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JosepMariaPlanes (1907-1936).
S’acaba l’anydel seu centenari
i s’acababé.Als tres llibresque

fins arahi ha almercat –Planes
d’esport, Els gàngsters deBarcelo-
na,Nits deBarcelona–, s’hi ha afe-
git unawebmonogràfica:
http://www. guiamanre-
sa.com/planes. Per als qui no co-
neixenel personatge, va ser unpi-
onerdel periodismed’investigació
aCatalunya, un totterrenyprecoç
queals 23 anys ja dirigia la revista

107articlesd’unpioner

Imatges i als 24 la popular El Be
Negre. Columnista de LaPublici-
tat, també va escriure aMirador i
a LaRambla. Catalanista i republi-
cà, vamorir assassinat als 29 anys
per la FAI, contra els pistolers de
la qual havia escrit ambvehe-
mència. Premonitòriament, el seu
primer article el va publicar amb
17 anys el 19 de juliol del 1924: era
un retrat d’Àngel Guimerà l’ende-
màde lamort de l’escriptor.
L’últim va sortir el 19 de juliol de

1936, ambun final èpic: “Aramés
quemai, visca Catalunya i la Re-
pública”. Havia viatjat al Berlín de
Hitler, admiravaMacià però havia
criticat públicament els seus esca-
mots d’Estat Català... A laweb es
pot llegir una tria de 107 articles.

Cal donar les gràcies a la feina-
dade JoaquimAloyen ladivulga-
ciódel seu llegat. ElmateixAloy,
juntament ambungrupd’investi-
gadorsmanresans, tambéhapen-
jat a la xarxa –imolt benpenjat–

tot el que se sapde JoaquimAmat
Piniella, l’autor deK.L. Reich, i
sobreelsmorts a laGuerraCivil a
Manresa, i sobreel salvamentde
la seumanresana, i sobre laRepú-
blica a la capital del Bages... I, amb
Jordi Basiana i PereGasol, ha edi-
tat Papers catalans espoliats (Ze-
nobita Edicions), ondescobreixen
desde cartesd’amorentreun sol-
dat i la nòvia fins aunaEnciclope-
dia Espasade l’AteneuPolytechni-
cum. Tornaràmai, tot això?

JosepMariaPlanes
va ser undelsmillors
periodistes de la
Catalunya
republicana. Va
morir assassinat

L’ampliacióde
laTateModern
costarà325
milionsd’euros

ConxaRodríguez
LONDRES. CORRESPONSAL

LaTateModerndeLondres
vaanunciarahirunacontri-
bució de75milionsd’euros
del govern britànic per a la
sevaampliació, quecostarà
325milionsd’euros.Aques-
ta extensió és un dels pro-
jectesculturalsmésambici-
osos per als Jocs Olímpics
del 2012. El museu d’art
contemporanivaobrir l’any
2000 i l’any passat va tenir
una xifra rècord de 5 mili-
onsdevisitants, demanera
que es va convertir en una
de les principals atraccions
de la ciutat.

Els arquitectes suïssos
JacquesHerzog i Pierre de
Meuron, els mateixos que
van remodelar l’edifici
l’any 2000 i autors de l’edi-
fici i la plaça del Fòrum de
Barcelona, són els encarre-
gats de fer l’ampliació de
l’exitós museu, ubicat en
una antiga central elèctri-
ca a la riba sud del riu Tà-
mesi. La prolongació del
vell edifici serà una estruc-
tura arquitectònica de
vidre en forma de capses
–de sabates– amuntega-
des. En total les caixes, de
geometria irregular, forma-
ran11plantes d’alçada en-
ganxades a l’antiga central
feta demaó.

Els directius de la xarxa
demuseusTate s’han espa-
vilat per obtenir el finança-
ment de l’extensió, que
aportarà 23.000 metres
quadrats almuseu. L’Ajun-
tament del barri de South-
wark ja ha donat el permís
d’obres per a la construcció
i ha fet una aportació eco-
nòmica a l’obra. L’Ajunta-
ment de Londres, a través
de l’Agència de Desenvolu-
pament, hi ha contribuït
amb 10 milions d’euros,
mentre que el banquer
americà instal·lat a Lon-
dres John Studzinski n’ha
donat 7milions.!

