
La cultura occidental té tres
potes: l’Odissea, que apor-
ta tot el fons grec; elsEvan-

elis, que proporciona el fons
místic, i la Divina Comèdia, que
facilita el substrat de modernitat
literària; vivim només d’això, de
la simbologia literària, artística i
ital d’aquests tres llibres”.

Creient-ho així, l’escriptor,
antropòleg i professor de grec i
cultura clàssica Joan Francesc
Mira (València, 1939), com si es
tractés d’undels treballs d’Hèrcu-
les (“que va, ell patia molt; jo,
m’ho passo bé”) els ha traduït al
català. Ho explica amb la natura-
litat i l’apassionament del savi. I
de la mateixa manera ho ha
traduït, especialment ara amb
els 12.000 versos dels 24 cants
que expliquen la tornada d’Ulis-
ses de la guerra de Troia, l’Odis-
sea (Proa), tot i que hi havia la
ersió canònica de Carles Riba,

“un dels grans moments del
català literari del segle XX”,
diuen els llibres.

Pregunta. No he llegit sence-
ra l’Odissea. Què m’he perdut?

Resposta. Doncs una de les
tres obres més importants de la
literatura occidental, la mare de
tot. De què? Doncs de coses tan
diferents com la creació d’Ulis-
ses, l’arquetip més important
que handonat les lletres per com
reflecteix els conflictes de la vida;
o l’elegància literària, inèdita
fins llavors; o la consciència del
fet creador, comquanHomer, en
elCant XII, deixa veure comafec-
tava la narració al públic: no s’ha-
ia vist fins llavors en literatura.
P.Ulisses és un heroi modern

encara vàlid, avui? Ho dic per-
què reforça sentiments com la
pietat, la fidelitat i l’amistat avui
clarament a la baixa, no?

R. En absolut; Ulisses és
etern, com l’obra. I els seus va-
lors, també. Els valors no són el
que fas sinó el que se suposa que
s’hauria de fer; i l’obra en té de
cabdals, com el de la fidelitat; el
de la lleialtat; el de la integritat i
coherència amb un mateix, com
demostra Telèmac, que fa el que

fa perquè és fill del seu pare i
com a tal actua en conseqüència
davant la família i el poder. Tam-
bé hi ha el de l’hospitalitat: sense
el respecte i l’acolliment al viat-
ger no hi hauria hagut mai co-
merç... I el de l’ordre: les úniques
criatures que no viuen en socie-
tat al llibre, que no tenen fa-
mílies ni lleis, són els cíclops, que
mengen carn humana... L’Odis-
sea mostra el valor de l’ordre,
com es restaura la societat quan
s’ha destruït l’ordre. Curiós: l’or-
dre, una cosa tan devaluada avui,
com a necessari... És un llibre
d’aventures, però també manual
de conducta ètica. Hi és tot!

P. Es queda amb algun episo-
di concret?

R. Buf! Potser dos, d’oposats:
un, quanUlisses, nàufrag a la pla-
tja dels feacis, se li apareixNausi-
ca, que estava jugant a pilota,
mig nua també; ell es tapa delica-
dament amb unes fulles... És pu-
radelícia; per contraposició, l’epi-
sodi de la matança dels preten-
dents, amb una descripció
gràfica descomunal sobre com
entren les llances a la carn de la
gent i com cauen taules i gots i
cossos... Però tambéhi ha la imat-
ge d’Arcos, el gos ja moribund
d’Ulisses, que ell no vol tocar per-
què no el reconeguin i el gos ja
només pot bellugar la cua...
Aquests moments de delicadesa
i qualitat literària grandíssima
per expressar tantes coses i senti-
ments no són a les epopeies
clàssiques escandinaves ni al Ro-
land ni enlloc. I això passa a
l’Odissea l’obris per on l’obris...

P.Parlar d’una versióde l’Odis-
sea en català és esmentar, per
força, la del tòtem Carles Riba.

R. Sí, és clar. D’entrada, cada
50 anys una cultura ha de revi-
sar tots els seus textos clàssics.
De la versió de Riba només puc
dir que és un gran poemade Car-
les Riba, escrit com ell feia. Pel
meu gust, gongoreja un xic.

P. La seva és més planera,
més narrativa?

R. A la de Riba sembla que hi

hagi un intent d’elevar el nivell
del vers, hi predomina l’ordre
poètic, com si fos alta poesia, el
to del llenguatge és molt alt i el
to original no era així. L’Odissea
és un gran poema narratiu o una
narració en vers; jo he volgut re-
produir la dinàmica narrativa de
l’obra, per això he optat per una
versió directa i transparent, sen-
se entrebancs: ni llenguatge po-
pular ni acadèmic.

P. És menys poètica, doncs,
menys bonica, la seva Odissea?

R.Depèndel concepte de boni-
ca. En qualsevol cas, la meva
versió es pot cantar: he fabricat
versos hexàmetres, però també
es pot llegir perfectament en
narració contínua.

P.Feiaunaprimera versió lite-
ral i després ajustava les famoses
13 a 17 síl·labes?

R. No, vaig anar a vers fet,
pràcticament acabat, només
amb petits retocs, entre d’altres
coses gràcies als comentaris de
l’editor Jordi Cornudella.

P. Vers fet i acabat de cop?
R. Estudio grec des dels 14

anys. Durant un any, vaig consul-
tar entre vuit i 10 traduccions i
vaig fer sis relectures de l’obra.
Ho tenia tot al cap i repassava
mentalment mil vegades els ver-
sos en grec; al principi, en cinc
hores de treball amb prou feines

feia 10 versos diaris; em sortien
callositats als dits d’anar
comptant tant: ta, ta, ta, ta... Mai
no vaig poder passar dels 25 ver-
sos al dia; durant dos anys. Ho he
fet perquè he volgut, m’agrada
perquè crec que s’havia de fer,
però també hi havia en mi un
component de servei públic, de
voler posar l’obra d’Homer al
màxim de gent possible.

