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MorAdamZagajewski,poeta
de lanovaonadapolonesa
Va ser reconegut amb el premi Princesa d’Astúries el 2017

XAVIER CERVERA

AdamZagajewski fotografiat a Barcelona el 2019

MAURICIO BACH
Barcelona

No deixa de ser un bonic gest del
destí que Adam Zagajewski morís
als 75 anys el 21 de març, declarat
per laUnescodiamundial de laPo
esia. Perquèha estat undels quatre
grans poetes polonesos del segle
XX –juntament amb Czeslaw Mi
losz i Wislawa Szymborska, que
van guanyar el Nobel, i Zbigniev
Herbert– i també una de les veus
poètiques europees imprescindi
blesde l’últimterçdel seglepassat i
dels inicisd’aquest.
La seva vida va estar marcada

aviat per la història i les fronteres.
Va néixer el 21 de juny del 1945, tot
just acabada la Segona Guerra
Mundial,alaciutatdeLviv–actual
ment Ucraïna–, d’on els soviètics
vanexpulsarlasevafamília.Vapas
sar la infantesa a Gliwice, una po
blació de la Silèsia alemanya que es
va incorporar a Polònia després de
la caiguda dels nazis. Durant la dè
cada dels seixanta va estudiar Filo
sofia iPsicologiaaCracòvia i allàva
entrar en contacte amb elmón cul
tural i va freqüentar l’escriptor de
ciènciaficcióStanislawLem.Tam
bévaconnectarambladissidència i
desdel1970vaformarpartdelgrup

Teraz (Ara), i va col∙laborar amb la
revistaclandestinaZapis.
Vapublicarelseuprimerpoema

riel1972,comamembredelagene
ració del 68, també coneguda com
lanovaonada, els lemes literaris de
laqualeren“Digueslaveritatiparla
clar”, en un intent d’arrabassar al
governcomunista lapossessióde la
paraula. Però la dictadura no no
més tenia la paraula, sinó també la
capacitat repressiva, i no va trigar a

prohibir les seves obres i indicarli
el camídesortidacapa l’exili.
Zagajewski va impartir classes

en universitats dels EstatsUnits –a
Houston,aChicago–iallàvaconèi
xerunaltrepoetaexiliatadmirable,
el rus Joseph Brodsky, amb qui la
seva obra comparteix no pocs pos
tulatsestètics.VaviureaParísides
prés a Berlín, i el 2002, ja caigut el
règim comunista, va decidir tornar

a Cracòvia, on els últims anys va
combatre amb tenacitat unnoupe
rill polític: l’ascens de la ultradreta
polonesa. Aquest compromís cívic
contra els totalitarismes, sumat a
l’altíssimaqualitatdelasevapoesia,
el van fer mereixedor del premi
Princesa d’Astúries el 2017, undels
diversosguardonsprestigiososque
varebreal llargde lavida.
Ésdurant els llargs anysde l’exili

quan l’obradeZagajewkialçaelvol
finsacotesextraordinàries.Laseva
poesiatransitadelamilitànciapolí
tica inicial aunamiradahumanísti
ca, busca en els versos la bellesa en
els instants fugaços i les petites co
ses, evoca la infantesa perduda i els
paisatges, les ciutats, les obresd’art
i les persones que ens fanmillors. I
tot això ho forja, segons les seves
pròpies paraules, mitjançant la
combinació de “l’èxtasi i la ironia”.
És a partir de finals del segle XX
quan veuen la llum els seus grans
poemaris: Terra del foc (1996), De
seo (1997) Antenas (2005), Asime
tría (2017), publicats per Acantila
do en excel∙lents traduccions de
Xavier Farré, que també ha traduït
al català Terra del foc (Quaderns
Crema). Però, amésde la sevaobra
poètica, Zagajeswki també té una
producciónotabilíssimacomapro
sista. A part d’alguna novel∙la no
traduïda,destaquenelsseusassajos
literaris–Endefensadel fervor,Soli
daridad y soledad, Releer a Rilke– i
els seus volums de tall autobiogrà
fic,Dos ciudades, Una leve exagera
ción, i el dietari En la belleza ajena
(publicat perPretextos; tots els al
tres llibres esmentats estan editats
per Acantilado). En aquesta última
obrahihaunaentradaquepotserés
un bon resum de la seva estètica:
“En general, el gran no pot ser ex
pressat. En canvi, el petit sí: es pot
intentar”. Sobre aquesta qüestió
versen els seusmillors poemes: In
tentaalabaralmundoherido,Vapo
retto,Autorretrato,Enciudadesaje
nas, Cerezas silvestres, La noia de
Vermeer oCarta d’un lector, en què
diu: “Massa sobre la mort, / sobre
les ombres. /Escriu sobre la vida, /
sobre un dia normal / (...) Escriu
sobre l’amor, / sobre els llargs cap
vespres, /sobrel’aurora, /sobreels
arbres, /sobrela il∙limitadapacièn
cia /de la llum”.

ASTRIDMESEGUER
Barcelona

Drac Màgic va néixer el 1971 amb
l’objectiu de promoure el cinema
en català per al públic infantil i
difondre’l en l’àmbit educatiu en
clau transformadora. La creació
d’aquesta cooperativa cultural va
ser una iniciativa innovadora que
va sorgir en l’última etapa del fran
quismeambobjectiusradicalspera
l’època. Cinquanta anys després, la
tascaeducativadeDracMàgiccon
tinua vigent. “Avui dia, la tasca de
DracMàgic és més imprescindible
quemaiperquèvivimenunmónvi
sual i és necessari saber llegir les
imatges, interpretarles, descobrir
ne els significats tàcits i saber a qui
serveixen iperaquè”,vadirahiren
roda de premsa la codirectora de
contingutsMartaNieto.

