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Encomparació

E ls estudis de literatura comparada ja són un
clàssic del món universitari i de la pràctica de
l’assaig. També el cinema comparat hi ocupa
un lloc: acaba de sortir el número 2de la revista

acadèmica Comparat/ive cinema, en el qual es publica,
entre altres textos d’interès, una reveladora entrevista a
Jacques Rancière. Amb la qual cosa es pot dir que l’exer-
cici de la comparació entre pols aparentment llunyans
per fer emergir el pensament s’estén adequadament al
món del saber.
Peròem fa l’efecte que elsmitjans de comunicació tam-

bé exerciten a la seva manera aquest sistema que el ma-
teix poeta Yeats ja proposava com a mètode d’escriptura
i de fer sorgir les idees: establir ponts entre coses que
aparentment poden semblar llunyanes, però que l’espec-
tador sabrà creuar en la seva ment. I això no és dolent,
perquè suposa una confiança per part de l’emissor en la
intel·ligència visual i el raonament narratiu del receptor.
M’agradaria posar dos casos exemplars molt recents.

Un és la visita del president Obama a la cel·la de l’illa de
Robben on durant tants anys va viure Nelson Mandela.
El lloc és petit, i hi havien de cabre el president i com a
màxim un fotògraf disposat a crear una icona de la visita.
En el moment de posar per a la càmera, Obama, com ja
ha fet altres vegades, va decidir posar-se d’esquena, mi-
rant per la finestra, comunamanerad’evitar la frontalitat
que remet a una representació de tipus turístic. En posar
d’esquena, Obama decidia posar-se a la pell de Mandela,
en la sevamateixa posició, com si imités un gest del líder
carismàtic que havia de mirar a través d’aquells barrots
durant tants anys, pensant en un futur d’esperança per a
ell i per al seu poble.
L’altra imatge que busca la comparació indirecta es

desenvolupa al llarg d’un programa que aquesta setmana
TVEhadedicat a analitzar el procés cap a la independèn-
cia d’Escòcia. No sé si és el primer que li dediquen, però
segur que no serà l’últim. Al llarg de tota l’emissió, amb
molta cura, es van teixint comparacions amb el cas
català, però sense fermai evident aquesta relació, deixant

que ressoni en la
ment dels especta-
dors, és a dir, seguint
impecablement el
mètode comparatiu
per absència. Es
parla que a Escòcia
es votarà més per
l’economia que pel
cor, que encara que

no es reconegui hauran de sortir d’Europa per després
sol·licitar tornar a entrar-hi, s’utilitza la paraula secessió
contra unió, es va a les escoles on es demostra que exis-
teix el contrast d’opinions, i engeneral s’hi parlad’unpro-
cés obert, no problemàtic, cosa fantàstica i que fa molta
enveja.
Esclar que la diferència és clara: el que a Espanya es

diu com una amenaça, amb sorna i amb menyspreu, allà
forma part del pur debat polític i social.
El que és evident és que a mesura que s’acostin les da-

tes de les consultes, perquè n’hi haurà dues, ho dono per
fet, aquest estudi comparatiu no pararà de créixer, per
fonamentar els motius a favor o en contra. Esperem que
això sigui així, i que es diguin totes les coses pel seu nom,
la qual cosa significaria que, ohmiracle!, a Espanya s’han
tornat britànics.

Pastor, Margarit, Caso i Cambredó, ahir al vespre a Madrid
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L
a història que avui
agonitza, el cicle his-
tòric a què aquesta
crisi institucional, po-
lítica i econòmica po-

sa fi, va començar el 1968, quan
una generació, creient que fracas-
sava en remodelar elmón, va aca-
bar triomfant a la seva manera.
Un cicle llarg, al qual al·ludeix
Isabel Margarit, directora de la
revista Historia y Vida, a l’edito-
rial del número que celebra el
seu 45è aniversari: aquell 1968
“les idees, l’art i la política van ex-
perimentar un sotrac de les velles
estructures”. I va néixer la prime-
ra revista divulgativa d’història,
impulsada pel Grup Godó.
El moment era l’oportú, expli-