P. La seva és la tercera
traducció completa de l’Odissea
després de la deRiba i JoanAlbe-
rich. No és sorprenent per una
llengua com la catalana?

R. No si es coneix la potèn-
cia excepcional de la literatura
catalana: el primer gran filòsof
en llengua romànica és Llull; el
millor poeta del XV és Ausiàs
March; la primera traducció
completa i en vers de la Divina
Comèdia és d’Andreu Febrer el
1429; el castellà no té la col·lecció
de clàssics de la Bernat Metge...
La cultura i la ideologia tenen la
seva dinàmica; amb l’economia
et poden fer la murga, però la
cultura pot anar per una altra

banda. El valencià no havia estat
tan arraconat en els últims 50
anys i ara la producció literària
culta en català és molt dominant
sobre la castellana a València.

P. El famós corredor
econòmic i de transports del Me-
diterrani ara aprovat afectarà en
positiu les relacions culturals en-
tre València i Catalunya?

R. Igual, al darrere dels inte-
ressos econòmics, farà canviar els
recels del poder públic valencià
—tant del PP com del PSOE— en-
vers Catalunya i el català. I així
en desbloquegen temes com els
deTV-3 i d’altres indústries cultu-
rals... En fi, com li passava a Ulis-
ses, que Atenea ens protegeixi i
ens desviï les llances...

H i ha petites joies que
creixen a llocs inversem-
blants. Una d’elles és

Comprendre. Revista catalana de
Filosofia, que coediten l’edito-
rial Herder i la Facultat de Filo-
sofia de la Universitat Ramon
Llull. Acaba de sortir el número
13/1 amb peces molt interes-
sants. La millor la signa un dels
pensadors nord-americans més
influents: Hilaty Putnam. Es titu-
la The Story of Pragmatism. Put-
nam defensa que l’obra de Wi-
lliam James i John Dewey (els
fundadors del pragmatisme) no
té res a veure amb el relativisme
de Richard Rorty. Completen el
número un text de MassimoMa-
rassi sobre el subjecte a la post-
modernitat; un escrit una mica
tronat sobre l’hermenèutica, del
mexicà Mauricio Beuchot; una
visió de Pedro Laín Entralgo de
Manuel Fraijó i un article docu-
mentat de Joan Ordi, Proves de
l’existència de Déu, on es revisa
el llibre Dios, un reto para la ra-
zón, de Pablo María Ozcoidi.

Els textos es publiquen en
versió original amb un petit re-
sum en anglès. De manera que
el de Putnam és en anglès i el de
Marassi, en italià. Els de Beu-
chot i Fraijó, en castellà; el que
signa Ordi, en català.

El tex sobre Déu és molt inte-
ressant. Dins un món cultural
on només sembla tenir-hi cabu-
da el raspall de l’amic i la nava-
lla de l’enemic, Ordi fa una
anàlisi minuciosa del que diu Oz-
coidi des de la discrepància.
Tots dos són creients, però amb
diferències immenses. Un exem-
ple. Ozcoidi pensa que els ateus
són dolents, corruptes (passa
per alt que hi ha més corruptes
creients i de dretes) i
antidemocràtics. Si se’ls deixa,
no paren ni davant l’assassinat.
Ordi acaba demanant una mica
de seny i respecte pels ateus. Té
raó, però els bisbes s’enfadaran.

JOAN FRANCESC MIRA Escriptor i traductor

“L’Odissea’ és aventura i manual d’ètica”
PENSANT-HO BÉ

Diferències
en la fe
Francesc
Arroyo

! Ja els altres, tots els
que havien fugit d’una mort
espadada,/ eren a casa per
fi, escapats de la guerra i
de l’ona,/ i ell tot sol,
freturós de tornar i de
l’esposa, el tenia/ una
augusta nimfa, Calipso,
divina entre dees,/ dins de
coves balmades, glatint
perquè fos marit d’ella.

! Tota la resta, llavors,
els que van defugir la mort
aspra,/ eren ja a casa,
després d’escapar de la mar
i la guerra;/ i només ell,
sospirant pel retorn, i
també per la dona,/ era en
poder d’una nimfa reial, la
divina Calipso,/ dins d’una
cova profunda, i la nimfa
volia casar-s’hi.

Joan Francesc Mira ha dedicat tres anys a traduir l’Odissea d’Homer al català. / tejederas

Homer, segons Riba o Mira

CARLES GELI

“Quan dels pretendents esquivat hagueren les piques” versus
“I després d’esquivar tots els colps de les llances/ dels preten-
dents...” (Cant XXII). Són les versions, respectivament, de Ri-
ba i Mira, que comencen l’Odissea, passada la invocació, així:

“Tenia callositats
als dits de comptar
versos; mai vaig poder
passar dels 25 al dia”

“La traducció que en
va fer Carles Riba és
un gran poema com
els feia ell; ‘gongoreja”
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V an tardar a enlairar-se, però,
quan ho van fer, van volar com
ningú. La història de les dones en

l’aviació és plena de grans noms i de
proeses. A les aviadores no els ha faltat
ni el coratge, ni la devoció, ni l’amor per
al vol. Ni tampoc la passió ni aquell punt

de bogeria i de pur plaer que marca els
grans pilots, les veritables criatures de
l’aire. Amelia Earhart, Amy Johnson, Li-
dia Litvyak —la Rosa Blanca de Stalingra-
d—, totes són llegenda. Aquí tenim les
nostres. I d’una d’elles, la gran Mari Pe-
pa Colomer (Barcelona, 1913-Surrey, Reg-
ne Unit, 2004), la primera aviadora cata-

lana, la primera a Catalunya que va acon-
seguir el títol de pilot (el 1931, als 17
anys), se’n publica avui mateix una bio-
grafia, L’aventura de volar, de Betsabé
Garcia (Ara Llibres). Menuda, rossa,
amb ulls clars i una expressió de picar-
dia, la Mari Pepa va ser, a més d’una
pionera, el que s’acosta més a una pilot

de combat que va solcar el nostre cel
durant la Guerra Civil. La biografia resse-
gueix els seus passos aeris i desvetlla
dades de la vida d’una dona formidable
que ni tan sols quan ja era gran i
conduïa unMini per Anglaterra, on es va
haver d’exiliar, va deixar de pilotar-lo
com si fos un avió. Passa a la pàgina 2