Unguetovoluntari
ValentíGómez iMiqueldePalolproposenunaobra inusualper
reflexionar sobre la cultura i el paísdesd’unaperspectivaeuropea

CarloGallucci
BARCELONA

Invocacions (Ara Llibres)
és una proposta de Valentí
Gómez i Oliver i Miquel de
Palol que resulta inusual
tant enel contingut comen
la forma.Unaobraaquatre
mans dividida en set parts
de gèneres diferents
–drama escènic, assaig,
conte, novel·la platònica,
aforisme, dramamusical i
poesia– sense relació apa-
rent. Però és que, precisa-
ment, aquesta és la parau-
la clau:aparent. Els autors
eviten l’evidència, no volen
fer un textmassa fàcil per-
què, adverteixen amb pre-
ocupació, “actualment, la
literatura prioritza la sim-
plicitat per arribar al
màximdepúblic possible”.

Usar els diferents gène-
res és la primera de lesma-
niobres que els permeten
reaccionar davant la sim-
plicitat imperant: jugant
amb les regles pròpies de
cadascund’ells, recuperen
un “llenguatge poètic que
s’evita en la literatura actu-
al, primant un llenguatge
natural mal entès, que de-
fuig la complexitat estruc-
tural i ideològica”.

Però fer de contrapunt
d’aquesta tendència no és
l’únic que persegueix
aquest “artefacte literari”,
com el descriuen els au-
tors. Gómez i Palol volen
fer unaobraque s’insereixi
en una tradició europea,
una intenció que “aCatalu-
nya pot semblar pretensio-
sa perquè, per alguna raó,
ens considerem una pro-
víncia”. Ésmés, el llibre vol
ser un recordatori del fet
que “la nostra tradició ens

permet estar a l’alçada
d’Europa; si somun gueto,
és perquè volem”. Així, per
exemple, no escatimen re-
ferències erudites, fent fins
i tot necessària la inclusió
d’una bibliografia al final
del llibre. Un element que,
en la complexitat estructu-
ral i temàtica de l’obra, en-
caixa amb la fugida de la
simplicitat.

El gran temad’Invocaci-
ons, però, és l’element ca-
talà. “Amés de voler recor-
dar queCatalunya pot par-
ticipar d’aquesta gran
tradició europea”, mirant
cap al futur però observant
“de reüll la tradició”, el lli-

bre “pot servir com a mi-
rall, per als d’aquí, i com a
finestra, perquè els de fora
es puguin animar a desco-
brir Catalunya”.

Catalunya almón
Ambaquestamateixa idea,
el llibre s’està traduint a
múltiples llengües, inclo-
ent-ned’“exòtiques” comel
xinès o l’hindi. També és el
motiu pel qual l’agent Car-
menBalcells,“ entusiasma-
da per l’obra”, va fer una
aposta especial per presen-
tar-la a la Fira de Frank-
furt: en formadepecesúni-
ques en diverses llengües
fetes amà i cal·ligrafiades

per l’expert Keith Adams.
“Un tresor” titulat
Corol·lari català que for-
men nou peces breus, gai-
rebé aforismes d’una
plana, en què els autors re-
cullen les idees del llibre
sobreCatalunya i sobre els
catalans.

Invocacions vol ser una
“materialització de la situ-
ació de la cultura catalana”
que ascendeix “des de l’in-
fernqueapareix a laprime-
rapart fins a la poesia, amb
què acaba el llibre”. Jugant
ambels gèneres i els temes,
els dos autors reivindiquen
que “no hi ha ètica sense
estètica”.!

Valentí Gómez i Oliver i Miquel de Palol, els autors de l’obra ‘Invocacions’! RUTHMARIGOT

“ACatalunya
potsemblaruna
obrapretensiosa,
perquèens
consideremuna
província”


