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«Jaume Cabré, Jordi Co-
ca, Maria Antònia Oli-
ver... Parlar d’ells és nor-
mal en un diccionari de li-
teratura catalana; en canvi,
introduir noms d’autors
nascuts després del 1970,
com ara Francesc Serés i
Sebastià Alzamora, res-
pon a una aposta per legiti-
mar alguns escriptors con-
temporanis, encara que
som conscients que potser
ens equivoquem i alguns
no tindran continuïtat.»
Àlex Broch, professor de
literatura catalana con-
temporània a la Universi-
tat Rovira i Virgili, recull
la frase de Triadú «el XX
és el Segle d’Or de la lite-
ratura catalana» per defen-
sar la gran creativitat lite-
rària actual, i aporta algu-
nes xifres: «De les 425
obres referenciades, unes
35 corresponen als segles
XVII i XVIII; unes 70, al
Renaixement i el romanti-
cisme; 70 més, del nou-
centisme fins a la Guerra
Civil, i del 1939 fins ara,
150.» Gairebé 200 autors
incorporats han nascut
després del 1960. Conclu-
sió de Broch: «Avui ningú

pot parlar de decadència.»
Ara bé, no tots els autors

mereixen el mateix espai:
hi ha cinc categories i ca-
dascuna té un nombre de
caràcters assignats, de ma-
nera que existeix un «or-
dre interior». El nom que
més espai ocupa és el de
Ramon Llull (quatre pàgi-
nes). El diccionari analitza
la literatura de tots els
temps (fins als autors nas-
cuts abans del 1975) i ter-
ritoris i engloba el conjunt
dels gèneres.

Una altra de les novetats
del volum, de 1.242 pàgi-
nes, són les bibliografies
d’autors i personatges ac-
tualitzades (unes 3.500).
«Molts d’aquests recursos
no estaven inventariats i
nosaltres hem recollit tota
una sèrie de diccionaris,
així com històries de la li-
teratura i de la cultura per
oferir ponts als estudiosos
a altres referents.»

En una mena de «Qui és
qui de les lletres catala-
nes», apareixen reperto-
riats crítics literaris (Jordi
Llovet, Julià Guillamon,
Ponç Puigdevall, etc.), tra-
ductors (Anna Casassas,

Carme Arenas, Francesc
Ardolino, com a exem-
ples), editors (Isidor Còn-
sul, Jaume Vallcorba, en-
tre d’altres), i catalanòfils
d’arreu del món, com ara
Tilbert Dídac Stegmann i
Alan Yates.

Broch destaca, d’altra
banda, la incorporació de
recursos electrònics al fi-
nal del diccionari (unes
vint adreces) «per estar
adaptats a l’actualitat», tot
i que no sap posar data al
dia en què el diccionari es-
tarà disponible a la xarxa.

El Diccionari de la lite-
ratura catalana és el re-
sultat de vuit anys de feina.
Hi ha treballat un equip de
cent deu professionals i es-
pecialistes, entre els quals
hi ha Jaume Aulet, Joa-
quim Molas, Ramon Pla,
Carme Arnau, Enric Cas-
sany i Anton M. Espada-
ler. El diccionari s’alimen-
ta del fons d’Enciclopèdia
de finals dels anys seixan-
ta i principis dels setanta,
però «revisat absoluta-
ment»: «No arriba al 20 o
30% del diccionari.»

El seu preu és de 78 eu-
ros.

El nou «Diccionari de la
literatura catalana» aposta
pels autors contemporanis

El volum inclou una extensa bibliografia d’autors i títols

● Enciclopèdia Catalana posa al mercat el
Diccionari de la literatura catalana, una
obra de referència amb més de quatre mil
entrades entre autors, obres, personatges li-

Àlex Broch i Montserrat Torres, cap d’edició de Diccionaris d’Enciclopèdia Catalana, ahir al
matí, durant la presentació del volum. / ORIOL DURAN

VALÈRIA GAILLARD/ Barcelona

● Seguint la petja del Diccionari dels
llocs imaginaris dels Països Catalans,
de l’escriptor nord-català Joan-Lluís
Lluís (per cert, també aplegat en el vo-
lum), el diccionari d’Enciclopèdia
aplega, per primer cop, les obres més
rellevants de la literatura catalana. Ai-
xí, es poden trobar entrades com ara La
bogeria, Un hivern plàcid, L’hereu,
Un lloc entre els morts, El temps de les
cireres, Terra baixa, Incerta glòria,
Les històries naturals, El jardí dels set
crepuscles, Mirall trencat i Les estil-
lades i amoroses lletres trameses per

Bartomeu Sirlot a la sua senyora i per
ella a ell. «És un material ideal per als
estudiants que poden tenir una prime-
ra aproximació a les obres de la litera-
tura catalana, mentre que els estudio-
sos poden ampliar i aprofundir grà-
cies a la bibliografia recollida al final
del volum».

