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Hay portadas que quisiéramos que
fueran un fake. Hay épocas enteras
que preferiríamos que hubieran
sido un sueño

Si ets curt, a Twitter no se’t notaDescobrir-se, en una antologia, just
davant de Michel Butor!

Guillermo Roz Escriptor

Quien quiera oír, que calle

#tuitsdecultura J.J. Muñoz Rengel Escriptor
@jjmunozrengel

Jordi Casanovas Director teatral

guerra pels arquitectes del
GATCPAC, amb els seus avan-
çats projectes per a escoles mo-
dernes o el seu somni d’una case-
ta desmuntable per a vacances.
La mostra confronta així mateix
el pavelló de la República disse-
nyat per Sert per a l’Exposició
de París del 1937 i el que, ja en
ple franquisme, va realitzar Co-
derch per a la Triennal de Milà,
el 1951, on, al costat dels quadres
de Miró es van disposar col·lec-
cions de porrons i barrets. Es
pot seguir també el nou ordre es-
tètic dels 80 amb artistes com
Barceló, Broto o Sicilia; l’arriba-
da del pop amb el seu desig de
realitat (aquí es poden desco-
brir, per exemple, obres d’Alber-
to Solsona recentment donades
alMacba); comel llenguatge ocu-
pa un nou lloc d’experimentació
(Brossa, Aballí, Llena, Torres...)
o, en fi, unmonogràfic Tàpies de
15 obres amb què elMacba s’afe-
geix a la doble exposició de l’ar-
tista a la seva Fundació i al
MNAC, en aquest cas a partir de
peces pertanyents a col·leccions
públiques. “No hem volgut ser
enciclopèdics ni exhaustius”,
precisaMarí, per qui “ésmoltmi-
llor una bona pregunta que mol-

tes respostes a mitges”. “El
museu –insisteix– escriu histò-
ria a partir del passat recent per
conèixer el present i imaginar el
futur”.
L’exposició, val la pena adver-

tir-ho, és vasta i complexa, per la
qual cosa gaudir-la requereix di-
verses visites (hi ha temps, serà
a la cartellera fins el 6 de gener
del 2014). El nexe d’unió amb
CaixaForum són els homenets
de Juan Muñoz, que “ens reme-
ten a la condició humana, aquest
home de final de segle que no
pot creure en certeses úniques,
que escolta moltes veus i que se
sent fràgil i desemparat. Vulnera-
ble”, explica Nimfa Bisbe. Allà,
al costat de l’Espai de dolor de
Beuys i els murs de pedra de
Kounellis, obres extraordinàries
i escassament conegudes com el
Bon Déu de Balka, les garlandes
de llums de Félix González-Tor-
res, la radical sexualitat de Sue
Williams (luxuriosa i al mateix
tems tràgica i humiliant), l’angoi-
xa de Nancy Spero, l’estranya
porta de ferro fos de JaumePlen-
sa –hermètica i silenciosa– o, en
fi, el personatge de Tony Ousler
que no deixa de preguntar-se i
preguntar-nos: “Qui sóc?”.c

@Jordi_Casanovas
Josep Pedrals Poeta
@joseppedrals@tuitero

Espry,Boyas
i PepeQuart

KIM MANRESA

H
e fet una escapada a l’Archivo Ge-
neral de la Administración a
Alcalà de Henares, per remenar
papers de censura de llibres i ex-

