EL PAÍS, dijous

Llibres i televisió
BELÉN GINART

L

a televisió i els llibres han tingut
històricament una relació difícil. La mateixa, en qualsevol cas, que la pantalla
manté amb altres arts com per exemple
les escèniques. La necessitat d’eixamplar els
seus públics fa que siguin parelles desequilibrades, i resultaria superflu indicar qui és el fort i
qui el feble. Però la televisió esclava de les
audiències (que pràcticament equivaldria a dir
tota) no acostuma a mostrar-se massa sensible
cap als gèneres minoritaris. Per això és gairebé
un lloc comú recordar la importància que, si
més no les cadenes públiques, els incloguin a
la seva graella.
Durant cinc anys, Barcelona Televisió (BTV)
ha mantingut aquest compromís amb un programa que, a més, es va convertir en el més premiat
d’entre tota la seva oferta: Saló de lectura. Però
els responsables de la cadena van determinar
que la fórmula estava esgotada i li convenia un
relleu. Va ser una decisió amarada d’una polèmica que es va agreujar quan, en contra del previst,
la darrera edició no es va redifondre. En ella, la
seva última directora, Marina Espasa, hi feia
una reflexió crítica sobre la política cultural de
la ciutat i el paper de la televisió municipal, una
dissertació que BTV no va repetir però que milers de persones han vist a YouToube.
Encara ressonava la controvèrsia per aquests
fets quan la cadena va estrenar la seva nova
finestra al món de la literatura: Qwerty. Llibres i
arguments, amb el mateix repte d’escollir els camins més atractius per apropar-se no només als
aficionats als llibres, sinó per posar-se al costat
dels espectadors i mirar de convertir-los en lectors. Presentat i dirigit per Joan Barril, el programa utilitza algunes fórmules ben conegudes en
aquests tipus d’espais i n’assaja altres de noves.
Hi trobem les habituals entrevistes, la veu dels
prescriptors (autors, llibreters o agents literaris
que recomanen títols), valoracions ofertes per
membres de l’equip del programa com Ricard
Ruiz, que amb una instructiva introducció al
món de la novel·la gràfica va protagonitzar els

Joan Barril, al plató del programa Qwetry. / BTV

moments més apassionats de l’edició inaugural.
L’originalitat s’explora de la mà de reportatges
com una agradable passejada per alguns dels
establiments barcelonins amb noms extrets de la
literatura. També mitjançant la presentació de
la llista dels llibres més venuts com si fossin
títols borsaris. O amb un exercici valent, la crítica negativa amb una metàfora àcida: el crític es
mulla ficant el llibre dins una galleda d’aigua
amb l’esperança d’aconseguir “que s’estovi”.
Però tal vegada el tret distintiu de Qwerty és
una enorme vocació per l’estètica adreçada a
l’oïda i als ulls. Joan Barril té una facilitat
extraordinària per donar una ressonància poètica a situacions i paraules. I aquí va tenir ocasió
de confirmar-ho a bastament. Com quan, en
presentar la primera convidada, Imma Monsó,
va dir que “les seves ulleres curiàcies no són
unes ulleres, sinó un microscopi per analitzar les
cèl·lules de l’ànima”. També l’esforç per agradar la vista és evident. Començant pel decorat,
la recreació d’un pis de l’Eixample suposadament heretat després de la mort de l’àvia del
presentador, i acabant pels moviments de
càmera a la recerca d’enquadraments diferents,
inesperats. El perill és que la recerca d’allò
insòlit derivi en manierisme, i l’excés de
preparació, en manca d’espontaneïtat. Qwerty
és tot just al començament del camí, amb un
món de possibilitats a l’abast per tractar d’aconseguir un bon equilibri i procurar que aquest pis
de l’Eixample sigui el més confortable possible.
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Imatge promocional de l’espai Pati Latino, que ha estrenat segona temporada a la Xarxa de Televisions Locals.

