
42 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dissabte, 5 d’abril del 2008

Els dos primers títols de la
col·lecció Història Nacio-
nal són 1714. La guerra de
Successió, explicada per
Joaquim Albareda i Joan
Esculies; i La Guerra Civil
a Catalunya, explicada
per Josep Termes i Arnau
Cònsul. Els dos volums
prenen la forma d’una en-
trevista, una fórmula que
aniran alternant amb l’as-
saig tradicional. «Hem in-
tentat aportar tota la infor-
mació nova sobre la Guer-
ra Civil i parlar de temes
com ara la sistematització
de la repressió. La fórmula
de l’entrevista m’ha esti-
mulat i ajudat a entrar en
matèria», comentava ahir
l’historiador Josep Ter-
mes. «A partir d’una entre-
vista és molt fàcil explicar
la lògica dels esdeveni-
ments i el punt de vista ex-
terior és molt interessant.
Nosaltres hem intentat ex-
plicar el context històric
de la guerra de Successió i
els motius que van dur els
catalans a apostar per un
candidat», aclaria el també
historiador Joaquim Alba-
reda.

En ruta
El més innovador d’aques-
ta sèrie és que incorpora
una ruta pels escenaris que
apareixen en l’estudi. En
aquest sentit, el responsa-
ble de la col·lecció, Arnau
Cònsul, va remarcar el
sentit «pràctic» dels vo-
lums, tots d’unes 150 pà-
gines. A aquests dos pri-
mers títols en vindran d’al-

tres que han estat confiats
a especialistes en la matè-
ria en qüestió. En perspec-
tiva estan els volums dedi-
cats a la guerra del Fran-
cès, encarregada a Josep
Fontana; els Fets d’Octu-
bre, que farà Jaume Bofa-
rull, els maquis i el Com-
promís de Casp.

Els personatges
L’altra de les noves col-
leccions de Pòrtic, Testi-
monis, engega amb el re-
trat del periodista Josep
M. Planes a càrrec de Jordi
Finestres, una publicació
que coincideix amb

l’emissió dels Diaris de
Pascal a TV3, en què Pla-
nas apareix com un dels
personatges històrics al
costat del protagonista. A
més, Proa acaba de publi-
car la novel·la basada en la
sèrie televisiva, firmada
per Llorenç Capdevila,
amb un segon volum amb
documents, també firmat
per Arnau Cònsul.

El segon títol de Testi-
monis recupera la vida del
republicà que va fundar el
Sindicat de Cecs de Cata-
lunya, Roc Boronat, i està
realitzat per Jordi Amat i
Betsabé Garcia. «No són

biografies tradicionals, si-
nó que tenen un costat cla-
rament divulgatiu i respo-
nen a una voluntat de recu-
perar noms desconeguts»,
deia Cònsul. Segons el di-
rector, hi havia un «buit»
en el món editorial català
pel que fa les biografies.
Altres dels noms que estan
en projecte són Joan Gar-
cia Oliver, Verdaguer i Ra-
mon Llull.

Recuperació de fons
La creació de les dues
col·leccions està relacio-
nada amb la renovació de
l’assaig a Grup 62, que

s’acabarà de concretar de
cara el maig. Pel que fa
Pòrtic, Fèlix Riera, direc-
tor editorial, destaca que
se centra en la «Catalunya
endins» i fomenta el co-
neixement de la cultura i
no tant el reconeixement,
«com es fa ara». L’editor
del segell, Isidor Cònsul,
defineix Pòrtic com «la
porta d’entrada a la realitat
de Catalunya». El segell
va ser creat el 1963 per Jo-
sep Fornas amb la col·la-
boració inicial de Rafael
Tasis i ha passat per diver-
ses vicissituds i moments
d’auge, com quan va ser
portada per Pilar Rahola a
partir de 1991 amb Jordi
Úbeda. Al llarg dels seus
40 anys, Pòrtic ha publicat
diverses col·leccions de
biografies i memòries, de
temes històrics, d’assaig,
de narrativa i de literatura
infantil.

A banda de les dues
col·leccions noves, es re-
cuperarà un fons ric de
més de cent títols repartits
entre la resta de col·lec-
cions, com ara Pòrtic Na-
tura, Pedra Forca, dedica-
da a l’excursionisme; Ar-
rels, centrada en l’antro-
pologia; i Pòrtic Visions,
que continuarà donant sor-
tida a l’assaig amb temes
diversos. També es plante-
ja una col·lecció de gastro-
nomia, però enfocada en la
«filosofia» de la gastrono-
mia. Cònsul calcula publi-
car uns 24 llibres l’any re-
partits entre les diferents
col·leccions.

