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Ales portes d’unes eleccions,
sempre em pregunto: i la
cultura, què? Què en diuen

els partits? Bé, normalment en
diuen poca cosa, i aquesta vega-
da, res de res. ¿Heu sentit parlar
els candidats de la manera d’en-
fortir el cinema europeu? ¿O
d’una política comunitària per in-
centivar les traduccions i inter-
canvis literaris? ¿O de si és bona
l’exportació del patrimoni artístic
dels grans museus en franquícies

Europa, ideologies, burocràcia i cultura

als Emirats Àrabs? ¿O de què s’ha
de fer amb els frisos del Partenó i
altres reclamacions intereurope-
es? ¿O d’arts escèniques? ¿Es pot
fer Europa al marge de la cultura?
Sí, ja ho sé, la crisi econòmica és
molt greu i la batalla universitària
per Bolonya també és cultura.
Però així i tot, el silenci és massa
sorollós. L’única concessió cultu-
ral ha estat cap a la llengua, i
només per satisfer la galeria, per-
què el problema del català a Euro-

pa, com tothom sap, passa per
Madrid, que se’ns rifa.

Aleshores no és estrany que en
aquesta campanya, intel·lectuals i
artistes, com la resta dels ciuta-
dans, estiguin pràcticament desa-
pareguts. Europa és cosa de la
classe política. És un món tancat
en si mateix. Hem passat d’un
segle XX amb la política segresta-
da per les ideologies, a un segle
XXI en què ha caigut a mans de la
burocràcia, inclosa la partitocrà-

cia. La introducció de dos candi-
dats outsiders, provinents del món
universitari, és meritòria –gràcies,
Tremosa i Junqueras, per intentar-
ho–, però la sacsejada hauria de
ser més forta. Vaig ser del trist 4%
de l’audiència televisiva que va
tenir interès a veure el debat entre
els candidats catalans. Érem qua-
tre gats i ells seran els set gats que
ens representaran. Un país invisi-
ble, amb una cultura políticament
invisible, no es mereix res més.

A Brussel·les només
tindrem set esforçats
representants: un
país invisible, amb
una cultura invisible,
no es mereix res més

Gràciacelebra
tresdiesde
festadecreació
contemporània

Teresa Bruna
BARCELONA

Sis entitats i espais del barri
de Gràcia, reconeguts per la
seva vinculació amb la crea-
ció contemporània en diver-
ses disciplines, han unit es-
forços i objectius sota el
nom Nodes de Gràcia. Tot i
que ja fa un any que treba-
llen, la unió s’acaba de for-
malitzar jurídicament i ho
volen celebrar amb el barri i
amb tot Barcelona els dies
12,13i14dejuny.Seràcom
unmultifestivaldenovacre-
ació,queuneixgentambex-
periència en aquest camp
comRamonCalduch,Senza
Tempo,NatsNusiJuditFar-
rés amb emergents que es
volen obrir camí.

“El fet que coincidim al
barrienshaimpulsataobrir
les portes de les nostres en-
titats perquè la gent pugui
venir a veure el nostre pro-
cés de treball, a més de les
exhibicions que hem prepa-
rat”, diuen. Les entitats in-
volucrades són Espai Eart /
Experimentem amb l’Art,
un lloc de relació per afavo-
rir el diàleg entre l’especta-
dor ielsprocessosdecreació
de diverses disciplines; Grà-
cia Territori Sonor, que té
com a objectiu la difusió de
projectes dins l’àmbit de la
creació musical; La Caldera,
plataforma per a la creació i
investigació en el camp del
moviment; TragantDansa,
centradatambéenlaforma-
ció i difusió de la dansa i les
arts del moviment; Salades-
tar, plataforma per a les arts
visuals, i la Sala Beckett.

La festa engegarà el 12
de juny (21.30 h) a la plaça
del Diamant i continuarà
en cada espai. El restaurant
Le Bouche à Oreilles (Torri-
jos, 26) ha dissenyat un
menú per a aquests dies i
intervé com a punt de tro-
bada. En total, hi haurà
més de 40 accions i més de
50 artistes. ■

Coeenfemení
L’escriptor britànic Jonathan Coe aparca la sàtira política i sorprèn
els lectors amb una novel·la íntima sobre l’oblit, les mares i les filles

Ada Castells
BARCELONA

Jonathan Coe (Birming-
ham, 1961) ha estat va-
lent. Després d’aconseguir
l’èxit –si més no a Anglater-
ra, França i Itàlia– amb
novel·les d’humor com ¡Me-
nudo reparto! i El Club de
los Canallas, ara ha reprès
un projecte de fa vint anys
que no té res a veure amb el
que s’espera d’ell: la sàtira
política i social.

La lluvia antes de caer
(Anagrama) és una histò-
ria íntima protagonitzada
per dones. L’escriptor ex-
plica el perquè d’aquest
gir: “Una de les crítiques
que ha rebut el llibre deia:
«M’agrada aquesta no-
vel·la, però no sembla de
Jonathan Coe». Vaig tenir
una bona acollida amb
¡Menudo reparto! i se su-
posava que m’havia de de-
dicar a això, però des de fa
vint anys tenia tres idees
al cap per a una novel·la:
una nena rossa i cega, una
vella casa de camp i una
cançó, Bailero”, precisa-
ment cantada per Victòria
dels Àngels.

Coe explica que va haver
“d’assolir la maduresa emo-
cional” per escriure aques-
ta història de mares i filles,
que va des dels anys qua-
ranta fins a l’actualitat.

“Aquesta novel·la també
és un homenatge a la tradi-
ció britànica del segle XX,
que ha estat oblidada. En el
període d’entreguerres
vam tenir grans novel·lis-
tes dones, com Rosamond
Richardson, que jo vaig
descobrir als anys 80, quan
tenia aquest llibre al cap”,
explica l’autor, que ha bate-

jat així una de les protago-
nistes i que va fent picades
d’ullet a aquestes autores
al llarg de tot el llibre.

Sobre el canvi cap a
l’univers femení, Coe no hi
troba cap misteri perquè
porta vivint deu anys amb
la seva dona i dues filles,
d’onze i vuit anys: “La pers-
pectiva masculina no té
cap poder en el meu món
envoltat de dones. Fins i tot
ara crec que em seria difícil
escriure d’homes. Hauria
de sortir i investigar una
mica”, bromeja l’escriptor,
que, de fet, està escrivint
una novel·la protagonitza-
da per un home, tot i que té
la intenció d’incorporar-hi
tot el que ha après fent La
lluvia antes de caer.

Els nous objectius
Un dels reptes que ha vol-
gut assumir l’escriptor per
no avorrir-se d’ell mateix
és que “fos un llibre menys
complicat, perquè el més
fàcil és impactar el lector
fent coses complicades,
quan de fet el veritable im-
pacte s’aconsegueix traient
i no pas afegint”. Altres as-
pectes que ha volgut treba-
llar són la descripció i el
monòleg dramàtic com a
substitució dels diàlegs.

Per l’escriptor, el tema
principal del llibre és “com
acabem sent el que som” i
com els records són impor-
tants per a la formació de
la nostra identitat: “Si no
sabem la nostra història
col·lectiva i individual, no
podem entendre el nostre
temps”. I és que , segons
Coe, d’això es tracta. Ho té
clar: “Tot el que escric és
un intent d’entendre el
present”. ■ Jonathan Coe ha sorprès els lectors amb una novel·la sobre el record i la identitat ■ EFE


