» com a títol i amb la celebració de l’Any Espriu 2013

Lo Càntich arriba a la majoria d’edat

Estem de celebració! Amb l’edició del número 18 de Lo
Càntich (Antítesi, 2013) la nostra publicació seriada assoleix la majoria d’edat!
El primer número de la revista, en format digital, veié la
llum (ara ha fet tres anys) el 20 de març del 2010. El projecte virtual, impulsat i coordinat pel professor de literatura
Pere Abad, primer director de la publicació, amb el suport
dels membres de l’equip editorial, Maria Rosa G. Zellweger, Toni Arencón i Arias, Dolors Garrido Martínez, Laura
Boadas i Galí i Paolo Santos, s’havia estat madurant durant
nou mesos. La idea inicial era crear un assaig de càntic
col·lectiu en llengua catalana. Un assaig que pretenia ésser
un espai de trobada de creadors, un racó d’expressió, de
creativitat oberta, d’experiències compartides, de sentiments retrobats, de difusió i de foment de la llengua, de
l’art i de la cultura. Un espai que volia convertir-se en un
fòrum per potenciar la nostra llengua i la nostra identitat.
Un petit gest, «per salvar els mots...», tenint en compte
que l’expressió per mitjà de l’escriptura és una evidència
lingüística que indica la fortalesa d’un poble i que garanteix
la seva supervivència.
El primer número de Lo Càntich coincidí amb la commemoració del 25è aniversari de la mort de l’escriptor Salvador
Espriu. En homenatge, la portada d’aquest número, i el
posterior logotip de la revista, fou una composició gràfica
de la senyera catalana i del conegut poema «Inici de Càntic
en el Temple»:
...Però hem viscut per salvar-vos el mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa...
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Es volia editar un número trimestral, coincidint amb les estacions de
l’any, però el primer any, a causa
del nombre de col·laboradors (molt
especialment d’aquells autors i
autores que formaven part del
col·lectiu literari Relats en Català:
Núria Niubó, Sandra Domínguez
Roig, Empar Sáez, Pilar Campmany,
Lluís Servé, Daniel Ferrer, Elvira
Mestres, Ramon Navarro Bonet,
Marc Freixas, Iolanda Balar, Francesc Arnau, Montse Assens, Laura
Ropero, Pura Maria García, Joan
Abellaneda, Ferran d’Armengol i
Montserrat Lloret) augmentà progressivament, en especial després
de convocar-se el Premi de Poesia
Lo Càntich 2010, on es reberen un
centenar de participacions, que
culminà amb la publicació en paper
de l’antologia poètica «Abraçada a
la meva pròpia pell», edició especial de la revista. La gala virtual de
lliurament dels premis a través de
les xarxes socials Facebook i Twitter
provocà un rècord de visites en
poques hores: més de sis-mil!
Per acabar d’arrodonir l’any, al mes
d’octubre, la revista rebé l’honor
de ser guardonada amb el Premi
Blogs Catalunya 2010, en la categoria de «Cultura», en la tercera edició del certamen organitzat per
l’Associació STIC.CAT, essent el blog
més votat durant la fase popular
preliminar, amb 3802 vots.
Noves seccions amb noms propis

Nascuda originàriament com a revista de poesia («retalls de poesia
d’arreu del món»), evolucionà amb
vida pròpia ampliant els seus continguts de forma eclèctica (articles,
proses poètiques, relats, contes, art
visual, notícies...) i amb l’organització d’activitats culturals, com ara el
I Certamen de Poesia Infantil i Juvenil Vila del Prat (primera pedra de
la col·lecció «Camí del Sorral», integrada també a la revista) o el Recital d’imatges i poesia per la discapacitat.
A poc a poc, s’afegiren, a les ja existents, noves seccions amb noms
propis: Pep Colomer, M. Roser Al-
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gué, Carles Fernández Serra, Xesc
Font i Odrí, Toni Prat, Sílvia Romero, Esther Llobet, Josep Maria Corretger i Olivart i Vanessa Mies. Seccions de tots els estils i de tots els
gèneres. Una visió col·lectiva, literària, artística, cultural i social del
moment actual, repartida en els
diferents números editats, tots ells
amb magnífiques imatges de portada de diferents artistes: Ramon
Navarro Bonet, Pilar Campmany,
Esmeralda Vallverdú, Montse Farré,
Oriol Grau, Montse Assens, Junli
Yuii, D-Phhertmant, Montserrat
Lloret, Mariano Ríos, Xènia d’Armengol, Toni Prat, Ferran Planell,
Empar Sáez, Joseph Sivilia, Núria
Claverol i Català i Carles Melis.
Sumar esforços