NOVEL·LA

Crítica de la darrera
obra de Ferran Torrent:
‘Ombres en la nit’

TEATRE

‘Qui té por de Virginia
Woolf?’, ‘deconstruïda’
al Teatre Romea

La primera al cel
Apareix ‘L’aventura de volar’, la biografia de la pionera de l’aviació catalana, Mari Pepa Colomer

Pàgina 5 Pàgina 7

JACINTO ANTÓN

Maria Pepa Colomer, davant de les hèlices d’un avió, la passió d’una pionera que ara ja té biografia. / arxiu particular de montserrat carreras colomer



Amb Thank you Satan l’Ester For-
mosa Quartet que encapçala Es-
ter Formosa tanca la trilogia dedi-
cada a tres grans poetes catalans,
Jordi Guardans, Feliu Formosa i
ara Joan Casas. L’espectacle se
centra en cançons de Léo Ferré
(1916-1993), entre les quals les
més emblemàtiques de l’inoblida-
ble cantant, poeta i anarquista
francès, traduïdes per Joan Ca-
sas. El concert s’ofereix el 26 d’oc-
tubre al Teatre Lliure de Gràcia
(Barcelona).

Comprar i beure

L ’argentí Daniel Veronese
està a punt d’estrenar la
seva versió de Qui té por

de Virginia Woolf? d’Edward Al-
bee amb repartiment català,
un dels muntatges més espe-
rats de la temporada barceloni-
na. D’entrada perquè la peça
d’Albee és d’una fúria explosi-
va; els jocs d’amor-odi entre
George i Martha, la parella pro-
tagonista —interpretada per
Liz Taylor i Richard Burton a
la gran pantalla—, són d’una in-
tel·lectualitat perversa i corro-
siva. I els seus diàlegs, d’una
acidesa controlada, però indi-
gesta. Veurem què en queda de
tot això en la versió del direc-
tor argentí perquè, i aquest és
l’altre gran al·licient, Veronese
és conegut i lloat per la seva
deconstrucció dels clàssics, els
desmunta i els torna a muntar
sovint amb peces noves com po-
den ser fragments d’altres
obres teatrals o al·lusions
cinematogràfiques. Ja ho ha fet
amb Txèkhov (Les tres germa-
nes eren interpretades per ho-
mes a Un hombre que se ahoga i
Oncle Vània es convertia en Es-
pia a una mujer que se mata) i
amb Ibsen (la seva Casa de ni-
nes es titulava El desarrollo de
la civilización venidera i Hedda
Gabler passava a ser Todos los
grandes gobiernos han evitado
el teatro íntimo). No ha canviat
el títol d’aquest Albee, senyal
que potser en aquesta ocasió

s’ha contingut més. L’únic que
sabem sobre el muntatge a ho-
res d’ara és que abans de co-
mençar els assajos va demanar
als actors (Emma Vilarasau i
Pere Arquillué juntament amb
Mireia Aixalà i Ivan Benet) que
es desfessin de totes les idees
teatrals que tenien sobre el ma-
terial per poder encarar-lo
com “un dard llançat a la fos-
cor”.

>> Christoph Marthaler és un
dels directors més radicals i bri-
llants de l’escena suïssa-aleman-
ya, un poeta escènic que combi-
na l’humor i la melangia, la luci-
desa crítica i la lleugeresa inno-
cent amb un domini extraordina-

ri del temps i de l’espai. Ho vam
comprovar amb Els 10 mana-
ments (Teatre Lliure, 2005), un
deliciós mosaic teatral que ens
traslladava al Nàpols de Raffaele
Viviani; amb Maeterlinck (Tea-
tre Municipal de Girona, 2007),
una autèntica simfonia de
màquines de cosir sobre la vida
del poeta belga que ens situava
en un taller de costura de princi-
pis del s. XX; i amb Platz Mangel

(Teatre Municipal de Girona,
2009), una reflexió sobre els abu-
sos i les carències del sistema
sanitari públic a partir de la ruti-
na en un sanatori d’altitud.

Enguany, Marthaler torna al
festival Temporada Alta de Giro-
na amb unmuntatge que va pre-
sentar al vestíbul de l’estació
central de Basilea el 1996: Els
viatges de Lina Bögli, basat en
les cartes que una mestra suïssa

escriu a una amiga imaginària i
en les quals narra les seves aven-
tures pels països exòtics que visi-
ta durant el viatge que emprèn
per fugir d’un amor impossible.

La biografia de la senyoreta
Bögli és ben curiosa: va néixer el
1858 i era filla d’un camperol.
L’estiu de 1892 va iniciar un viat-
ge que va durar exactament 10
anys i que la va dur a Austràlia,
Nova Zelanda, Samoa, Hawaii,

els Estats Units i Canadà. A par-
tir d’extractes dels seus diaris, pu-
blicats el 1910 sota el títol d’Enda-
vant!, Marthaler posa en escena
la seva personalitat paradoxal:
per un costat, era ordenada, pul-
cra i puntual com a bona suïssa;
per l’altra, audaç i aventurera
però carregada de prejudicis i
convencions. El que ella no va
dir, però, en publicar la crònica
dels seus viatges és el motiu real
que la va dur a aquest exili volun-
tari: el seu amor per un oficial
polonès a qui temia destruir-li la
carrera si acceptava la seva pro-
posta de matrimoni.

