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M’
apunto al fetitxisme de
L’hora del lector, el nou
programa de llibres

d’Emili Manzano al 33. Adreço
aquest article al seu distingit col·la-
borador, el Sr. Boix, perquè jo
també tinc una història d’aquestes
que absurdament t’apropen més a
un autor. Mira que els periodistes
culturals en coneixem, d’escrip-
tors, però la proximitat professio-
nal no té el mateix valor que un
atzar lligat a la nostra intimitat. No

Carta al Sr. Boix

és el mateix coincidir amb la Mont-
serrat Roig en un dinar de feina
que veure cada dia, durant anys, la
seva mare llegint al balcó. Sí, uns
anys després de la prematura
mort de l’autora –el 10 de novem-
bre del 1991–, em vaig mudar de
casa i vaig anar a parar en un racó
tranquil i cèntric de l’Eixample, al
costat de la Sra. Roig, que no vol
que se li digui així, sinó pel seu
nom, Albina. Amb els seus 90 anys
i escaig ben portats, l’Albina Fran-

sitorra és una lectora voraç. La
seva presència, asseguda al balcó
de l’interior d’illa, em reconforta i
estimula la meva admiració per la
Montserrat, que fins a l’últim mo-
ment va seguir escrivint l’article a
la contra d’aquest diari.

Tinc una altra història. Aquest
cop amb Dalí, que era tan bon es-
criptor com pintor. Divendres pas-
sat, després de L’hora del lector,
llegint el seu diari de joventut
–Dalí tenia 16 anys–, hi trobo, en

l’anotació del 16 de maig de 1920
que anava a classes de dibuix a Fi-
gueres amb una de les germanes
Vandellós, una tia àvia de la meva
dona. Un mes abans, el 16 d’abril,
ell ja sabia que era un geni: “Seré
un geni, i el món m’admirarà. Pot-
ser seré menyspreat i incomprès,
però seré un geni, un gran geni,
perquè n’estic cert”. Veus que bé,
per via familiar interposada ja puc
dir que he tingut un minúscul vin-
cle amb la genialitat.

L’atzar ha fet que em
senti sovint a prop de
la Montserrat Roig i
que hagi descobert
un minúscul vincle
familiar amb Dalí

TEATRE
‘La Glòria del
Mercat’ de Joan Pera
ben aviat al Capitol 2
La Glòria del Mercat, la prime-
ra obra de teatre de llarga du-
rada escrita per Joan Pera,
que s’ha pogut veure amb èxit
en alguns teatres de Catalu-
nya, arribarà ben aviat als es-
cenaris de Barcelona, al Club
Capitol 2. Pera es va inspirar
en la seva mare, que tenia una
parada al mercat de Mataró,
per fer el text tendre i divertit,
en clau de monòleg. L’inter-
preta l’actriu Núria Valls, diri-
gida per Rosa Mercader.

ART
Setanta artistes
obren els seus
tallers a Ciutat Vella
Setanta artistes i artesans
mostraran les seves obres en
els seus tallers a Ciutat Vella al
llarg dels dos pròxims caps de
setmana, en el marc del certa-
men Tallers Oberts a Ciutat
Vella 2007. En la mostra hi
participen artistes de diverses
disciplines des de ceramistes
a joiers, pintors i fotògrafs fins
a vitrallers, escultors i grava-
dors. La ruta dels tallers es
pot trobar a la web www.ta-
llersoberts.org.

DRETS D’AUTOR
Acusen Artium i el
Guggenheim de
pressionar artistes
Javier Gutiérrez, director de
VEGAP, l’entitat que gestiona
els drets d’autor dels artistes
visuals, ha acusat els museus
Guggenheim de Bilbao i Ar-
tium de Vitòria de pressionar
els artistes perquè “cedeixin
els seus drets d’autor”, de ma-
nera que així eviten que “per-
cebin les remuneracions equi-
tatives que els corresponen
d’acord amb la llei de propie-
tat intel·lectual”. En la seva
opinió, aquests museus falten
el respecte a l’art.

Cultura
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Abacusielgrup
Cultura03faran
laseuconjunta
aSantCosme

Josep Ferrer
EL PRAT DE LLOBREGAT

Les cooperatives Abacus i
Cultura 03 han decidit unir
esforços per construir con-
juntament un edifici que es
converteixi en la seu social
dels dos grups. L’immoble
es farà en uns terrenys de
17.000 metres quadrats, si-
tuat al barri de Sant Cosme
del Prat de Llobregat, cedit
per l’Institut Català del Sòl
(Incasòl). La nova seu su-
posarà una inversió de 10
milions d’euros, estarà lles-
ta a finals del 2009 i es pre-
veu que hi treballin entre
250 i 300 persones.

