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LA INNOCENCIA DE LA POBRESA PER PILAR MALLA
JAUME FUSTER, UN COMIAT
PER MARGARIDA ARITZETA, GUILLEM-JORDI GRAELLS,
VICEN£ LLORCA I A. MUNNE-JORDÄ
EL MUSEU PICASSO DE BARCELONA
PER NATÄLIA BARENYS

SERRA DOR

CINQUANTÈ
ANIVERSARI DE
LA DECLARACIÔ
UNIVERSAL DELS
DRETS HUMANS 1948-1998
tots els drets humans per a tothom
Informatiu num. 3
El drets de les dones: una responsabilitat de tothom
Pràcticament en totes les societats i ambits d’activitat, la dona esta sotmesa a desigualtats de fet i de dret.
Els drets humans de les dones i de les nenes son part inalienable, integrant i indivisible dels drets humans universals. La
plena participacio, en condicions d’igualtat, de la dona en la vida polftica, civil, economica, social i cultural en els ambits
nacional, regional i internacional; el combat contra totes les formes de violència contra les dones i l’eradicacio de totes les
formes de discriminacio basades en el sexe han de ser objectius prioritaris de totes les comunitats.
La igualtat és la pedra angular de tota societat que aspiri a la democràcia, la justicia social i els drets humans.

fl

Activitats:
Ara!
Exposició “Una Casa comuna, una casa complexa”

Palau de Mar, Barcelona, del 9 de febrer al 31 de juliol
Fundado per la Pau i Direcció General d’Acció Cívica.
Generalität de Catalunya.
Cicle de conferencies sobre els drets humans. Barcelona,
marc, abril, maig i juny. Fed. Catalana d’ONG pels Drets
Humans i Regidoría de Drets Civils de l’Ajuntament de
Barcelona

• Pàgina Web sobre els drets humans a la xarxa telematic-1
del Departament d’Ensenyament. Departament

d’Ensenyament de la Generalität de Catalunya i Centre Unesco
■ide Catalunya .
• Article al Butlleti Informatiu de l’Ensenyament a
Catalunya (Premis per a la convivencia escolar, Concurs
Euroescola 98...). Departament d’Ensenyament de la

Generalität de Catalunya.

Barcelona, del 20 d’abril al 31 de maig. Departament de
Cultura. Generalität de Catalunya.

• Página Web sobre el 50è Aniversari. Comissió per a la
commemoració del 50è Aniversari.
• Programa a Ràdio Estel. Federado d’ONG pels Drets
Humans (quinzenal fins a finals de juliol).

Vídeo de Nacions Unides “Dibuixos d’artistes rellevants
il-lustratius deis drets humans”. Vestibül del Teatre

• Video de Nacions Unides “Dibuixos d'artistes rellevan
il-lustratius dels Drets Humans”. Vestibül del Teatre Ror>1L‘

Romea, Barcelona, abril, maig i juny.

Barcelona.

Exposició “Hágase la luz” de Kartista Alfredo Jaar
(Primavera Fotográfica). Centre d’Art Santa Mónica,

Exposició “Hiroshima: Missatge de Pau entre els pobles”

Sala de lantic Ajuntament de Tarragona del 25 de marc
al 5 d’abril. Fundació deis Drets Coílectius deis Pobles,
Ajuntament de Tarragona i Direcció General d’Acció
Cívica de la Generalität de Catalunya.
Taller sobre Drets Humans adre^at ais joves del barrí.

Tot l’any al Centre Cívic del Gomal de la Direcció
General d’Acció Cívica de la Generalität de Catalunya.

Exposicions

s

• Cartells d’entitats i administracions sobre drets hurt
ACGIL
• De la mà dels drets humans. Fundado per la pau.
• L’eradicació de la pobresa. Justicia i Pau.
|eS
• Nacions Unides i els Drets Humans. Associadó pel 11

Nacions Unides a Espanya.

.z

• Una Casa comuna, una casa complexa. Fundado

Exposició “Terra”. Imatges del fotógrat Sebastiáo
Salgado. Del 14 al 28 d’abril al Centre Cultural del barrí

Pau i Direcció General d’Acció Cívica. Generalität de Cata

del Verdum. Centre Cultural Els Propis i Direcció General
d’Acció Cívica de la Generalität de Catalunya.

• Exposició “Hágase la luz” d’Alfredo Jaar (Primaver
Fotogràfica). Departament de Cultura. Generalität de

Activitats amb continuítat al llarg de l’any
Mitjans de comunicació
• Difusió deis drets humans en els mitjans de comunicació
infantil. Direcció General d’Acció Cívica. Departament

de Benestar Social. Generalität de Catalunya.

Catalunya.
Per a mes informado,
„ .
podeu adrcgar-vos a la Direcció General d’Acció Civica
del Departament de Benestar Social,
a l’Oficina de Benestar Social més propera,
truqueu al 900 300 500
o bé per Internet: http://www.gencat.es

Generalität de Catalunya
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«Jo som el qui som», per Teodor
Suau
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Petit retrat de Jaume Fuster, per
Viceng Llorca
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Jaume Fuster, el compromis amb
a i'teratura, per Margarida Aritzeta

19

^a.Un?e Fuster, narrador i prestidi9'tador, per Guillem-Jordi Graells

22

E^ltra literatura de Jaume Fus—_ Per A. Munne-Jordä
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^larc-Aureli Vila: Una vida com7 _Ornesa amb Catalunya, per
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A Propösit de Carme Serrallon•Per Marta Pessarrodona
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Vu11 rebre informacio, sense compromis, de les condicions i modalité
subscripciô.

Nom i cognoms
Adreça............

Tel.........................

Poblaciô .........

C.P........................

Data naixement................................
Envieu-nos aquest cupd a:

PREMSA CATALANA, S.A.
C/ Conseil de Cent, 425, 4a planta. 08009 BARCELONA
o truaueu al tel. (93) 265 60 00.________ _

SERRADOR

A LA NOSTRA PORTADA:
Pablo Picasso, Els colomins, de la serie «Las

innninaS>>' Canes' 1957' Oli damunt tela,
*80 cms. Museu Picasso, Barcelona. (Foto
arnon Muro / Arxiu Fotografie de Museus.
Ajuntament de Barcelona.)

edieiö: pJÜT
’
Conseil de Ca?ons,de l'Abadia de Montserrat.
Albert Man
acc'°: Margarida Aritzeta, Narcís Comadira, Isidor Cönsul,
Birector- i„errt' Marta Nadal, Vinyet Panyella i Jordi Sarsanedas.
RedacJöJ^ep fasset i Montaner.
Publicacionsdlr"i>trLCI° ' Publicitat:
Aus'äs Marr
Abadia de Montserrat, SA
O8O13 ßar
2'98' ’"terior
Än3rt. . arcelona
Te|efon 2454n\Barcelona
zreus de suh°3 °3, Fax 247 35 94.

6-350 pt
scnpcio per a 1998:
a Drange
IVA’nclös;
Ä 8-500 Ptes.;
n ü d'oquest
2 dolars USAe dind*s- *
mero solt: 575 P^s.,
SpPAp.SBarce?nUCC'Onsautoritzades.

:—.......

—

'——*s a «Serra d'Or» expressen solament I'opinio de Hurs autors.

mant COrnPromet a tornar els originals que li siguin enviats esponta~------LLT correspondencia amb els autors.

S
ressi6:
^M SS1S°I-.SA
o
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SENYOR DIRECTOR...
Recomanem ais lectors desitjosos de fer una aportació a aquesta secció que s'esforcin a reduir l'extensió de llurs cartes: com mes breus, com mes condensades, mes
probable será que puguem publicar-les. D'altra banda, no ens podem comprometre a mantenir correspondencia sobre les comunicacions adregades a aquesta seccio.
Red.

MÉS SOBRE EL 19 DE JULIOL
DE 1936
Al número de gener d'enguany publiqueu a «Serra
d'Or» una carta, «Lliurament
d'armes el 19 de juliol de
1936», del senyor Jaume Font,
referida a la meva, «Companys
i Vidal i Barraquer», que es pu
blica al número de novembre
passât.
El senyor Font objecta que a
Sant Andreu Tassait i el saqueig
d'armes van ser al parc d'Artilleria i no a la caserna, i té rad,

encara que eren molt a prop.
En canvi, al meu judici, el
president Companys no tenia
cap alternativa a oposar al lliu
rament de les armes ais
anarquistes, que, prácticament,
eren uns aliats contra la revolta
militar, com d'altra banda ho
justifiquen diversos historiadors.
El coronel Viceng Guarner,
cap d'Ordre Públic de Cata
lunya, al seu Ilibre L'aixecament
militar i la guerra civil a Cata
lunya, (Publicacions de l'Abadia

Cultura

Cultura a Internet
Per trobar
informació
Per demanar
informació

Generalität de Catalunya

Departament de Cultura
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de Montserrat, 1980), diu a la
pág. 114: «No h¡ va haver cap
altra possibilitat per a la defensa
de les institucions, que nominalment continuaven existint,
que recorrer a les organitzacions
obreres, principalment a la
CNT...»
Manuel Cruells, a La revolta
del 1936 a Barcelona (Galba,
1976), escriu: «Tot estava des
bordât: el Govern de la Generalitat, la seva força pública, la
mateixa Guàrdia Civil..., tot,
absolutament tot quedava absorbit per aquells homes i
dones armats fins a les dents
que dominaven les ciutats i poblacions catalanes.» El mateix
Cruells parla del Ilibre de Luis
Romero, Tres días de julio
(Ariel, 1967), i opina que és una
obra molt fidel a la realitat
histórica.
Dones bé, l'historiador i
escriptor Luis Romero, estimât
amie i condeixeble del sotasignat, descriu l'inici de la resis
tènza a la revolta les primeres
hores del matí del diumenge
19 de juliol per elements
armats de la FAI i de la CNT,
moites hores abans que es
produis Passait al parc-caserna
de Sant Andreu.
Davant del greu dilema de
crear una tercera zona d'enfrontament a la ciutat entre
militars lleials i anarquistes, s'ha
de comprendre que el presi
dent Companys accedis a
deixar que prenguessin les
armes, no les van lliurar, sense
oposar violència a Passait.
Fa uns dies Agusti Pons a
l'«Avui» (21-1-1998), va titular la
seva crònica «Companys, el
president incòmode». Efectivament, ho va ser per a molts
dretans i alguns esquerrans,
però jo vull recordar el valent i

serè president Lluis Companys
davant el procès i l'afusellament, amb allô tan bonicque
diu: «Un bell morir, tota uns
vida honora».— José Manue
Piniés (Barcelona).
UNA SORTIDA PER A L'ATUR ,
El nostre país és com un’
empresa que té uns objectius,
més, els té clars: Se'n diu^
«infraestructures», una de a
coses de què ara es parla. ®
parla també de l'injust «
natge economic» que sUP°,
Catalunya comparada amb
altres autonomies. (Ep- dn c.
pagada tota la Solidarität i m
és ciar!)
Si ho ajuntem, podrem
cindir de molts miratges
nòmics «no productius» P
quan una empresa els a
I
ja inicia el cami cap
davallada. I Pinicia amb ae
|
• - si,- perquea ia
aixo
Ia Teina " 3 I
productiva sempre acos
ser sense responsabi|ta^. I
résultats enfront de Ia
petèneia. O siguí, no fap
No generalitzar és Ia P ufa
condició per a anar a Ia s,
quan es tracta d'enten
un' el
Infraestructures, se9p|
piaa„dj
conseller corresponentdelta dei Llobregat- Aw
de Paeroport. Ampl|a
port de Barcelona y.^jesl
tres van poc o molt «9 al.
Pota sud. Eix dei
TGV.
n-hiha^l
I com que potser
elrmés importants, 1e^z nem-l°5
les a la Dista; 2on., d°
u
ordre de prioritat, ca|cule(fi
rem-ne el cost;
p c<e:
els llocs de treballs 9 ntc:
ran, a) temporals i per
temps, b) fixos; 5è. , ortiC
El finançament ha
. dg3f
la tan esmentada

»

abusiva deis diners que guanyem tots, que ens tocarien i
que s'emporten. Ei! Tornem-hi;
no fos cas! Sempre de més a
més, i tant de més a més que
per a dissimular i defensar-se
han de fer veure que som
nosaltres eis que abusem. La
veritat no l'han dita mai, malgrat que se'ls ho hagi preguntat reglamentàriament a les
Corts.
Cai aconseguir que el poble
parli d'aquest cami segur, i
d altra banda indefugible, que
ens pot ajudar a treure'ns Fatur
de sobre, i que el defensi.
Si no hi ha energia, conti
nuarem aturats,— Ermengol
“assola (Barcelona).
^MARQUES A L'ARTICLE
^OBRE JOAN COROMINES
n relació amb la recensió del
1 re Album Joan Coromines,
aPareguda a «Serra d'Or»,
ht??58' de febrer de 1998,
U ada «Aproximació a la bioa ia de Joan Coromines»,
9nada per josep Massot i
?ntaneb voldríem fer una
le de puntualitzacions.
n primer Hoc voldríem agrair
ha ?
C,Ue 'a vostra revista
q Jedlcat a aquest volum, del
pec¡ .Vana ,tenir cura' ¡ en es‘
arnb V°,driem agrair l'atenció
Hegit e|e||¿0Sep Massot s'ha
floreció bre' COm també la
general d-positiva Aue fa en
dir ... d aq,uest volum. No cal
vadonc motes de les obsered¡ció I PUe
sobre aquesta
Per a eS tln<drem en compte
quest tito?PereS edicions d'aen treball ' S' S arriben a fer, o
aquest S poster'ors que sobre
av'at TaA^IX *erna hem de fer
al9unes l | é$ Cert'P^, que
ens fa
es ariotacions que
Vament ? .Pertanyen exclusiquest vnl ambit ProP¡ d'af°rrnen
' c'ue d'altres
^iíoloqia ; i més aviat de la
Üna fiqura a rumorol°gia que
c°m Joan Coro-