Amb la mort del fundador de la
revista, l’estreta relació dels
col·laboradors principals de la publicació amb l’Associació de Relataires en Català i el desig i la importància de sumar esforços, propiciaren que Lo Càntich es convertís en
projecte editorial de l’ARC, assolint
Sílvia Romero i Olea la direcció de
la publicació, com a presidenta de
l’associació. Direcció que actualment és exercida per M. Montserrat Medalla, que debuta amb l’editorial de l’últim número: Lo Càntich, número 18, Antítesi, 2013,
majoria d’edat!
Un número molt especial, perquè
(mantenint el principi de gratuïtat
originari i l’esperit no lucratiu) es
distribueix ja, en format ebook-pdf,
a més de 1800 persones i entitats
diferents (associats, creadors i
subscriptors) i es pot adquirir en
format paper amb preu d’impressió. Un número molt, molt especial,
perquè en ell es fa pública la convocatòria «Paraula d’Espriu», continuant la profunda admiració de l’equip editorial per l’escriptor. Una
convocatòria amb una doble vessant: literària i artística; i amb un
objectiu solidari, destinant els beneficis del projecte a la Marató de
TV3 2013. L’esperit continua.  Toni
Arencón i Arias 
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La presentació va tenir lloc el dia 13 d’abril a la Biblioteca Sagrada Família

Segona oportunitat inspira una representació teatral

La nota seriosa la va posar Sergi G. Oset que va explicar tot el
procés de creació del llibre .

Montserrat Medalla, una hippie, i Mercè Bagaria, una
executiva, obren una agència de segones oportunitats.

petita-gran obra teatral, escrita per Mercè Bagaria i interpretada per ella mateixa i per Montserrat Medalla (unes sòcies molt especials que treballen en una agència de segones oportunitats
on tots els clients queden més que satisfets amb
l’eficiència dels seus serveis) i per Ferran d’Armengol, un barman-darkman d’un bar veí que
disposa de la saviesa de saber escoltar i adreçar
els clients que li demanen ajut a l’agència esmentada per resoldre´ls qualsevol problema. Conjuntament amb els relataires, transformats en actors per a una ocasió tan especial, n’hi havia de
professionals, un grup d’alumnes del Col·legi del
Teatre de Barcelona format per Georgina Sáez,
Marina Buisan, Núria Vilahur i Guerau Martínez,
Relataires i actors professionals van donar vida a tot un seguit de personatges
que ens han fet gaudir molt. Moltíssim! Des del
que es mouen entre l’Agència Segona Oportunitat i el Darkman Cafè.
primer moment de la posada en escena els actors ens han robat el cor i ens han fet riure de
A dia tretze d’abril de 2013, una data per creuar els dits, a la valent amb les seves divertides interpretacions. L’enhorabosala d’actes de la Biblioteca Sagrada Família i davant un públic na, companys, per regalar-nos una llarga estona de bon enforça nombrós va tenir lloc la presentació del llibre Segona treteniment.
oportunitat. La part inicial, més formal, va estar a càrrec de
Projectes en marxa
Sergi G. Osset, el qual es va referir detalladament i seriosa, En acabada l’obra, Ferran d’Armengol ha estat l’encarregat
com no podia ser d’una altra manera, a totes les persones d’informar-nos sobre l’organització de la paradeta que l’ARC
que han fet possible que avui tinguéssim aquest esplèndid muntarà per la diada de Sant Jordi.
llibre a les nostres mans, un llibre molt interessant de diver- L’acte l’han tancat la presidenta de l’ARC, Montserrat Medasos autors, associats de l’ARC, que faria les delícies del mateix lla i Mercè Bagaria les quals han parlat dels projectes que es
cavaller Jordi si no fos perquè bona part de les ensenyances duran a terme ben aviat, entre els quals podem destacar: la
relatades el posarien entre l’espasa i la paret a l’hora de re- presentació, el proper onze de maig, del llibre L’estimem
considerar el fet de donar una segona oportunitat al malvat perquè és la nostra; el veredicte, el mateix dia, dels finalistes
drac.
del concurs de rapsodes; concursos convocats en relació a
Representació inspirada en els personatges del recull l’any Espriu (pensat per col·laborar amb la propera edició de
Després es va fer una brillant representació-escenificació la Marató de TV3) o el de contes infantils, on l’aigua ha de ser
inspirada en alguns personatges de les històries que configu- l’element rellevant, el protagonista per tot el valor que cal
ren el llibre. Els que vam viure des de l’aforament aquesta atorgar-li en la vida del nostre planeta.
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Montserrat Medalla es
transformà de tal manera que era
difícil reconèixer-la.