>> Lagartijas tiradas al sol és
el nom d’un col·lectiu mexicà di-
rigit per Luisa Pardo i Gabino Ro-
dríguez que aquest últim any ha
estat considerat com una de les
grans revelacions del teatre inter-
nacional. Conjuntament amb el
Festival d’Automne de París i el
Teatro Central de Sevilla, el festi-
val Temporada Alta ha progra-
mat el segon lliurament del seu
projecte Rebeldías titulat El ru-
mor del silencio, unamena de do-
cumental escènic a partir d’imat-
ges històriques, projeccions
simultànies, joguines i cançons;
un viatge reivindicatiu i simbòlic
cap els anys 60 i 70 a Mèxic, èpo-
ca convulsa que va empènyer els
universitaris a mobilitzar-se.

LLIBRERIA Le Nuvole
per ANA PANTALEONI

CANÇÓ Thank you Satan
per J. A.

MOSTRA DE CINEMA ÀRAB I
MEDITERRANI DE CATALUNYA
Fins al 23 d’octubre
www.cinebaix.com/mostra

QUI TÉ POR DE VIRGINIA
WOOLF?
Teatre Romea, a partir de demà

ELS VIATGES DE LINA BÖGLI
Teatre de Salt, divendres 21
i dissabte 22, a les 21 hores

EL RUMOR DEL SILENCIO
Sala La Planeta, dissabte a les 21
hores i diumenge 23, a les 18 hore

‘Qui té por de Virginia
Woolf?’ és un dels
muntatges més esperats
de la temporada

Veronese, Marthaler
i sargantanes

L es revoltes populars a
Egipte que van acabar
amb el règim de Hosni

Mubarak han focalitzat els mit-
jans de comunicació els darrers
mesos. De retruc, en altres
països àrabs com Síria o Tuní-
sia, s’han esdevingut uns canvis
socials i polítics en els quals el
cinema ha fixat la mirada. El
país dels faraons és el convidat
d’aquest any en la V Mostra de
Cinema Àrab i Mediterrani de
Catalunya que exhibeix, fins al

dia 23, una selecció de pel·lícu-
les de ficció i documentals sig-
nats per realitzadors de països
àrabs i d’altres de l’altra riba del
mediterrani.

Dels sis films egipcis en des-
taquen dos de realitzats després
de les revoltes de la plaça de
Tahrir, que van insuflar aire de
renovació per tot el Mediterra-
ni: Divuit dies (18 Days), dirigida
per un conjunt de 19 realitza-
dors egipcis i el documental Pro-
hibit (Mammou), d’Amal Ram-
sis.

Malgrat les reduccions per la
crisi, aquest festival nascut a
Sant Feliu de Llobregat, creix, i
a la seu primera de CineBaix
s’uneix la de la Filmoteca de Ca-
talunya, convertida en nova seu
estable a Barcelona. Per la seva
banda, Vic i Igualada també pro-
gramaran sessions especials,
amb alguns dels treballs.

Entre les seccions d’aquest
festival destaca un homenatge a
les dones musulmanes que,
lluny del clixé de submissió ge-
neralitzat, ha tingut un paper

vital per aconseguir l’èxit en-
front del poder establert. Entre
les pel·lícules destaquen la liba-
nesa Dones d’Hezbollah, de Ma-
her Abi Samra i les egípcies Do-
nes del Caire, de Yousry Nasrall-
ah i El Caire 678, de Mohamed
Diab.

Un altre dels homenatges
previstos és el del director sirià
Omar Amiralay, mort recent-
ment, del que es projectaran els
documentals There are so many
things still to say i A plate of sar-
dines.

Una altra novetat d’aquesta
cinquena edició és la secció Do-
nes de l’altra riba, on es podran
veure treballs sobre el món
àrab realitzats per directors
europeus, com els documentals
Vés-te’n - Diari de la plaça Tahri
i el conte d’amor Eskandereya.
Alexandria, o el curtmetratge
Dones que valen com 100 homes,
de Marc Almodóvar, que
assistirà al festival per presen-
tar els seus treballs i xerrar
amb els espectadors.

Els aires de la plaça Tahrir arriben a Barcelona

Núvols que van i vénen igual com
aquest projecte que, per fi, arriba
per quedar-se. És la llibreria italia-
na Le Nuvole, una petita joia al
bell mig del barri de Gràcia, a to-
car dels cinemes Verdi. “És un
projecte cultural que teníem al
cap des de feia molt de temps. La
comunitat italiana és tan gran i
està tan arrelada a la pròpia cultu-
ra que no s’entén que no tingués
cap llibreria a Barcelona. A París

n’hi ha dues”, explica Francesca
Coradeschi, una de las sòcies.
“No només és per als italians que
viuen a Barcelona, sinó també
per als molts espanyols que esti-

men el nostre
país”. A la ciu-
tat hi ha
21.655 perso-
nes de nacio-
nalitat italia-
na. A Le Nuvo-
le, dirigida
per una roma-
na i una mila-
nesa, s’hi tro-
ben novetats
però també
clàssics ita-

lians, a més de tallers per apren-
dre la llengua. El local convida a
quedar-s’hi.
Le Nuvole. Carrer de Sant Lluís, 11.
Barcelona. 93176640

Els viatges de Lina Bögli, que es podrà veure al Teatre de Salt.

BEGOÑA BARRENA

J. Á. M.
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Ve de la pàgina 1
Durant la Guerra Civil, Mari Pepa
Colomer va entrenar joves avia-
dors per defensar la República, va
dur a terme missions de propa-
ganda, pagadoria i trasllat de fe-
rits del front, i fins i tot va llançar
bombes en perillosos vols de pro-
ves d’artefactes explosius. El gene-
ral Queipo del Llano sembla que
li tenia una mania especial: per
ràdio deia que es faria una carte-
ra amb la pell de “esta mujer que
se cree que es piloto”.