Grup 62 rellança Pòrtic i engega dues
col·leccions d’història i biografies

Història Nacional i Testimonis tenen una vocació clarament divulgadora i s’adrecen al gran públic

El grup d’historiadors amb Isidor Cònsul (el quart per l’esquerra), ahir. / M. SERRA

● Grup 62 dóna un nou impuls al segell Pòrtic i
crea dues col·leccions divulgatives més: Histo-
ria Nacional, que repassarà alguns dels episo-
dis claus del país, i Testimonis, centrada en

V. GAILLARD/ Barcelona personatges no prou coneguts com Josep M.
Planes i Roc Boronat, que protagonitzen els
primers títols. «La història està de moda i ven,
això s’aconsegueix amb llibres ràpids que no
perdin el rigor», afirma Arnau Cònsul, el direc-

tor de la sèrie històrica. Com a novetat, la sèrie
històrica, marcadament pràctica, incorpora
una ruta perquè els lectors puguin visitar els es-
cenaris que apareixen en l’assaig. Pòrtic també
recuperarà el seu fons de més de cent títols.

La casa i la
tomba de
Nietzsche se
salven de la
demolició
● Berlín. La tomba i la
casa en què va néixer el
filòsof Friedrich Nietz-
sche (1844-1900) a
Röcken (est d’Alema-
nya) no seran demoli-
des després que la com-
panyia alemanya Mi-
brag hagi suspès els
seus plans d’utilitzar
aquests terrenys per ex-
cavar mines a cel obert
per extreure carbó de
lignit. Així ho va anun-
ciar ahir el ministre
d’Economia de l’estat
de Saxònia-Anhalt,
Reiner Haseloff, que va
qualificar aquesta deci-
sió de «molt bona».
L’executiu regional va
mantenir converses
amb la companyia, de
les quals va ressaltar la
necessitat de conservar
el patrimoni històric i
cultural de l’estat.
Nietzsche, fill d’un pas-
tor luterà, va viure fins
als sis anys en aquesta
petita vila de 600 habi-
tants, on encara es con-
serven la rectoria on va
viure, l’escola on ana-
va, l’església on va ser
batejat i la tomba on va
ser enterrat. / EL PUNT

El premi L’H
confidencial
premia una
novel·la basada
en un fet real
● L’Hospitalet. Retrato de
una familia con muerta
és la novel·la guanyado-
ra del premi de novel·la
negra L’H Confiden-
cial. L’autor és l’escrip-
tor argentí Raúl Argemí.
L’obra recrea un fet real
que va succeir a finals
del 2004 en una ciutat
residencial argentina,
habitada majoritària-
ment per nou-rics. El
premi està dotat amb
12.000 euros i l’organit-
za l’Ajuntament i Roca
Editorial. En aquestes
urbanitzacions hi ha
persones que han fet ne-
goci amb la dictadura,
amb la droga i amb al-
tres negocis de dubtosa
legalitat. «Són persones
que tenen molt per ama-
gar», diu. La novel·la
negra explica com els
residents decideixen
ocultar el crim d’una do-
na morta als seus carrers
i l’actuació de la policia,
que deixarà d’investigar
l’assassinat. / AGÈNCIES

encert de Modern art
modern (MAM) és do-
nar els millors gags a

la secundària, la traductora. El
performer sua de valent gesticu-

L’

lant i desplaçant-se amunt i
avall, pessigant-se mans i el que
no sona sobre una escala de tiso-
ra, però el públic s’està tota l’es-
tona amatent a la rèplica, en ca-
tanglish de Sant Andreu de la
Barca de la soferta col·laborado-
ra. La comèdia, pensada per en-
tretenir i fer riure aconsegueix,
sí, els dos objectius però amb un
humor, sovint, vulgar.

La companyia Copi Rait, sota
la producció de Toni albà, va es-
trenar aquesta obra en la progra-
mació off del Festival d’Avinyó i

cal suposar que l’obra convenç
els programadors si, tot just ara,
arriba a la cartellera de Barcelo-
na. Probablement, com ja va pas-
sar amb Protocol per a cama-
leons tindrà una bona rebuda.
Costa d’entendre peces tan in-
sulses d’un autor que també ha
signat Hop!era, un treball desen-
fadat però original.

Les escenes arrenquen amb la
presentació d’un tercer actor que
centra el gag. Té una desafortu-
nada coincidència amb el recurs
del mim Marcel Marceau, que

utilitzava els rètols per situar el
públic en l’acció següent, sem-
pre sense pronunciar una sola
paraula. L’obra és d’una simpli-
citat que insulta la intel·ligència,
perquè caricaturitza sense gens
de credibilitat un artista foll. És
d’un humor tan pla que rellisca.
Com a mínim a Protocol... es fe-
ia l’esforç de parodiar el Rei i el
Papa. La veu d’Albà per recordar
que s’apaguin mòbils i eixuga-
dors abans de l’espectacle, com a
Protocol..., el millor juntament
amb els nervis de la traductora.
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