No voldria acabar aquesta crònica
sense fer un esment al reconeixement que des de l’ARC s’ha fet a la
feina desinteressada i portada amb
gran il·lusió per part dels nostres
companys Montse Assens, Ferran
d’Armengol i Anna M. Villalonga,
els quals s’han emportat cap a casa
un preciós obsequi primaveral, una
planteta amb una preciosa flor que
mai no es marcirà, i uns aplaudiments ben sonors per part de tots
els relataires, amics i parents.
Un bon àpat com a cloenda
En fi, tantes satisfaccions i tantes
alegries s’havien de celebrar també
fora de la biblioteca. I així ha estat
com tots els relataires que hem
pogut hem anat tot passejant pels
carrers assolellats, primaverals cap
a un restaurant a tocar de La Sagrada Família. Allà hem gaudit d’un
bon àpat i d’unes converses ben
agradables que han estat la millor
cloenda d’una diada que sempre
recordarem com entranyable.
La família relataire no crec pas que
sigui sagrada però sí, després de
tantes trobades i feines ben fetes i
projectes engrescadors, podríem
dir que està definitivament consagrada.
I que per molts anys així sigui, relataires!  Mercè Bellfort 
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Georgina Sáez es va posar en la
pell de Liz, el personatge del relat
“Liz i Richard”.

Marina Buisan va interpretar la
inspectora Clivi, inspirada en el
relat “Si ho pogués canviar”.

Guerau Martínez
es convertí en
l’Estrany, personatge inspirat en
el dimoni al·lèrgic
al sofre del relat
“Reacció química” d’Anna M.
Villalonga

Núria Vilahur,
que va interpretar l’escriptora
poc inspirada
del relat “Segona
oportunitat”,
interactua amb
Ferran d’Armengol un Richard
amb aire d’Humprey Bogart. I és
que al teatre tot
és possible.
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Segona oportunitat és el vuitè llibre de la col·lecció Relataires

Vint-i-quatre històries com la vida mateixa

Segona oportunitat
Setze dels vint-i-quatre autors de Segona oportunitat: Jordi Masó, Ferran Planell, Toni
Arencón, Joan Estruch, Enric Emo, Liudmila Liutsko, Montserrat Medalla, Mercè Bagaria,
Montserrat Lloret, Ferran d’Armengol, Carles Fernández Serra. Al davant, Mercè Bellfort,
Miquel Santaeulàlia, Joan Carles Franquet, Anna Maria Villalonga i Jaume Joan Pàmies.

Segona oportunitat és un recull mimat de
principi a fi. A la portada, una fotografia
de gran qualitat artística, amb molta
força i que representa metafòricament
les oportunitats que ens ofereix la vida.
La imatge és d’Empar Sáez i les cobertes
són obra de Xus Royo. Podríem dir que
l’embolcall entra molt bé pels ulls, és
molt llaminer, convida de seguida a descobrir què hi ha a dins.
Amb pròleg de Blanca Busquets
D’entrada hi trobes un pròleg que s’inicia
dient que tots ens mereixem una segona
oportunitat. Qui signa aquest pròleg és
Blanca Busquests, una escriptora que
s’ha guanyat amb escreix el respecte i
l’admiració del públic. Vam tenir la gran
sort que acceptés escriure una reflexió
per a nosaltres, una reflexió que ens
incités a creure que les segones oportunitats són possibles.
Però aquest llibre no tindria el valor que
té si no contingués vint-i-quatre històries
del tot diverses, capaces d’emocionar i
de fer creure al lector que la vida ens pot
sorprendre. Hi ha algun cas excepcional
on l’ansiejada segona oportunitat no es
produeix mai. En canvi, la gran majoria
dels relats transmeten un missatge optimista, molt necessari en aquests temps
que vivim. «Tot anirà bé. Em deixo anar