El vol la va captivar des del pri-
mer moment. La biografia, que
en part també és una petita
història social de l’aviació a Cata-
lunya, recull les seves impressio-
ns inicials. “Em va encantar. De
veritat. Un cop era dalt l’avió no
podia apartar els ulls de la palan-
ca. La curiositat em matava i no
deixava d’atabalar el pilot amb
preguntes. No gosava demanar-li
el que volia, però finalment m’hi
vaig llançar i li vaig demanar:
‘Què passaria si jo l’agafés?’ M’es-
perava qualsevol cosa; però no,
emva dir: ‘És clar, agafa-la!’. I vaig
pilotar per primer cop”. Tota la
bellesa de lamàgia dels aeroplans
i de l’enamorament de l’aire és en
aquest paràgraf.

El llibre de Betsabé Garcia, es-
crit des de l’entusiasme pel perso-
natge i amb la filla de la Mari Pe-
pa, la Montse, com a font princi-
pal, traça el perfil de la pilot des

de la seva infantesa. No hi falta el
típic episodi de qualsevol aviador
que es valori: el 1921, als vuit
anys, intentant volar va saltar del
balcó de casa seva a laRambla del
Prat de Barcelona, en un segon
pis, aferrada a un paraigua, i es va
trencar les dues cames. Si hagués
viscut a Des Moines (Iowa) s’hau-
ria llançat des del graner. “Elmeu
punt fort sempre va ser aquest:
que no penso mai”, deia la Colo-
mer.

L’autora de la biografia desta-
pa una infància que, malgrat les
aparences, no va ser feliç. La ma-
re, Encarnación Luque, era una
dona difícil, aprensiva i rígida, ob-
sessionadaamb lahigiene i les for-
mes, el pitjor per a una filla de
naturalesa gamberra com laMari
Pepa, que preferia els pantalons
que les faldilles i li agradava dis-
fressar-se de noi i embrutar-se
com més millor (i això abans de
furgar en els motors). El pare, en
canvi, Josep Colomer, de la burge-
sia tèxtil de Sabadell, tenia un
tarannà bohemi i era amant de
l’art (amic de Picasso). També era
un jugador que va dilapidar conti-
nuadament els recursos familiars.
Però vadonar suport a la seva filla
en això de volar (abans de fer-ho
ellmateix—figuradament—: volar
i abandonar dona i fills anant-se’n

a l’Uruguai). La Mari Pepa havia
descobert aquella passió quan
uns amics d’estiueig de Calafell,
en lloc de portar-la a l’orxateria de
costum, la van arrossegar amb
ells a un aeròdrom. El cas és que
un dia es van presentar davant de
Josep Canudas, responsable del

camp del Prat, la Mari Pepa i el
seu pare i aquest li va fer saber
l’obsessióque tenia la filla per pilo-
tar avions. BetsabéGarcia especu-
la amb la idea que a Canudas, ho-
memodern, europeista, republicà

i llest, la idea d’una noia aviadora,
a més de casa bona, li semblava
un magnífic reclam publicitari
per a la incipient popularització i
enlairamentde l’aviació aCatalun-
ya, el seu negoci.

La Mari Pepa va fer el curs,
que valia un dineral, enganyant
la mare, que es pensava que la
nena anava a La Cultura General
de la Dona, fins que es va trobar
la foto de la filla a la primera
pàgina de La Vanguardia el 22 de
gener de 1931: la Mari Pepa ha-
via aconseguit tres dies abans,
amb 17 anyets encara, treure’s el
títol de pilot; la primera a fer-ho.
La maca i joveníssima aviadora
es va convertir en una celebri-
tat. Quan va fer els 18 i es va
voler treure el carnet de cotxe li
van donar sense haver de passar
l’examen, amb la consideració
que “si pot pilotar un avió,

podrà conduir un automòbil”.
La Mari Pepa va continuar vo-

lant. Va acumular amb esforç
prou hores per ser autoritzada a
portar passatge i poder-se dedicar
professionalment a l’aviació. En-
tre els seus instructors hi figurava
Josep Carreras i Dexeus, Jep, que

es convertiria en el seumarit des-
prés de la guerra. El 1935 va acon-
seguir el títol d’instructora. I lla-
vors va arribar la guerra. Els Ser-
veis d’Aeronàutica de la Generali-
tat la van reclutar. La citació amb

data del 24 de juliol de 1936 diu:
“Sírvase presentarse en este aeró-
dromo (El Prat) donde con el ca-
rácter demovilizado, prestará sus
servicios comopiloto”. L’hi van en-
viar a nom del “Sr. Don Mariano
Pepa Colomer Luque”.

Estava autoritzada a circular
per tot Catalunya excepte en les
zones de guerra. Entre els avions
que va pilotar (la biògrafa Garcia
noendónadetalls: es confessades-
coneixedora de tot el que es rela-
ciona amb l’aeronàutica, i es nota)
hi figurava el DH 84 Dragon, amb
capacitat per a vuit persones, que
va utilitzar per al transport de fe-
rits del front d’Aragó a Barcelona.
També, deia, va portar de passeig
a “amigues” del president Com-
panys. “Havia de sermolt discreta
sobre la passatgera que portava”.

El 1936, la Generalitat va crear
l’Escola de Pilots Militars amb la

A dalt, Mari Pepa Colomer el 1935 en un aparell Aviatik fent
d’instructora de vol d’un alumne, assegut al davant. A baix, el carnet
de pilot de la pionera aviadora, amb la data de lliurament: 19 de gener
de 1931. Al costat, ja gran, Colomer passa pel costat d’una avioneta
a l’aeròdrom de Sabadell durant una de les seves visites a Catalunya.
/ arxiu fotogràfic del centre excursionista de catalunya / efe

La jove pilot era
un gran reclam
per a la incipient
aviació catalana

Va transportar ferits
del front i també
amigues del
president Companys

A la guerra va llançar
bombes en perillosos
vols de proves
de material explosiu

Quan tenia vuit anys,
intentant volar
va saltar del balcó i es
va trencar les cames
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Recomanem...