cava ahir la directora de la capça-
lera, al CaixaForum de Madrid
–sota els auspicis de Fernando
Pastor, director de relacions insti-
tucionals de CaixaForum Ma-
drid, i Antoni Cambredó, presi-
dent de Publicaciones Prisma–,
però també era delicat: “Els úl-
tims anys del franquisme les pu-
blicacions encara estaven sotme-
ses al criteri del sector. La capaci-
tat intel·lectual de l’equip i la se-
va habilitat per eludir els con-
trols van aconseguir tirar enda-
vant aquell agosarat projecte”.
Fins al punt que va publicar “els
primeres treballs seriosos sobre
la guerra civil espanyola”.
Margarit va repassar els ava-

tars d’aquestes quatre dècades,
les alegries –com el premi ARI a

la millor revista especialitzada
del 2003– i obstacles, però també
la incorporació el 2011 al Grup
Planeta –“sense perdre el vincle
ambel GrupGodó”–, i va assenya-
lar com a factors clau d’aquesta
longevitat que la converteix en
degana del sector, els tres lemes
que impulsen encara avui la seva
activitat: “Informació rigorosa,

pluralitat en les fonts i agilitat en
els textos”.
L’escriptora Ángeles Caso va

tancar l’acte amb una dissertació
sobre novel·la històrica en la
qual, noblesa obliga, va subratllar
l’evidència: novel·la no és histò-
ria. Va posar en dubte la utilitat
del sintagma novel·la històrica,
més enllà de la classificació de les
lleixes de les llibreries: “Empreo-
cupa si darrere d’aquest afany no
hi deu haver unamica de trampa,
que pot ser legítima; una cosa
així com intentar donar-li a un
nen una medecina amb un gust
agradable”. I una evidència final:
“El qui vulgui saber d’història
que llegeiximanuals, assajos o re-
vistes com Historia y Vida”.c
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El Gran Teatre del Liceu va pre-
sentar ahir un EROque serà efec-
tiu el setembre d’aquest any i el
juliol del 2014, per “fer front al dè-
ficit originat pels ajustos pressu-
postaris per part de les principals
administracions i obligats “per
l’efecte negatiu de l’IVA”.
Lamesura, que afectarà dos pe-

ríodes sense activitat artística, es
va presentar ahir a la Conselleria

d’Empresa i Ocupació, i s’aplica-
rà entre l’1 i el 24 de setembre del
2013, i entre el 6 i el 31 de juliol
del 2014 a tot el personal de
plantilla.
L’ERO temporal afecta unes

350 persones i “forma part d’una
sèrie de mesures per aconseguir
que l’estructura quedi equilibra-
da”, segons el teatre barceloní.
Fonts de la institució van co-
mentar que ara s’iniciarà un perí-
ode de negociacions amb els tre-

balladors durant dues setmanes.
El Liceu, mitjançant un comu-

nicat fet públic ahir, es reafirma
“en el seu compromís en el man-
teniment de la qualitat de la seva
oferta, en consolidar els cossos es-
tables –orquestra i cor– com a re-
ferent artístic del teatre i en la po-
tenciació de la seva funció so-
cial”. La direcció del teatre operís-
tic ja havia presentat el febrer del
2012 un ERO temporal per raons
econòmiques que afectava 363
persones durant 65 dies, però el
va acabar retirant després que els
treballadors renunciessin a la pa-
ga extraordinària de juny. La dife-
rència és que ara els dos mesos
previstos no hi ha cap actuació
programada.c

La directora de la
revista va assenyalar
pluralitat, amenitat
i rigor com a claus
de la seva longevitat

En posar d’esquena
per a la foto, Obama
decidia posar-se
a la pell de Mandela

ElLiceu tancarà dos
mesosperunERO

La revista ‘Historia y Vida’, impulsada pel GrupGodó, fa 45 anys
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