mines va crear. Per redactar la
biografía i la bibliografia vam
partir de la documentado que
vam poder consultar sense te
ñir en compte aspectes anecdótics difícils de contrastar.
Malgrat tot, no podem estar
d'acord amb l'opinió de Josep
Massot quan diu que la bio
grafía de Coromines està re
dactada amb una «explicable
parcialitat». És evident que un
volum d'homenatge havia de
ser redactat des del respecte i
l'admiració que ens mereixia
una persona de la volada in
tellectual i científica de Joan
Coromines, però també és cert
que, sense carregar les tintes, a
les notes biográfiques queda
ben patent, entre línies, la
personalitat polièdrica, en tots
els sentits, del nostre homenatjat.
Pel que fa a les ratlies que
dedica a un anterior volum
publicat per nosaltres, que
porta per titol Joan Coromines,
90 anys, també voldríem fer-h¡
una sèrie de remarques. És cert
que Joan Coromines, d'entrada, era rebec a qualsevol homenatge i també al que amb
motiu del seu norantè avver
sari li van dedicar l'Ajuntament
de Pineda de Mar i una comissió que presidia el doctor Badia
i Margarit, tot i que finalment,
per exemple, va acceptar ser
entrevistat per Josep M. Espinàs i ens va deixar, d'aquesta
manera, un document audiovi
sual memorable per a la posteritat.
Ara bé, cap de les persones
properes a Coromines no ens
ha esmentat el fet que estripés
el llibre Joan Coromines, 90
anys, com afirma el senyor
Massot; tot al contrari. Sabem
del cert que el va llegir amb
atenció i, fins i tot, per mitjà del
seu secretari, Joan Ferrer, ens
en va demanar diversos volums
per regalar a les seves amistats.
A més, va teñir la gentilesa de

dedicar-nos un exemplar del
llibre amb la següent frase: «Al
senyor [...] que tan amablement
i tant m'ha volgut retratar, un
que voldria ser com el pinten»,
com podeu comprovar a la
fotocòpia que us adjuntem. És
més que evident, dones, que el
volum Joan Coromines, 90
anys, fet amb la participació
desinteressada deis seus deixebles, amies i col-laboradors, li
feia justicia i estem convençuts
que l¡ va agradar.— Josep
Ferrer i Costa i Joan Pujadas i
Marqués (Pineda de Mar, Ma
res me).
[Agraeixo /'amable carta de
Josep Ferrer i Joan Pujadas i
m'agradaria precisar que les
meves fonts d'informació res
pecte a la figura i a l'obra de
Joan Coromines són segures i
contrastades. En dir que Ferrer
i Pujadas treballaven des d'una
«explicable parcialitat», volia
dir simplement que el material
en qué es basaven era molt
parcial i que calia, en futures
obres sobre Coromines, eixamplar-ne els horitzons. Pel que fa
a l'acollida que Coromines féu
al volum Joan Coromines, 90
anys, em limito a repetir el que
me'n va explicar en aquell
moment, davant més d'una
dotzena de persones, un collaborador intim de Coromines,
que em mereix tota la confiança.— J.M. i M.]

ESTABLIMENTS

Casa fundada el 1886

Especialitats en

PASTISSERIA
CONFITERIA
BOMBONERIA
GELATERIA
Major de Sarriá, 57
Telfs. 203 00 04-203 07 14
Plaça de Sarriá, 12-13
Tel. 203 04 73 - Fax 280 65 56
08017 Barcelona

literari, de les tendencies neoliberals d'avui en l'ámbit so
cioeconomic, i de l'actual desaVoldria recomanar als lectors complexament de la dreta en
de «Serra d'Or» la lectura d'u l'ámbit própiament ideologic»,
na ressenya de Josep Morga- i demostra que aquesta crítica,
des al volum de Valenti Puig que, com Puig mateix afirma,
Una literatura particular (recull «quasi sempre és prescindi
d'articles d'«El País»), que ha ble», és pur foc d'encenalls i no
sortit al número de desembre passa de piruetes verbals i
de 1997 d'«Els Marges» i que d'una demostració d'enginy en
demostra que el llibre de Puig la qual Fautor no fa sino Iluir la
és realment ben «particular». propia ignorancia i la manca
Morgades hi posa en relleu que absoluta de métode i de
«la crítica de Valenti Puig és un nord.— Jaume Fabregat i
mer epifenomen, en l'ámbit Serra (Barcelona).
LES CRITIQUES DE VALENTI' PUIG
A «EL PAÍS»

»

--------------------------------- Sí

HO SABEU, PODEU AJUDAR.

—SHraem a les persones que puguin respondre les preguntes d'aquest espai que, els ho demanem, s'adrecin directament a qui les hagi formulades.

’Qecaraa
sobre^ e*pos'c'° antològica de l'obra de Melció Demenge, cerquem informacions de tothom que pugui aportar referències sobre l'artista

SPÌCÌ.8 17finn ",t2aCÌÓde les seves obres, per poder establir un catàleg de la seva producció.— Museu Comarcal de la Garrotxa, Carrer de
B°0-Olot, tei. 972 27 91 30.
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TAULER D'AVISOS

VI PREMI DE NARRATIVA CIUTAT
D'EIVISSA
Obert a tota creaciô literària
original en llengua catalana (en
queden excloses les ampliacions,
adaptacions i traduccions), el premi
és dotât amb 200.000 ptes. i la
publicaciô del llibre (si s'establis un
finalista, en foren 150.000 per al
premiat i 50.000 per al finalista, en
tots els casos com a pagament dels
drets d'autor). Les obres, a l'entorn
de 150 folis mecanografiats a una
cara i dos espais, s'han de presentar per quintuplicat, anônimes i
amb plica dosa, en què han de
constar les dades de l'autor i el nu
méro de carnet d'identitat i de telèfon, abans del 31 de maig de 1998,
al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa, plaça d'Espanya, 1,
07800-Eivissa. El jurât sera format
per un représentant de l'Ajuntament, un représentant désignât per
l'editorial, i très représentants
désignais per la Comissiô Informativa de Cultura. El veredicte es
farà public amb motiu de les Festes
de la Terra de 1998, el mes d'agost.
L'obra premiada sera publicada en
el termini d'un any a partir de la
data en què es faci public el
veredicte.
L'editorial
té
la
possibilitat de publicar el llibre
finalista en el termini d'un any,

xì,LIOT£C

SERRA
D’OR

H

passai el quai els drets tornaran a
l'autor.

Vil CONCURS SANT GERVASI DE
LITERATURA BREU
El convoquen la revista «Sant
Gervasi Informado» i Barnavasi,
amb el suport del Districte Sarria Sant Gervasi de l'Ajuntament de
Barcelona. Els contes o novel-les
curtes, inédits i escrits en catalá,
han de teñir una extensió mínima
de 10 folis i máxima de 50, i s'han
d'adregar a «Sant Gervasi Informació», Bisbe Sivilla, 11, 08022Barcelona, indicant al sobre
«Concurs Sant Gervasi de Litera
tura». Cal trametre els treballs per
quintuplicat, anónims, i acompanyats d'un sobre tancat a
l'exterior del qual només ha de
figurar el títol del treball i, a
l'interior, les dades de l'autor.
L'obra guanyadora obtindrá un
premi de 100.000 ptes., i la
classificada en segon lloc, 50.000
(si h¡ ha més d'una obra guanya
dora, o més d'una classificada en
segon lloc, es repartirán els imports
respectius). Les entitats convocants
editaran els treballs guanyadors, i
eventualment algún altre més si el
jurat així ho recomana. El termini
de presentació dels origináis s'a-

cabará el 30 de maig, i l'atorgament deis premis tindrà lloc la
segona quinzena de juny, en un
sopar, en ocasió de la festa Major
de Sant Gervasi.

I PREMI DE CONTE INFANTIL
HOSPITAL DE SANT JOAN DE
DÉU
Convocat per l'Hospital de Sant
Joan de Déu, el Cercle de Lectors i
La Galera SA Editorial, les obres
concursants, originals i inédites (en
queden excloses les adaptacions i
les traduccions), han d'ésser adreçades a lectors d'entre sis i onze
anys i els originals han de tenir una
extensió màxima de 5 fulls, me
canografiats a doble espai i per una
sola cara. Cada autor pot presentar
un únic original, que cal lliurar per
sextuplicat, amb el nom i l'adreça
de l'autor (si vol que l'obra siguí
feta pública amb pseudònimi, cal
que ho indiqui expressament). Les
obres s'han de presentar abans del
dia 15 de maig de 1998 a la
secretaria de gerencia de l'Hospital
de Sant Joan de Déu, passeig de
Sant Joan de Déu, 2, 08950Esplugues de Llobregat. El jurat
será format per Teresa Duran,
Mercè Escardó, Miquel Martín, Toni
Matas i Pep Montserrat, amb Pilar

IRENEU SEGARRA
Mig segle de mestratge musical

H

Volum publicat amb motiu de l’homenatge que un conjunt d’institucions del país
reten al pare Ireneu Segarra. Una primera aproximació a la seva vida i a la seva
obra, i una presentació de testimoniatges d’antics escolans que l’han tingut per
mestre i de músics eminents que han col-laborat amb ell.

>

Darrers títols de la col-lecció:
«Els camins del mar» i altres estudis de llengua i literatura catalanes, Joan Bastardas.
L’oposició antifranquista i els comunistes mallorquins (1939-1977), David Ginard i Féron.
Quaranta anys de vida del concurs d’execució musical. Alguns records, María Canals.

O

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona Distribució: L’Arc de Berà, Centre Difusor d’Edicions Catalanes
Comandes i administració: Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona
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Beltran com a secretària. L'import
del premi és de 500.000 ptes., en
concepte d'acompte dels drets
d'autor. El Cercle de Lectors i La
Galera SA Editorial editaran l'obra
guanyadora en llengua catalana, en
un termini no superior als dotze
mesos, comptais des del dia de
l'atorgament del premi. Les édi
torials es reserven el dret de
publicaciô de l'obra guanyadora en
la resta de llengües de l'Estat
espanyol. L'obra sera publicada
com a album il-lustrat. La il-lustraciô
s'encarregarà a l'il-lustrador o
il-lustradora que hagi excel-lit
especialment durant l'any natural

anterior en la il-lustraciô d una
publicaciô en català. La dotaciô per
al treball d'il-lustraciô sera també

de 500.000 ptes., en concepte
d'acompte de drets d'autor. La
proclamaciô del premi tindrà H°c
entre el 20 de setembre i el 20
d'octubre de 1998, en el marc de la
celebraciô del 25è. aniversari de
l'Hospital de Sant Joan de Déu i e
l'acabament de les obres de re
paraciô i remodelaciô.

XIV PREMIS LITERARIS I D'|N’

VESTIGACIÓ CIUTAT D'ELX
Son el premi de poesia Festa
d'Elx per a un llibre de p°emeS

•I

d'extensió mínima de 50 pagines i
màxima de 100, dotai amb 250.000
ptes.; el premi de narrativa Antoni
Bru, per a un llibre de prosa de 150
a 200 fulls, dotat amb 1.000.000 de
Ptes. —en tots dos casos,
acomptes deis drets d'autor, de l'edició que en farà Tres i Quatre—, i
el premi d'investigació Baix Vinalopó, per a un estudi (no tesis de
Ilicenciatura o doctoráis) sobre el
Baix Vinalopó, dotat amb 200.000
ptes., i que publicará l'ajuntament
d Elx, convocant deis premis. Els
origináis, mecanografiáis a doble
espai i per una sola cara, han de ser
presentats per triplicai i s'hi ha de
fer constar el nom i l'adreqa de
I autor i una declaració formal que
I obra és inèdita i no premiada. Els
premis, llevat del d'investigació,
són indivisibles i poden no atorgarse- Les obres han de ser
presentades al Negociat de Cultura
de I Ajuntament d'Elx, carrer Sants
Metges, sn (edifici Gran Teatro),
03203-Elx, fins al dia 31 de juliol de
1?98. L'organització, una vegada
tancat el termini de recepció
d obres, farà pública la composició
deis diferents jurats. La votació final
tindrà Hoc el dia 9 d'octubre de
998, durant un acte institucional
e lliurament deis premis Ciutat
d'Elx.

PREMI ILURO DE MONOGRAFIA
HISTORICA
La Caixa Laietana l'ofereix a la
? or monografía d'investigació
lstorica sobre Mataró o el MaS|tte, de carácter general o sobre
eterminat període o tema (art,
geología, economía, folklore,

e t d
P°den aspirar igualment
fo U d S°bre memóries, diaris,
os documentáis, i també biotitu l6S ' au1:ot>iografies que consme^d Una aportac'° al coneixecom
passat He la ciutat i la
d'1 ir? L import del premi és
frar ■ °°° ptes- ' no Pot ésser
asacci°nat. Els treballs que hi
presrin han d'ésser inédits i cal
d-Li ntar'l°s escrits a máquina i a

Wplicat6!1331'■60 Una Cara ' per
plica H nonimarner|t, amb lema i
trari^ Orn
P°t adjuntar il-lusásserXob
lndicar on Poden
treballc i adeS' <'al trametre els
Caixa i
9 Bibl¡oteca Popular de la
I9lonn?l6rtana' Premi iluro 1"8 de
Sania9?1'9 H¡Stór¡ca, carrer de

(Maresme?53, 63, O83O2'Mataró
acabar- 6 ,
termini d'admissió
1998
de setembre de
Adiete delX^' VSSPre' E'
Jurat, la composicio

del quai no ha estât anunciada,
será proclamat abans del 31
d'octubre d'enguany. El jurat es
reserva el dret de no adjudicar el
premi si considera que cap de les
obres concursants no presenta
prou merits. Els originals guardonats quedaran de ¡'exclusiva propietat de la Caixa Laietana, la qual
es reserva el dret de publicar-ne
una edició de mil exemplars com a
minim.

