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erra, esteses de verd o planque perfumen les valls d’un
atge amable. Però enmig
uest entorn benigne —desamb el to de l’escriptor més
àntic de tots els de la
eració Perduda—, de seguil vendaval, les clotades obas, les fugues a trenc d’alba i
nits de mals auguris provocaun joc de contrastos potenm entre la ingenuïtat de
olescent i la descoberta terrientre vellesa i joventut, l’esa i la pèrdua, entre
miració que el jove Jody
per Billy Buck —mosso del
xo— i la decepció que experinta quan aquest ha d’intencurar l’estimat poltre de coroig del nen.

MARGINALIA

Humanisme i de
Jordi Llovet

M

poni roig’ transmet
ferotgia de la vida
ravés de la mirada
n innocent

mb economia verbal
n lèxic vibrant,
einbeck presenta
rats profundíssims

scrita força anys abans de les
s obres de més èxit, en El pooig Steinbeck es desvia de la
dilecció per explorar les grans
vulsions socials de l’època de
ran Crisi i, en canvi, es conra a relatar la fragilitat de la
uralesa humana, una fragilimaterialitzada en les capricioaliances entre vida i mort, felii maledicció. Un llibre savi,
ran mestria narrativa, riquísen la seva austeritat, de lectumés que agradable.

o duen a res. / j. roviralta

i més no, al nostre voltant),
a part dels dramaturgs en
u —consagrats o debus— faci l’efecte que visquin
d’òrbita. O in albis. O, de
ades, massa preocupats per
opromocionar-se o estar a la
da de les escoles dominants.
estats, en tot cas, a escriure
que en podríem dir grosso
do una dramatúrgia de la
bició. D’una superficialitat
uietant, que corroboraria, al
davall, les anàlisis més apoptiques de Nicholas Carr.

CRÍ

Una imatge d’estudi de Josep Maria Sert per a l’obra Lo que une y separa a los hombres.

FOTOGRAFIA

Purpurina i nitrat de plata
Josep Casamartina i Parassols

D

urant els darrers mesos,
la reubicació del patrimoni fotogràfic català està
sent un tema de constant actualitat. Part del fons d’Oriol Maspons, de més de tres mil fotos, es
conservarà al MNAC gràcies a
les gestions de David Balsells
que és qui més ha fet per recopilar la millor col·lecció pública de
fotografia catalana del segle XX.
Els clixés de Xavier Miserachs
seran al Macba; les fotos, clixés i
documentació de Joaquim Gomis, a l’Arxiu Nacional de Catalunya sota la gestió de la
Fundació Miró; els negatius en
vidre del pioner Joan Vilatobà, a
l’Arxiu Històric de Sabadell. I
junt amb els que ja han entrat fa
temps en institucions, com els
de Brangulí, Massana, Català
Pic, Godes, Léonard, Ballell, Napoleon, Roisin, Toldrá Viazo, Pérez de Rozas o, entre altres,
Català Roca, els que gestionen
els hereus dels respectius autors
com ara Zerkowitz o Mas, el
dels fotògrafs en actiu, el de
Joan Colom del que encara se
n’ocupa ell mateix, el perdut en
part d’Agustí Centelles, conformen el gran corpus fotogràfic
català del segle XX, complex de
conduir, guardar, coordinar i
ben gestionar. Un enorme puzle
fet de milions de tessel·les que
composen la imatge figurativa
de la Catalunya contemporània.
És en aquest context que
avui al matí, el Col·legi de Periodistes convoca una taula rodona: “Què fem amb el Patrimoni
Fotogràfic de Catalunya”, amb
el conseller Ferran Mascarell, el
director de l’Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, Jordi Serchs, la
fotògrafa Pilar Aymerich i Laura Terré que s’ocupa de l’arxiu
fotogràfic del seu pare. Té sentit
un museu de la fotografia, i sobretot en temps de crisi? El
MNAC cobreix bé fins a la dècada de 1960, el límit que li han
acotat. De llavors en endavant,

però, només sembla interessarse’n a petita escala algunes entitats privades com ara les fundacions Colectania, Forvm, Rafael
Tous i Vila Casas. El Macba
només picoteja alguna cosa al·legant, almenys fins ara, que no és
cap museu nacional, i per tant
no té cap obligació de ser mínimament representatiu. És un tema polèmic per al debat d’avui.
D’altra banda, en l’actual
oferta barcelonina hi ha moltes
exposicions de fotografia. El
món dels gitanos vist pel paio
Jacques Léonard, a l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona. La de
l’immens i fascinant fons Brangulí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, muntada al CCCB, de la
que hi ha qui opina, i no va
errat, que és més interessant
l’esplèndid catàleg editat amb
Telefònica que no pas la posada
en escena amb tiratges actuals
massa ampliats que s’allunyen
dels criteris històrics. Foto Colectania inaugurava ahir, amb
un cop d’efecte, un àlbum de
Joan Colom. I la Galeria Eude
que, tot i haver estat distingida
com una de les millors galeries
barcelonines del 2010, només se
salva de la crema quan obre els
calaixos del rebost ben proveït
que va deixar la memorable Fina Furriol —ben assessorada
per Lídia Oliva—, i entra radiant
i mediàtica amb còpies vintage
de Català Roca com un avanç de
la retrospectiva del fotògraf que
es farà a La Pedrera, però també
com un dejà vu de la que va presentar fa uns mesos la Galeria
A34.
Finalment, hi ha la interessantíssima exposició que ha
muntat Maria del Mar Arnús a
l’Arts Santa Mònica, amb les fotos que feia l’extravagant pintor
Josep Maria Sert com a base
dels enfarfegats i cèlebres murals on representava tones de
carn humana apilotada. Les
còpies d’època procedeixen del