Una bretona internacional, Yelle,
ha explosionat al món del techno
en els darrers tres anys. Amb Pop
Up, el seu àlbum de debut, Yelle
va mostrar una manera de cantar
rapera i despresa. Se li reco-
neixen diverses influències (Jac-
ques Dutronc, Cindy Lauper,...).
Avui torna a la sala Razzmatazz
amb un nou treball al sarró, un
ben recomanable Safari Disco
Club. No us perdeu temes com
Que veux-tu, La Musique o Safari
Disco Club, o recuperar Ce Jeu.

És una oportunitat per colar-se
en edificis vetats la resta de
l’any. Aquest cap de setmana, la
segona edició de la 48H Open
BCN permet visitar 154 edificis
de Barcelona, de franc. Habitat-
ges, palaus, museus, hotels,
com la Fonda Espanya... Entre
les joies, 10 edificis d’Enric Sag-
nier, de qui es pot veure aquest
dies una exposició. http://48ho-
penhousebarcelona.org/

P otser no sigui Nova Or-
leans o una església pres-
biteriana de Harlem,

però a partir de dissabte Cata-
lunya (i Andorra) serà un punt
importantíssim del gospel. I és
que comença la tretzena edició
del festival Els Grans del Gospel
que arribarà a deu poblacions
catalanes i dues d’andorranes
des d’aquest dissabte fins als
voltants de Nadal. Segons
l’organització de l’esdeveni-
ment, “cada vegada hi ha més
professionalitat a casa nostra
en matèria de gospel” i, a més,
“cada vegada hi ha més músics
estrangers que acaben arrelant
al nostre país”.

Un exemple d’això són els
Goliards, liderats per Òscar Al-
berdi, que disposen de dos
músics catalans, un saxofonista
francés, una cantant irlandesa i
dos membres del conegut grup
Playing for Change: l’angoleny
Hugo i l’holandès Clarence Be-
kker. Tot i que pugui semblar
de petit format la banda catala-
na sona amb potència i amb ale-
gria. De fet, els Goliards seran
al Pòrtic Festival, que se cele-
bra dissabte a la barcelonina
Luz de Gas, juntament amb els
anglesos Bethel Gospel Choir,
els nigerians African Gospel
Choir i els francesos One Heart
Gospel. El mateix dissabte al

migdia hi ha una actuació del
Taller de Gospel amb el gran
mestre camerunès Emmanue-
lle Djob a l’església de Sant Fe-
rran. No us ho podeu perdre, ja
sigui pel domini musical de
Djob com per l’energia que hi
haurà.

Un Taller de Gospel? La
història de Goliards i d’aquest
estil musical associat a l’espiri-
tualitat afroamericana va molt
lligada al Taller de Gospel que
va néixer a Barcelona el 1997
com a resultat de la unió entre

un grup d’aficionats a lamúsica
de New Orleans i tota la
tradició musical afroamericana
en general. En un principi es
tractava de donar a conèixer i
popularitzar el gospel, però pos-
teriorment, aquest objectiu es
va veure ampliat amb altres dis-
ciplines relacionades amb
aquesta rica cultura producte
de la fusió de les cultures africa-
na i europea en un territori es-
trany a ambdues cultures,
Amèrica.

Al mateix temps, el Taller de
Gospel també pretén ser un
punt de trobada per a tots els
amants del gospel i la cultura
afroamericana per tal de por-
tar a terme activitats que aju-
din a difondre aquest tipus de
música.

Entre la llista de concerts
d’aquest festival que s’estén
com una taca d’oli per tot el
país destaca el que faran el 16
de desembre a l’Auditori els mí-
tics The Golden Gate Quartet,

padrins del gènere. També cal
parar atenció a l’actuació de la
banda de Nova Orleans Joyful
Gospel a Escaldes el 9 de desem-
bre o la contenció emocionada
de la ChicagoMass Choir al Tea-
tre-Auditori de Sant Cugat el 15
de desembre. Tot plegat, un
luxe.

48H OPEN BCN
per J. Á. M.

Gospel, el gust
per l’energia vocal

Dijous 20
Mine! El grup de pop barcelo-
nès publica un EP especial com a
traca final de la gira i el presenta
a La [2] d’Apolo, a les 21 hores (6
euros).

Maria Schneider. Una de les
grans dames del jazz, potser la
més aclamada per la crítica, ac-
tua al Palau de la Música dintre
del Voll Damm Festival de Jazz, a
les 21 hores (de 18 a 48 euros).

Divendres 21
Miquel Gil. Probablement una
de les actuacions més esperades
perquè ve de la mà del nou disc

del músic valencià. Cançons tra-
dicionals i textos contemporanis
a L’Auditori, a les 21.30 hores (15
euros).

Sergio Dalma. Una màquina de
crear èxits i de construir am-
bients romàntics. Al Palau Sant
Jordi, a les 21.30 hores (25 eu-
ros).

Dissabte 22
Josep Maria Farràs Trio. Al
Voll Damma Festival de Jazz des-
taquen ofertes com la que s’ofe-
reix a l’hotel Havana a les 19.30
hores, tot plegat amb un còctel
(12 euros).

Muchachito Bombo Inferno.
En Jairo i companyia tanquen gi-
ra i ocuparan el Fòrum per allibe-
rar tota la seva energia, a partir
de les 22 hores (18 euros).

Diumenge 23
Ribermúsica. A partir de
migdia valdrà la pena fer una vol-
ta pel passeig del Born. Hi haurà
tallers arreu. El divendres Cesk
Freixas actuarà a l’Euskal Extea
del carrer Montcada, a les 22 ho-
res.

Dilluns 24
Disco Kings DJs. Bona oportu-
nitat per acostar-se al Marula Ca-

fé i un xic abans de la mitjanit
posar el cos a to amb una sessió
boníssima, ideal, per ballar músi-
ca que fa moure el cos.

Dimarts 25
Nneka. D’origen nigerià i amb
un so ben europeu, aquesta veu
profunda es capbussa en l’indie i
en trip-hop, a la sala Bikini a les
21 hores (22 euros).