Durant aquest temps, l’entitat ha
difós cinema infantil, ha incidit en
la pedagogia i en la divulgació de la
cultura audiovisual i ha potenciat
l’exhibició de cinema fet per dones
a través de laMostra Internacional
de Films de Dones de Barcelona,
creada el 1993. “El context ha can
viatmoltaquestsanysielsobjectius
s’han reformulat, però la culturade
la imatge com a objecte d’estudi

continua estant alsmarges, i és im
portant ampliar la mirada”, va as
senyalar la tambécodirectoraMar
gaAlmirall.Lesorganitzadoresvan
insistir en la necessitat de “posar
l’atenció en les diversitats” i poten
ciar una relació amb l’audiovisual
“que garanteixi la igualtat d’opor
tunitats i que construeixi imagina
ris inclusius i lliures de violència”,
així com fomentar que l’audiovi

sualserveixi“comunaeinaespecu
lativaperprojectaruna realitat que
encaranoexisteix”.

Percelebrarl’aniversarid’aques
ta cooperativa en “constant evo
lució” estan previstes diverses ses
sions de cinema a la Filmoteca de
Catalunya, una exposició virtual a
partir del 25 de maig que recons
trueix una part “fonamental” de la
història cultural catalana; una peça
audiovisual realitzada per la direc
tora gallegaXiana doTeixeiro amb
música d’Ángel Faraldo i veu de la
pensadora Donna Haraway, i una
identitatvisual renovada.
Avui es projectarà Emploi du

temps (Bernard Lemoine, 1967),
un curtmetratge emblemàtic dels
primers anys de Drac Màgic, i ja
està en marxa una campanya que
traslladarà al carrer, mitjançant
cartells,unasèriedepreguntesamb

què es pretén “obrir un diàleg”.
Dissabte serà el torn de la cinta

txeca La Ventafocs (1977), primera
pel∙lícula infantil doblada al català
amb una versió diferent del clàssic

contede fades. I a l’abril i almaighi
hauràdues sessionsdecinema:una
de dedicada a la relació del cinema
amb la història, amb José Enrique
Monterde i Casimiro Torreiro, i
unaaltrasobreelcinemaambl’edu
cació,per JosepMariaEsquirol.c

La cooperativa DracMàgic celebra
el seu trajecte regenerant imaginaris

50anysd’educació
audiovisual

ExiliataFrança,
AlemanyaielsEstats
Units,vatornara
Cracòviadesprésdela
caigudadelcomunisme

L’entitat ha programat
sessions de cinema
a la Filmoteca
i una exposició virtual
per al 25 demaig

REDACCIÓ Barcelona

Passats vintiun anys des de la
mortde l’arquitecteEnricMira
lles –el 3 de juliol del 2000–, el
2021 es perfila com l’any Mira
lles. La fundació que porta el
seu nom, amb el suport de
l’Ajuntament barceloní, la Ge
neralitat, l’Etsab i el COAC, ha
preparat sis exposicions i cicles
de conferències, al llarg de vuit
mesos, d’abril a desembre, per
evocar des de diferents angles
la figura de l’autor d’obres com
ara el Parlament d’Escòcia, a
Edimburg.
El programaMiralles s’inicia

rà el 15 d’abril al Saló del Tinell
amb l’exposicióAquarts de qua
tre..., centrada en la seva faceta
de projectista i il∙lustrada amb
els seus treballs per al parla
ment d’Escòcia, el cementiri
d’Igualada, el mercat de Santa
Caterina i el palau d’esports
d’Osca. Benedetta Tagliabue i
Joan Roig seran els comissaris
d’aquesta mostra.
Aquell mateix dia s’inaugura

ran dues exposicions més. Una
seràPhotos & collages, al Centre
d’Arts SantaMònica, amb obres
procedents de l’arxiu privat de
Miralles, que reflecteixen la se
va passió per aquests dos gène

res i se centren tant en la seva
vida professional com en la par
ticular... L’altra seràTo be conti
nued..., a la seu de la Fundació
Miralles, dedicada al llegat que
l’arquitecte va deixar al seu es
tudi i a la influència que ha tin
gut en la trajectòria delMiralles
Tagliabue EMBT. Martha
Thorne, directora executiva del
premi Pritzker, col∙laborarà en
la mostra.
Almaig s’obrirà el quart esde

veniment, Perpetuum mobile, al

DHUB, dedicat a la tasca deMi
ralles com a dissenyador de
mobiliari. Al juny s’inaugurarà
al COAC el cicle Converses,
que reunirà Rafael Moneo i Be
nedetta Tagliabue, Liz Diller i
Beatriz Coromina, i Soraya
Smithson i Carme Pinós. A l’es
cola, a partir del mes de setem
bre, evocarà a l’Etsab elMiralles
docent.c

EnricMiralles, evocat
amb sis exposicions
al llarg d’aquest any

El Tinell, Santa
Mònica, el DHUB,
l’Etsab, la Fundació
Miralles i el COAC,
seus de lesmostres
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L’arquitecte barceloní EnricMiralles