entre ecos que van repetint tot anirà bé,
tot anirà bé...», diu Carles Fernández
Serra, o «En Joan tan sols pensa en el
dilluns, potser tindrà una altra oportunitat i no serà tan estúpid de desaprofitarla», ens assegura Josep M. Repullés, o
«No pensis en el que hauria pogut ser.
Som aquí i encara podem ser feliços».
Aquesta afirmació, tota una declaració de
principis, és la Júlia qui la fa i en Carles
qui la rep, però són les paraules que
Montse Lloret vol fer arribar al lector a
través dels seus personatges. «Havia
viscut intensament la segona oportunitat», diu amb rotunditat Antònia Puiggrós en el seu relat. Relats que es mereixen l’oportunitat de ser llegits, de meditar sobre el que diuen i com ho diuen...
Segona oportunitat és un llibre, el vuitè
de la col·lecció Relataires, que omple de
joia l’ARC, perquè les històries, per més
fantàstiques que semblin algunes o per
més idealistes que semblin unes altres,
tenen en comú un fet: són molt humanes, deixen al descobert les nostres pors,
el nostre desig de sentir-nos en harmonia
amb la vida, d’encarar el futur sense
remordiments per les errades del passat.
Subjacent hi trobem un missatge clar:
«Gaudim del present, que et temps passa
massa de pressa».  Mercè Bagaria 

Aquests són els relats que hi trobareu:
 Sísif, Jordi Masó
 El risc de viure, Ferran d’Armengol
 Un globus blau, Toni Arencón
 Reacció química, Anna Maria Villalonga
 Segona oportunitat, Antònia Puiggrós
 El paraigua, Ferran Planell
 El catàleg, Mercè Bagaria
 A glopades, Miquel Santaeulàlia
 Si ho pogués canviar, Joan Carles
Franquet
 Per què?, M. Alba Tort
 El passerell, Mercè Bellfort
 Pàtina de delícies, de Lluís Servé
 La rehabilitació de Florenci Pijoan,
Enric Emo
 Liz i Richard, M. Montserrat Medalla
 Tot anirà bé, Carles Fernández Serra
 Ull de bou, J. Miquel Simón
 Si t’hagués conegut a tu primer!,
Montserrat Lloret
 Començar, sentir i viure de nou,
Liudmila Liutsko
 Aquella dolça infantesa, Jaume Joan
Pàmies
 Quaranta anys després, Xavier Marcet
 Advertiment, Glòria Calafell
 Un altre camí, Josep M. Repullés
 Història d’un vailet en plena dictadura, Jordi Terris
 És possible un món millor?, Joan Estruch
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L’APARADOR
Lírica Galaicoportuguesa Medieval

Lírica Galaicoportuguesa Medieval
Autor (text i fotografies):
Javier Sierra Valentí
Editorial: ARC - Lo Càntich
Col·lecció Camí del Sorral, núm. 5
Primera edició: abril de 2013
Pàgines: 174
Format: paper
ISSN-EAN: 9772014303903 05>

Xavier Sierra Valentí en la Lírica Galaicoportuguesa Medieval ens ofereix una acurada selecció de 40 cantigues medievals traduïdes al català, on recull cantigues de
tema religiós, cantigues d’amor, cantigues d’amic i cantigues d’escarni i maleir,
precedides per una introducció on descriu diversos aspectes lingüístics, històrics i
culturals relacionats amb la lírica galaicoportuguesa medieval.
Xavier Serra Valentí (Girona, 1952) és doctor en Medicina, especialitzat en Dermatologia i llicenciat en Humanitats. Ha publicat diversos llibres d’història de la medicina (Historia de la dermatologia, Mra, 1994; Dermis i cronos: la dermatología en la
historia, Planeta De Agostini, 1995; Historia de las enfermedades cutáneas producidas por hongos, MRA, 1997; La vida quotidiana a l’Edat Mitjana a través de l’Art
Gòtic, Vicens-Vives, 2000; Historia de las micosis cutáneas, MRA, 2004). En el terreny lingüístic va ser un dels autors del Vocabulari mèdic (1974). En història medieval ha col·laborat en publicacions del MNAC.
És premi Roel de l’Institut Mèdic Valencià sobre Aspectes mèdics a la València del
segle XV, reflectits a l’Espill de Jaume Roig (2001). Ha impartit conferències a mitja
dotzena de països, entre les quals destaquen algunes sobre temàtica artística i literària del món antic i medieval, així com una conferència sobre Arnau de Vilanova a
la Universitat de Montpeller (2003). Coordinador del fòrum Roma a la UOC (20052009). Ha seleccionat, comentat, traduït i publicat dues antologies de textos poètics
(Poesía a flor de piel, MRA, 1996 i 1997). Ha traduït, al català, poemes de l’escriptor
gallec Celso Emilio Ferreiro; i cantigues medievals galaicoportugueses al disc de
Xurxo Romaní & Koichi Tanehashi: Escarnho e maldizer (2009). 