XX PREMI D'EDUCACIÓ JOSEP
PALLACH
Les obres han d'ésser inédites,
amb una extensió mínima de 200
folis i màxima de 300, mecano
grafiáis a doble espai i en una sola
cara, presentats per duplicat, amb
el nom, els cognoms i l'adreça de
l'autor (si signa amb pseudònimi,
cal que hi afegeixi un sobre tancat
amb les dades). Cal lliurar els
originals al Grupo Editorial CEAC,
Perú, 164, 08020-Barcelona o a la
Diputació de Barcelona, Àrea d'Educació, Comte d'Urgell, 187,
Edifici del Rellotge, 1a. planta,
08036-Barcelona. El contingut de
les obres ha de versar sobre un
tema educatiu, aplicable a l'àmbit
cultural de la llengua catalana. El
premi té una dotació d'1.000.000
de ptes. L'acceptació del premi
implica la cessió a Grupo Editorial
CEAC dels drets d'edició per un
période de dos anys i la renúncia
dels drets de propietat intel-lectual
corresponents a una primera edició
d'un màxim de dos mil exemplars.
Es concedirà un accèssit de
250.000 ptes. a la millor obra que,
amb el tema «Educació i municipi»,
tracti de la ciutat com a element
educador. L'Editorial publicará
l'obra premiada en catalá en el
termini màxim d'un any, i es reserva
l'opció d'editar també l'obra
premiada en qualsevol altre idioma.
El jurat será format per Pilar
Benejam, Octavi Fullat, Joan
Doménech, Miquel Siguan, Josep
González Agápito i Jaume Sarramona. L'admissió d'originals
acabará el dia 11 de maig de 1998.
La decisió del jurat será feta
pública el dia de la concessio del
premi.

PREMIS LEANDRE COLOMER
SOBRE LA HISTORIA DE CATA
LUNYA A L'ENSENYAMENT
Convocats per l'institut de Ciéncies de l'Educació de la Universität
Autónoma de Barcelona i la
Fundació Leandre Colomer, h¡

poden participar experièneies
d'ensenyament-aprenentatge
d'història de Catalunya, desenvolupades per un o diversos grups
d'alumnes d'ensenyament primari
o secundari d'un mateix centre o
de diversos centres, dirigits per un
o més professors, que cal sintetitzar en una memòria inèdita, d'un
minim de 15 pàgines, a més de
qualsevol altre material que s'hagi
produit i/o utilitzat, i que s'ha
d'enviar entre 1'1 de juny i el 31 de
juliol de 1998 a l'institut de
Ciències de l'Educació de la Univer
sität Autònoma de Barcelona,
Premis Leandre Colomer, Edifici A,
08193-Bellaterra. S'atorgaran eine
premis, dotats amb 500.000 ptes.
el primer, 250.000 el segon, i très
accèssits de 100.000 cadascun. Un
40% del valor dels premis en
materials i el 60% als membres de
l'equip de professors. Els intéres
sais poden demanar més informaciô al fax (93) 581 20 00.

III PREMIS JOVENTUT I VALORS
1998
Promoguts per la Fundació Mútua
i la Federado Catalana de
Voluntariat Social amb la finalitat
d'estimular a treballar en la
formado en els valors étics, hi
poden participar treballs creatius,
teórics o práctics, sobre qualsevol
valor (Solidarität, justicia, responsabilitat, tolerancia...). Hi poden
aspirar les entitats amb personalitat
jurídica
(associacions,
centres
educatius...) —categoría A, dotada
amb 400.000 ptes.—, i les persones
físiques (individualment o en equip)
—categoría
B,
dotada
amb
200.000 ptes. Cada concurrent hi
pot presentar el nombre de treballs
que vulgui, en cinc copies de cada
un (també del material comple
mentar!, si n'hi ha), que cal
presentar anónimament en sobre
tancat, amb un títol o lema, i la
categoría en qué participa, a
Federado Catalana de Voluntariat
Social, Premis Joventut i Valors,
Pere Vergés, 1, 11a. planta, 08020Barcelona, acompanyat d'un sobre
tancat amb el mateix títol o lema
que figuri al treball, a l'interior del
qual han de constar les dades del
concursant. El termini de presen
tado acabará el 30 de setembre de
1998. Les entitats organitzadores
es reserven el dret d'utilitzar, i fins i
tot publicar, els treballs premiáis,
fent menció de l'autor o autors,
sense cap més compensado. El
jurat estará integrat per un expert
en educació, un expert en Volun-

tariat Social, dos représentants de
la Fundació Agrupació Mutua i un
représentant de la Federaciô
Catalana de Voluntariat Social. La
decisió del jurat es donarà a
conèixer el dia del lliurament dels
premis, en un acte convocai conjuntament per la Fundació Agru
pació Mutua i la Federaciô Catala
na de Voluntariat Social.

CONCURS DE CARTELLS PER A
LA FESTA MAJOR D'IGUALADA
Convocat per l'Ajuntament de la
vila i dotat amb 100.000 ptes., els
artistes que hi vulguin presentar
projectes per a ser reproduits a
quatre tintes, màxim très per autor,
amb l'escut oficial de la ciutat i el
text «Festa Major d'Igualada, dies
20, 21, 22, 23 i 24 d'agost de
1998», n'han de demanar les bases
complétés i la butlleta d'inscripcié
al departament de Festes de
l'Ajuntament d'Igualada o al Museu
Comarcal de l'Anoia. El termini
d'admissio d'originals acaba el 22
de maig.

VEREDICTE DELS JOCS FLORALS
DE CALELLA 1998
El jurat format per Maria S. Farell,
Pere Vives i Sarri i Concepció
Organ i Valverde ha atorgat la Flor
Natural a «Em plau la má que sap
omplir de roses» d'lsídre Julia
Avellaneda, l'Englantina, a «Im
pressions de Montserrat» de Rosa
Galceran i Vilanova, la Viola, a «El
cim del mai» d'Anna M. Ticoulat i
Coll, el premi Maria Cardona, a
«Una olivera al meu jardí» de
Ferran Soler i Rubio, el premi
Francesc Castells, a «La dona
marinera» de Sabina Fornell i
Morato, i el premi juvenil La Llopa,
a «El Pirineu» de Karen Madrid i
Ribas.

ALTRES CONVOCATÓRIES PUBLICADES A «SERRA D'OR» EL
TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 DE MAIG I EL 1 5 DE
JUNY
Premis Saó 1998 (vegeu «S.
d'O.», febrer 1998).
IV concurs «Árnica» de narrativa
breu (abril 1998).
II premi literari Nostramo (abril
1998).
XIV premi literari Mossén Narcís
Saguer (abril 1998).
Premis 75 aniversari de l'Esbart
Dansaire de Rubí (abril 1998).
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«Jo som el qui som»
per

Teodor Suau

oisés no se’n podia avenir:
des de feia una temporada,
la seva vida prenia un caire
que cada vegada li fugia més
mans. Com si una força misteriosa
l’empenyés, el canvi s’havia convertit
en el seu présent. Tot repassant les
vivències del últims temps, es veia
llançat a experiències inédites que
alteraven substancialment eis projec
tes que, podriem dir, eren normáis per
a una persona educada a la cort del
farad, un privilégiât davant del qual
s’obria l’existència fácil de tot aquell
que gaudeix del món deis triomfadors.
I ara, per a acabar-ho de compondré,
aquell esbarzer!
S’hi atansà. Empès per la curiositat.
Amb el respecte i el temor reverencial
del qui es sap tocat pel misteri.
«Moisés, Moisés!»
Ja no hi havia dubte; laVeu coneixia
el seu nom. Això volia dir que el
prodigi el concernía a eli ben
personalment. Que el posava al davant
d’una circumstància que, ben segur,
havia de tenir conseqüències.
I es disposà a escoltar.
Coneixem prou el diàleg. Déu, el
Creador, el Fort, el Poderos, el Senyor
de la Vida i de la Mort, li proposava
una tasca insòlita.
Moisés no ho acabava d’entendre.
Que Déu es trobés de la part del
faraó, que fos un Déu-dels-reeixits,
que es sentís de gust amb els qui
comandaven i disposaven del futur, li
semblava lògic. Al cap i a la fi, sempre
li havien ensenyat que Déu mostrava
el seu favor amb la riquesa, la fama, la
victoria. Que un poblé de perdedors
era un poblé abandonat del seu Déu.
Un poblé sense Déu. No eren com
patibles misèria i amistat amb Déu. En
una paraula, un Déu-dels-pobres
resultava impensable. Per no dir inútil!
El que hom té dret d’esperar del Déu
del pais és que garanteixi l’ordre
establert, que porporcioni l’ajut
necessari en el combat contra els
enemics, que tingui cura de la félicitât
i la prosperitat de la gent, que castigui

M

el dolent i premi!' els bons. No que es
posi al costat deis perdedors!
I vet aquí el que ara passava. Un
esbarzer,
l’herba més inútil, molesta
de les
sobretot per a un pastor, que només és
bona per a arrabassar la liana del
bestiar que es distreu i es deixa
enganxar a les espines doloroses, una
planta que perfectament podia
simbolitzar les dimensions més
migrades de la vida, vet aquí que
esdevenia la paràbola mitjançant la
quai Déu Vivent i Vertader cercava la
llibertat de quatre desgraciáis,
desagraïts per més senyes, de quatre
morts de fam no gens delerosos de
canviar la seva situació: el Foc Divi,
primera manifestado del misteri en un
univers estretament lligat al cosmos,
escollia un esbarzer per manifestar-se!
Era insòlit.
Certament, les coses no eren com
Moisés sempre havia cregut que
havien de ser! No té res d’estrany,
dones, que volgués anar a fons.
L’experiència amb els israelites era
massa recent per a no intuir l’allau de
dificultats i de problèmes que s’havia
de derivar de la missió que la Veu
acabava de proposar-li, sense cap
fonament lògic. Ni a la teologia que
Moisés coneixia. Ni en cap altra
actuado divina de les narrades per la
tradició.
No té res d’estrany que Moisés
volgués deixar les coses com més
clares millor. Per això, necessita saber
el Nom.
El Nom és la descripció de l’essèneia de qui el porta. La seva targeta
d’identitat. Allò que proporciona a
l’interlocutor les dades per a saber
amb qui es relaciona: quin és el poder
de qui revela el seu nom.
Posseir el Nom és conèixer les
possibilitats reals de la força del
misteri. I, d’aquesta manera, trobar-se
en condicions de portar a terme un
càlcul racional a l’hora d’emprendre
qualsevol mena d’actuaciô en una
direcció o en una altra. Aquesta era la
fundó deis mags i deis profetes: en

cada circumstància, saber quina és la
intenció de Déu, per a comptar
sempre amb el seu favor.
Moisés demana al Foc Divi, a laVeu
de l’esbarzer, que li comuniqui el seu
Nom.
«Es molt estrany, Senyor, això que
em proposeu. No entenc gens ni mica
el que em voleu dir. No em quadra la
vostra proposta. Digueu-me: Si sou un
Déu com cal, si sou el Senyor i el
Vivent, si posseïu el secret de la Vida i
de la Mort, per què us interesseu per
un poblé d’esclaus? Per qué us crida
l’atenció una gent que ni tan sols us
coneix ni us venera amb el culte
esplendores que escau a un Déu com
cal? No sou Vos el qui controla i
organitza, el qui manté el succeir-se de
les estacions i fa sortir el sol i el
retorna al seu eau? Per què, Senyor, us
interesseu per un poblé d’esclaus? Sou
Déu o la Gran Mentida?»
I laVeu respon:
«Només et pue donar una
explicació i una garantia: Perqué J°
som així! Perqué jo som així! Perqué
vull ésser així! Perqué m’agrada ésser
així! Un Déu-dels-pobres i per-alspobres. Un Déu amb una manera
d’ésser inefable, inexplicable, incom
prensible per a tot aquell que desconeix el meu vertader Nom, que tu
ara no podries entendre, perqué et
manca l’essencial: l’experiència de
límit convertit en ocasió de la llibertat
i de l’amor. Aleshores entendrásAleshores veurás. Aleshores em
coneixerás tal com som. Per ara t nlna
de bastar el que veus: un esbarzer,
més trista de les herbes, convertida en
suport de la Veu que et parla des
Foc Diví. No cerquis més raonsSenzillament confia. Posa’t a les rneV^
mans. Jo et faré arribar a ésser com J
som: força-pels-altres. En définitif’
amor. Perqué Jo som així! Vols ve
amb mi i veure les meravelles de ú
és capaç l’amor?»
, .
Ja sabem com va acabar la histon
Nosaltres, avui, ens podem
que el nostre Déu sigui així com e •
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La innocència de la pobresa
per

Pilar Malla

ELS IMMIGRANTS OCUPEN UN DELS GRAONS MÉS BAIXOS DE L'ESCALA SOCIAL.

arlar o escriure sobre la pobresa
1 la marginado sempre em fa
rn°h
resPecte, i em produeix
a mena de neguit. Comparteixo allò
cr/ escr’v*a Teresa Pàmies: «No he
sin^Ut ma* que
Parau^es soles, per
Pu?61"65 i c°nvincents que siguin,
le$£Uln atacar> rii tan sols esgarrapar,
manaUSeS
Pobresa, que creix de
quJ1^3 a^arrnant, per molts mitjans
tamh'n£Uern Per a combatre-la.» Però
Suau^xj11” P.resent allô que diu Teodor
(je J ’ «No hi ha acciò petita quan neix
mill0rV0^ntat
construir un món
volunr *
am'3 aquesta mateixa
escriure Qke n° m he P°Sut ne§ar a
rné«
s°bre aquest tema una vegada
£ a «Serra d’Or».
CrescutS||PerSOnes que hem nascut *
se’ns r UnV dels ambients marginats
a difícil la comprensió del

P

fenomen de la pobresa. Tots hem sentit
culpar els pobres de la seva situado. Es
diu que la causa deis seus mais és la
mandra, la falta d’organització, la beguda, la droga... És a dir, sembla que
els pobres hagin triât de caure en
aquesta situado. Jo diria que al cor de
cada home s’hi barreja de tôt: la bondat i la maldat, l’amor i l’odi, la veritat
i la mentida, i que les manifestacions
que ens surten espontàniament provenen, en bona part, deis valors que
ens han ensenyat de petits i també deis
condicionaments biolôgics i socials
que ens han estât donats a l’inici de la
vida. Amb aixô vull dir que els pobres
no son millors ni pitjors que les
persones que no ho són, i que moites
vegades arriben a ser-ho perqué no
tenen cap més opció.
L’Abbé Pierre, aquest gran lluitador

contra la pobresa en terres de França,
ens recorda que «Déu ens vol lliures i
feliços». Però, si mirem al voltant i no
tanquem els ulls als missatges que ens
transmeten els mitjans de comunicació, veurem que milions de persones
no han estât mai lliures de prendre una
sola decisió, i que tampoc no tenen
gaires moments de félicitât. Sabem
també que tota la terra està estretament interrelacionada i que les
decisions economiques que es prenen
al «primer món» repercuteixen arreu.
Simultàniament veiem créixer fortunes
desmesurades, mentre la misèria
s’estén sense aturador... Crée que
tothom hi hauria de reflexionar i
hauria de desfer-se dels mécanismes
de defensa per acceptar les pròpies
responsabilitats i no culpar «els altres».
Tothom és coresponsable de la
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A LES GRANS CIUTATS HI HA BARRIS EN QUÉ LES

ELS INFANTS I ELS ADOLESCENTS HAURIEN DE SER OBJECTE D'UNA ATENCIÓ ESPECIAL.