Seguint el model de coo-
perativa, que no volen
abandonar, en el disseny de
l’edifici hi col·laboraran els
treballadors, que s’encarre-
garan de definir els espais
necessaris per optimitzar la
seva feina. Abacus i Cultura
03 convocaran un concurs
d’idees on convidaran a par-
ticipar destacats arquitec-
tes perquè el projecte sigui
singular i es pugui constru-
ir “amb criteris de sosteni-
bilitat i estigui dotat de les
darreres novetats tecnolò-
giques”, segons va indicar
Oriol Soler, gerent de Cul-
tura 03.

Abacus hi tindrà les ofici-
nes centrals que actual-
ment té repartides en dife-
rents edificis de Barcelona,
mentre que Cultura 03 dei-
xarà el barri del Canyadó de
Badalona per ubicar a Sant
Cosme les redaccions de les
cinc revistes que edita Sa-
piens Publicacions.

El nou edifici també aco-
llirà la seva productora au-
diviovisual Batabat, l’edito-
rial Ara Llibres i l’editora de
premsa gratuïta Contra-
punt. L’espai es compartirà
també amb la redacció de la
nova revista cultural Time
Out Barcelona que es pre-
veu que pugui sortir al mer-
cat el proper octubre. ■

40anysdepremis
JuliàdeJòdar,PonçPons,FrancescSerés iFrancesco
Ardolino,entreelsguardonatsambelsSerrad’Or2007

E.P.
BARCELONA

Julià de Jòdar, Ponç Pons i
Francesc Serés van rebre
ahir els premis Crítica
Serra d’Or 2007 en les ca-
tegories de creació literària.
Jòdar va guanyar el guardó
de novel·la per l’obra El me-
tall impur; Pons es va
endur el de poesia per
Nura, i Serés el de narració
per La força de la gravetat.
Aquests premis a obra pu-
blicada, amb un prestigi del
tot consolidat i una dotació
econòmica inexistent, els
atorga la revista Serra d’Or
des del 1967.

El pare Josep Massot i
Muntaner, monjo de Mont-
serrat i director de Serra
d’Or, entén que aquests
guardons (els més antics

que es donen d’una manera
ininterrompuda en català)
representen “la continuïtat
de la cultura catalana” i de-
mostren que “la literatura
catalana és viva”. La nota
negativa de l’edició d’en-
guany és la pèrdua en molt
poc temps d’un conjunt de

col·laboradors de la revista:
Jordi Sarsanedas, que en va
ser redactor en cap, el di-
buixant Cesc, i els periodis-
tes Josep Faulí i Josep
Maria Huertas Claveria.

Premis sobre premis
La novel·la El metall impur
(Proa), de Julià de Jòdar, ja
va rebre el premi Sant Jordi
de novel·la l’any 2005. Pel
que fa al poemari Nura
(Quaderns Crema), de l’illò-
man menorquí Ponç Pons,
va guanyar fa un mes i mig
el premi de la Crítica Cata-
lana 2006 en la modalitat
de poesia, que li serà conce-
dit avui al Palau Robert.

El jurat de l’apartat de li-
teratura i assaig l’han for-
mat Sebastià Alzamora,
Àlex Broch, Lluïsa Julià, Vi-
cenç Llorca i Marta Nadal.

Dins d’aquest apartat,
també van ser premiats ahir
Francesco Ardolino, en la
categoria d’estudis literaris,
per l’obra Una literatura
entre el dogma i l’heretgia.
Les influències dantesques
en l’obra de Joan Maragall,
i Vicent Alonso, en la cate-
goria de traducció, pels As-
saigs de Montaigne.

Els premis Serra d’Or de
recerca han recaigut en Au-
gust Rafanell, Jaume Terra-
das i Carlos Guzmán Mon-
cada. Els de teatre, en Jordi
Casanovas, Marta Carrasco
i Joan Mas i Vives. I els pre-
mis de literatura infantil i
juvenil han anat a parar als
llibres El nen gris, amb text
de Lluís Farré i il·lustraci-
ons de Gusti; M, de Lolita
Bosch, i Cuinem junts,
d’Eulàlia Fargas. ■

Els autors guardonats amb els Serra d’Or 2007 ■ JOSEP LOSADA

ElpareMassot
lamentala
desaparicióen
poctempsde
Sarsanedas,Cesc,
Faulí iHuertas