La sendera del pensament

La sendera del pensament
Autor: Ferran Planell i Clofent
Il·lustracions: Ferran Planell i Montse Assens
Editorial: ARC - Lo Càntich
Col·lecció Camí del Sorral, núm. 7
Primera edició: abril de 2013
Pròleg: Elisenda Sala
Pàgines: 82
Format: paper
ISSN-EAN: 9772014303903 07>

Diu la prologuista Elisenda Sala que en Ferran Planell utilitza els aforismes per
explicar-se la vida, la seva i la dels altres, però, sense cap intenció didàctica, sinó,
més aviat, per tranquil·litzar el seu esperit. I això és precisament el que recull La
sendera del pensament, aforismes que a més de tranquil·litzar l’esperit de l’autor
de passada tranquil·litzen el nostre.
Ferran Planell i Clofent (nascut el 1959 a Barcelona) tot i que professionalment es
dedica a l’assessorament d’empreses, sempre s’ha interessat pel món artístic:
música, escriptura i fotografia són fidels companyes de viatge en el moment de
gaudir del seu temps lliure. Un garbuix de les tres és el seu ideal. Encara que conjuntar-les totes, com vam poder gaudir a la segona edició dels Poemes Il·lustrats,
és un fet que s’ha donat en poques ocasions.
De petit, va estudiar música, però, segons ell mateix explica, no va aconseguir
aprendre’n prou. D’escriure i fotografiar diu no haver-ne estudiat mai i que és
l’edat el que l’ha desinhibit prou per a gosar a expressar-se en totes elles.
Té fotografies publicades a la revista Catarsi, a la revista Lo Càntich (portada del
número 14, Símil, 2012) i al blog de fotografia, “Duo Toscana”: fotosduotoscana.blogspot.com. Ha obtingut el 1r premi de fotografia del concurs fotogràfic “El
fet Geganter 2008”, el 2n premi de fotografia del “I Concurs fotogràfic del Parc de
la Serralada Litoral 2008” i l’Accèssit de fotografia del “VI Premi Memorial Pere
Farran 2008”.
En l’àmbit literari, escriu aforismes en el seu blog “El pensador”, somiejant.blogspot.com i relats i poesia a “relatsencatala.cat” des del 2005. Col·labora
mensualment escrivint un article d’opinió al setmanari Tribuna Maresme. Ha obtingut dos anys consecutius el Premi de Poesia del Pla de Santa Maria, i el Premi de
Narrativa de la Bisbal del Penedès. Com a rapsode, ha estat guardonat amb el segon premi en el Concurs ARC de Rapsodes 2012, i també ha col·laborat en gran
nombre de publicacions col·lectives. 
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POESIA, PECATS, PARAULES...

Finalistes

A l’Associació de Relataires no sabem
què és descansar. No exagero gens ni
mica si comparo les activitats d’aquesta primavera amb una marató.
Dissabte dia 13 d’abril presentàvem
Segona oportunitat, el recull resultant del Concurs ARC de Narrativa
Breu 2012. I ja estem immersos en
una nova presentació, la que aplegarà
la Gala Final del Concurs de Rapsodes
i la presentació del nou recull L’estimem perquè és la nostra.

Bases del concurs

Bases del concurs
Finalistes del mes de març

Bases del concurs
A l’agenda de l’Any Espriu
L’Any Espriu
La Marató de TV3 2013

Això serà el proper dia 11 de maig, a
la Biblioteca de la Sagrada Família, a
les 12 del migdia. Ja tenim finalistes
per a aquesta gala final, que hauran
de tornar a recitar davant d’un jurat
d’especialistes el mateix poema que
podeu escoltar ara tot clicant l’enllaç
que trobareu sota el cartell del concurs. Us aconsello que ho feu si voleu
passar una bona estona.
Ser infant per una estona
Escoltar poemes recitats amb mestria
és una gran font de plaer, però tornar-se infant per una estona té també
unes grans compensacions. Ficar-se
en la pell d’un nen somiador que creu
possible canviar l’univers, jugar amb
l’aigua, convertir-la en la protagonista
del Concurs ARC de Contes Infantils
que ha ajornat el termini d’entrega
per tal que tots vosaltres relataires,
independentment de la vostra edat,
pugueu concursar. Trobareu les bases