SITUACIONS DE POBRESA ES MULTIPLIQUEN.

destinació i de l’ús que donem ais
béns de la terra.
En resum, vull dir que cree que hi
ha pobresa innocent i quasi prede
terminada, que hi ha capacitat de fer
el bé i el mal en tots els homes, tant si
són ries com pobres, i que les grans
causes de la pobresa no recauen
damunt deis qui les pateixen, sino que
són politiques, en sentit estricte,
socials i humanes. Tothom hi pot fer
alguna cosa, indirectament o directa.
Però, què és de fet la pobresa? Es un
fenomen social molt complex. Es
l’expressiô de la desigualtat en l’assignació de recursos. Es l’absència
d’una o d’algunes seguretats —sobretot de la seguretat del Hoc de
treball— que permeten a les persones
assumir les seves obligacions familiars
i socials i fruir deis seus drets
fonamentals. La inseguretat que en
resulta pot ser més o menys gran i pot
tenir conseqüències més o menys
definitives. Però, quan és persistent i
compromet les possibilitats de l’in
dividu de reassumir les pròpies
responsabilitats i de reconquerir els
seus drets en un futur previsible,
inévitablement causa «la gran pobre
sa». Quan aqüestes circumstàncies
s’allarguen, podem parlar de mar
ginado, de quedar al marge.
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Els margináis són pobres, pero no
tots els pobres són marginats. El tret
que els caracteritza és el fet de no teñir.
No tenen lloc a la societat i per tant no
tenen feina, ni diners, ni aliments, ni
habitatge, ni salut, ni familia, ni amics,
ni amor, ni confianza. En definitiva,
no disposen de cap de les coses que es
necessiten per a viure dignament dins
la nostra societat.
Si bé l’escassetat económica és el
tret que defineix la situació deis
marginats, no totes les persones amb
baix nivell o manca d’ingressos
arriben a la situació d’exclosos socials.
Aixó s’esdevé quan la penúria
económica es fa crónica. Quan ens
trobem amb persones que passen
gana, que están a punt de perdre o que
ja han perdut l’habitatge familiar per
falta del pagament del lloguer, que no
poden assegurar el menjador escolar
deis filis, que es van endarrerint en el
pagament deis rebuts de l’aigua, la
llum, etc., ningú no dubta que
aqüestes persones caminen cap a la
marginació.
La pobresa cultural n’és un altre
ingredient. Aquesta pobresa té molts
graus i aspectes. Va des de la manca
d’alfabetització fins a la dificultat de
viure d’acord amb un mínim de
pautes de conducta, passant per la

manca gairebé absoluta de preparacio
professional i per una certa incapacita!
d’assumir tasques i compromisos amb
constáncia i responsabilitat. Si, d’una
banda, el baix nivell cultural fa que les
persones es trobin mancades de re
cursos humans per a sortir de la seva
situació, de l’altra, les persones que
viuen durant un temps aclaparades
per l’esforç diari i obsessiu per a sobreviure queden sotmeses a un procès
creixent de deteriorament. Per a ells
solament existeixen les urgéncies de
présent i no hi ha lloc per a cap
projecte de futur.
En la situació de marginado apa
reixen els greus conflictes famihars'
L’escassetat económica incideix en leS
relacions entre els membres de la 1 .
mília, actúa com un detonador
origina maltractaments i violéncia; so
vint apareixen el problema de 1 aleo
holisme, el tráfic de drogues, l’aban
de la llar per un deis cónjuge^
generalment l’home. Aixó comp°r
l’augment de famílies monoparenta
sobretot de les mares abandona e ’
amb filis petits a cárrec seu.
.Aquest món de la margina^
presenta també una altra realitat, la,^
ser «amorf»: les persones
tegren tenen procedéncies i
diferents. L’únic que tenen en c°

FE

Remuntar

UNA SITUACIÓ DE POBRESA CRÒNICA ÉS DIFÍCIL PERÒ NO IMPOSSIBLE.

son les mancances, que no propor
cionen, pero, una base per a constituir
un estament organitzat, semblant al de
es corporacions, per exemple, de
Professionals.
Conseqüéncia d’aquest amorfisme
es 1 estât d’indefensió de les persones.
Viialsevol estament professional, quan
te Pr°blemes que l’afecten, defensa els
Seus drets, reais o aparents, i exerceix
Una. Pressió social davant de l’adHunistració i de la societat. Els marginats tenen més problèmes i més greus
que, els de qualsevol altre col-lectiu,
Pero no són capaços d’exercir per ells
1ateixos la més mínima pressió social.
a seva indefensió és total.
no 3 rnarginació augmenta amb les
VQVeS jncorPoracions que han proSoCat, ' atur * Ia manca de protecció
VeCla ’ Per<) també hi ha un creixement
qUgetat’.u’. ^ru't de l’autoreproducció,
]es assirn¡la a aquesta realitat negativa
^Persones que hi neixen i hi creixen.
Parí TV margtnació ens porten a
cia
' eXclus10 soctal- La diferénsubtn11^6 mar8’nació i exclusió és
l’alt ’ Pfrá Seneralment una inclou
Pers 3 ^arginació té un contingut més
veje^?a ' Psicológic. A exclusió, hi
Sr,,_ Una intervenció o omissió d’un
gruP envers un altre.
exclusió social es tradueix «en la

impossibilitat de fruir dels drets
socials sense ajuda; en la imatge
devaluada d’un mateix i de la capacitat
personal per a enfrontar les
obligacions pròpies; en el rise de
veure’s relegai durant un période llarg
a l’estatus de persona assistida, i en
l’estigma que tot això comporta per a
les persones, i, a les ciutats, pels barris
on resideixen» (Comissió de les Comunitats Europees: «Cap a una
Europa de la Solidarität», Brussel-les,
1992).
L’exclusió és un fenomen complex
que no té una ùnica causa ni una
ùnica via. L’evolució de la societat fa
que les causes evolucionin i també els
camins que hi porten. No es pot com
prendre l’actual situació dels factors
d’exclusió si no es tenen en compte els
canvis socials dels darrers anys. I avui
ens trobem en un moment clau, ja que
la nostra societat, en el procès de
modernització i d’integració a l’eco
nomia mundial, va transformant
algunes de les seves estructures.
Els trets caracteristics que dibuixen
el nou periti de la pobresa a Catalunya, avui, serien:
—La desocupació i, en conseqùència, la manca d’ingressos provinents del treball.
—La precarització de la feina.

I

PENSAMENT

LA DONA SOLA AMB FILLS A CÀRREC SEU ÉS
UN DELS GRUPS SOCIALS MÉS FEBLES.

—L’escassa qualificació professio
nal d’un important sector de població
en edat laboral.
—Els limits en la protecció social
(la reducció i/o la baixa quantitat de
les prestacions). També la prácticament total abséncia de protecció en
determinats grups socials.
—L’efecte multiplicador que els
factors esmentats produeixen en l’entorn immediat de la persona i que
afecten el grup familiar: l’habitatge, la
salut, la higiene, l’educació...
—I, com a factor de rise, esmentem
el fet de ser dona —sola i amb filis al
seu carree—, ser immigrant o ser
gitano.
La pobresa avui, més que mai, és
una qüestió de justicia. Els pobres són
persones concretes —hauríem de
saber llegir els drames que s’amaguen
darrere les fredes estadístiques—,
moltes vegades victimes de les de
cisions que prenen els homes que
exerceixen el poder economic. El déu
dels diners és a l’origen de moltes
injustícies. La pobresa i la marginació
avui expressen la irracionalitat d’un
sistema pretesament social i de benestar.<
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JAUME FUSTER, UN COMIAT
AQUEST comiat a Jaume Fuster —se'ns fa ben estrany, certament, aquest mot havent-nos de

referir a en Jaume Fuster— ha estat pensat des de la necessitat i, en part, des del deure de situar,
d'emmarcar i, sobretot, de valorar la figura d'aquest treballador de les paraules que es posä,
sovint en detriment de l'obra pröpia, al servei d'una literatura i d'una professio que volia
«normalitzada», amb tots eis drets, «lliure, desvetllada i felig...».
VICENQ Llorca, Margarida Aritzeta, Guillem-Jordi Graells i A. Munne-Jordä ens ofereixen, doncs,

des de la seva coneixenga personal de l'autor, des de la seva amistat, uns apunts que poden
ajudar-nos a acarar descriptor. Acarar-Io i evocar-lo —aquesta es la voluntat— per mantenir-lo viu
entre nosaltres.

Petit retrat de Jaume Fuster
per Vicenç

Llorca

onava Brassens a la guitarra de
Toti Soler, i ens hi vam identi
ficar. El que importava en aquell
acte de comiat a l’amic
Jaume Fuster era intentar
convertir la pena que dúiem
a dins en un cant cordial i
esperançat, com ho era ell
mateix. La ràbia, doncs,
cedia pas a la contenció per
respecte a l’amistat, encara
que el sentiment d’injusticia
que ens provoca en els hu
mans la irrupció brutal de la
mort feia aparèixer més
d’una llàgrima. GuillemJordi Graells va fer un
Parlament nu i directe, déli
cat, que va acabar de
convertir l’ùltim adéu en un
acte bell i sense retoriques.
Amb tot, no és la imatge
de la tristesa la que li esqueia
a en Jaume, sino la del
coratge. En certa manera,
cree que aquesta era una de
les virtuts que més li
apreciaven els seus col-legues
i amies, i, des de la meva
perspectiva, un deis aspectes
que més admirava d’ell. El
coratge, és ciar, de bastir una literatura
en una llengua tan castigada com la
nostra, i de fer-ho en générés que
sovint havien vist trencada la seva

S
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tradició en moments determináis, com
és el cas de la novel-la policíaca. Per a
molts estudiants dels anys setanta

títols corn De mica en mica s’omple la
pica, juntament amb llibres com el
Mecanoscrit del segon origen del molt
oblidat Pedrolo, van resultar les portes

d’entrada a la lectura en català. Una
cosa semblant va succeir amb el
guionatge. Amb l’arrencada de
Televisiô de Catalunya, TV3,
es guanyava una capacitat d 1maginari audiovisual que ha
anat augmentant en la mesura
que s’ha ampliat l’oferta de
produccions dramàtiques pr0'
pies. Jaume Fuster va ser un
dels primers a acostar la narratologia a la televisiô i aC'
tualment treballava en diversos
projectes.
A més, Fuster va fer derivar
una bona part d’aquest corat
ge cap al compromis politic en
el sentit més ampli de l’expreS
siô. Va ser un home a111
conviccions i les va defensat
no tan sols des del diseurs,
sinô també des de l’accioplaïa profundament la polinca
entesa com a agora, com
espai pûblic on compart^
projectes o fer l’examen en
de l’actualitat. Articulis^
col laborador en seccions
radio i de televisiô, home
posât a completar un dia a
la tertùlia, Fuster pertanyia^
aquella mena d’autors que P0^1^
définir com a escriptors orals, es a
capaços de viure i fer viure la narr
en la dimensiô de la conversa, segu
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1995. TISNER TRASPASSA AL NOU PRESIDENT DE L'AELC, JAUME FUSTER, LA
«CULLERETA», SÎMBOL D'«AUTORITAT» DEL PRESIDENT DE L'AELC, D'ENÇÀ QUE JOAN
FUSTER, A CULLERA, LA HI VA DONAR. A LA TAULA, TAMBÉ, VICENÇ LLORCA I FRANCESC

PARCERISAS.

1997. AL SOPAR AMB ELS PONENTS DE CULTURA AL PARLAMENT DE CATALUNYA, AMB
CARME ARENAS, GUILLEM-JORDI GRAELLS I VINYET PANYELLA.

21 DE NOVEMBRE DE 1997. A LA CELEBRACI«? DELS VINT ANYS DE LAELC, AL PALAU DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB EL PRESIDENT PUJOL, ACTE DURANT EL QUAL ES
PRESENTA LA REVISTA «LITERATURES». POTSER LA DARRERA FOTO DE JAUME FUSTER?
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una línia marcada per autors com
Maria-Aurèlia Capmany o el seu —i
nostre— admirat Avel-lí Artís-Gener.
Es logic que aquest compromis
civic i social el portés a una acciò
enèrgica en el camp cultural. Potser
caldria subratllar l’aportació al Con
grès de Cultura Catalana, que va
catalitzar energies de molts escriptors
cap a la creació el 1977 de l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana. Amb Josep M. Castellet
com a president i Jaume Fuster com a
secretari, arrencava una iniciativa
cultural de primer ordre que ja ha
arribat ais vint anys d’história. Vist des
de fora pot semblar una dada, però la
veritat és que dur a terme una tasca
col-lectiva és com escriure una obra:
cal vetllar les idees, restructura, la
forma, i contextualitzar el missatge en
una realitat sempre canviant, que
exigeix noves respostes i imaginació.
Després dels quatre anys de la
presidència de Tisner, vaig continuar
com a secretari de l’Associaciô durant
dos anys i escaig de l’etapa Fuster. Els
reptes que teniem al davant, els mûldples fronts oberts van fer que la
nostra relació fos intensa. A la cordial
relaciô que teniem corn a escriptors
pertanyents a dues generacions diferents, es va sumar un rie diàleg —amb
diferèneies incloses— sobre politica
cultural i sobre el disseny futur de
AELC. Traballador, tossut, apassionat per les possibilitats que les
noves tecnologies ofereixen a la cultUra i a l’escriptura, Fuster va viure la
l>eya Presidència al capdavant de
AELC amb dedicaciô i conviccio i
arnb una voluntat de servei reservada
a oen pocs.
Recordo que, després de l’acte de
commemoraciô dels vint anys al Palau
e lu Generalitat, em va dir: «Estic
c°ntent, Vicenç, molt content. Ha
anat tôt molt bé.» Voldria quedar-me
aquesta expressiô, positiva,
fXu tanL perquè bona part de la
ottalesa de Fuster provenia de l’alee^laJ’b^’nguda en la creaciô literària i
J1 e compromis amb la consciència
l>jV1Ca ^ue représenta la figura de
hîst'6 leCtUal 3 Cada moment de la
oria. L’alegria d’haver contribuït
d’ul'eSta'3^ment d’una democràcia,
lit- n autog°vern> i a la seva normad’haC1°- L’âlegria, al capdavall,
i ha3761 est’mat un poble, una llengua,
JaumT'^°
amb Plen’tud- Gràcies,
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Jaume Fuster
EL COMPROMIS AMB LA LITERATURA
Margarida Aritzeta

