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L’Any Sales Calders Tís-
ner va ser inaugurat ofi-
cialment ahir al vespre en
un acte al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelo-
na. A més dels parla-
ments, potser sentits, pe-
rò més institucionals de
l’alcalde, Xavier Trias; el
conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, i el tinent
d’alcalde de Cultura, Jau-
me Ciurana, hi va haver
dos parlaments de més
gruix i cinc de sorpresa.

La comissària d’aquest
Any a tres bandes, Laura
Borràs, va oferir diferents
aspectes de les activitats
que es faran i, amb un rit-
me molt àgil i multimèdia,
va presentar l’estrena de
tres vídeos (a cavall entre
el tràiler i el curtmetratge)
sobre Joan Sales, Pere Cal-
ders i Avel·lí Artís Gener
Tísner, que ja es poden
veure al web www.sales-
calderstisner.cat. Sobre
l’organització, va aclarir:
“Hem buscat els punts en
comú de tots tres, que van
anar a la guerra, la van
perdre, van exiliar-se i van
escriure de tot plegat; una
mostra de quan la literatu-
ra esdevé compromís.”

Entre cada intervenció
es van emetre vídeos en
què Júlia Otero, Guillem-
Jordi Graells, Lloll Bel-
tran, Josep M. Espinàs i el
president Artur Mas van
llegir fragments d’obres
dels homenatjats o van ex-

plicar anècdotes.
L’escriptor, crític i pro-

fessor de literatura
D. Sam Abrams va titular
el seu parlament Quatre
proeses, quatre reptes.
Per Abrams, cal tenir en
compte quatre punts rela-
cionats amb l’Any, que va
desgranar amb una certa
càrrega crítica i reivindi-
cativa. Diríem que seu va
ser el tret, o trets, de sorti-
da, disparats contra les
administracions, capelle-
tes culturals i editorials.
“El primer, que la Genera-
litat i l’Ajuntament vagin a
l’una i mirin de superar la
fragmentació territorial,
demostra que tots tres au-
tors són barcelonins, però

de tothom”, va comentar,
tot i que va llançar una crí-
tica a la manca de cohesió
 de les institucions.

Pluralitat estètica
El segon punt que cal des-
tacar és que aquest Any
“permet reconèixer la plu-
ralitat estètica de la litera-
tura catalana, perquè Sa-
les, Calders i Tísner tenen
molt poc a veure entre
ells”, segons va comentar
Abrams com a fet positiu.
El tercer punt important
és que “es tanca la ferida
de l’exili, perquè als autors
exiliats sempre se’ls ha do-
nat de menjar a part i ara
ocuparan la centralitat de
la literatura catalana du-

rant un temps, reunint els
grans escriptors de l’exili
en un sol cànon”. Final-
ment, la quarta proesa o el
quart repte “és fer
d’aquesta programació
fastuosa prevista per a
l’Any un acte de relectura
de tots tres, que vol dir re-
editar els seus llibres –en
casos com el de Tísner no
se’n troba cap–, i fer una
lectura nova de tots tres,
sense tòpics, i actualit-
zant-los com cal fer amb
tots clàssics”.

“Catalunya sempre ha
tingut un problema molt
greu a l’hora de gestionar
el seu immens patrimoni
cultural”, va concloure
Abrams. ■

Trets de sortida
Lluís Llort
BARCELONA

Inaugurat oficialment l’Any Sales Calders Tísner amb
una conferència crítica del professor D. Sam Abrams

Laura Borràs, Xavier Trias, Ferran Mascarell i Jaume Ciurana, abans de l’acte ■ J. RAMOS

Anton Tarradellas, actor i
nét de l’expresident de la
Generalitat Josep Tarra-
dellas, coescriu i interpre-
ta amb Ivan Fox (també
nét de l’exili republicà però
ell diu que d’un personatge
anònim) La balada dels
històrics anònims. Avui
s’estrena a la Sala Beckett i
es podrà veure fins al 24 de
juny. Els Tarradellas van
amagar i guardar durant
40 llargs anys el cor de
Francesc Macià. Tarrade-
llas, llavors conseller de Fi-
nances, va rebre l’encàr-
rec de guardar-lo des del
1937 fins als anys vuitan-
ta, quan el cor va tornar a
la tomba de Macià.

El projecte, que s’ha es-
trenat en francès a Brus-
sel·les i que ara tot just s’ha
traduït al català, l’inter-
preten els dos mateixos

actors. Ivan Fox feia temps
que pensava que la histò-
ria és aquella que expli-
quen les persones anòni-
mes. Si un testimoni mor
sense narrar-lo, aquella vi-
vència es converteix en do-
cument, en un “fòssil” in-
animat. Per Tarradellas, el
cor a l’exili de Macià és una
metàfora que serveix per
dir que un element preuat
i simbòlic es va convertir
en un objecte pesat i que
feia pudor i regalimava.
Avui és un element oblidat
que el teatre ressitua a l’ac-
tualitat.

El Memorial Democrà-
tic, que ja va adherir-se a la
posada en escena de
Zoom, de fa uns mesos (el
premi 14 d’Abril el convo-
ca aquesta institució),
aprofita la vista per orga-
nitzar una taula rodona
per dimarts vinent al Mu-
seu d’Història de Catalu-
nya. Jordi Vila-d’Abadal i
Josep M. Bricall confronta-
ran memòria i emoció amb
aquests dos actors, ori-
ünds de Catalunya, avui
residents a Bèlgica. ■

El cor físic
de Macià
L’actor i nét de
Tarradellas presenta
‘La balada dels
històrics anònims’
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Ivan Fox i Anton Tarradellas subjectant la caixa de plom
amb el cor de Macià a dins ■ VERÓNIQUE VERCHEVAL


