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ALaescritoraviveaquí, publicatperGatopardoEdiciones,SandraPa
trignani recorre lescasesonvisqueren, somiaren i s’indignarenescripto
rescomColette,KarenBlixenoMargueriteYourcenar.Unrecorregut
seductor, entre lacrònica i la fascinació,queaItàliavaquedar finalistadel
prestigióspremiStrega.Empica tant lacuriositatque faig lesmaletes i
me’nvaig finsaRungsted,unapoblaciócostaneradanesaa lavoradelmar
Bàltic, amirarelquemiravaKarenBlixen, l’autorad’algunsdelsmillors
contesdel segleXXid’aquella fascinantcrònicapersonaldel seuafany
impossible, tituladaMemòriesde l’Àfrica.Desprésde17anys lluitant
contra lameteorologia, elmasclisme,el supremacismecolonial anglès, el
seupropiesnobismed’aristòcratadanesaa la selva i lamortde l’únic
homequevaestimar,va tornarabatudaa lacasa familiardeRungsted.
ElKarenBlixenMuseetestà regentatambeficiènciaescandinava,però

senseexcessivarigidesa.Etdeixen45minutsperquèvagaregisper lacasa
al teuaire finsal següentgrupdevisites, encaraquehihacordonsqueno
etpermetengrapejaronnotoca.Allàhihaels seus llibres, les sevesestu
fesde ferrocolatperalshivernsbàltics, les llancesmassais, el gramòfon
ambelqueanavaacaçar lleonsmentreescoltavaSchubertenmigde la
selva, la sevaporcellana, la fotodeDenysFinchHatton, l’amorqueva
quedarenterrata l’Àfrica.Hihauncafèencantadoralsbaixos i alvoltant
de lacasauns jardins frondososonet semblaquepercepselspassosde
KarenBlixenentre la fullaraca.Desprésd’unpasseig solitari, emociona
trobarsealpeud’unarbregegantí, comunguardià silenciós, amblaseva
tomba;una làpidamoltaustera, comellavavoler, enmigdelbosc.
A lacapital,Copenhaguen,noperdenocasióentotsels toursd’assenya

larels llocsonHansChristianAndersen residiaenelpintoresc (imolt
turístic)PortNou(Nyhavn)per laproximitatambel teatre.Nidedirigir
totselsvaixellsdevisitesalpeude laSireneta, estàtuaemblemàtica (enca
raque te la imaginismoltmésgran)quevaregalara laciutatel fundador
de l’empresacerveseraCarlsbergcomahomenatgeaAndersen.Peròon
causasorpresacoml’escriptor impregna laciutatésa la seva localitat
natal,Odense,onvanéixerel 1805.
Hihaunarutaperfectamentmarcada(iun tiquetconjunt)quepermet

visitarelmuseuamb32.000objectes, lacasade la seva infantesaaMun
kemøllestræde,el centrecultural infantil atapeïtdedisfressesambientat
enelmónde les fadesd’Andersen i lacasanatal.VoltesperOdense i sem
blaqued’unad’aquellescasesde fustapintadesdecolorshagidesortirel
mateixautordeLaprincesa i elpèsol.De fet, se t’apareixper totarreu:
Andersenet somriuamblasevaefígiegravada fins i totdesde les tapesde

lesclavegueres.El
centrede laciutatestà
decapperavall ipre
guntoa lavigilantde la
sevacasanatal sihi
construiranpisosoun
aparcament,queésel
que femperaquí.
Doncsno:enplecentre
de laciutatconstrui
ran... unaltremuseu
Andersen!Ladona,
moltorgullosa, emdiu
quesubstituirà l’antic i
s’inauguraràa finals
d’aquestany.Ésuna
obrade l’arquitecte
japonèsKengoKuma:
unedificide5.600
metresquadratsque