(FO TO : BARCELÓ)-

per

1976. TAULA RODONA SOBRE L'OFICIALITAT DELCATALÀ. RAFAEL NINYOLES, MARIA-ANTONIA OLIVER
I JAUME FUSTER.

5 on li venia, a en Jaume Fuster no s’explica només des d’una
Fuster, aquella energia que perspectiva literària.
Ell mateix, en una entrevista pú
el ténia enderiat en mil
projectes? D’on treia la forçablica
que que se li va fer a la Universität
arrossegava com un imant tothom qui Rovira i Virgili,' deia: «El món de la
ténia a la vora? Com és que no en té cultura és ùnic, encara que a nosaltres,
nia prou d’escriure, com els escriptors i des de l’Acadèmia, ens agradi fragnormals? Com és que, encara que ha- mentar-lo i analitzar-lo: ara la literatu
gués aconseguit per un moment d’as- ra, ara el no-sé-què.» Parlava aleshores
seure’s a escriure (a l’ordinador, si us deis seus anys de joventut, els darrers
plau), no es podia contenir en un sol seixanta i primers setanta, arrossegat
registre, un sol llenguatge, un sol gé per múltiples empreses. I deia: «Jo te
néré? D’on treia el coratge per a nia allò que se’n diu inquietuds: pocomprometre’s, per a comprometre’ns lítiques, culturáis, socials, ètiques i el
amb ell, en la causa de l’alteritat? que vulguis», i això es concretava d’u
D’on, el somriure? D’on, les paraules na manera dinàmica i plural: «Escrivia,
amables? D’on, l’enteresa per a no però al mateix temps feia teatre, i al
claudicar mai allà on els més febles es mateix temps feia activisme politic.Tot
junt donava la dimensió de l’època.» I
declaraven (ens declaràvem) vençuts?
Jaume Fuster no va ser només un no tenia consciència d’anar fent coses
escriptor. Va ser un home de cultura, diferents.
Més enllà deis setanta, els impulsos
en el sentit global, total, revolucionari,
de la paraula. Encara que volguéssim es perfilen i es concreten: «El que pas
aturar-nos només en la seva obra sa és que amb el temps t’has de decan
literària, encara que en volguéssim se- tar. De jove és la part ampia de
parar la literatura de tota la resta, ens l’embut i a mesura que et vas fent gran
trobariem que l’escriptura d’en Jaume es va estrenyent l’embut i vas portant

D
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la teva professió cap a una banda no
més.» Vol dir que amb el temps es
decanta cap a l’escriptura, en lloc
d’haver-se convertit en actor, pero no
abandona pas moltes altres activitats
que formen part del món complet i
indivisible d’aquesta cultura global
que ell definia al principi. I l’escriptura
s’alimenta d’aquest entorn i aqüestes
activitats s’alimenten de l’escriptura.
Es per aixó que he apuntat que les
diverses metodologies possibles per a
estudiar en Jaume Fuster des de la
literatura (historia literaria, literatura
comparada, crítica literaria, etc.) ens
el deixarien incomplet, amb un gruix
d’ombra incomprensible. Potser el que
ens acostaría més a la seva complexa
personalitat literaria seria el que s’anomenen els cultural studies (els estudis
culturáis). Ell, sense plantejar-s’ho
d’una manera explícita (de vegades
discutíem de teoría literaria i ens divertíem: ell en sabia molt més que no
pas jo, i en canvi la teórica, la que
citava textos, era jo), havia fet de la
seva escriptura un teixit, un indret de
confluéncia de les diverses escriptures,
un espai on els discursos que travessen
l’ésser huma en la seva dimensio
social, cultural, s’enforcaven.
Per aixó dedicava tant de temps a
coses que no eren escriure. Per aixo es
lamenten alguns deis seus amics mes
personáis que hagués esmerqat tanta
energia a tasques cíviques, etiques,
polítiques (i de política cultural), Per'
qué, diuen, podia haver escrit molts
més llibres que no va escriure. I se n
lamenten sense avaluar que en ei
de Jaume Fuster l’escriptura desborda
re verbal
*
el text, fins i tot el llenguatgl’escriptura s’instal-la en l’ámbit de
discurs, i discurs és comunicació, eS
interacció, és vida. Ell ho sabia. Havia
fet la seva opció de vida en aque
territori en qué l’escriptura és litera
tura pero no només literatura; o be,
qué la literatura, peí camí del llenguat
ge, dialoga amb els altres llenguatgeS’
es transmuta, es dissol.
El geni narratiu

Caldria estudiar, dones, en JaUl^s
Fuster des deis cultural studies. O, S1

CULTURA

volgués considerar-lo des de l’àmbit
restringit de la seva obra narrativa (el
que són els textos pròpiament dits),
almenys s’hauria d’estudiar amb el
suport teorie i metodologie de la
narratologia. Perquè la narratologia és
capa? d’incloure llenguatges com el
cinematografie i el televisiu (audio
visual, li agradava més), i les possibilitats de la tecnologia digitai, al costai
dels gèneres narratius clàssics propis
de la literatura, que és el joc d’escriptura que eli va practicar de manera
indiscriminada durant tota la vida.2
De tota manera, encara que ens volguéssim cenyir estrictament als textos
literaris, caldria buscar molts dels
motors i registres de la seva escriptura
en el seu diàleg amb l’imaginari social,
en el seu compromis ètic i politic amb
la cultura. D’aqui ve la meva insis
tènza en els cultural studies.
Michel Foucault5 diu que la litera
tura consisteix en l’existència alguna
cosa que cal dir, i com s’aconsegueix de
dir aquesta cosa, aquesta faula, per
mitjà del llenguatge. Jaume Fuster va
fer seva aquesta reflexió de Foucault
sense saber-ho. I va assajar de con
vertir aquesta cosa que cal dir en art per
mitjà de diversos llenguatges (per això
abans parlava de la narratologia com a
indret privilegiat que ens el permetria
estudiar d’una manera més global),
per mitjà de diversos procediments
narratius: de la novel-la al cinema, del
periodisme a l’assaig de tècniques
d’escriptura diverses: a l’interès per les
potencialitats de les noves tecnologies:
l’hipertext, el CD-ROM, l’Internet.
Perquè l’interessaven sobretot dues
coses: allò que s’havia de contar, és a
dir, el relat en estat pur (si és que
aquest element és pensable) i les diver
ses maneres de dir-ho: i per això li
agradava Graham Greene per damunt
d’altres novel-listes amb estils literaris
més elaborats; i el circuit de la comunicació: l’existència d’un altre èsser
humà al final de la cadena, uns ulls,
unes orelles, una intel-ligència lliure.

I

VIDA

NOVEMBRE DE 1981. LA JUNTA DE LAELC. D'ESQUERRA A DRETA, MONTSERRAT BAYÄ, TISNER,
MARIA OLEART, JOAN MAS, JAUME FUSTER, ANDREU MORELL, GUILLEM-JORDI GRAELLS, JOSEP
M. LLOMPART I JOSEP M. CASTELLET.

DARRERIES DELS ANYS SETANTA. PRIMERA REUNIÓ DE GALEUSCA ORGANITZADA PER LAELC.
FIGUREN A LA TAULA, JAUME PÉREZ-MONTANER, JAUME FUSTER, ORIOL PI DE CABANYES I

ANTONI SERRA.

L’escriptor i l’alteritat: el somni
d’una cultura «normal»

Però res del que va aprendre i
practicar no s’ho va guardar per a eli tot
sol: volia (calia) compartir-ho. Per això
va intentar dinamitzar totes aquestes
activitats per mitjà de la seva gestió en
els tres periodes (una dotzena d’anys
d’un total de vint, en quatre dels quals
l’hi vaig acompanyar) que va ser a la
junta de l’Associació d’Escriptors.
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MARQ DE 1989. AMB MARIA-AURELIA CAPMANY I JORDI SARSANEDAS, A LA PROCLAMACIO DELS PREMIS CRITICA «SERRA
D'OR» EN QUE JAUME FUSTER FOU GUARDONAT PER LA SEVA TRADUCCIO DE BELLA DEL SENYOR D'A.COHEN.

Sempre deia que de gran li hauria
agradat de ser com Graham Greene:
per la passió de contar, per la
conjunció entre literatura, periodisme
i vida, pels camins per mitjà deis quals
els seus relats arribaven al cinema, per
l’enveja que li feia de poder teñir una
cultura normal, amb tants de lectors,
de receptors, piena de prestigi, en què
no t’havies de preocupar sino de tocar
els mil registres possibles de l’art. I
potser també pel premi Nobel? No
vam arribar mai a aqüestes frivolitats,
tot i que mai no hauriem fet fàstics a
un Nobel.
I aquests pensaments l’abocaven a
una de les contradiccions més dures
que havia de viure com a escriptor de
ra?a: allò que, ho sabia perfectament,
li podia impedir ser de gran com
Greene: l’escriptor necessitava l’entorn, la normalitat necessària de la
cultura en què es movia, el gruix
lector. I no solament la normalitat
lingüística, sino la presència normal de
la literatura catalana i deis relats
diversos (cinema, televisió, teatre,
internet) en la vida quotidiana de les
persones, sense la necessitat d’haverse de fer preguntes sobre res, sense
necessitat d’haver-ne de fer una mili-
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tància o d’haver-la de justificar continuament: trobant-la com un fet
normal. Tal com passa als països
normals.
Per aixô va batallar tant des de
l’Associaciô d’Escriptors. Des dels
diaris. Des de la televisiô. Des de les
aules. Des dels centres civics. Des dels
llibres.
D’un temps, d’un pais

Durant anys, ben bé disset de
manera intensa, tot i que ens coneixiem d’abans, de la clandestinitat,
quan jo encara no escrivia ni sabia que
mai havia d’acabar fent-ho, vaig tenir
la sort de col-laborar en força pro
jectes d’en Jaume Fuster. I vaig tenir el
privilegi de la seva amistat: la seva i la
de la Maria-Antônia Oliver, no els
sabria pas pensar per separat.
Vaig entendre al llarg dels anys, a
mesura que fèiem feina i intercanviàvem paraules i dèries, com en
Jaume Fuster era un escriptor del seu
temps i del seu lloc, i per aixô era com
era. Que empenyia el seu temps cap
endavant (encara recordo quan ens va
convèncer de passar-nos a l’ordinador,
i per mitjà de l’Associaciô d’Escriptors
ens vam anar a comprar aquell Ams-

trad que alguns encara conservem en
un cui d’armari per purés raons sentimentals, quan els patriarques de la nos
tra crítica encara advocaven per la
ploma d’oca), que desbordava la seva
cultura i estava al capdavant o al costat
de tots els intents de diàleg i d’intercanvi entre literatures de llengües
diverses que he conegut. Del seu
temps i del seu lloc, que voi dir avan(jant-se a temps i lloc, essent-hi un
revulsiu.
Era un home de cultura, no nomes
de literatura: era un home de paraules
(seduir i ser seduit per les paraules, Pel
discurs: feina d’escriptors) i d’accio.
Eli deia que això li venia de Ia
conjuntura generacional, de l’època i
de les circumstáncies que li havia tocat
de viure, que l’havien perfilat com a
escriptor i com a persona. Li agradava
de presentar-se com un home compromès éticament amb el seu entornNo en tenia prou d’escriure, calía
participar en el debat ampli sobre e
espais de la producció cultural (i Per
això va col-laborar, ara fa més de vini
anys, amb el Congrés de CuHura
Catalana). Calia, més enllà d’aixó, reJ
vindicar l’escriptura com una professi0
i dignificar-la: calia trobar l’espai on e
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2 DE NOVEMBRE DE 1995. JAUME FUSTER I MARGARIDA
ARITZETA A COBERTURA DEL MÀSTER D'ESCRIPTURA
LITERÀRIA I GUIONATGE.

(ARXIU URV.J

30 DE GENER DE 1996. JAUME FUSTER, JOAN MARTÍ I CASTELL, RECTOR DE LA URV, I
MARGARIDA ARITZETA, EN LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE
LA URV I LAELC.

