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L’ampliacióde
Valentí Gómez i Miquel de Palol proposen una obra inusual per
reflexionar sobre la cultura i el país des d’una perspectiva europea laTateModern
costarà325

milionsd’euros
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Invocacions (Ara Llibres)
és una proposta de Valentí
Gómez i Oliver i Miquel de
Palol que resulta inusual
tant en el contingut com en
la forma. Una obra a quatre
mans dividida en set parts
de gèneres diferents
–drama escènic, assaig,
conte, novel·la platònica,
aforisme, drama musical i
poesia– sense relació aparent. Però és que, precisament, aquesta és la paraula clau: aparent. Els autors
eviten l’evidència, no volen
fer un text massa fàcil perquè, adverteixen amb preocupació, “actualment, la
literatura prioritza la simplicitat per arribar al
màxim de públic possible”.
Usar els diferents gèneres és la primera de les maniobres que els permeten
reaccionar davant la simplicitat imperant: jugant
amb les regles pròpies de
cadascun d’ells, recuperen
un “llenguatge poètic que
s’evita en la literatura actual, primant un llenguatge
natural mal entès, que defuig la complexitat estructural i ideològica”.
Però fer de contrapunt
d’aquesta tendència no és
l’únic que persegueix
aquest “artefacte literari”,
com el descriuen els autors. Gómez i Palol volen
fer una obra que s’insereixi
en una tradició europea,
una intenció que “a Catalunya pot semblar pretensiosa perquè, per alguna raó,
ens considerem una província”. És més, el llibre vol
ser un recordatori del fet
que “la nostra tradició ens
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“A Catalunya
pot semblar una
obra pretensiosa,
perquè ens
considerem una
província”

permet estar a l’alçada
d’Europa; si som un gueto,
és perquè volem”. Així, per
exemple, no escatimen referències erudites, fent fins
i tot necessària la inclusió
d’una bibliografia al final
del llibre. Un element que,
en la complexitat estructural i temàtica de l’obra, encaixa amb la fugida de la
simplicitat.
El gran tema d’Invocacions, però, és l’element català. “A més de voler recordar que Catalunya pot participar d’aquesta gran
tradició europea”, mirant
cap al futur però observant
“de reüll la tradició”, el lli-

bre “pot servir com a mirall, per als d’aquí, i com a
finestra, perquè els de fora
es puguin animar a descobrir Catalunya”.

Catalunya al món
Amb aquesta mateixa idea,
el llibre s’està traduint a
múltiples llengües, incloent-ne d’“exòtiques” com el
xinès o l’hindi. També és el
motiu pel qual l’agent Carmen Balcells,“ entusiasmada per l’obra”, va fer una
aposta especial per presentar-la a la Fira de Frankfurt: en forma de peces úniques en diverses llengües
fetes a mà i cal·ligrafiades

per l’expert Keith Adams.
“Un
tresor”
titulat
Corol·lari català que formen nou peces breus, gairebé aforismes d’una
plana, en què els autors recullen les idees del llibre
sobre Catalunya i sobre els
catalans.
Invocacions vol ser una
“materialització de la situació de la cultura catalana”
que ascendeix “des de l’infern que apareix a la primera part fins a la poesia, amb
què acaba el llibre”. Jugant
amb els gèneres i els temes,
els dos autors reivindiquen
que “no hi ha ètica sense
estètica”. ■

La Tate Modern de Londres
va anunciar ahir una contribució de 75 milions d’euros
del govern britànic per a la
seva ampliació, que costarà
325 milions d’euros. Aquesta extensió és un dels projectes culturals més ambiciosos per als Jocs Olímpics
del 2012. El museu d’art
contemporani va obrir l’any
2000 i l’any passat va tenir
una xifra rècord de 5 milions de visitants, de manera
que es va convertir en una
de les principals atraccions
de la ciutat.
Els arquitectes suïssos
Jacques Herzog i Pierre de
Meuron, els mateixos que
van remodelar l’edifici
l’any 2000 i autors de l’edifici i la plaça del Fòrum de
Barcelona, són els encarregats de fer l’ampliació de
l’exitós museu, ubicat en
una antiga central elèctrica a la riba sud del riu Tàmesi. La prolongació del
vell edifici serà una estructura arquitectònica de
vidre en forma de capses
–de sabates– amuntegades. En total les caixes, de
geometria irregular, formaran 11 plantes d’alçada enganxades a l’antiga central
feta de maó.
Els directius de la xarxa
de museus Tate s’han espavilat per obtenir el finançament de l’extensió, que
aportarà 23.000 metres
quadrats al museu. L’Ajuntament del barri de Southwark ja ha donat el permís
d’obres per a la construcció
i ha fet una aportació econòmica a l’obra. L’Ajuntament de Londres, a través
de l’Agència de Desenvolupament, hi ha contribuït
amb 10 milions d’euros,
mentre que el banquer
americà instal·lat a Londres John Studzinski n’ha
donat 7 milions. ■
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107 articles d’un pioner

J

osep Maria Planes (1907-1936).
S’acaba l’any del seu centenari
i s’acaba bé. Als tres llibres que
fins ara hi ha al mercat –Planes
d’esport, Els gàngsters de Barcelona, Nits de Barcelona–, s’hi ha afegit una web monogràfica:
http://www. guiamanresa.com/planes. Per als qui no coneixen el personatge, va ser un pioner del periodisme d’investigació
a Catalunya, un totterreny precoç
que als 23 anys ja dirigia la revista

Imatges i als 24 la popular El Be
Negre. Columnista de La Publicitat, també va escriure a Mirador i
a La Rambla. Catalanista i republicà, va morir assassinat als 29 anys
per la FAI, contra els pistolers de
la qual havia escrit amb vehemència. Premonitòriament, el seu
primer article el va publicar amb
17 anys el 19 de juliol del 1924: era
un retrat d’Àngel Guimerà l’endemà de la mort de l’escriptor.
L’últim va sortir el 19 de juliol de

1936, amb un final èpic: “Ara més
que mai, visca Catalunya i la República”. Havia viatjat al Berlín de
Hitler, admirava Macià però havia
criticat públicament els seus escamots d’Estat Català... A la web es
pot llegir una tria de 107 articles.
Cal donar les gràcies a la feinada de Joaquim Aloy en la divulgació del seu llegat. El mateix Aloy,
juntament amb un grup d’investigadors manresans, també ha penjat a la xarxa –i molt ben penjat–

Josep Maria Planes
va ser un dels millors
periodistes de la
Catalunya
republicana. Va
morir assassinat

tot el que se sap de Joaquim Amat
Piniella, l’autor de K.L. Reich, i
sobre els morts a la Guerra Civil a
Manresa, i sobre el salvament de
la seu manresana, i sobre la República a la capital del Bages... I, amb
Jordi Basiana i Pere Gasol, ha editat Papers catalans espoliats (Zenobita Edicions), on descobreixen
des de cartes d’amor entre un soldat i la nòvia fins a una Enciclopedia Espasa de l’Ateneu Polytechnicum. Tornarà mai, tot això?