Dimecres 26
Guano Apes. Tornen després
de vuit anys amb un nou disc,
Bel Air, i seran a La [2] d’Apolo a
les 21 hores, amb tota la seva
intensitat en directe (22 euros).

Concerts

ELS GRANS DEL GOSPEL
Del 22 d’octubre
al 22 de desembre

Cinquè títol
que l’exquisit
escriptor irlan-
dès John Ban-
ville signa amb
a q u e s t
pseudònim, re-
servat per a
quan fa novel·-
la negra, com

aquesta on la desaparició de la
doctora April Latimer al Dublín
dels anys 50 dóna peu a l’autor
d’El Lèmur per parlar de violència
domèstica i dogmatisme cristià.

Magnífica no-
vel·la cavalle-
resca del segle
XIV que relata
les aventures
militars, senti-
mentals i mo-
rals del jove
Curial per mig
Europa i el

Pròxim Orient. Sòlidament
construïda, aquesta novel·la di-
vertida i apassionant, amb la
càrrega didàctica pròpia de l’èpo-
ca, arriba en una edició crítica
amb més de 300 pàgines
d’introducció, comentaris i glossa-
ri a càrrec de Lola Badia.

A LA RECERCA DE L’APRIL
Benjamin Black
Bromera
294 pàgines. 19,50 euros

Des d’una de
les primeres il·-
lustracions de
les que es té co-
neixença (set-
embre de 1871)
a magnífiques
fotografies en
color actuals a
tota plana; des

de gràfics explicatius de l’estructu-
ra a l’anàlisi de la geografia i places
castelleres, passant per la música,
de la mà d’experts com Xavier Bro-
tons i Joan Beumala. Tot sobre el
món casteller, en un luxós format
on s’ensuma ja l’aire nadalenc.

Fou publicat el
1925 però ara
arriba en
català aquest
exercici d’ “hu-
manisme il·lus-
trat”, com diu
en el pròleg el
catedràtic Fer-
nando Bronca-

no. Una de les estrelles intel·lec-
tuals dels anys 20 (i futur Nobel)
qüestiona la influència negativa de
la moral sexual de l’Església en
l’educació dels joves en prohibir
tota relació no orientada a la
reproducció.

TECHNO Yelle
per J. F. F.

El músic camerunès Emmanuelle Djob.

Els Grans del Gospel és
un festiva potent que
enguany porta The
Golden Gate Quartet

CASTELLS I CASTELLERS
Diversos autors
Lunwerg
304 pàgines. 39,50 euros

CURIAL E GÜELFA
Anònim
Quaderns Crema
768 pàgines. 29 euros

EN QUÈ CREC JO
Bertrand Russell
Proteus
88 pàgines. 12 euros

JOAN FOGUET

Novetats
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E s fa estrany tenir David
Iñíguez assegut al davant
menjant calamars. Te

l’imagines sempre a la cabina
d’un Xato omesurant a passes la
longitud de la pista d’un antic
aeròdrom de la Guerra Civil.
Iñíguez és un dels nostres mi-
llors especialistes en història de
l’aviació militar. Autor d’El ves-
per de la Gloriosa, sobre els
camps de vol republicans del Pe-
nedès durant la batalla de l’Ebre
(Llibres deMatrícula, 2002), ara
està embrancat amb el seu col·-
lega historiador David Gesalí en
un nou llibre sobre l’aviació a
Catalunya durant la guerra i
que apareixerà cap a finals
d’any. “La Guerra Civil va arra-
sar la nostra incipient aviació”,
apunta Iñíguez. “Va ser una
oportunitat perduda. Els plans
d’aeròdroms i l’aviació comer-
cial es van abandonar. La
indústria es va enfonsar. Es van
acabar les beques, els festivals
aeris populars, la promoció de
l’aeronàutica.Molts dels nostres
pilots es van morir o es van exi-
liar i no van tornar a volar més,
com exemplifica el cas de Mari
Pepa Colomer”.

Iñíguez valora que apareguin
biografies dels nostres pilots.
“No vaig conèixer la Mari Pepa,
però vaig anar a l’enterrament a
Reus i he parlat amb aviadors
que van ser alumnes seus. Era
molt bona aviadora. Va fer volts
d’enllaç amb el front d’Aragó. Vo-
lava amb elmosquetó als genolls
com a la I Guerra Mundial. No
està documentat però sembla
que va arribar a fer vols de gue-
rra. Sens dubte va provar bom-
bes. El marit, Josep Carreras,
era un aviador imponent, amb
una gran carrera. El 1936 va fer
el gran vol de l’aviació catalana
de Barcelona a Guinea, va portar
la legació republicana a l’enterra-
ment d’Ataturk, va ser membre
de la RAF, pilot personal de Lord
Forbes i el van guardonar amb
l’orde de l’imperi britànic”.

El nou llibre, que publicarà
Dalmau, comptarà amb un sor-
prenent assortit d’imatges i tam-
bé ambuna part sobre els antece-
dents de l’aviació a Catalunya.
“Se sap poc que aquí es van fabri-
car 50.000 motors Hispano-Sui-
za V8, els que portaven els avions
aliats a la I Guerra Mundial, o
que es va dissenyar en una farga
d’Olot un avançat turboreactor...
el 1917!”. El volum tindrà un ca-
pítol dedicat a les aviadores cata-
lanes, i inclourà la tercera gran
aviadora, Raimunda Elías, molt
menys coneguda que la Mari Pe-
pa i Dolors Vives. De les nostres
aviadores, Iñíguez recorda que,
tot i que sónpersonatges fenome-
nals, a Catalunya l’accés de les
dones a l’aire va arribarmés tard
que en altres indrets. La primera
dona que va volar en un aeroplà
va ser Thérèse Peltier, el 1908. La
primera que va obtenir una lli-
cència de pilot, la baronessa Ray-
monde de Laroche, ho va fer el

1910. La primera espanyola que
va obtenir el títol de pilot va ser
lamadrilenyaMaría Bernaldo de
Quirós, el 1928 (17 anys després
que el primer home a Espanya).
El 1911 una dona va volar per pri-
mera vegada de nit i el 1921 ho va
fer una afroamericana (la prime-
ra persona de raça negra). Tres
anys abans que la Mari Pepa fos
la primera catalana a treure’s el
carnet, Amelia Earhart creuava
l’Atlàntic.