I

OBERTURA DEL MÀSTER D'ESCRIPTURA LITERÀRIA

UUIONATGE DE LA UNIVERSITÄT ROVIRA I VIRGILI.

escr¡ptors reivindiquessin els seus
rets professionals (i així va néixer, a
Partir del Congrès de Cultura Catanai l’Associació d’Escriptors en
erigua Catalana). Perd els escriptors
palans havien de dialogar amb el
e °n' Per
va impulsar, amb altres
^riptors, el Galeusca, fa poc mes de
CCU anYs> una tribuna que posava en
H°ntacte escriptors de cultures (i
engües) minoritzades de l’Estat esanyol, i darrerament d’Andorra. I

1995. JAUME FUSTER, IGNASI RIERA I ALBERT MAS, DIRECTOR DE LESCOLA D'ENOLOGIA DE LA
URV. EN REPETIDES OCASIONS, FUSTER I RIERA HI FEREN CONFERENCIES SOBRE EL VI I LA
LITERATURA.

encara preparávem per a l’estiu de
1998, i Tintent es va quedar en aixó
perqué la mort li va aturar l’empenta,
un encontre internacional d’escriptors, on hauríem d’haver pogut
dialogar sobre literatura, sobre escriptura, sense tenir en compte els condicionants de les llengües i cultures
d’origen: buscant qué hi havia en comú, buscant l’intercanvi d’experiéncies: poder parlar des del catalá amb
escriptors que llegim i traduím i ens

agraden: conéixer-los i fer-nos conéixer, com si la literatura catalana fos
una literatura normal.
Algún dia potser ho farem en
record seu.
Calia el diáleg amb TAdministració,
recuperar la Institució de les Lletres
Catalanes, fer-la avançar, aportar-hi la
dinámica i les nécessitais deis es
criptors. I en Jaume Fuster hi era: ba
tallador i dialogant, des de l’Asso
ciació. Calia recuperar la vella idea de
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la casa de l’escriptor, que ja no sabiem
si seria possible en els temps de neocapitalisme salvatge que ens envaïen...
I en Jaume Fuster hi era.
Jaume Fuster i la Universität

Al llarg dels anys l’escriptor va
construint la seva imatge pública i
recorda i repeteix allô que vol que
pensem i recordem d’ell, perqué sap
que tota imatge és una construcció i
que aquest diseurs té molts punts de
contacte amb la literatura. Jaume
Fuster insistía en els tres pilars que
havien configurat la seva personalitati
els orígens menestrals (i una formació
no universitária), els seus antecedents
familiars a la Cerdanya (amb tot el que
suposa el seu compromis amb la llengua catalana) i una infantesa a la Bar
celona de barri, la de dintre muralles,
corn a gresol que fa fermentar el
cúmul d’influèneies que rebia un nen
espavilat de postguerra, de classe
humil (que freqüentava els cinemes de
barri, llegia els cômics del quiosc de la
senyora Prudència i canviava novel-les
al mercat de Sant Antoni: la seva
construcció literària d’una infantesa
mítica),5 que feia el seu aprenentatge
entre l’any de la bomba atómica (va
néixer l’any 1945) i el maig del 68
(quan va fer la mili a Mallorca i va
conèixer la Maria-Antônia Oliver).
Res més lluny dels tôpics literaris
heretats del noucentisme, en qué calia
arrenglar-se de la banda de l’aristocràcia de l’esperit.
En Jaume Fuster la posseïa, aquesta
aristocracia de l’esperit, perô conque
rida a força de treball, a força de
lectures, a força de negar la inspirado
a favor de la feina diària. Curiosament, com els noucentistes.
A Tarragona, a la URV, va remarcar
que molts dels narradors de la seva
generació havien sorgit al marge de la
Universität, i que fins i tot algunes de
les personalitats més significatives, que
havien tingut formació universitária,
havien acabat renegant de la Universi
tät (el cas de la Montserrat Roig).
N’haviem parlât moites vegades. Jo
no sentía res especial pel fet de ser
doctora, o d’haver aprovat el concurs a
una plaça de professora universitária.
La Universität no ens feia diferents,
potser ens feia més sistemàtics i
metôdics i, sovint, molt més encarcarats. Quan els darrers temps va començar a fer classe de guionatge a la
Universität Pompeu Fabra va veure
que jo tenia raó.
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De tota manera, hi va molta gent, a
les universitats. I les universitats són
un deis indrets en qué la literatura es
construeix com a valor,6 en qué es
construeixen els cànons i els models.
Li preocupava (ens preocupava: n’ha
viem pariat una infínitat de vegades) la
desconnexió que existia entre l’Académia (les universitats) i els escriptors,
entre l’Académia i els lectors. I encara
entre l’Académia i els temps presents.
Ens preocupava l’enfocament majoritari que havia anat adquirint l’estudi
de la literatura a les nostres uni
versitats, ais nostres instituts: bàsicament historicista, d’arrel positivista,
d’esquena ais plantejaments critics
més moderns que han anat sorgint al
llarg del segle XX a Europa i a
América (de primer els formalismes i
estructuralismes, de base lingüística,
després els corrents postestructuralistes, la semiòtica i els estudis cul
turáis). Constatávem, és ciar, les
llacunes i mancances de la nostra his
toriografía literària (que és un deis
motius cabdals que fan que l’Acadé
mia es dediqui fonamentalment a
restituir el corpus), i enteníem els
motius dels seus defensors: les llarguíssimes etapes de prohibicions, sense
possibilitats de dur a terme un estudi
continuat i sistemátic deis autors i les
obres més significatius de cada época,
les llacunes i els lapses de silenci, les
étapes boiroses de prohibicions o de
cadènza política i cultural. Era
comprensible que insistissin que calia
elaborar un corpus que permetés de
bastir el que havia de ser la nostra
literatura nacional; recuperar, valorar,
reconstruir, fabricar mites... També hi
podíem estar d’acord.
Però mentrestant els escriptors vius
quedàvem exclosos majoritáriament
de l’interés i deis estudis universitaris.
Havíem parodiât moites vegades una
frase que en Joaquim Molas havia dit
en una calçotada a casa meva (l’ùnica
vegada que hi ha estât): «L’escriptor
ideal és l’escriptor mort.» Ho ente
níem: té l’obra closa, s’hi pot teoritzar
sense por que ens contradigui amb
l’exabrupte d’un canvi d’estil sobtat,
es pot destriar el gra de la palla: com
més perspectiva, més fácil, entre d’altres coses perqué la crítica militant, la
recepció, ja ha fet el primer treball
gruixut de desbrossar el terreny.
Però era massa poc compromés.
Aixó em va portar a col-laborar amb
en Jaume Fuster en una de les tasques
que he trobat més engrescadores d’a-

quests darrers anys, i que més
endavant han tingut seguidors en altres universitats. Vam començar per la
meva Universität, la Rovira i Virgili,
que era jove i tenia l’empenta de voler
fer-se un lloc entre les altres. Vam dir:
ens dedicarem a la literatura contemporània, a la literatura viva. I vam
començar a tirar endavant una série de
col-loquis de literatura viva, sobre
temes diversos, amb el títol genéric de
«Literatura i món deis médian, que han
anat tenint lloc cada mes d’abril (més
un d’espars el novembre) des de 1994.
D’ençà que Jaume Fuster va accedir a
la presidéncia de l’Associació des
criptors vam signar un conveni de collaboració amb la nostra Universität.
Després es va fer amb la Universität
Jaume I de Castelló, amb la deValència, ara amb la de les Illes Balears;
l’AELC ha col-laborat també, menada
per Jaume Fuster, amb moites altres
universitats.
La seva vida es va acabar de sobte,
amb la feina a mig fer. Corn el meu
text: curt, parcial, insuficient, que es
només un tast de com el veia, de com
el vaig conèixer.
M’hauria agradat comentar-li aquest
article.Tai com li comentava moites de
les coses que feia. Les meves incerteses son molt més grans ara que ell no
hi és.>
1. Va ser el dia 15 d'abril de 1996, a càrrec de Rosa
Pagès, en el curs d'un dels actes del col-loqui «La
generaciô literària de 1970», les actes del qua
apareixeran properament a les Publicacions de
l'Abadia de Montserrat.
2. Recordem que obres com Tarda, sessiô continua,
3.45 (1976) o bé La guàrdia del rei (1995) son
novel-les escrites amb tècnica cinematogràfica i
televisiva respectivament. Ja no es tracta que
l'autor treballés simultàniament (o succès
sivament) en textos narratius i audiovisuals en tant
que tècniques separades, prôpies d obres
distintes: la hibridacio en un mateix text és tota ■
I la reiteracid en el temps és també significativ3no es tracta de casos esporàdics ni d una
casualitat. Hi podem afegir Les cartes d'HèrcuSS
Poirot (1983), Les claus de vidre (1984), etc., com

a exemple de la interaccid de générés.
3. Michel Foucault (1994), De lenguaje y literatura,
Barcelona, Paidos, ICE, UAB, 1996.
4. El compromis ètic de la seva generaciô va
precisament el tema de la seva ponèneia e
col-loqui sobre «La generacid literària de 1’
que no vam enregistrar i de la quai ell mai no
lliurar el text
5. «De vegades els escriptors fem aquesta ,Tieriajjr
confessions publiques, fem literatura, es a
mentim o maquillem la realitat», diu

l'entrevista citada.
•glas del arte,
6. Pierre Bordieu (1992), Las re;
Barcelona, Anagrama, 1995.

(

CULTURA

I

VIDA

Jaume Fuster
NARRADOR I PRESTIDIGITADOR
per

n fer el balanç de l’obra món, amb voluntat de canviar-lo i
narrativa de Jaume Fuster —un utilitzant diversos esquers per ais
balanç obligat per una desa- lectors, corresponents a tantes altres
pariciô prematura i révoltant— tenim
formules que a eli mateix, en la seva
el perill de caure en els topics que condició prèvia i simultánia de
s’han anat repetint sobre ell i no consumidor, l’havien capturat. Unes
només en les necrolôgiques escrites formules, apressem-nos a afegir, que
apressadament. «Autor de novel-la no provenen solament de l’experiéncia
policíaca», «hereu de Pedrolo», com a lector —però també en aquesta
«especialista en novel-la de gènere», condició—, sino també de la d’es«novel-lista cinematografíe»... És evident que tot això és ceri o, més ben
dit, que conté una part de la realitat,
Però cap d’aquestes formules no
explica tota la narrativa de Jaume
Fuster i, sobretot, no aclareix gens el
sentit global de la seva aventura
literária, estroncada precisament quan
traballava en un nou text, una fita que
hauria desmentit, un cop més, el
teduccionisme d’algunes de les
forrnulacions esmentades.
Es cert que Jaume Fuster utilitza
successivament els esquemes d’alguns
generes narratius perfectament establerts i classificats, però no ho fa pas
mes ni menys que qualsevol deis seus
col-legues generacionals, amb la
rferéncia que no tots els géneres i
subgéneros narratius están tan codiicats i taxonomitzats com els que
v°;Untàriament triá Fuster. Aquesta
utilització d’esquemes és al servei
una literatura «militant» que té uns
0 Jectius personáis però també de PRIMERA EDICIÓ, DE MAIG DE 1971, DE LA
caire col-lectiu: entre els segons, PRIMERA NOVEL LA DE JAUME FUSTER, ABANS
guanyar lectors i contribuir a la nor- DEL FOC.
1113 rtzació de la producció literária
autoctona; entre els primers, explicar pectador, i molt especialment de la
111 <)n cnvoltant, plantejar alterna ficció audiovisual. Aquest tret formares a les realitats heretades, explicitar tiu, d’altra banda tan generacional, es
] .n CornPrornís ideologie, jugar amb tradueix en la seva formulació que «les
s orrnes adquirides i fer-hi jugar el histories les he de veure» i, per tant,
destinatari.
allò que fa és «dibuixar-les», és a dir,
ni kiCS
la seva primera novel-la fer-les funcionar d’acord amb uns
red 1C3^a’ Abans del foc, fins a la parámetros narratius determináis.
acciò truncada d’E7 voi de l’águila
El gust pel «gènere», dones, prové
v ProÍecte représ i abandonat di- d’una experiència formativa i esdevé
de S?S COPS des de 1979), la narrativa una estratègia comunicacional, a més
llibraUrne ,^uster —'a publicada en de ser el vehicle en qué se sent cò
la M ' •• d'l°sa per mitjà del cinema i mode i emparat per una tradició
es c eV1S’ó’ am^ algunes limitacions—
després d’un reconeixement, seguraonstrueix com aquesta visió del ment massa sever i ben poc auto-

E

Guillem-Jordi Graells

indulgent, de les própies limitacions.
Admés des de ben aviat que Joyce ja
havia existit i resultava una mica
ingenu —si no era pura fanfarro
nería— pretendre d’emular-lo, un
honest plantejament professional el
duia a admetre explícitament els
models del «gènere», camuflant-se
púdicament darrere d’uns arquetips
per fer sentir la seva veu, les coses que
tenia per dir del món i de la bolla. I
segurament és ben simptomàtic que ni
la primera ni la darrera novel-la no
tinguessin res a veure amb els «gé
neros» sancionats i establerts (ni
algunes altres peces narratives de
l’endemig), pel que fa al carácter
personal de la seva aventura com a
narrador que, en aquest cas, voi dir
novel-lista i guionista gairebé indistintament.
En aquesta tria del «gènere», a més
dels factors esmentats, també hi va
teñir influéncia una voluntat decidida
de continuar els intents dels prede
cessors (Tasis, Serrahima, sobretot
Pedrolo, pel que fa al gènere policíac)
i, ja en aquesta línia, la voluntat
d’estendre-ho a d’altres àmbits genérics menys o gens fressats. Conscient,
a més, de la impossibilitat de «normalitzar» aquest sector de la literatura
en solitari, estimula els seus col-legues
de generació i, per mitjà d’Ofèlia
Dracs, afegeix a les seves aportacions
individuals aqüestes realitzacions col
lectives que, a més del valor que
poguessin teñir en elles mateixes,
volien ser un estímul per al conreu
d’aquests géneres entre els implicáis:
la narració eròtica, la ciéncia-ficció, el
terror, la literatura gastronómica,
etcétera, en unes provatures que
vorejaven també la creació col-lectiva,
una altra opció professional que va
experimentar paral-lelament en gaire
bé totes les experiéncies de guionatge.
Tot i el component lúdic d’aquestes
experiéncies, indestriable de l’elecció
vehicular del gènere, no hem de
perdre de vista, però, que l’objectiu
era un altre. Abans parlávem de
militáncia, ara podríem afegir-hi la
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paraula «compromis» i destacar el
carácter de crítica social i política que,
més o menys evident, batega en totes
les seves observacions de la realitat.
Crítica social, compromis i militáncia
que són, també, trets defmidors generacionals, almenys de la part més
significativa i determinant de la seva
generació i abans que un cert nombre
d’elements abdiquessin de tot el que
calía per arribar ais llocs que, secretament o no, ambicionaven. Aquesta
visió crítica hi és per activa en tots els
seus thrillers marcadament socials,
observais a través dels seus arquetipics
Enric Vidal, un cínic que va abandonar
a favor de Lluis Arquer (homenatge

en cada cas: la visió critica d’un món
que voi transformar. Es el que trobem
ais textos que més precisament compleixen el tópic de «Fautor de novel-la
policíaca» (De mica en mica s’omple la
pica, La corona valenciana, Sota el signe
de Sagitari, en un registre «negre» es
tríete, Les cartes d’Hércules Poirot, en
una incursió al subgènere especulatiu i
psicologie). O a les experiéncies novellístiques que juguen amb l’estructura i
les formes narratives de l’audiovisual
{Tarda, sessió continua, 3.45, seguint un
guió de cinema; La guàrdia del rei,
seguint tota la graella d’una progra
mado televisiva). O de les provatures
seguint l’onada —efímera?— del relat

la novel-lització de fets contemporanis
amb un rerefons politic {La mort de
Guillem, potser la darrera conseqüència del model Truman Capote, però
també la primerenca Abans del foe, tan
testimonial de la nostra generació i de
l’antifranquisme). En la politica-ficció
que fins es permet especular amb uns
improbables espies autòctons {Per
quan vingui un altre juny) i també en la
ficció histôrica, tant si fa referèneia a
una creació mitica i de solides arrels
medievals (Tolkien i Tirant de re
ferents simultanis a la trilogia LTlla de
les Très Taronges, L’anell de ferro i El
fardi de les Palmeres) com en la
reconstrucciô de moments diversos de

