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cultura i oci

Arnau Tordera s’ha inspirat en l’imaginari popular 
català per a la creació del musical Deixa’t estar de 
romanços, “una comèdia d’embolics” que s’estrenarà 
a L’Atlàntida de Vic el 22 d’abril.

NOU MUSICAL 
D’ARNAU 
TORDERA

Enderrock està de doble celebració: 25 anys d’història 
dels seus premis i 30 anys de la primera publicació de la 
revista. I ho celebra atorgant premis especial a Els Pets, 
la Fira Mediterrània de Manresa i l’Auditori de Girona.

PREMI ESPECIAL 
ENDERROCK A 
ELS PETS

lencià. Arroyo és la companya de Jo-
sep Piera. Un dels llibres més cele-
brats de Piera és Un bellíssim cadà-
ver barroc (Edicions 62, 1987), que 
la crítica va considerar una aporta-
ció insòlita dins la narrativa de viat-
ges dedicada a la ciutat de Nàpols, 
on va exercir com a lector de català 
entre el 1985 i el 1986. Amb el seu re-
torn al País Valencià li van diagnos-
ticar una malaltia crònica que el va 
obligar a estar ingressat a l’hospital. 
Arran d’aquesta experiència va es-
criure Ací s’acaba tot (1993), un vi-
atge que entronca la malaltia i la ve-
lla Europa, representada per l’illa de 
Sicília.  

Als seus llibres ha explorat els 
paisatges de Grècia, el Marroc i Ità-
lia, com també els de la seva infan-
tesa a la Safor. “Ha creat un escena-
ri mític a les muntanyes de la Safor, 
amb el Cingle Verd i la vall de la 
Drova com a grans escenaris lírics”, 
subratlla el jurat. Als anys 90 Pie-
ra va centrar la seva creació literà-
ria en la poesia àrab antiga i moder-
na, amb títols com El paradís de les 
paraules (Edicions 62, 1995) i 
El jardí llunyà (Edicions 62, 2000). 
En aquella època va treballar en les 
traduccions de poetes araboanda-
lusos de la València islàmica i tam-
bé d’autors italians com Erri de Lu-
ca, de qui va publicar el primer lli-
bre traduït al català, Pedres al volcà, 
quan dirigia la col·lecció Narratives 
de l’editorial 3i4. “M’ha interessat 
el passat, la Mediterrània i el món 
àrab per respondre la pregunta: per 
què parlem com parlem? I per què 
ningú m’ho ha explicat mai?”, diu 
l’escriptor. 

Precisament la llengua ha estat 
sempre un dels seus grans camps de 
batalla, i el jurat del premi n’ha va-
lorat “la constant i persistent de-
fensa de la llengua catalana al País 
Valencià”. Desencisat amb la situ-
ació actual, Piera s’aferra als 
mil·lennis d’història de la cultura i 
la llengua catalanes per confiar en 
la seva supervivència. “Fa segles 
que la nostra llengua i la nostra lite-
ratura estan perseguides. Altres 
forces superiors a la nostra ens han 
derrotat, però no ens han vençut. 
Estem vius i per tant continuarem”, 
subratlla l’escriptor.  

Viure en l’efímer sistemàtic 

Piera té una trajectòria literària 
prolífica i diversa que culmina, de 
moment, amb El llibre daurat. La 
història de la paella com no s’ha con-
tat mai (Pòrtic, 2018), un relat his-
tòric d’aquest plat típic valencià, i 
Els fantàstics setanta. 1969-1974 
(Institució Alfons el Magnànim - 
Centre Valencià d’Estudis i d’Inves-
tigació, 2020), unes memòries so-
bre aquells anys de formació. “Soc 
un vell de 75 anys, no gastem eufe-
mismes –diu Piera–.  Sé que em que-
da poc temps, però el que em que-
da el vull gaudir a poc a poc, encara 
que el món actual va molt de pressa. 
Per això visc el present en present, 
el que jo en dic l’efímer sistemàtic. 
No vull pensar en el futur, perquè és 
una ficció del present”.e

LLENGUA

Pujol: “La llengua torna  
a estar en perill greu”

colar doctrina: “El nacionalisme 
català no ha estat pròpiament èt-
nic, sinó lingüístic i de cultura. 
Ens hem esforçat per integrar la 
gent, vingués d’on vingués, de 
l’Àfrica o de l’Àsia”. “Per exemple 
els Tazawa, oi?”, suggereix la pre-
sentadora. “Sí. La integració dels 
Tazawa va ser exemplar. Tant, 
que no podem agafar-la com a 
norma”, respon. Tot un elogi i tot 
un bany de realisme. Esclar, som 
al Raval, on es parlen desenes de 
llengües, però la que fa de lingua 
franca és el castellà. Del perill 
que corre el català “no sé si tot-
hom n’està convençut”, rebla 
l’expresident. 