Mestissatge a Catalunya

FERMÍN ROBLES

L

a Xarxa de Televisions Locals (XTVL) ha estrenat
aquest mes de gener la segona temporada de l’espai televisiu Pati Latino, que va néixer
l’any passat amb la vocació de difondre les activitats dels nous collectius d’immigrants llatinoamericans i fomentar la seva integració a
Catalunya. Produït per l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona i la
XTVL, juntament amb Casa Romanno, el programa inclou reportatges, entrevistes, actuacions musicals i una agenda d’activitats que
donen mostra del mestissatge que
marca moltes ciutats catalanes.
L’impulsor del projecte és el
sociòleg argentí Víctor Marchesini, que des de fa sis anys viu a
Barcelona i que amb Pati Latino
vol omplir el que considera “un
buit existent en la programació
dels mitjans de comunicació”. La
seva iniciativa va comptar des del
principi amb la complicitat de la
Diputació de Barcelona i la
XTVL, que emet el programa a
través de 25 cadenes locals de les
69 que té associades a Catalunya,
les Illes Balears i el Pais Valencià.
(A BTV es pot veure els dissabtes
a les 12.00 hores i també els diumenges a les 10.30 del matí.) La
Xarxa es va fundar ara fa vuit
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anys amb l’objectiu de coordinar
les televisions de proximitat i produir continguts que poguessin ser
distribuïts a través de cada una
d’elles. En els últims quatre anys,
ha elaborat diversos programes dedicats a la integració de la
població immigrant i el seu director, Miquel Bonastre, reconeix que
en el futur hauran de pensar en
productes dedicats als nous ciutadans que arriben a Catalunya.
L’enregistrament de l’espai televisiu, que té una durada de mitja
hora, es desenvolupa al pati d’una

La XTVL emet la nova
temporada de ‘Pati
Latino’, dedicat a la
cultura sud-americana
autèntica comunitat de veïns. Allà,
els periodistes que condueixen el
magazín —la colombiana Erika
Arrieta i el català David Amador— entrevisten els convidats i donen pas a les diferents seccions que
componen Pati Latino fent servir
tant el castellà com el català.
Cada edició s’obre amb un reportatge en el qual es destaca algun
aspecte de la cultura llatinoamericana. Aquesta setmana, per exemple,

Cançó

Jordi Batiste
L’arbre blanc
Música Global

Jordi Batiste és un dels
noms més veterans dels
nostres escenaris (Els
Tres Tambors, Màquina,
Ia i Batiste, Rocky
Muntañola,...),
però
pràcticament mai havia
gravat en solitari. En
aquests gairebé 40 anys
de carrera professional

L’arbre blanc és només el
seu segon disc. Després
d’escoltar-lo només pot
afirmar-se que és una veritable llàstima que Batiste no es prodigui més, ja
que en un panorama tan
apagat com el nostre les
seves melodies i les seves
lletres sobresurten per
mèrit propi, desborden
frescor i bones vibracions. Batiste fuig de la
cançó d’autor a l’ús i també dels mestissatges a la
moda però assimila ambdues coses en una proposta personal amb força.
Al seu costat vells integrants de Màquina, Pascal Comelade, Agustí
Fernández i Miquel Gil
ajuden a arrodonir el
disc. —M. J.

s’explica l’origen i les peculiaritats
del mate, la infusió que uruguaians,
argentins i brasilers han introduït
al nostre país i que ja pot trobar-se
en els grans centres comercials. Les
entrevistes, en canvi, solen servir
per subratllar l’activitat d’alguna
de les associacions llatinoamericanes de Catalunya, o bé l’aportació
cultural o econòmica d’un immigrant emprenedor que ha aconseguit posar en marxa els seus projectes. A més, el programa inclou una
secció gastronòmica en la qual es
busca combinar nous sabors, es tanca amb el repàs a l’agenda setmanal d’activitats llatines i una
actuació musical.
Com recorda Imma Moraleda,
presidenta delegada de l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania, el programa fomenta la diversitat cultural i
permet als espectadors catalans
conèixer l’heterogeneïtat de la
immigració sud-americana. Per
als immigrants és una font
d’informació molt important, ja
que se’ls indica, per exemple, on
poden estudiar català o com fundar el seu propi negoci. “A través
de Pati Latino, veuen que poden
trobar suport en les més de 100
associacions
llatinoamericanes
que hi ha a Catalunya, per ells són
un punt de referència que els fa
adonar-se que no estan sols”, conclou Marchesini.
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Ravel- Fauré- Bizet.
Obres Orquestrals
Orquestra de Cadaqués.
Gianandrea Noseda
Tritó

L’Orquestra de Cadaqués dirigida per Gianandrea Noseda, el seu
director principal, presenta un disc de molt
bona factura, important, bo, dedicat a música francesa. De Ravel

hi trobem la bella i decadent Pavane pour une
infante défunte d’evocador i al·literat títol,
Fauré hi aporta la seva
Suite de Pelléas et Mélisande i la, també cèlebre, Pavane, aquesta,
però, sense difunt ni infanta. Finalment, un joveníssim Bizet que encara no pensava en Carmen, hi participa amb
una Simfonia en Do Major ben fresca i de sana
vitalitat. La direcció és
bona i el so orquestral
és de qualitat òptima.
Un disc valent que, des
de casa, enfronta el
gran repertori internacional sense complexos,
manies ni sentiments
d’inferioritat. —X.P.