enfonsaràdos terçosdel seuvolumsota terra i anivelldecarrermostrarà
unsgrandiosos jardinsdegransarbresqueremetranalsboscosencantats
d’Andersen,vistospelminimalisme japonès.Unaciutat,unpaís, queha
fetdels seusescriptorsuneixsobreelqualpivota la seva tradiciócultural i
la sevaprojecció internacional.Aquí tenimmoltperaprendredeDina
marca ibuscarunmodeldeciutatquenopivotinomésalvoltantdecui
nersestrella i franquícies. |
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Israel a fons
ARIADNAGARCÍALLORENTE
ElconflicteentreIsraeliPalestinaés
àmpliament conegut entre les per
sonesversadesenpolíticadelnostre
país, especialment entre l’esquerra
militant,sempreactivaenlasevaso
lidaritatambGaza.Sibéaquestésun
aspecte fonamental de l’actualitat
política israeliana, “el poble elegit”
(així reconegut pel 57%de la pobla
ciódelpaís) s’enfrontaamoltesmés
qüestions, totes recollides al nou
dossier de La Vanguardia, El nuevo
Israel, a talld’estatdelaqüestiódela
geopolíticadel’OrientMitjà.
AprenemqueaIsraelhihaquatre

grans grups d’identitat, de mida si
milar:els jueusultraortodoxs(hare
dís), els jueus nacionalistes religio
sos, els jueus laics i els àrabs.Cadas
cun és representat per un o dos
partits polítics i per això els governs
israelians es formen en coalicions
majoritàries. Però l’augment de la
fecunditatdelsharedís–a6,9 fillsde
mitjana per dona– augmenta consi
derablement la seva proporció i,
ambaixò,el seupoder.Elsprivilegis
són molts: evitar el servei militar
obligatori, tenir els seus propis tri
bunals religiosos i influir en la vida
dels jueus laics ambel cessamentde
tota activitat comercial i del trans
portpúblic ensàbat.Amés, elpresi
dent Netanyahu va aprovar una llei
que permet que les escoles ortodo
xes es neguin a ensenyar matèries
seculars com les matemàtiques, les
cièncieso l’anglès, laqual cosa inha
bilita els seus estudiants per a qual
sevol feina, per la qual cosa conti
nuaranrequerintajutssocials.
Elsnacionalistes religiosos, per la

seva banda, parlen d’“Estat jueu”.

Però, ¿aixòéscompatibleamblade
mocràcia liberal que pretén ser Is
rael?OmriBoehmésclar:no.“Enun
Estat jueu, l’expressió ‘el poble’ de
signaelsjueusmésqueelsciutadans
sensedistincióde religió i origenèt
nic (...) Els àrabs d’Israel, senzilla
ment, no són jueus.Acausade la se
vapertinençaètnica, la sobiraniano
està a les seves mans”. Una veritat
impronunciable pels polítics no na
cionalistes, jaque laKnesset especi
fica que “qualsevol persona o partit
que negui el caràcter jueu i demo
cràticd’Israelseràexclòsdelaparti
cipacióenleseleccions”.
No tot són males notícies. Israel

està entre els països ambmés espe
rança de vida, l’emigració a nivells
mínimsitéunaturdel5%.Peraixòel
dossier, a més d’aprofundir en els
conflictesinternsdelpaís,explorael
seu terreny, fecund per a les start
upsilainnovació,lasevarelacióamb
els països del Golf, la importància
delsEstatsUnitsanivell geoestratè
gic –l’enemistat de Netanyahu amb
BarackObama i la seva afinitat amb
DonaldTrump–i lessevesrelacions
ambEuropaiEspanya.
Delesúltimespàginesdeldossier,

dedicades a ressenyar llibres de no
ficció,literaturaicinemad’autorsis
raelians, es conclou amb claredat
que, davant les preocupacions més
fragmentades dels polítics del país,
als artistes els preocupa –i per això
exploren i ressalten–, sobretot, el
conflictepalestinoisraelià. |
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