detallades, clicant a sota del cartell de
concurs. Ara hi ha temps fins el dia 31
de maig. Esperem ansiosament les
vostres històries.
Com ens agrada pecar!
Ens els darrers temps hem constatat
que als relataires ens agrada molt i
molt pecar. El pecat de l’enveja, el
que les bases destinaven al mes de
març ha congregat –poca broma–
trenta pecadors impenitents, que han
posat molt difícil al jurat del concurs
haver de triar cinc finalistes.
Podeu llegir els relats clicant directament a l’enllaç que hi ha sota el cartell del concurs i si el que preferiu és
escoltar-los en la veu de Sílvia Cantos,
només cal que cliqueu aquí i busqueu
el minut trenta-cinc. Us informem
que aquest arxiu d’àudio us el podeu
descarregar al vostre ordinador. I ja
de passada recordar-vos que queden
encara uns dies per pecar de supèrbia
i uns quants més per provar el gustós
pecat de l’escriptura. Ah!, i de ben
segur que aquest concurs també
aportarà bones notícies ben aviat.
Estigueu ben atents, perquè són bones de veritat.
Espriu i les paraules solidàries
Encara ens queda recordar-vos que el
dia 15 d’abril es va obrir la convocatòria del concurs solidari “Paraula d’Espriu”. Podeu consultar tota la informació clicant sota el corresponent
cartell. Que val la pena participar-hi
us ho recalcarem una i mil vegades,
perquè és una convocatòria amb un
objectiu doble. D’una banda, un homenatge al gran poeta català, un
poeta que va deixar la poesia feta en
la nostra llengua en una cota altíssima. I de l’altra, tota la recaptació que
s’aconsegueixi amb la publicació del
llibre anirà destinada a una bona causa: les malalties neurodegeneratives
que centraran la pròxima edició de la
Marató de TV3. I els relataires som
gent ferma i solidària. 
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AGENDA DEL MES D’ABRIL
Dissabte 20 d’abril a les 18.00
Centre Cívic El Sortidor (plaça del Sortidor, 12)

Xerrada amb l’escriptora Sílvia Romero al
voltant de les seves últimes publicacions:
la novel·la Júlia M i l’obra teatral Verí. La
presentació anirà a càrrec de Júlia Costa i
també hi participaran Maria Carme Gallo i
Joana Parra, de la Plataforma Anastàsies
Bdn. L’acte comptarà amb entrevistes,
lectures dramatitzades i concursos, que
auguren una interessant trobada. 
Dissabte 20 d’abril a les 20.00
Iroom Espai Polivalent (Topazi, 21)

Dia 25 d’abril a les 19.30
Biblioteca Jaume Perich (Premià de Dalt)

L’Associació d’Artistes de Premià de Dalt
ha organitzat la presentació del poemari
Glops de nit, escrit a dues mans per Anna
Rispau i Montse Assens, que va rebre una
menció especial en el «Premi de Poesia
Marià Manent 2011». Aquells que s’acostin a la Biblioteca es trobaran, a més, amb
la grata sorpresa d’una exposició que agermana la poesia de Glops de nit amb fotografies de Ferran Planell. L’exposició romandrà oberta fins el dia 31 d’abril. 
Dilluns 29 d’abril a les 19.30
Sala Vilaweb (Ferlandina 43 baixos)

Presentació del llibre 40 plaers, de Daniel
Ruiz Trillo, a càrrec de M. Antònia Massanet i Marta Pérez i Sierra. L’acte comptarà
amb un recital de microrelats on hi participarà l’autor acompanyat de relataires de
reconeguda solvència com Sergi G. Oset,
Jordi Masó, Marta Pérez i Sierra, entre La propera sessió de Reversos estarà dedid’altres. 
cada a l’obra mestra d’Edgar Lee Master
(1869-1950), Antologia de Spoon River, un
Diumenge 21 d’abril a les 12.00
dels llibres més llegits de la literatura conBar Can Morera (Carrer Nou, 8 Palamós)
temporània nord-americana, considerat
un clàssic. No us decebrà, us ho asseguro.
Passeig arran de Des de l’any passat tenim una magnífica
mar, brisa agrada- traducció al català. Conté els epitafis de
ble i, després, més de 240 difunts d’un poble fictici ben
ració de bona allunyats del somni americà; cadascú hi
poesia a càrrec de pot trobar històries que el captivin, que
David Madueño, l’emocionin o amb les que se senti identifiRaimon Gil Sora, cat; és un catàleg de personatges que una
Víctor
Mañosa, vegada morts expliquen la seva veritat
Sònia Moll i Toni allunyada de la hipocresia de la societat en
Quero. 
què han viscut. 
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