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No són gaires 
les cultures 
que poden 
presumir de 
tenir traduïts 
complets els 

filòsofs presocràtics.
Suposen el nostre ori-

gen de la filosofia, del 
pensament racional; la 
primera vegada que la 
cultura es pregunta i 
es respon sobre l’ésser, 
l’existència, l’home, la 
natura... amb un pen-
sament abstracte, amb 
les eines de la lògica i 
la deducció i lluny dels 
mites. I amb una llengua 
i una actitud que són 
també les de la poesia. 
Filosofia i poesia ben jun-
tes, abans que Sòcrates i 
Plató les fessin divorciar 
(i encara ho estan, i així 
ens va).

Són textos fragmenta-
ris, bàsicament citats en 
obres d’autors posteriors. 
La majoria, breus; a vega-
des, de ben poques parau-
les. I per això ens resulten 
tan atractius i tenen tan-
tes interpretacions.

I són molt difícils de 
traduir, ja que pràctica-
ment no tenen correspon-
dència lèxica ni conceptu-
al amb la nostra llengua i 
la nostra cultura.

I són, sobretot, bells. 
I interessants, i sugge-
ridors... Són a la base de 
tot.

La feina de traduir-los 
al català l’ha feta Joan 
Ferrer Gràcia, amb una 
opció de traducció modè-
lica, rigorosa, sense cap 
concessió a la tradició 
d’edulcorar-los o a fer-los 
més “passadors”. És una 
tasca titànica i que mai 
el país no li agrairà prou. 
Doncs, com a mínim, agra-
ïm-li els que en fruirem.

SI...

Apologia  
de J.F.G.

Un conte d’una autora dels Hostalets, premiat  
en un certamen literari a Itàlia
Balenyà Zygaena és una papallona verinosa originària de 
Catalunya i els efectes de la seva bellesa transformada en una 
obra literària han arribat fins a Itàlia, on han convençut el 
jurat d’un dels certàmens literaris més importants per a joves 
autors que es convoca a Matera. Una narració de set pàgines 
escrita per l’hostaletenca Carolina Figueras que porta el nom 
d’aquesta papallona ha guanyat un dels premis Energheia, 
que aquest any arribava a la seva dissetena edició. El certa-
men té un gran prestigi al país transalpí; el president del jurat 
és el director de RAI 4, Carlo Freccero, i una actriu i presenta-
dora d’aquest canal va dirigir l’acte de lliurament de premis, 
que es va fer dissabte. Cada any es convida algun país a parti-
cipar-hi i Figueras va ser la guanyadora d’entre la cinquante-
na d’obres que van arribar de l’Estat espanyol. El premi no té 
dotació econòmica, però els guanyadors tenen el viatge i l’es-
tada pagats durant una setmana a Matera. A la foto, Figueras, 
tercera per la dreta, amb la resta de premiats.

Pablo Sanz escolta la natura 
des de Sant Bartomeu

Sant Bartomeu del Grau

EL 9 NOU

Escoltar és també una forma d’acostar-se a la 
realitat d’un indret. Aquesta experiència és 
la que ha dut a terme a Sant Bartomeu l’ar-
tista Pablo Sanz, en una iniciativa impulsada 
per ACVic, Centre d’Arts Contemporànies 
i l’Ajuntament sota el títol d’“Empremtes 
sonores”. Pablo Sanz, creador que des de fa 
anys experimenta amb mitjans audiovisuals, 
ha passat un mes acostant-se a l’entorn sonor 

de Sant Bartomeu. Durant aquest temps, ha 
fet enregistraments que li han permès acos-
tar-se “a l’entorn natural, el passat industri-
al, tradicions” i també l’actual activitat del 
poble, “intentant captar moments, situacions, 
ambients i elements quotidians”. El resul-
tat del projecte, que dimecres passat es va 
presentar a la sala d’actes d’Unnim, a Sant 
Bartomeu, també serà incorporat a una base 
d’experiències semblants, el projecte Campo 
Adentro, que està portant a terme en dife-
rents llocs de l’Estat espanyol, sempre dins 
de l’àmbit rural. Pablo Sanz considera que el 
so és una altra forma d’establir relacions amb 
el nostre entorn i forma part del patrimoni 
immaterial. 
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Jordi Urbón 
exposa “Delirium” 
al Temple Romà

