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Història
d’avui
Història difícil
de quatre...
J.M. Puig Salellas
El jurista Puig Salellas va
morir l’any passat, però
abans es va capbussar de
nou en la història dels seus
avantpassats pagesos,
aquest cop per homenatjar
quatre dones que van haver
de defensar en plets famili-
ars el patrimoni heretat.
Una aportació a la història
pràctica del dret català.
(EDICIONS 62. 19 €)

Guerra
d’Àfrica
A. Redondo
Fruit d’una intensa investi-
gació, aquesta obra ens
descriu el cos de volunta-
ris catalans a l’Àfrica
(1859-1860). S’hi van allis-
tar 466 homes, que, guar-
nits amb barretina, van
combatre a les ordres del
general Prim i van mostrar
l’entusiasme de la societat
catalana per la gesta.
(COSSETÀNIA. 14,70 €)

La I Guerra
Mundial
M. Howard
En edició de butxaca i
amb poc més de cent cin-
quanta pàgines, els lec-
tors podem obtenir de la
seva lectura una imatge
força completa de la Gran
Guerra del 1914-1918, de
mans del prestigiós histo-
riador militar britànic Sir
Michael Howard.
(CRÍTICA. 10,5 €)

Eldragónylos
demonios...
Harry Gelber
Aquest professor de relaci-
ons internacionals ha escrit
un llibre extens però alhora
de fàcil lectura que repassa
els 3.000 anys d’història de
la Xina i posa èmfasi en la
relació d’aquesta civilitza-
ció amb els pobles estran-
gers. Un manual sobre la
potència emergent.
(RBA. 27 €)

De la Guerra
Civil, l’exili i...
D. Díaz Esculies
En forma de petites pín-
doles, ja que el llibre està
format per trenta-sis arti-
cles independents, podem
conèixer episodis de la
història de Catalunya que
van del 1936 al 1975 de
mans d’un dels millors ex-
perts en la temàtica de
l’exili català de la Guerra
Civil Espanyola.
(ABADIA MONTSERRAT. 20 €)

La primera
dècada de...
Xavier Garcia
El periodista Xavier Gar-
cia va ser un dels prota-
gonistes de la lluita con-
tra les centrals nuclears
a les Terres de l’Ebre.
Aquí fa una breu –però
documentada– crònica
del període 1970-1980,
sense evitar l’amargor de
saber el resultat final del
combat.
(DIVERSOS EDITORS. 12 €)

AlbertBotran
OriolJunqueras

Andròmaca
D’Eurípides. Dir.: J.C.Saïs.
Teatre Grec, 2 de juliol. Grec 08

Sobre el paper, l’experi-
ència de reunir intèr-
prets francesos amb

sirians i palestins resultava
engrescador, i ens recorda-
va aquella extraordinària
Fuenteovejuna mig en àrab
que ens va regalar Emilio
Hernández al capdavant del
Centro Dramático Andaluz.
Però per passar de la pàgina
a l’escena calen algunes
coses més que vocació mul-
ticultural. Jean-Cristophe
Saïs ens ha engaltat una An-
dròmaca polsosa, potser
amb la intenció d’expressar,
metafòricament, el gavadal
de cendra i terra cremada
que cobreix el relat tràgic
d’Eurípides que amb amar-
ga lucidesa testifica la bruta-
litat de la guerra. Perquè la
història d’Andròmaca expo-
sa la crueltat bèl·lica que
s’acarnissa especialment

amb dones i nens, l’estupi-
desa de la necessitat d’he-
rois, el menyspreu al ven-
çut, l’odi al foraster.

L’únic element que s’ha
triat per apropar-nos a
l’obra ha sigut atorgar la
llengua francesa als grecs i
l’àrab als troians, una deci-
sió que va passar amb més
pena que glòria a causa del
desgavell en el sobretitulat.
Problemes tècnics a banda,
l’espectacle esdevé pura
vèrbola sense palpitació,
amb aquella declamació
plúmbia pròpia de l’Aca-
démie Française. El crit trà-
gic, que hauria d’atorgar la
grandesa d’esperit caracte-
rística del ritual arcaic, de
vegades acaba en marra-
meu, i els intèrprets s’esgar-
gamellen fins a l’afonia.