seu model i ajudant en les feines
de tramoia i fons daurats, Léonard Mancini. Hi ha detalls velats d’artistes històrics que,
quan afloren a la llum, permeten mirar-los amb nous ulls. És
el cas de les fotografies de Sert
de qui Eugeni d’Ors deia amb
sarcasme que pintava amb excrements i purpurina. Els muntatges que el pintor fotografiava
eren provisionals, escenes
corpòries que servien per realitzar l’obra definitiva en dues dimensions. Ara, però, ho podem
llegir com un procés que passa a
ser l’obra acabada. Un deliri a
mig camí entre falla valenciana
i pessebre napolità, semblant al
que feia Gaudí a la Sagrada Família, amb ninots, maniquins i,
sovint, amb el seu fidel col·laborador, desinhibit, totalment despullat i francament sexi. Un
món secret que resulta mil vegades més interessant que els seus
quilòmetres quadrats de pintura de luxe pagada, naturalment,
a preu d’or.

JOSEP MARIA SERT. L’ARXIU
FOTOGRÀFIC DEL MODEL
Arts Santa Mònica. La Rambla, 7
Barcelona. Fins a l’11 de setembre
F. CATALÀ-ROCA.
‘ESPANYA, ANYS 50’
Galeria Eude. Consell de Cent,
278. Barcelona. Fins al mes de
setembre
JACQUES LÉONARD.
BARCELONA GITANA
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fins al 14 de gener del 2012
JOAN COLOM. ÀLBUM
Foto Colectania. Julià Romea, 6
Barcelona. Fins al 9 d’octubre
BRANGULÍ
BARCELONA, 1909-1945
CCCB. Montalegre, 5,
Barcelona. Fins al 23 d’octubre

artha C. Nussbaum és d’idees
una dona de notable in- prims.
tel·ligència —encara que segons
allò notable, avui, és que hi hagi proposa
persones intel·ligents, amb total grés de
independència del gènere a què prepara
pertanyen— que ha fet una obra observa
entre acadèmica i divulgativa social, m
d’un gran interès. Gràcies a la se- tramen
va formació en llengües i cultura ques p
clàssica ha escrit llibres molt do- aquesta
cumentats sobre el món antic, cap a la
com l’estudi sobre el De motu ani- ra prem
malium d’Aristòtil, de 1978, o The altres d
Fragility of Goodness: Luck and gona: c
Ethics in Greek Tragedy and Philo- estudian
sophy, de 1986; gràcies als seus mes i d
vastíssims coneixements de teo- mir un
ria política ha escrit diversos lli- constru
bres de qualitat sobre aquesta ma- qualsev
La s
tèria; i a causa del prestigi de les
emocions que escau a un país, els duir
Estats Units, en què les emocions discrepà
es reprimeixen, ha escrit, darrera- avui d’u
ment, dos o tres llibres fonamen- les nos
tats sobre el desig, l’amor, la cau- més del
sa femenina i la intel·ligència emocional:
els primers em semblen força superiors.
Armada, com Pal·las
Atena, amb saviesa i
aquest estri llancívol
que significa la feminitat davant un món
encara governat especialment per mascles, Nussbaum s’ha
convertit en una de
les veus més autoritzades i contundents
de la intel·lectualitat
nord-americana dels
últims dos decennis.
Quan ja la vèiem
lliscar pel camí de llibres massa proclius
a les qüestions que
són moda —així ha
passat en el món acadèmic nord-americà
amb els cultural studies, després amb la
gramatologia derri- Martha C. Nussbaum
diana, més tard amb
la semiologia i finalment amb la
psicoanàlisi que Julia Kristeva ha
escampat des de la seva posició
privilegiada a Columbia University—, Martha Nussbaum ens ofereix un llibre en què aborda altra
vegada qüestions arrelades en el
pensament clàssic, en la filosofia
antiga de l’educació, en l’essència
de la democràcia i, ras i curt, en la opinió c
preocupació que agafa qualsevol discern
persona, al món occidental, quan aptitud
percep l’estat de ruïna en què ha crivint-l
caigut l’educació pública i priva- fia, si és
da als últims vint o trenta anys: tres exà
Sense ànim de lucre, magnífica mencen
traducció de Dolors Udina, Barce- ocupan
prepara
lona, Arcàdia, 2011.
Les tesis del llibre no podien vell que
resultar-nos més familiars, i resul- per pro
ten enormement oportunes en el que d’o
moment en què una part de la ment, so
ciutadania clama per una refor- cia polít
ma a fons de la vida democràtica
Igua
a les societats dels països més des- crit un
envolupats. La tendència a for- país del
mar persones molt ben prepara- preu de
des en camps molt limitats del sa- tra cosa
ber, del coneixement o de les habi- nar arg
litats, ha fet que surtin de les esco- ingràvid
les i de les universitats, més com finances
més va, personetes amb un cabal petrant
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