ALGUNS DELS MEMBRES DEL COL-LECTIU D'ESCRIPTORS «OFELIA DRACS». D'ESQUERRA A DRETA, JOAN RENDÉ, JOAQUIM
CARBÓ, JAUME FUSTER, MARIA-ANTONIA OLIVER, JOAQUIM SOLER I ISIDRE GRAU.

confés al Lew Archer de Ross Mac
donald), un fracassat amb consciència
i orgull de ser-ho, perô també en la
visió mítica conduïda pel poetacavaller Guiamon d’Adià o en les
vicissituds de Jordi Esmel (un altre
homenatge, aquest al George Smiley
de John Le Carré), d’Anna Verdù o,
darrerament, de Guillem Gussi.
I aquesta és la característica fonamental de la seva narrativa, més enllà
de les disfresses génériques que adopti
20 [356]

interactiu {Quan traslladeu el meu
féretro) o tractant de compondré una
ficció policíaca a quatre mans i amb
ingrédients cientifics {Micmac amb
Antoni Lloret). O introduint aquesta
visió crítica en contextos tan diversos
com la resolució d’enigmes {Les claus
de vidre, tant en versió relat a la premsa com en la série televisiva), la representació-emissió interactiva («Qui?», a
la televisió pero en directe i amb el
públic intervenint). Per descomptat, a

la historia catalana {Havanera, sobre
els «nostres» negrers; California, Que
continuará sense eli, sobre el «nostre
Far West», ambdues amb el seu gra°
cómplice audiovisual, Antoni Verda
guer). A les narracions de gènere
escampades ais volums d’Ofélia DraCS
i a les poc conegudes però suggerents
narracions-embrió de projectes de
matèria deis somnis. Finalment, al ge
nere negre travestit de literatura infan
til i juvenil, com per no deixar res p
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FEBRER DE 1986. IMATGES DEL PROGRAMA DE PRESENTACIÓ DE LA SERIE «LES CLAUS DE VIDRE», A TV3, ON JAUME FUSTER FEIA D'ESCRIPTOR DE
NOVEL-LA NEGRA, TONI VERDAGUER, DE REALITZADOR, I LACTRIU CARME CALLOL, DE PRODUCTORA.

verd, a Anna i el detectiu i Les cartes
d’Anna.
Un denominador comú, dones, de visió crítica del món, de joc literari, de
capacitat comunicativa, de coexistencia
de vehicles i géneres diversos de la
narració, deis més tradicionals ais més
recents. Com en l’aplec de correus
electronics trobats al seu ordinador i
Que formen com els capítols d’una
historia a cavall entre la realitat i la
ficció, partint de Tuna i volent avanzar

cap a l’altra. Corn en els tres nivells
narratius d’El vol de l’águila, aquest
projecte que va començar, deixar i
reprendre tantes vegades durant dues
décades i que volia alternar i
harmonitzar els tres factors que ens
expliquen el Jaume Fuster narrador:
un antic dietari de guerra, bagatge del
passât assumit (sigui la nostra histôria
o la tradició literaria), les anota cions
del present observat criticament (des
d’una maduresa parcialment desen-

cisada pero que vol mantenir la
militáncia) i una novel-la sobre els fets
del passat estranyament ancorada en
el present (l’artifici i el joc de la
literatura, el pacte amb el lector, la
voluntat de continuar-lo engalipant).
Pero no podrá enllestir-la: ha quedat
truncada com la seva aventura de
narrador, ancorada en la nostra rea
litat pero alegrada amb els seus malabarismes de prestidigitador deis
géneres.♦

ABRIL de 1993. JAUME FUSTER, JAUME CABRÉ, VICENÇ VILLATORO I TONI VERDAGUER, ELS TRES GUIONISTES I EL DIRECTOR DE LA PEL-LÎCULA
PAVANERA. FOTOGRAFIA QUE FIGURA A LA CONTRACOBERTA DEL LLIBRE DEL GUIÖ NOVEL-LAT.

JAUME FUSTER, UN COMIAT
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L'altra literatura de Jaume Fuster
per A.

Munné-Jordà

mb Jaume Fuster, ens vam re- meu avi era un confiter del carrer dels aportaciô considérable, és a l’anomeconèixer (que l’IEC em toleri el Ares que comprava el planier per al nada literatura fantàstica, la que en
guionet, que ja justificaré) a seu hort al pare de Jaume Fuster, a la globa la fantasia, el terror i la ciènciadel pla de Palau, i per aixö ficciô. Val a dir que aqui el concepte de
Tarragona el 26 de juny de 1971, abotiga
l’inici de moites coses, en el lliurament algun diumenge la familia d’en Jaume tardana és doblement relatiu: d’una
d’uns premis literaris en qué Maria- havien vingut a passar el dia al seu banda, tôt i que l’obra publicada
Antònia Oliver havia guanyat el de hort: Jaume Fuster se’n recordava; te- d’aquest caire ho és a partir de 1981
narració. Va tancar la sessió Josep M. nia una memoria privilegiada: un —amb Ofèlia Dracs, i, tôt sol, des de
1983—, Jaume Fuster ja en ténia
Sonntag amb una conferència
algun text escrit els primers anys
sobre «La generació literària de
setanta; de l’altra, els conceptes
1970». Jaume Fuster ja tenia molt
de primerenc i tarda perden sen
ciar el concepte del que en bro
tit
en una obra tan injustament
ma pronunciava la «txeneració»
massa
aviat estroncada.
—«els trets en comú que hi ha
Jaume
Fuster, doncs, té quatre
entre nosaltres són els trets en
volums
destacats
dins les très
comú que hi ha entre la gent
branques de la nostra literatura
d’una mateixa quinta»—, perqué
fantàstica —potser resultaria
era bàsicament una lleva d’«inmassa réduit parlar de généré, en
tel-lectuals proletaris», no cadells
una vessant de la literatura que,
d’una certa elit cultural noucentôt i tenir unes difuses «normes
tista, ni titulats universitaris, sino
de cohesiô», s’expressa amb els
de lectors conscients, apassionats
recursos de tots els générés—: la
i compromesos, sense pedigrí
trilogia d’aire tolkienià formada
cultural homologat. Una genera
per L’ilia de les très taronges
ció que havia de reivindicar els
(1983), L’anell deferro (1985) i El
seus referents i no es plantejava
jardi de les palmeres (1993) —una
«matar el pare»: «no hi ha trencaobra d’allô que en diuen «fantasy»
ment», deia ell. Com el podia
i que, ôbviament, i ja només per
voler matar, Jaume Fuster, si el
l’esment dels titols, té la intencio
pare literari era Pedrolo, la mare,
de crear un referent mitic per als
Maria-Aurèlia Capmany, i un
Països Catalans— i el volum de
pareli d’oncles tornats d’Amèrica
contes La matèria dels somnts
eren en Tísner i en Calders?
(1986). Aquest volum inclou els
Jaume Fuster encara tenia un
contes que havia publicat dins els
pareli més d’oncles, americans de
reculls col-lectius, signats Ofèlia
debò, que es deien Hammett i
Dracs, Lovecraft, Lovecraft!, de
Chandler, i per això havia escrit
«Fuster no és tan sols un barbut (n’hi ha molts), sino
terror,
i Essa efa, de ciènciauna novel-la, De mica en mica
un escrlptor amb tota la barba (I n’hi ha pocs).
Des d’ara ja direm que d’obres com “De mica en
ficciô, amb què ja hauria cotns’omple la pica, falcada, sobretot
mica...” en volem més.» - Manuel de Pedrolo
plert amb les altres dues vessants
de cara al jurat que s’havia de
trobar aquell producte a les PRIMERA EDICIO DE LA NOVEL LA DE MICA EN MICA S'OMPLE de la literatura fantàstica, pero, a
mans, amb citacions que justifi- LA PICA, AMB UNA FAIXA BEN EXPRESSIVA DE MANUEL DE més, la resta dels relais, fins a deu,
també son un recorregut Pel
caven l’interès social de la PEDROLO.
diferents aspectes d’aquesta lire
novel-la negra (alhora, Mariaratura, des del conte espirids^
Antònia Oliver havia enviât al
mateix certamen una novel-la en qué company seu d’escola i posterior lec vuiteentista, la referèneia a Poe i
feia que l’esperit d’en Jordi d’es Racó tor fidel el recorda com el noi més vessant de vampirisme. I en aquesr
passegés per Macondo). I encara l’es- serios, aplicat, intel-ligent i brillant de volum si que hi ha una certa volunt
d’exercici d’estil, més enllà de la ut^
criptor Jaume Fuster tenia un avi que la classe).
litzacio
del «généré» al servei de
D’entre les formes literáries que va
l’havia distret moites tardes d’infanteidea:
«a
mi
m’interessa un cert diseurs
sa que es deia Burroughs i que havia utilitzar Jaume Fuster, hi ha les que
moral,
de
la literatura», havia
estât amb Tarzan a la selva, i un altre circulen paral-leles a l’anomenat corFuster
parlant
de la trilogia.
que es deia Jules Verne, que havia estât rent general, les classifícades «de
I
encara
el
1989 va dir en u°^
a tot arreu, i més endavant va conèixer gènere». La seva aproximació aparententrevista:
«Tinc
una cosa de ciència
un besoncle que es deia Tolkien (el ment més tardana, però amb una

A
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20 DE SETEMBRE DE 1997. PRIMER ENCONTRE DE CIÈNCIA-FICCIÓ EN LLENGUA CATALANA, A VILANOVA I LA GELTRÚ. A LA INAUGURACI,
AMB JORDI SARSANEDAS, ESTEVE ORRIOLS, ALCALDE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ISABEL-CLARA SIMÓ I ANTONI MUNNÉ-JORDÀ.

PRONUNCIANT LA PONÈNCIA SOBRE «LA CIÈNCIA-FICCIÓ FORA

DEL LLIBRE», AMB RICARD DE LA CASA.

jcció que seria ja meva incursió
initiva en aquest gènere. Es tracta
^Unes narracions breus —no són ben
contes— que serien la meva aporde r° 3 ,'a Barcelona olimpica, perquè
gj et sóo visions del futur de la ciutat.
cj Problema és que ja tinc les narraIjj ns escrites però em falta trobar un
cjgf111 quc 'es converteixi en un llibre
Un nCRteS’ Una mena de novel la i no
p 1 re de contes. La idea és anar
prgSnnt Per diversos futurs, però sem^ats per un mateix personatge i

ENTRE MIQUEL PORTER, QUE FA LA SEVA INTERVENCIÔ, I RICARD DE
LA CASA.

una mateixa aventura.» D’aquestes
narracions, en va publicar una dins el
volum col-lectiu Crema de Maga. El
llibre s’havia de dir El país de Bar. Ja
no el podrá acabar, pero potser encara
veurem algún dia publicat algún
d’aquests textos.
En aquest Jaume Fuster «tarda» —una
de les facetes d’aquest Jaume Fuster
que ara, tot i que ens hi resistim, ja
hem de dir darrer— també hi ha, com
a l’inici, com sempre, l’aspecte d’organitzador. Jaume Fuster, que vint

anys enrere havia estât un deis prin
cipáis impulsors de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, va fer
possible, el maig de 1997, la constitució de la secció de ciéncia-ficció de
l’AELC, que va presidir i impulsar. A
l’inici de l’estiu, en vigílies de la
intervenció quirúrgica a Maria-Antónia Oliver, a casa d’ells es va
preparar el primer encontre de cién
cia-ficció en llengua catalana, que va
tenir Hoc a Vilanova i la Geltrú el
setembre. A la seva ponéncia, Jaume
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BIBLIOTECA DE CULTURA POPULAR

VALERI SERRA I BOLDÚ
NOVETAT

GALAXIA
PROPP
Aspectes literaris i filosófics de la
rondalla meravellosa
JOSEP TEMPORAL
Josep Temporal

Estudi sobre la rondalla meravellosa
dividit en dues parts. La primera
tracta d’aspectes teorics:
antropolôgics, literaris i filosôfics, i
la segona ofereix una panoràmica
sistemàtica de cent vint-i-dues
rondalles meravelloses, resumides
i formalitzades segons el mètode
propp ià.
JAUME FUSTER I MARIA-ANTONIA OLIVER, A LENCONTRE DE CIÈNCIA-FICCIÔ DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, EL 20 DE SETEMBRE DE 1997, EN UN MOMENT DE L'APERITIU.

Fuster va dir que «hem aconseguit
d’alguna manera afermar la novel-la
negra, i ara, amb aquest moviment
que iniciem avui, afermarem la
presència de la novel-la de ciènciaficció»; sempre, dones, amb voluntat
d’integració i de consolidació, de
mantenir una tradició vinculada a uns
referents o d’inventar-la si cal.
L’editorial del primer butlletí de
l’Associació catalana de ciència-ficció
i fantasia —ara rebatejada Societat ca
talana...—, nascuda d’aquell encontre
i que ell presidia, és possiblement el

seu darrer text publicat, que va
redactar quan ja li havien diagnosticat
les afeccions que se’l van endur. En
aquest text deia: «Ara només ens cal
posar en comù experièneies, coneixements, voluntats creatives, mancances, il-lusions i treballar perqué
aquest futur sigui una realitat.»
Treballar-hi, mantenir vives les coses a
què ell ens esperonava, ara que ens
voldrien fer acostumar a un mon
sense Jaume Fuster, serà la nostra
manera de no acceptar la seva
absència.4

Darrers titols publicats:
Els oficis tradicionals de les valls
de Guadalest i de l’Algar.
Rosa Isabel i Maria Encarnado
Roig i Vila.
Els primers reculls de proverbis catalans.
Maria Conca - Josep Guia.
El cançoner nadalenc català al Principal
de Catalunya (1853-1951).
Carme Oriol Carazo.