Vic L’artista Jordi Urbón, 
de Campdevànol, inaugura 
aquest divendres al Temple 
Romà de Vic l’exposició 
“Delirium”. Després d’una ja 
llarga trajectòria que s’inicia 
a principis dels anys 90 en 
l’àmbit de la pintura i de les 
instal·lacions, Jordi Urbón ha 
fet el salt al món digital amb 
muntatges narratius que 
pretenen “descobrir l’obscur 
de la ment”. L’exposició es 
podrà veure fins al proper 
dia 16 d’octubre. 

Les Masies de Roda 
entrega el premi 
Miquel Arimany

Les Masies de Roda La 
segona edició del premi de 
poesia Miquel Arimany, que 
convoca l’Ajuntament de les 
Masies de Roda, s’entregarà 
aquest dissabte en un acte 
que tindrà lloc a les 6 de la 
tarda, al monestir de Sant 
Pere de Casserres, on tam-
bé es llegiran fragments de 
Canigó. El guanyador del pre-
mi s’emportarà 1.200 euros. 
La seva obra, i la de tres fina-
listes més al premi, ha estat 
editada en un llibre que es 
regalarà als autors i es posarà 
a la venda el mateix dia. 

Música de l’Índia, 
aquest divendres 
a Ribes de Freser

Ribes de Freser El violinis-
ta hindú Indradeep Ghosh 
oferirà aquest divendres un 
concert a Ribes de Freser, 
amb un programa de música 
clàssica del seu país. Indra-
deep Ghosh, amb només 29 
anys, està considerat entre 
els millors violinistes del seu 
país per virtuosisme i capa-
citat d’improvisació. Al con-
cert de Ribes, que tindrà lloc 
a 2/4 de 10 al Teatre Muni-
cipal, estarà acompanyat per 
Arup sen Gupta tocant la 
taula harmònica.

Elisa Crehuet porta a 
Centelles el monòleg 
‘La vida és generosa’

Centelles El Centre Par-
roquial de Centelles acull 
aquest diumenge la repre-
sentació de l’obra La vida és 
generosa, a càrrec de l’actriu 
Elisa Crehuet. El text el va 
escriure ella mateixa, a partir 
de les converses amb la seva 
mare, de 92 anys, i té com a 
protagonista una dona gran 
que conversa i filosofa sobre 
la seva vida. La representació 
comença a les 6 de la tarda. 
La programació del Centre 
és a càrrec del grup teatral El 
Triquet.

Osona i el Ripollès s’afegeixen a les Jornades Europees del Patrimoni

Tres dies per aproximar-se al passat

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Visites a elements del patri-
moni, tallers i conferències 
són algunes de les ofertes 
amb què Osona i el Ripollès 
s’afegeixen aquest cap de 
setmana a les Jornades Euro-
pees del Patrimoni. 

Entre les diverses pro-
postes, destaca la visita a la 
Colònia Rusiñol de Manlleu, 
incorporada als espais visi-

tables del Museu Industrial 
del Ter (MIT). La visita es 
farà diumenge a partir de 
les 11 del matí. Dissabte, a la 
mateixa hora, es proposa un 
recorregut per les colònies 
de Vila-seca i Borgonyà. A 
Vic, el Museu Episcopal farà 
dissabte a les 5 de la tarda un 
recorregut sobre l’ofici de 
pintor en el món medieval, 
a partir de les seves peces. 
Entre els jaciments arqueolò-
gics, Moià proposa un taller 

didàctic i de jocs al poblat 
neolític de les coves del Toll 
durant tres dies; a Roda de 
Ter diumenge a 2/4 de 12 del 
migdia hi haurà una visita 
comentada a l’Esquerda, i al 
Camp de les Lloses de Tona, 
també diumenge des de les 
10 del matí, un taller de coc-
ció del pa en el món egipci. 
Sant Joan ofereix visites gui-
ades dissabte, completades a 
les 7 de la tarda amb un con-
cert a Palau de l’Abadia. 