Iñíguez i Gesalí tracten al
seu llibre alguns dels as-
sumptes inèdits o poc coneguts
de la Guerra Civil. Entre ells, el
cas del “Sturmovik català” —un
avió similar al tanc aeri dels
russos a la II Guerra Mundial—,
que va portar de cap l’espionat-
ge franquista; el duel salvatge
entre un zapatones (un
hidroavió Heinkel 59) i un Bre-

guet 19 republicà sobre Arenys,
el Stuka de la platja de Coma-ru-
ga, la caça nocturna sobre Bar-
celona o la mort el 1937 del
capità Ramon Torres, intrèpid
aventurer (i torero!), tombat
amb el seu bombarder Breguet
460 Vultur, un estrany prototip,

a l’Alt Empordà, després d’un
enfrontament amb el Canarias.
“Queden molts aspectes de la
guerra per dilucidar i revisar”,
avisa Iñíguez. Un capítol
eloqüent i churchillianament ti-

tulatMai tan pocs han estat tant
oblidats, fa referència a “casos
de joves pilots anònims com Pé-
rez Chulvi, Cortizo, Monje, So-
riano o Cuesta”.

Tambéhi apareixen granspio-
ners poc estudiats, com Marià
Foyé i Rafols, propulsor —i val-
gui la paraula—del vol sensemo-
tor a Catalunya, sota la direcció
del qual es van construir el 1930
el primer planador català. “Foyé,
fundador dels Falziots de Pales-
tra i impulsor de la Setmana Ca-
talana de Vol a Vela, que havia
après a volar i obtingut el títol de
pilot a Alemanya, vamorir a Tar-
dienta, al front d’Aragó, quan
l’aparell Dragon Rapide que pilo-
tava va ser tombat per caces
Heinkel H-51 dels alemanys, els
mateixos que el van ensenyar a
volar. El nét encara en conserva
els pantalons tacats de sang”.

Mari Pepa i la seva amiga, l’altra
famosaaviadora catalana, l’encan-
tadoraDolors Vives, entre els seus
professors. La Mari Pepa va for-
mar 70 alumnes. Els havia de pre-
parar per entrar en combat amb
només 20 hores de vol. L’aviadora
explicava que l’únic que podia fer
era ensenyar-los a fugir d’un altre
avió. “L’única manera era fer mig
looping. No importa quin tipus
d’avió estiguis pilotant, sempre
pots fer aquesta tombarella i volar
a l’inrevés una estona fins que
saps que estàs segur”. Deu dels
seus alumnes van morir al front.

Segons la biògrafa, malgrat la
tasca militar, els riscos i l’odi de
Queipo del Llano, el compromís
ideològic de la Mari Pepa era nul.
“La política no entrava en el seu
pensament”. Quan va acabar la
guerra ella i els aviadors de l’esco-
la van passar a França amb els
seus avions. Allà es va casar amb
Carreras. Apunta Betsabé Garcia
que no va ser perquè n’estigués
enamorada (l’autora deixa caure
que laMari Pepa possiblement no
s’hagués casat mai). Però Carre-
ras tenia importants amistats
britàniques (Lord Forbes i Lord
Beaverbrook, ministre de l’Aire
amb Churchill, eren els seus
amics) i això va possibilitar que la
parella de pilots pogués fugir a
Gran Bretanya. Ell va seguir sent
aviador, però la Mari Pepa no va
tornar a pilotar mai més. Simple-

ment estava fora del seu abast.
Però segueix mostrant corat-

ge. Va tirar endavant els seus fills
en les difícils circumstàncies
d’una estrangera en un país en
guerra i després en postguerra.
Més tard va tornar enalgunes oca-
sions a Catalunya —en un d’aque-
lls viatges, el 1982, a Salou, el seu
marit va morir d’un infart—, però
nova voler tornar a viure aEspan-
ya. A Anglaterra conduïa un Mini
i “sempre la detenien per excés de
velocitat”. Amb la filla Montse va
muntar una escola d’equitació (el
2002, un dels cavalls li va arren-
car el polze d’una mossegada:
toujours el risc). En la darrera eta-
pa de la vida va patir demència
senil i va morir en un centre
d’atenció especial als 91 anys.

“La noia que pilotava avions”,
com la descriu Betsabé Garcia al
seu llibre, en què, en la línia de la
nova no ficció, s’inclou ella ma-
teix i la seva recerca (de vegades
amb reflexions prescindibles), va
tenir una vida llarga i emocio-
nant, especialment en la primera
part. Descavalcada dels núvols, va
haver de renunciar al seu gran
somni. Però ho va fer sensemirar
enrere i sense lamentar-se, per la
qual cosa segurament fa falta tant
de valor comper agafar el coman-
dament d’un aeroplà.

DAVID IÑÍGUEZ Historiador

“La guerra va arrasar la nostra aviació”

Un pioner
desconegut a

principis de segle
amb un aeroplà, a
l’hipòdrom de Can

Tunis. A sota,
l’historiador de
l’aviació David

Iñíguez, fotografiat
al costat de la

reconstrucció d’un
caça Polikarpov I-16

Mosca.
/ arxiu ángel sánchez

JACINTO ANTÓN

L’única cosa que
podia fer era
ensenyar-los a fugir
fent un mig ‘looping’

A Anglaterra conduïa
un Mini i sempre
la multaven per
excés de velocitat

El capità Ramon
Torres, ex torero, va
pilotar un estrany
Bruguet Vultur
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