Destaca l’actriu damas-
quina Hala Omran, que in-
corpora amb autoritat la
protagonista, amb un estil
ajustat que creix en l’enfron-
tament amb la seva contrin-
cant Hermíone (Valérie
Lang), que té moments im-
pressionants, com quan,
presa del pànic, surt a esce-
na escabellada, amb els pits
nus, disposada a matar-se.
Fora d’aquests instants àl-
gids, la resta està mancada
d’aquella efervescència que
fa enlairar-se un espectacle.
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L’espectacle
esdevé pura
vèrbola sense
palpitació

Es consolida el suport
a Zenia, poeta refugiat
El PEN Català signa
un acord per al
programa d’acollida
d’autors perseguits

A.C.
BARCELONA

El poeta algerià de cultura
amaziga Salem Zenia con-
tinua donant a conèixer la
seva situació i la dels seus
col·legues perseguits amb
diversos actes literaris per
tot Catalunya. Ho fa per
segon any consecutiu grà-
cies al suport econòmic de
la Fundació Caixa de Giro-
na i la Fundació Caixa de

Sabadell dins el programa
Escriptor refugiat del PEN
Català. Aquest programa
consisteix a acollir escrip-
tors perseguits i amena-
çats als seus països d’ori-
gen i està integrat a
l’ICORN, la xarxa interna-
cional que aplega les ciu-
tats refugi.

Zenia ja té una agenda
d’actes previstos fins al no-
vembre arran de la publica-
ció de Sol cec (PEN/Ac-
cent). Actualment l’escrip-
tor participa en l’espectacle
de poesia Veus paral·leles,
que es presenta en diverses
ciutats catalanes fins al 14
de juliol. ■

Instantsde
plaeri intimitat

L’Espai Cultural Caja Madrid presenta
dues exposicions sobre la lectura

Ada Castells
BARCELONA

L’Espai Cultural Caja Ma-
drid dedica la programació
d’aquest trimestre al món
de la lectura a partir de dues
mostres. L’exposició André
Kertész, l’íntim plaer de lle-
gir es basa en una seixante-
na de fotografies fetes per
aquest artista de la imatge,
a la caça i captura de lectors
en la seva màxima concen-
tració. Les imatges van ser
preses del 1912 al 1984 a
Hongria, els Estats Units i
França, i conformen un
mostrari variat de lectors,
des d’un nen al carrer que
ho aprofita per llegir còmics

abandonats fins a noies que
prenen el sol al terrat de
casa.

L’especialista en la lectu-
ra i filòsof José Antonio Ma-
rinahaparticipatenlaselec-
ció de cites que il·lustren la
petitamostra ihafetunprò-
leg per al catàleg. Ahir rein-
cidia en la importància de la
lectura, ja que ens brinda
“l’única possibilitat d’apro-
piar-nos de la cultura de tots
els temps”. Marina alerta
que, segons un estudi de la
Fundació Santamaria, “un
38% de les persones de 24
anys no entenen l’editorial
d’un diari”, cosa que afecta
directament la salut de les
nostres democràcies.

L’altra exposició ensenya
com miren les persones ce-
gues a partir d’imatges de
nens de diversos països que
s’inicien en la lectura pel sis-
tema Braille, aprenen a ser
autònoms a través del tacte
otoquenuninstrumentmu-
sical. Palpant la paraula és
un treball de 31 fotografies
en blanc i negre fetes per Ta-
tiana Donoso i Fernando
Moleres.

*
L’íntim plaer de llegir /
Palpant la paraula
ESPAI CULTURAL CAJA MADRID.
PL. CATALUNYA, 9. BARCELONA
FINS AL 7/9/2008 I FINS AL
28/9/2008

‘Nen llegint un còmic en un carrer de Nova York’, imatge del 1944 ■ A. KERTÉSZ

Salem Zenia va ser acollit a
Catalunya el maig del 2007
■ MIQUEL ANGLARILL


