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Cremar tòpics

De vegades donam per bona al-
guna cosa simplement perquè
no ens corregeixen. No sé si se-
ria el cas de la paraula distòpia.
Hall del CCCB. Dues noies de 30
anys s’expliquen mútuament
com es fan els petits monyos que
duen al cap i semblen bolets.
Darrere s’asseu un quarantí que
porta el lema “Jedi coach” a la
camiseta. El cicle es titula Som
adults?
Lynne Segal parla d’Educar el

desig: moments de felicitat com-
partida. Diu que a la cultura po-
pular hi ha una clara tendència
cap a la distopia, deBlade runner
aEls jocs de la fam, passant perEl
conte de la serventa oMatrix. La
intèrpret ho tradueix per distò-
pia, que, segons el DIEC, és la
posició anòmala d’un òrgan,
d’una part del cos. El diccionari
de l’Institut d’Estudis Catalans
no recull el terme que fa de con-
trapunt a utopia. “Quantes posi-
cions anòmales d’un òrgan calen
per entendre que vivim en una
situació fràgil i que l’enemic és el
populisme de dretes?”, imagín
quepregunta Segal. Si es diuCle-
òpatra i pneumònia, potser distò-
pia és correcte.
Són temps d’incertesa, però

aquí no s’acaba el món. Sobretot
tenint en compte que mai no
hem estat bons en això de predir
el futur, afegeix Segal: “Els grans
moments de la història sempre
ens agafen desprevinguts”. Els
escenaris més durs s’han vist in-
terromputs per moments d’ale-
gria compartida. Exemples:
Maig del 68 o l’anomenada vaga
de pa i roses, que el 1912 reduí la
jornada laboral de les treballa-
dores. La dramaturga Carlota
Subirós ha començat dient que
no es pot entendre l’afany utòpic
sense entendre la frustració. Per
Segal, la felicitat se’ns ven com
unproducte, com si fos indepen-
dent de la vida col·lectiva, quan
no és així. Nascuda a Sydney, als
anys setanta vivia en una comu-
na al nord de Londres. Allà les
mares compartien la criança
dels seus fills. Projecta una foto
de l’època. Hi surt fumant, tot i
que fa uns dies li assegurà al
metge que no ho havia fet mai.

“Crec que no són drogues”, acla-
reix.
Del no-lloc ideal, o de la socie-

tat indesitjable que no recull el
DIEC, ens traslladam al lloc co-
mú. La cançó Jenifer, dels Catar-
res, diu: “Jo que penso que en
Serrat sempre ha estat un traï-
dor, al meu cotxe només sona
LluísLlach...”.D’on ve aquest tò-
pic? El professor de literatura
comparada David Viñas Piquer

La qüestió és que Viñas va
canviar el seu plantejament amb
la idea d’estudiar què fa poeta un
cantant, i així és com sorgí Ser-
rat, Llach i l’efecte Dylan. Un
llibre que combina mestratge,
perícia narrativa i nervi d’escrip-
tura, segons la directora d’Edici-
ons de la Universitat de Barcelo-
na, Meritxell Anton. I que va ser
el més venut del segell per Sant
Jordi. “He intentat cremar el tò-
pic...”, comença a dir l’autor,
quan un xaval l’interromp. És
AbelCapdevila, fill dePiquer. Té
15 anys i ésmag. “Has dit cremar
el tòpic?”, pregunta. Llavors

obre un exem-
plar, i de les
seves pàgines
surten flames.
Foc. Gran
aplaudiment.
I del lloc co-

mú passam als
llocs de troba-
da. Tres autors
de :Rata_ es
reuneixen al
jardí de Casa
Usher, on hi
ha una bu-
guenvíl·lia es-
plendorosa i
els mosquits
piquen a tra-
vés de les mit-
ges espesses.
L’editora Io-
landa Batallé
confessa que
aquesta és la
seva segona
llar i fa tràfic
de flors amb

les llibreteres. De fet, li han pre-
parat un brot de gerani supersò-
nic a Josep Lluís Badal, flamant
guanyador del Serra d’Or de No-
vel·la ambLes coses que realment
han vist aquests ulls inexistents.
Es veu que la seva salsa de tomà-
tiga és excepcional, però res
comparable a les truites que fa
David Monteagudo, la recepta
de les quals ja demostra que és
escriptor. Ell, que va ser Jove
Talent Fnac amb més de 40
anys, quan publicà Fin a Acanti-
lado, s’ha consagrat ambAvui he
deixat la fàbrica. Els acompanya
Natàlia Cerezo, que debutarà a
l’agost amb el recull de contes A
les ciutats amagades. Parlen de la
felicitat compartida que suposa
haver trobat el seu lloc. I encara
no sé com és distopia en català.
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Diu Segal que
“els gransmoments
de la història acaben
agafant-nos
desprevinguts”
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La crònica literària de la setmana
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Rere el bard
Meritxell Anton,
editora d’Edicions
Universitat de
Barcelona, al costat
de David Vinyals a la
presentació de
Serrat, Llach i l’efecte
Dylan a La Central