pedients del Ministerio de Información y Tu-
rismo-Gabinete de Enlace-Dosiers Informati-
vos sobre Personas. Està instal·lat en un edifi-
ci que sembla la central de la T.I.A. Com que
és lluny i només obre els matins, cada visita és
una capbussada en un món d’informacions
desconegudes. Malgrat que en els darrers
anys hi han passat molts estudiosos, és un ar-
xiu agraït i sempre hi trobes coses interes-
sants. En aquest darrer viatge he pogut consta-
tar el costat grotesc de la dictadura. Els infor-
madors tenien molts problemes amb els noms
catalans que feien aparèixer en els seus es-
crits.He trobat un JuamTraidú (per JoanTri-
adú: quin lapsus!), Salvador Espriu hi surt
com a Aspriu, Espliu i Espry. L’hac intercala-
da d’Oriol Bohigas els feia anar de bòlit: hi ha
un Oriol Boyas, un Oriol Bohias i un Oriol
Ohigas (a més d’un Orio Bohigas). Però la més
bona de totes té relació amb el pseudònim de
Joan Oliver, Pere Quart, que per a un dels in-
formadors del Ministerio era Pepe Quart!
Tots aquests noms apareixen en informes de
protestes, detencions i multes.
L’altra gran lliçó d’aquest viatge ha estat

comprovar la capacitat de persuasió de Salva-
dor Espriu. L’any 1949, havia enllestit el llibre
de poemes Les cançons d’Ariadna. Per publi-
car-lo li calia permís. L’edició catalana estava
perseguida i va fer la següent jugada. El poeta
castellà Fernando Gutiérrez, que havia estat a
Prensa y Propaganda, nebot de Luys Santama-
rina i soci de JuanRamónMasoliver a la revis-
ta Entregas de Poesía, treballava a l’editorial
de Josep Janés. Va escriure una carta a Juan
Beneyto, Jefe de la Sección de Inspección de
Libros, dient-li que Espriu era un poeta nota-
ble, que havia escrit un recull de poemes que
valia molt la pena i que li agradaria treure’l

per la Festa del Llibre. Gutiérrez li manifesta-
va el seu desig personal de veure aquesta obra
publicada. Això passava el 31 de gener del
1949. Beneyto va actuar ràpidament i el dia 7
de febrer el llibre ja estava aprovat.
Aleshores Espriu va decidir que li convenia

que el recull portés un pròleg i el va demanar a
Joan Perucho, una de les promeses de la litera-
tura catalana d’aquells anys, que Espriu s’esti-
mava molt. Gutiérrez es va posar en acció, va
tornar a escriure Beneyto i el pròleg es va apro-
var al marge dels poemes. La Subsecretaría de
Educación Popular va segellar-ne el permís el
4 de maig de 1949. Les cançons d’Ariadna van
ser el primer volumdeEls Llibres de l’ÓssaMe-
nor, la històrica col·lecció de poesia en català.
No va sortir el dia de Sant Jordi, com li hauria
agradat a Espriu, però és que, entre una cosa i
l’altra, Gutiérrez no va lliurar el pròleg dePeru-
cho fins al 17 d’abril. No crec que es pugui dir
que Espriu tingués vara alta a la censura, però
Déu n’hi do com sabia moure els fils.

No crec que es pugui dir
que Espriu tingués vara alta
a la censura, però Déu n’hi do
com sabia moure els fils

L A D A D A Julià
GuillamonGairebéunmilió

d’espectadors

Els homenets de Juan
Muñoz. La instal·lació La
naturalesa de la il·lusió

visual, al Macba, és el
nexe d’unió amb l’exposi-

ció que es presenta a
CaixaForum, centrada en
el cos i en la vulnerabilitat
de l’home de final de
segle

]Des de la presentació, el novem-
bre del 2011, de Volum!, la prime-
ra exposició després de l’aliança
de les dues col·leccions, se n’han
realitzat ja tres més a Espanya:
CaixaForum Madrid en va aco-
llir, sota el títol La persistència
de la geometria, una de centrada
en escultura; el Guggenheim de
Bilbao va programar El mirall
invertit, i també s’ha fet una pre-
sentació a Palma. De moment
han estat vistes per un total de
884.000 espectadors i esperen
arribar al milió un cop tanqui les
portes la que hi ha actualment a
Ciutat de Mèxic. Una altra dada:
en aquestes mostres han estat
exhibides 1.050 peces de les
6.000 que resulten de la suma
dels dos fons.


