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Mancaderespecte

Ungrupd’escriptorsllancenunmanifestenquècritiquen
lapolíticadepublicacionsdelaFundacióRodoreda

Redacció
BARCELONA

L’Any Rodoreda sembla que
no vol acabar bé. Un grup
d’escriptors acaben de treu-
re el manifest En defensa de
l’obra de Mercè Rodoreda,
en què es critica sense em-
buts la política de la Funda-
ció Rodoreda per la línia de
publicar i permetre la publi-
cació en edicions adreçades
al gran públic d’obres que
l’escriptora havia descartat
expressament.

“Comminem la Funda-
ció Rodoreda a impedir la
reedició de la primera ver-
sió d’Aloma i dels contes in-
fantils en col·leccions des-
tinades al gran públic. I a
no publicar, dins les Obres
completes, el que la matei-
xa Rodoreda, expressa-
ment, no volia que tornés a
veure la llum”.

L’autora s’esgarrifaria
Els firmants asseguren que
“els que coneixem la seva
obra, les seves cartes i les
seves opinions estem se-
gurs que s’esgarrifaria i es-
cruixiria davant les males
pràctiques que porta a
terme la fundació, que pre-
sumptament ha de defen-

sar el seu llegat”. Segons
ells, “aquestes publicacions
espatllen la correcta recep-
ció i lectura de la seva obra
per part del gran públic,
que no entendrà que l’es-
criptura cristal·lina de Ro-
doreda es converteixi, en
alguns volums, en una ma-
tèria opaca i difícil. És com
abocar carretades de terra
en unes aigües netes”.

Per ara, els firmants del
document són Xavier Llo-
veras, Isabel Olesti, Xavier
Pla, Vicent Alonso, Manel
Ollé, Lluís Maria Todó,

Jordi Puntí, Xavier Pàmi-
es, Arnau Pons, Jordi Ibá-
ñez, Antoni Marí, Fran-
cesc Massip, Bernat Puig-
tobella i Albert Roig, entre
d’altres.

L’edició de l’Aloma no
corregida la va treure Edi-
cions 62 dins la col·lecció
El Balancí, mentre que
l’editorial RqueR ha publi-
cat el llibre La noieta dau-
rada i altres contes, amb
relats per a nens que l’auto-
ra també havia rebutjat.

Els impulsors del mani-
fest consideren que l’apari-

ció d’obres com aquestes
són “males pràctiques edi-
torials” permeses per la
fundació i recorden que
“als anys seixanta, en ple
domini del seu ofici, Rodo-
reda va rebutjar explícita-
ment les seves novel·les
primerenques i només en
va salvar una, Aloma, que
va reescriure totalment en
el nou estil que s’havia for-
jat durant la seva madure-
sa”. Pel que fa als contes in-
fantils, tot i que tenia la vo-
luntat de retocar-los, mai
no ho va arribar a fer. ■

La Pedrera clou l’Any Rodoreda amb una mostra de pintura de l’escriptora ■ RUTH MARIGOT

posa cap garantia: la gràcia
d’Austràlia s’esvaeix a la pri-
mera hora per esdevenir
pura mecànica, de manera
que a la joguina de seguida
se li acaben les piles.

De fet, el problema d’un
artefacte com aquest és
que, per les seves condici-
ons de producció, no pot
reflexionar contínuament
sobre si mateix, ja que arri-
ba un moment en què ha
d’acceptar el que és. Així, el
film funciona quan tracta
de la guerra de sexes i es
mou en el terreny de la co-
mèdia, però no quan la pa-
rella protagonista es veu
implicada en fets més dra-
màtics que pretenen recre-
ar episodis de la història
australiana durant la Sego-
na Guerra Mundial. Arribats
a aquest instant, només
queda un dubte inquietant
que Luhrman proposa invo-
luntàriament: ¿pot ser que
el cine hagi creat imaginaris
col·lectius que han substitu-
ït la història real per una
narració arquetípica, com si
es tractés d’un relat explicat
per un nen, precisament el
que passa a Austràlia?

Austràlia
Dir.: Baz Luhrman. Int.: Nicole
Kidman, Hugh Jackman.
Austràlia-EUA, 2008.

Lluny de ser la gran
pel·lícula èpica que
preconitza la publici-

tat, Austràlia usa les eines
de la ironia i el pastitx per
fer una mena de paròdia
amable del cine de gran es-
pectacle. I si no us ho creieu,
només cal veure els primers
plans de Hugh Jackman en
el seu paper de macho, fil-
mats amb tota la mala bava
del món, o fins i tot la suc-
cessió d’esdeveniments
que, més que narrar-se, es
precipiten damunt l’espec-
tador, per tal de comprovar
que no ens trobem davant
una història fundacional en-
torn el país del títol, sinó
amb la seva caricatura. Això
no resulta gens estrany si
tenim en compte qui hi ha
darrera d’aquesta jugada, el
sempre cridaner Baz Luhr-
man, el responsable d’epo-
peies sorollosament post-
modernes com Rome-
o+Julieta o Moulin Rouge.
Però l’estratègia tampoc su-

Crítica cinema

Als antípodes de què

Carlos
Losilla

tres reptes més ben resolts
en uns casos que en altres,
però que deixen clar que al
darrere hi ha idees i criteri.
Oficia Ton Muntané i acom-
boia la banda electroorgàni-
ca Cel de Gel dirigida per
Jordi Borrell. Dóna molt de
cos a Ícari el trio acrobàtic
Zahir Circo, amb cascades
còmiques i roda de Leonar-
do. Com a mossos de pista,
imprimeixen caràcter (em
pregunto per què no fan
també el virtuós número de
perxa portada). Els guineans
Tongué i Lee fan perxa os-

cil·lant i acrobàcia a l’estora,
la brasilera Helena Bitten-
court trapezi fix, la francesa
Silvia Marron corda llisa i
trapezi de balanç i els fran-
cesos Trio Zindare tanquen
amb el trapezi coreà. Tot in-
dica que l’Ozó neix com un
circ de qualitat, sense estri-
dències, de tu a tu. No li per-
din la pista.

Ícari
De Circ Ozó.
Recinte Firal El Sucre (Vic), 21 de
desembre.

El país necessita més
circs itinerants amb
idees noves. Per això

saludo amb optimisme el
naixement del Circ Ozó, que
s’afegeix a un cens que ja
comença a tenir personali-
tat i solidesa. Capitanejat
per Ricard Panadès, Oleh
Mihal i Enrico Tomba, provi-
nents de sectors circenses
complementaris, el nou Circ
Ozó va debutar a Vic el dia
20. Primer objectiu d’un
projecte gestat durant tres
anys: plantar la carpa amb
un espectacle nadalenc per
a tota la família. El segon
objectiu es preveu per a fi-
nals de març: començar a
itinerar per Catalunya amb
un xou de nova creació i al-
guns elements de l’actual.

Ícari és un espectacle fet
amb criteri i qualitat. A més,
s’arrisca en llenguatge i dra-
matúrgia. El tractament dels
mossos de pista, el perfil del
presentador i l’opció per l’ai-
re i l’acrobàcia a terra com a
eixos de l’espectacle són

Crítica circ

Benvingut, Circ Ozó!

‘Ícari’ és un
espectacle
fet amb criteri
i qualitat
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