A més a més, també s’han introduït
personatges emblemàtics, com ara
Manelic, de Terra baixa, Teresa Go-
doy, de Mirall trencat. No hi són Alba
ni Dídac, de Mecanoscrit del segon
origen.

teraris, crítics i traductors. El seu director,
el professor i crític Àlex Broch, subratlla
l’aposta del volum per la creació contem-
porània: «Per primer cop es legitimen es-
criptors nascuts després del 1970.»

Un primer diccionari «d’obres»

● Rafael Amargo no es
cansa de dir que se sent
molt ben acollit per Barce-
lona. Abans i ara. Bon
exemple va ser el seu pri-
mer treball, Enramblao
(2004), en què l’artista ja
hi integrava dos breakers
bessons amb qui dialoga-
ven amb les caixes fla-
menques. Enramblao 2
s’estrena demà al Tívoli i
es podrà veure fins al 21 de
desembre, com a punt
d’arrencada d’una previsi-
ble gira en què el granadí
farà d’ambaixador de la
multiculturalitat de la ca-
pital catalana.

A Enramblao 2 guanya
pes l’audiovisual i la fusió
musical, ja que a l’equip
s’hi integra un discjòquei.

A més de l’imprescindible
flamenc, també repeteix el
break, i s’hi afegeix el tea-
tre i l’acrobàcia. Rafael
Amargo havia anat trans-
formant el seu primer En-
ramblao, a mesura que
canviava d’artistes o que hi
incorporava noves seqüèn-
cies de les accions que un
observador pot trobar tot
passejant per les Rambles
de Barcelona. En la roda de
premsa de fa uns dies, i tal
com recull l’agència Efe, el
ballarí defensava el canvi
de títol pel canvi de mirada:
el punt de vista més urbà
del nou treball, «que és més
ètnic». A més, si el primer
Enramblao feia una radio-
grafia del dia, el d’ara apro-
fundeix en les ombres de la
nit.

Amargo s’interessa per la
nit i la multiculturalitat de

Barcelona a «Enramblao 2»
J.B. / Barcelona ● La quarta edició d’El

Més Petit de Tots progra-
ma una instal·lació lúdica
a l’aire lliure. El festival,
que alterna les activitats
familiars de cap de setma-
na amb sessions per a les
escoles bressol, programa
espectacles per a nens des
de sis mesos fins a cinc
anys. Aquest any, progra-
marà les seves coproduc-
cions Momentari amb Nat
Nus Dansa (2008) i Fla-
menc ohh! de l’Estenedor
(2007). La novetat és que
la programació surt al car-
rer amb una instal·lació
del grup Antigua i Barbu-
da que presenta una petita
fira amb material reciclat:
un gronxador fet amb ba-
nyeres, una sínia amb và-
ters com a seients i uns pe-

culiars cavallets. La ins-
tal·lació és un habitual en
altres festivals com ara els
Trapezi de Reus i de Vila-
nova i la Geltrú.

Eulàlia Ribera és la di-

rectora de La Sala, un es-
pai cedit per l’Ajuntament
on setmanalment es pro-
grama teatre per a públic
infantil i juvenil. Anual-
ment, es fa una mirada als

espectadors nadons a tra-
vés d’aquest festival. En
aquests espectacles, que
encara són poc habituals
entre el repertori de les
companyies de teatre per a
tots els públics, hi prima la
proximitat de l’espectador
amb l’artista. El públic pu-
ja a l’escenari i s’asseu en
coixins. Són muntatges en
què es mima cada detall
per trobar l’atenció de les
criatures. No hi ha gaire
producció catalana per
aquest sector. Potser per
això, el festival ha convi-
dat dues companyies fran-
ceses i dues més de l’Estat
espanyol. La curta durada
de les sessions (no arriben
a la mitja hora) permet du-
plicar els passis, que han
de ser per a grups restrin-
gits de 60 espectadors.

J.B. / Sabadell

El festival per a nens de sis mesos a
cinc anys de Sabadell surt al carrer

La sínia dels vàters d’Antigua i Barbuda./ R.M.


