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Mor l’inspirador de
‘Terminator’
Jaume Vidal

Tinc especial debilitat per la gent que m’ha fet gaudir
sense que jo en tingués consciència. L’escriptor Harlan
Ellison, mort ahir a Los Angeles, n’és un. A més de ser
un prolífic escriptor de ciència-ficció, generador de
l’autèntica cultura popular del segle XX, va ser guionista de molts episodies de The Man from Uncle, que
aquí vam conèixer com El agente de C.I.P.O.L., una delí-

terreny, es va trobar una
cova que molt probablement havia servit com a
refugi durant la guerra.
L’espai l’havia utilitzat la
canalla per jugar-hi. A
dins, s’hi han trobat diverses andròmines. Aquest
espai s’ha habilitat i ha estat batejat com “la capella
dels trastos”, com un element més del conjunt.
A més de Guinovart,
l’artista barceloní acompanyarà a partir d’ara au-

La iniciativa va
néixer arran d’un
pensament de
Guinovart, que
imaginava un
territori ple d’art

amb la vinya”, va explicar
dimecres a peu d’escultura. Al voltant de la peça
s’han instal·lat diversos
bancs, amb la doble visió
de la vinya i el poble. La peça té un element força visible de nit: uns llums de neó
amb el nom de la instal·lació. “No et prometo res és
la frase que podria pronunciar una ampolla de
vi abans d’obrir-la. També
es pot aplicar a un artista,
i perfectament podria ser
la lletra d’un bolero. Per
aquests motius m’ha semblat adequat titular així
l’obra”, comentava Pazos.
Mentre es preparava el

Cada any s’hi
incorpora una
peça i se celebra
amb un sopar i
una festa enmig
de les vinyes

tors com Evru, que l’any
passat va instal·lar una
campana de bronze a les
vinyes, i el ja desaparegut
Carles Santos, que va traslladar des de Vinaròs la seva barca La sargantaneta,
amb la qual anava a pescar, a la capçada d’un arbre. També hi ha instal·lada una gegantina lletra A
invertida, del vocabulari
artístic de Brossa, i una
peça d’Assumpció Mateu
que representa un immens marc que enquadra
la veritable obra artística
de la zona: el paisatge. A
l’espai de La Vinya dels Artistes també es pot contemplar la peça Llum planant damunt la Terra,
d’Esteve Casanoves, així
com els treballs de Susana
Solano i Frederic Amat.
Al celler Mas Blanch i
Jové, a més de pintures
murals de Guinovart, hi
podem contemplar una altra peça de Casanoves i
una immensa lona pintada de Gregorio Iglesias.
La incorporació d’una
peça cada any se celebra
amb un sopar, que sol estar dissenyat pel mateix
artista. Aquest vespre, a
l’espai de La Vinya dels Artistes, els comensals podran gaudir d’una festa en
què actuarà Lisboa Zentral Cafè, Manuel Malou i
el DJ Kuki Keller. ■

cia de sèrie naïf d’espies que com tantes altres van
néixer a la televisió sota l’influx de l’èxit de James
Bond. Ellisson també va guionitzar històries de L’hora
d’Alfred Hichtcock i La dimensió desconeguda. Se li atribueix la història d’un dels millor episodis de l’Star Trek
original. I se li va reconèixer que un relat seu va inspirar la franquícia Terminator. Per a mi, tot un ídol.

L’autora alemanya Andre Köhler presenta el llibre
filosòfic ‘El temps regalat. Un assaig sobre l’espera’

“Som l’animal
de l’espera”
Lluís Llort
BARCELONA

L’alemanya Andrea Köhler viu a Nova York i és corresponsal cultural als Estat Units del diari suís Neue Züricher Zeitung. Li
queda temps per escriure
llibres i no dels que es redacten durant unes vacances. Formada en el
món de la literatura i la filosofia, presenta El temps
regalat. Un assaig sobre
l’espera –en català, en traducció de Joan Ferrarons
per a Angle, i en castellà,
traduït per Cristina García, a Libros del Asteroide–, un compendi de reflexions divulgatives sobre el
pas del temps i l’espera.
“Voldria que els lectors
reflexionessin sobre què
està passant amb els moments d’espera, que són a
tot arreu en la vida quotidiana. Sempre estem esperant i, alhora, com que
vivim en un món molt accelerat, tenim la sensació
que no tindrem temps per
fer res. Per això hem perdut els moments que queden entremig de les esperes. I aquesta pèrdua comporta una pèrdua de qualitat de vida. Una de les coses sobre les quals vull que
la gent reflexioni llegint el
llibre és que hem de fer ús
del nostre temps, ser-ne el
seu amo”, ens diu Köhle.
És el que s’anomena la paradoxa de l’abundància
de la falta de temps.
Un urbanita que vagi a
comprar en una botiga de
poble, ja es posa nerviós
pel ritme lent... Però la botiguera és més feliç? “No
podem dir que siguin més
feliços, també hi ha gent
avorrida als pobles. Admeto que sóc una urbanita es-

Andrea Köhler, ahir a l’hotel Astoria, on hi ha una exposició d’obres d’Opisso ■ JOSEP LOSADA

tressada, però és que em fa
l’efecte que la gent no estressada no existeix. És un
sentiment que està molt
arrelat a la nostra societat.
Hem perdut l’equilibri entre el temps lliure i relaxat
i el temps més intens i actiu. No és casual que avui
hi hagi tanta gent tractada
d’ansietat. És un mal dels
nostre temps. Per sort,
quan dormim sí que desconnectem.”
Un dels molts conceptes que Köhler planteja

“Em fa l’efecte
que la gent no
estressada no
existeix”, opina
la pensadora
alemanya

–alguns copsrecolzada en
altres pensadors i autors
com ara Barthes, Borges,
Celan, Handke, Nietzsche,
Proust, Kafka, Beckett,
Heidegger, etcètera– és el
poder de qui fa esperar.
“Hi ha una estructura
del poder en què algú té el
control del nostre temps.
Per exemple, Focault, a Vigilar i castigar, va mostrar
aquest poder dins de la
presó. Els interns no poden decidir quan esmorzen o quan es dutxen o
quan surten al pati. I el que
he volgut és mostrar
aquest poder estructuralment i en tots els àmbits”,
comenta, i s’hi poden afegir altres exemples, des del
metge al repartidor de pizza, que de manera potser
involuntària o inconscient
s’apropien del nostre
temps. “Ser amo del propi
temps pot ser poderós, però es dona molt poc. Encara ens queden algunes illes
de descans en què podem

fer el que vulguem, però
cal trobar-les i ocupar-les.”
No tota espera és negativa. “He volgut mostrar la
part positiva d’algunes
d’aquestes esperes, com
ara la llibertat que ens pot
donar el temps no planificat i el sentiment d’expectació”, un exemple seria
quan les fotografies eren
només analògiques i passaven setmanes abans de
poder-les veure; l’espera
tenia un encant que la immediatesa del format digital ha eliminat.
La síntesi absoluta seria
que “som els únics animals
que sabem que la vida és
l’espera fins que arribi la
mort. Tenim la noció de la
fi, de les coses en general, i
això fa que les gaudim
més. Aquesta percepció
ens fa diferents dels altres
animals. Som l’animal de
l’espera”, afirma l’autora
d’un assaig que s’ha de
comprar sense esperar i de
llegir dedicant-li temps. ■

