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a resposta d’aquí a cent
anys, si no empitjora el cli-
ma. Però per arribar-hi, cal

primer llegir el llibre de narrativa
de Gerard Salvat El pas de Maho-
ma (Arola Editors) i deixar-se por-
tar pel recorregut intens i filosòfic
del pensament del jaio Ventura.
Cal fer-ho per un present ancorat
en una quotidianitat plena d’es-
querdes i un demà encoratjador
vessat en la diversificació de la cul-
tura entre els humans. L’espiral ca-
da cop més accelerada, producció-
consum-producció, la cadena a
què estem abocats, pot trencar-se.

Refondre’s amb la natura, retor-
nar allò que hem agafat per viure,
com un fer les paus, com una mena
de pagament per les branques ar-
rancades, per la pastura dels ra-
mats, per la llenya que ajuda a en-
cendre el foc... Important reflexió
abocada a glops a una persona llu-
nyana que esdevé d’una gran pro-
ximitat emocional i anímica. Pen-
sada com a culminació d’una vida
plena, viscuda en un paratge de
gran bellesa, d’immensa natura,
d’altes muntanyes, d’impressio-
nants geleres, de pastures i ramats,
que Gerard Salvat descriu amb fi-
delitat i coneixement tant de l’en-
torn com de la vida que allà es
desenvolupa.

Per coronar el cim, ens hem de
deixar seduir per la trepidant histò-
ria que molt àgilment ens explica
Gerard Salvat, la del Daniel i la
Rosa units pel llaç de la convivèn-
cia diària en què tot és previsible,
en què la monotonia del seu dia a
dia, sembla equivocadament que
s’ha instal·lat fins al moll de l’ós.
Un fet colpidor narrat en els pri-
mers fulls de la novel·la dóna un
gir molt interessant, inesperat i ben
tramat a la història.

Joves, treballadors, residents a
la gran ciutat, el Daniel i la Rosa,
cerquen –cadascú a la seva mane-
ra– una guspira d’emoció en la mo-
notonia de cada dia, en què els fets
es repeteixen inexorablement mi-
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nut a minut, envoltats de fets quoti-
dians, de cares insípides. La feina
ben feta a l’empresa on treballa el
Daniel té recompensa, però el re-
gal inesperat, els porta al desenca-
denament més imprevisible i es-
quinçador del seu present. La Rosa
i el Daniel viuen i estimen intensa-
ment amb tot el que això comporta
de servitud i grandesa, que Gerard
Salvat sap recrear amb un gran do-
mini de la llengua i força narrativa.

El paisatge pirinenc, la duresa
de l’escalada, la coronació del cim,
la natura que t’atrapa i et canvia
primer per dins i després per fora i
el sentit de la vida a una certa edat
quan els protagonistes no sempre
són amos de les seves decisions,
copsen l’atenció del lector des del
primer moment. Els alpinistes es
preparen molt a fons per pujar a
l’Aneto, la muntanya més alta de la
Maladeta, travessant pastures,
boscos, geleres i el perillós i estret
Pas de Mahoma, amb esquerdes
sense fons a banda i banda. L’abis-

me i la por que els acompanya en la
travessa, Gerard Salvat ens la co-
munica a través del recorregut del
Daniel fins a la cruïlla més impor-
tant de la seva vida.

La felicitat omple els sentits del
lector en la culminació del Pas de
Mahoma, l’obra de Gerard Salvat,
un escriptor que ha compaginat el
treball de banca a Reus amb l’ex-
plotació familiar a l’Alforja, el seu
poble.

La torbació arriba molt aviat al
lector, el desenllaç fatal està prò-
xim, s’ensuma, es detecta, s’espe-
ra... però el destí s’escriu cada dia,
a cada pas. Tot està entrelligat en
El Pas de Mahoma, la novel·la de
Gerard Salvat, i a ca l’Amagat, allà
en el camí de la Solana, s’hi troba
la resposta. És la culminació d’una
història punyent feta de ciment i
natura per un escriptor que ha re-
corregut un llarg camí de participa-
ció en molts ambients socials i po-
lítics i que es nota que coneix a
fons el tarannà de les persones.
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El pas de Mahoma

Gerard Salvat, en una imatge d’arxiu./ EL PUNT

Arriba a l’Espluga de Francolí una
exposició de cartells de Joan Brossa
� L’Espluga de Francolí. L’Obra Social Caixa Sabadell
presenta l’exposició Joan Brossa. Cartells
1975-1999 al Museu de la Vida Rural de l’Espluga
de Francolí des d’ahir fins a l’1 de juliol. Aquesta
col·lecció, inclosa en el catàleg d’exposicions itine-
rants de l’Obra Social Caixa Sabadell i comissaria-
da per Maia Creus, aplega l’obra que l’artista va
crear com a dissenyador de cartells, sempre des de
la seva particular concepció poètica. Joan Brossa
sempre va considerar-se essencialment poeta i, en
relació amb els seus cartells, va dir: «No m’he con-
siderat mai un cartellista. En tot cas, faig poemes
que poden fer de cartell.» Entenia el cartell com una
prolongació de la poesia visual, amb la diferència
que en el cartell la imatge i el text assoleixen un
equilibri expressiu extrem. La mostra que ara s’ex-
posa consta de la col·lecció completa dels cartells
que va fer Brossa. El primer dels poemes visuals
que va utilitzar per a un cartell va ser per al tercer
Festival Internacional de Titelles, celebrat l’any
1975 a Barcelona. Des d’aleshores i fins a la seva
mort, el 30 de desembre de 1998, el poeta va idear
un total de 60 cartells, sovint per difondre esdeveni-
ments culturals o actes commemoratius arreu de
Catalunya o per anunciar una exposició seva. / EL

PUNT.

L’Escola de Lletres de Tarragona, seu
d’una jornada sobre ciència-ficció
� Tarragona. L’Escola de Lletres de Tarragona va ser
dissabte la seu de la I Jornada de Ciència-ficció,
una iniciativa conjunta de l’Associació Tarragona
Literària i l’Associació Catalana de Ciència-ficció.
En el certamen hi van participar alguns dels millors
escriptors i especialistes del gènere en llengua cata-
lana, com ara Jordi de Manuel, Antoni Munné i
Eduard Castanyo. Al matí van fer una reunió pro-
fessional, en què es van debatre les coordinades que
han de regir el futur d’aquest gènere. Posteriorment
se’n van presentar les conclusions en un acte orga-
nitzat a la sala Maria Aurèlia Capmany, on també es
va fer una lectura de textos i es va donar notícia de
les últimes novetats del gènere. Durant tot el dis-
sabte també es va poder veure en aquest espai una
exposició de llibres de ciència-ficció. / EL PUNT

Barcelona Art Ensemble actua a
l’Orfeó Canongí
� La Canonja. L’Orfeó Canongí va ser ahir la seu
d’un concert de Barcelona Art Ensemble, una for-
mació nascuda el 2004 i que pren com a base la
creació d’un repertori bàsic a partir de la música
històrica i recent. Ahir van presentar un repertori
molt divers, amb peces de Mozart, Brotons, M. Ar-
nold, Dnazi i Ligeti. Els cinc joves músics que inte-
gren el grup són Diego Martín (oboè), Irene Ferrer
(flauta travessera), Joana Altadill (clarinet), Pau
Valls (trompa) i Àlex Salgueiro (fagot). / EL PUNT.