Jardí Usher. Josep
Lluís Badal, l’editora
Iolanda Batallé,
Natàlia Cerezo i
David Monteagudo,
al fantàstic pati de
la llibreria Casa
Usher, al barri de
Sant Gervasi

‘Distòpia’. Lynne
Segal davant Carlota
Subirós dilluns al
CCCB. Van parlar
d’Educar el desig:
moments de felicitat
compartida i de la
nostra tendència a la
distòpia...

ho va voler esbrinar perquè l’in-
comodava: els tòpics tenen un
fons de veritat que garanteix que
perdurin en el temps, però no-
més fan gràcia si no ens afecten
(tret que siguem capaços de riu-
re’ns de nosaltres mateixos). I
explica un acudit: dos jueus pas-
sen per davant d’una església ca-
tòlica on ofereixen vint euros a
cada persona que es converteixi
a aquesta religió. Una setmana
després, un li pregunta a l’altre si
l’oferta deu ser certa. L’altre
contesta: “Com sou els jueus,
sempre pensant en els diners!”.
Més acudits: “La meva sogra em
tracta com Déu, sap que existei-
xo però no em pot veure”.
La sogra està entre el públic

que omple La Central. Eva Pi-
quer, cosina de l’autor, ha recor-

dat que la cultura és el que queda
quan tot s’ensorra i ja no queda
res. Diu que a casa dels seus pa-
res sempre van sonar Llach i
Serrat i Aute i Paco Ibáñez, i no
vol triar. Explica de quinamane-
ra la irrupció de Bob Dylan
acomplexà primer i estimulà
després els cantautors, que tam-
bé desenvoluparen una ambició
literària. Parla de la polèmica
que suscità el fet que li donassin
el Nobel. Poc importa que es fes
dir així en honor a Dylan Tho-
mas, que les seves lletres puguin
llegir-se com a versos, o que au-
tores com Míriam Cano (que,
per cert, li confessà que anava
d’oient a les classes de Viñas)
s’interessàs per la poesia arran
d’escoltar Lonard Cohen i Dy-
lan.

FEDE CEDÓ
Vilassar de Dalt

Lamassiva afluència d’afi-
cionats que van anar a les
cinc edicions anteriors
del Revela’t, a Vilassar de

Dalt, evidencia que la fotografia
analògicaresisteixelpasdel temps
i les innovacions. Els fotògrafs en-
caraenyorenlaqualitatdelesimat-
ges en paper, de manera que els
amantsd’aquestamenadefotogra-

fia situen el festival del Maresme
comacitaobligadadereferència.
Enfront de la tecnologia digital,

lafotografiaanalògicaesresisteixa
desaparèixer. Al Revela’t, el festi-
val que ofereix desenes d’activi-
tats, hi domina l’art de la fotografia
amb els ulls posats en altres èpo-
quesenquèelprocésperauna ins-
tantània estava imprès d’art i estu-
di. Un temps que ja ha passat però
quedeixaun llegatartístic .
Pera lasisenaedició,elsorganit-

zadors han triat el lema “Odys-
seys”, enhonor al poemad’Homer
que relata les aventures d’Odisseu
en el viatge que va fer des deTroia
fins a tornar a Ítaca. Un viatge
d’aventuresèpiquesquealRevela’t
es converteix en experimentació
gràcies a un complet programa
d’exposicions, xerrades, debats,
demostracions, tallers i parades
d’exhibició i venda, als quals s’afe-
geixenfiguresrellevantsdelafoto-
grafiamundial.

La sisena edició, que se celebra
els caps de setmana fins al 27 de
maig, acostarà al públic projectes
fotogràfics que es converteixen en
viatges creatius i personals d’artis-
tes de la talla dels nord-americans
Jeff Bridges i Ryan Wiedeman, el
català Ferran Freixa, el japonès
Ariko Inaoka o l’argentí Alejandro
Chaskielberg.
Mentre duri el festival, els assis-

tents podran gaudir de gairebé 30
exposicions, a més d’un centenar
d’activitats que hi estan relaciona-
des. El cap de setmana principal,
del 25 al 27 demaig, té lloc la fira o
mercat de venda directa d’obres, i
també xerrades, demostracions,
etc.Elcapdesetmanaqueve,del18
al 20 de maig, en canvi, les activi-

tatsvanmésenfocadessobretotals
fotollibres i al cinema.
Aquestany,el festivaltambéam-

plificaelradid’accióiredoblalase-
va connexió amb Barcelona amb
l’OffRevela’t, queaccedeixa 13ga-
leriesdelaciutatambuntotalde20
exposicions, amésdediferents ac-
tivitats.
La importància que l’organit-

zacióatorgaalvessantdelacreació
permetconsolidarlaResidènciade
Creació i Experimentació Foto-
gràfica i inicia el projecte
Fotògrafs en residència. En pa-
ral·lel, des de l’aspecte social,
aquest any es durà a termeunpro-
jecte de fototeràpia, més enllà de
les habituals visites escolars du-
rantelsdiesdel festival.

Sisena edició del festival de fotografia tradicional Revela’t

La foto analògica resisteix
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