Dos treballadors incansables 

En les seves darreres estades a 
Barcelona, en Ko havia notat 
aquest gir sociolingüístic. Li hau-
ria complagut, però, sentir l’elo-
gi que li ha fet el seu amic Pujol. 
Com també li hauria agradat que 
la seva directora de tesi doctoral 
i actual presidenta de l’IEC, Te-
resa Cabré, li dediqués aquests 
adjectius qualificatius: “Pràctic”, 
“Afectuós” i “Molt treballador”. 
La Yoshiko, emocionada, com-
pleta el retrat i agermana els dos 
personatges: “El president Pujol 
i en Ko tenien en comú l’amor 
vers la feina honesta i ben feta, 
l’esforç. En Ko no es considera-
va un acadèmic, sinó un artesà, 
un treballador”.   

Aquest era el seu sentit del 
deure, si voleu de l’honor, un con-
cepte del qual parlen a L’última 
conversa i que Pujol té molt pre-
sent, fins al punt que obsequia 
l’auditori amb una primícia: 
“Tinc escrites 130 pàgines sobre 
l’honor. Vostès no les coneixen. 
Vostè, Yoshiko, sí. L’honor!, com 
es guanya i com es perd”.e

Teresa Cabré, Jordi Pujol, Yoshiko Tazawa i Jon López de Viñaspre. CRISTINA CALDERER

Presenta el llibre-conversa que va fer amb Ko Tazawa

Crònica

V
espre emotiu i acciden-
tat a l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC). Ens 
convoca la memòria del 
catalanòfil japonès Ko 

Tazawa, mort el setembre passat als 
69 anys, i que dos mesos abans del 
seu decés va tenir una memorable 
conversa a Queralbs amb Jordi Pu-
jol, convertida en llibre pòstum per 
l’editor Jon López de Viñaspre (La-
pislàtzuli). L’èxit de públic obliga a 
un inicial canvi de sala: s’han con-
gregat més de 150 persones. Defini-
tivament, Pujol ha recuperat el gan-
xo, i ell ho sap. Si a això hi sumem 
que “en Ko” –així l’esmenta  l’expre-
sident– durant més de 30 anys va 
conrear molts amics i lectors a Ca-
talunya, ja s’entén: la Sala Prat de la 
Riba, batejada en record del seny or-
denador del país, s’omple de gom a 
gom. Però Pujol no té precisament 
una tarda gaire ordenada... 

“Avui tinc un dia molt molt molt 
dolent”, anuncia per fer-se perdo-
nar i anar-se guanyant un públic 
que ja ve entregat. La periodista 
Mònica Socias, que fa de conducto-
ra de l’acte, es resisteix inútilment a 
tirar la tovallola. Als seus 92 anys, 
Pujol continua indomable. “Aquest 
matí hi sentia bé, però ara sordejo. 
Però vostès sí que em senten bé, oi?” 
Rialles i aplaudiments de suport. 
“Persones com en Ko són bàsiques i 
essencials, sense elles no faríem res. 
Però per salvar la llengua, que torna 
a estar en perill greu, necessitem 
una gran mobilització popular”. 
L’auditori assenteix. La Yoshiko Ta-
zawa també. “Ja ho tenim!”, procla-
ma satisfet Pujol, que aprofita per 

BARCELONA

IGNASI ARAGAY

Anunci  

L’expresident 
fa saber que 
té escrit un 
llibre de 130 
pàgines sobre 
l’honor

Yoshiko  

Emocionada, 
diu que l’amor 
per la feina 
agermanava 
el seu difunt 
marit i Pujol

Tres llibres clau  
del Premi d’Honor

El cingle verd (1982)

Escrit en 
prosa i en 
primera per-
sona, El cin-
gle verd beu 
de la narrati-
va del jo per 
relatar les vi-
vències, els 

records, les lectures i els 
paisatges que acompanyen 
l’autor al llarg de dues dè-
cades. El llibre està fet d’es-
cenes íntimes i quotidia-
nes, a través de les quals Pi-
era reflexiona sobre la lite-
ratura, la vida i el pas del 
temps.  

Un bellíssim cadàver 
barroc (1987)

Durant la se-
va estada a 
Nàpols, Piera 
va escriure 
aquest retrat 
cru de la ciu-
tat, marcada 
per la brutí-
cia i la cor-

rupció però també per la 
seva història, la cultura i la 
civilització. Publicat també 
en italià i aclamat per la crí-
tica, el llibre relliga les me-
mòries d’infantesa de l’es-
criptor amb la vida italiana. 
Per aquesta obra va obtenir 
el premi Vita d’Artista de la 
ciutat de Nàpols a la millor 
aportació literària del mo-
ment. 

Els fantàstics setanta 
(2020)

La vida uni-
versitària de 
Piera va estar 
marcada per 
l’esperit revo-
lucionari de 
l’època, amb 
unes generaci-
ons de joves 

que es van qüestionar els va-
lors del sistema i van criticar-
los. En aquest volum de me-
mòries, l’escriptor ressegueix 
la seva etapa formativa amb 
els amics, els amors i les lec-
tures que la van protagonit-
zar i que van ajudar-lo a defi-
nir-se com a persona i com a 
escriptor. 
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