PUBLICACIONS DE L’ABADlA
DE MONTSERRAT

Ausiás Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelo"3

Distribució: L’Arc de Berá, Centre Difusor d’Edic
Catalanes - Comandes i administrado.
Polígon Montigalá, Bélgica, 6 i 7 - Tel. 465 3U
Fax 465 87 90 - 08917 Badalona

CULTURA

I

VIDA

Marc-Aureli Vila
UNA VIDA COMPROMESA AMB CATALUNYA

per

Zeneida Sardà

arc-Aureli Vila, geógraf i polític, celebra aquest any el noranté aniversari. Implicat des
de molt jove en la política catalana, la seva llarga vida és un véritable mirall que
reflecteix els punts culminants de la historia de Catalunya d'aquest segle, sempre des
d'una visió d'esquerra, democrática i republicana.

M

(FOTOS: FRANCESC SITGES)

Fill de Pau Vila, l'eminent pedagog i geógraf fundador de l'Escola Horaciana, Marc-Aureli Vila
anà a Colombia quan encara no tenia set anys. El pare hi havia estât cridat perqué organitzés
¡ dirigís un col-legi que, amb els anys, va esdevenir un deis centres docents privats més
importants de Colombia. L'estada a Colombia es prolonga durant quatre anys. De retorn a
Catalunya i després d'assistir a la secció preparatoria de la Universität Industrial, ingressa ais
Estudis Normals de la Mancomunitat. La dictadura de Primo de Rivera interromp aquests
estudis, que reprendrá posteriorment. L'any 1929, Marc-Aureli Vila inicia la carrera de Dret,
que acabará el setembre de 1933. L'advocacia d'una banda, el gust per la geografía de l'altra,
condicionaran la vida plena, i alhora compromesa amb Catalunya, de Marc-Aureli Vila.

VosfS 'n'.C'eu a 'a Política de molt jove. La
qUa
ideología, d'ençà dels anys vint,
ReDníarticiPeu a la fundado d'Esq uerra
Corn ICana de Catalunya, no ha canviat.
quiet
US desperten les primeres in
friar U S P°lítiques? Com entreu a forPart d'Estat Catalá?

ren els anys de la dictadura de

Primo de Rivera. Des de l’exili, ens
arribava la veu molt camuflada de
Francesc Maciá i, sobretot, el seu
exemple. Molta gent jove ens hi vam
sentit cridats. Maciá era un mite per a
nosaltres. Jo, aleshores, tenia setze o
disset anys. Em vaig fer d’Estat Catalá
una mica d’amagat deis pares. La

fmalitat d’aquesta organització era for
mar la base d’un exércit per si s’havia
de lluitar per la llibertat de Catalunya.
Hi havia en aquells moments, a Eu
ropa, moviments similars d’aquestes
caractéristiques com, per exemple, a la
República txeca. Eren uns moviments
que tenien molt de romàntic.
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—Sou deis qui van anar a rebre Francesc
Maciá a Ma^anet de la Selva quan va
tornar de l'exili?

—I tant! Jo el vaig anar a rebre, com
tanta gent més. Per a mi va ser emocionant. Mai no l’havia vist en perso
na. Aquella arribada de Maciá va ser
impressionant. Maciá ja era un símbol
de catalanitat i d’honestedat. Per tots
els pobles per on passava, la gent
s’abocava espontániament a saludar
«l’Avi»; volien veure’l de prop, donar-li
la benvinguda. Després de la caiguda
de Primo de Rivera i de la pujada de
Berenguer amb la «dictablanda», es
convoquen eleccions municipals. Tot
just un mes i mig abans de les elec
cions, Maciá crea Esquerra Republica
na de Catalunya, a la qual entrem els
d’Estat Catalá; també s’hi agrupen els
que segueixen Lluís Companys, i Joan
Casanovas i d’altres catalanistes
progressistes. A la presidéncia hi ha
Francesc Maciá. Els esdeveniments
polítics s’acceleren d’una manera ex
traordinaria. I es produeix el miracle:
ERC, creada en tan poc temps, guanya
les eleccions del 12 de febrer de 1931.
—Com vau viure la proclamació de la Re
pública catalana?

—Jo era a casa. Era el migdia.
Estávem a punt de diñar. Va arribar el
pare: «S’ha proclamat la República!»
Immediatament m’aixeco: «Me n’hi
vaig!», vaig dir sense pensar-m’ho dues
vegades. Vaig sortir corrents. Quan
vaig arribar al palau de la Generalitat,
Maciá ja havia proclamat la República
catalana des del baleó. Companys, poc
abans, havia proclamat la República
espanyola des del baleó de l’Ajunta-
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ment. De seguida, els nois d’Estat
Catalá vam organitzar la custodia i la
guàrdia de les diferents portes del
palau. Jo vaig ser un d’ells. Recordo
que va arribar Amadeu Vives. «Vine a
felicitar el presidenti», va exclamar
euforie. Jo li vaig dir: «Passeu, mestre!»
El noi que tenia al costat, que de
música no en sabia gens, va preguntar
me qui era aquell home. «Amadeu
Vives!», vaig contestar sorprès. «I per

«... el fet que a casa
hi hagués Ilibres de
geografia em devia
influir. (...) També les
excursions que feia
amb el meu pare em
van marcar molt.»

qué el deixes passar?» Jo, en veure que
aquell noi anava tan despistat, li vaig
contestar fent broma: «Perqué els
“amadeus” han passai sempre!» (els
“amadeus” eren unes monedes de
duro que no es van falsificar mai i, per
tant, passaven sempre).
—Després que Francesc Macia s'hagués
vist obligat a renunciar a la República
catalana, i un cop recuperada la Genera
litat, es constituí el consell de Cultura

dirigit per Ventura Gassol, conseller
d'lnstrucció pública. Com vau entrar a
formar part d'aquell consell?

—Es van obrir uns concursos de
cara a entrar al eos administratiu.
M’hi vaig presentar, pero vaig sortir
amb una puntuació força baixa,
perqué encara era estudiant. Llavors
em van posar a treballar a la secretaria
del consell de Cultura, una coalició de
figures intel-lectuals de primera qualitat que Maciá, amb molt d’encert
polític, va agrupar perqué tinguessin
cura de Taita direcció de l’ensenyament i de la cultura en general. Aixo a
mi em va anar molt bé. Hi vaig
conéixer gent d’una gran talla intellectual: Pompeu Fabra, Agustí Duran'
Sanpere, Josep Estalella, Manuel Ainaud, Caries Pi i Sunyer, Josep Anguera de Sojo, Alexandre Galí... Va venir
un moment, després del 6 d’octubre,
en qué Ventura Gassol em va cridar
per demanar-me que em fes carree a
¡a secretaria política de la conseller'3’
hi havia de rebre la gent que venia e
les diferents comarques i els orientava
en tot el que feia referencia a bibh°
teques, ensenyament... Al cap de PoC
va arribar la rebel-lió militar de dretes>
i ja no em vaig dedicar a «rebre» gent^
sino que vaig haver-me de dedicar
«salvar» gent. Aquella feina, 1110
delicada i difícil, es va convertir en u
mena d’Odissea, dies i nits inaca 3
bles... Vaig poder fer ús del titoId 3
vocat (havia acabat la carrera feia
anys) i aixo em donava facilitats per
poder actuar.
—Una de les funcions que el titol
vocat us va permetre d'exercir es
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jutge del Tribunal tutelar de menors.
Qué us va representar, aleshores aquell
carree?

—Es difícil d’imaginar, ara, el que
van ser aquells anys de violencia i de
caos. Tot s’encreuava al nostre país.
No hi havia cap camp d’activitat pú
blica o d’activitat privada que fos diferenciat de l’altre. Tot quedava encavalat, una cosa damunt l’altra. Jo, abans
bel 18 de juliol, era vocal del Tribunal
be menors. M’havien nomenat vocal
(sense cobrar!) perqué, per a aquell
carree, s’havia de ser advocat, mestre i,
S1 era possible, pare de familia. Jo
a eshores ja era pare i també era
niestre per les Escoles Normáis de la
ancomunitat i de la Generalitat, i
era advocat. El conseller Comas em va
cridar al-legant que jo tenia tots els
requisits que es demanaven. Posterior*pent, en venir el cataclisme, el presient del Tribunal, molt bona persona,
senyor molt católic, va haver de
^esaparéixer. Aleshores em vaig fer
carree del Tribunal jo tot sol. Era una
osició irregular, perqué es tractava
Un «tribunal» i jo feia de jutge únic,
ero no il-legal. Quan va venir Bosch i
impera de conseller de Justicia i Dret,
sol tr°?ar que aquella era la millor
jutUC1° en acluells moments i em va fer
venT Un'C' Al caP be poc (els esdeiments de vegades se succeien amb
hayrenc*a de dies), Ventura Gassol va
conerñSe b’exiliar. Aleshores vaig
ment d>rar que havia arr’bat el moVoln
actuar i em vaig presentar de
bnuavT'
fr°nt.’ Tot 1 que ’° con~
Vell
essent el jutge, van cridar un
jubilat perqué es fes
'K del Tribunal de menors

—Un cop al front, vau actuar de jutge
militar?

—El fet de ser advocat, haver fet el
servei militar i haver donat els meus
antecedents de jutge, tot plegat hi va
contribuir. Em van nomenar tinent i
em van enviar al regiment pirinenc.
Necessitaven un jutge de zona i m’hi
van nomenar. Vaig acabar obrint un
expedient al cap de la unitat, un tinent
coronel procedent de carrabiners, per-

«Tarradellas va actuar
molt positivament, en
el sentit que avui no
tindriem Generalitat si
eil no n'hagues mantingut l'organitzaciö
bäsica a l'exili.»

qué vaig descobrir que comprava a
preu irrisori unes ovelles que traspas
sava a Franca i d’allà les enviava a la
banda franquista, on tenia la familia.
Un dia em vaig treure l’uniforme, vaig
passar il-legalment a Gavarni i ho vaig
poder comprovar personalment. Al
cap d’un temps, hi va haver uns canvis
en aquesta unitat. Uns quants van
anar cap a una brigada basca-pirenai
ca, i a mi també em va tocar anar-hi.
Vaig substituir un jutge militar, un
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base que després va assassinar el dicta
dor Trujillo, de la República Domini
cana. El vaig substituir fíns que es va
convocar un concurs per a entrar al
eos jurídic militar. M’hi vaig presentar
i vaig sortir auditor. Em va tocar anar
a una divisió. Vaig ser auditor de guer
ra, a trenta-un anys, amb una divisió
de quinze mil homes!
Al llibre de memóries, Temps
viscut, 1908-1978, Marc-Aureli
Vila descriu aquests anys difícils
de la guerra. Malgrat l’esfor^:
evident de mantenir una certa
distancia respecte deis fets viscuts,
alguns relats, tot i l’austeritat amb
qué están narrats, colpeixen el
lector per la cruesa i l’autenticitat
de la narració que vibra sota unes
¡taraules volgudament senzilles.
Es gairebé impossible controlar
l’emoció quan ens explica l’anada,
a la nit, al castell de Montjuic.
Assabentat peí governador del
castell que el tinent que li havia
tocat defensar d’ofici havia estat
condemnat a mort i l’havien d’afusellar a la matinada, MarcAureli Vila no va dubtar a anar-hi.
Deu homes més estaven redosos
al mateix espai llóbrec esperant de
ser afusellats aquella matinada.
Marc-Aureli Vila va ser l’únic
advocat que va teñir el coratge de
pujar aquella nit al castell i
escoltar les darreres voluntats d’aquells homes que, amb una serenitat sorprenent, li donaren cartes
de comiat, fotografíes, paraules
concretes perqué les trametés ais
familiars. «Ells necessitaven par
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lar. Semblava com si volguessin
deixar allô que sentien, allô que els
sortia de dintre, com a testament
dipositat en el meu cervell.» La
retirada, l’entrada a França, el
camp de concentració, l’exili, tôt
hi és narrat amb la mateixa simplicitat.

—Lhistoriador Pierre Vilar us va ajudar
personalment quan vau sortir sortir del
camp de concentració. Lamistat ja venia
de lluny, oi?

—Erem amies de feia temps. Pierre
Vilar estava molt agraït al meu pare.
Quan va venir a Catalunya per prepa
rar la tesi doctoral, el meu pare el va
ambientar, el va situar en una série
d’aspectes i el va ajudar molt. Pierre
Vilar estimava molt el meu pare. Coneixia molt bé la geografía de Cata
lunya. Quan va saber que jo havia
aconseguit sortir del camp de concen
tració, em va enviar una carta dientme que anés a Paris, que anés a casa
seva, que deixava la clau a la portera.
Es va portar com un gran senyor. En
aquella época, anar a París era molt
difícil. No podies anar a cap hotel,
perqué t’agafava la policía.
—Quan vau anar a l'exili us va canviar
l'orientació professional d'una manera
radical. No és casual, m'imagino, que, essent el vostre pare un important geôgraf, al cap deis anys i malgrat tenir la
carrera de Dret, us dediquéssiu a la geo
grafía. Fins a quin punt Pau Vila us va
influir en aquesta elecció?

—Indubtablement, el fet que a casa
hi hagués llibres de geografía em dévia
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influir. A mi m’agradava fullejar-los,
els llegia, mirava mapes... També les
excursions que feia amb el pare em
van marcar molt. Quan sortiem amb
eli d’excursió era magnifie, en el sentit
que sempre anava analitzant el que
anava veient. Tot això va ajudar, no hi
ha dubte, a desvetllar el meu interés
per la geografía. Però hi ha dues
figures que em van influir molt quan
feia estudis normals a la Mancomunitat: un jesuíta, professor de botànica,
el pare Bornola, que relacionava les
plantes amb el clima, amb el tipus de
sòl..., i, d’altra banda, un geòleg amb

«La Constitució espanyola (...) té molts
aspectes anticonstitucionals. Un, n'és establir que s'ha de
mantenir la monar
quía creada per Fran
co, sense teñir en
compte que hi havia
republicans.»
el qual vaig continuar tenint contacte
durant molts anys, el doctor Marcet i
Riba, que anomenávem «pare palet»,
pels palets de riera que ell agafava per
explicar-nos coses. També em va in-

fluir el professor de primària que vaig
tenir a Colombia, Miquel Forneguera,
un català format a l’Escola de Mestres
de Joan Bardina, que em va fer adonar
de la importància de la relació am
bient-persona. En aquest sentit, i
durant la guerra, em vaig interessar
per l’Alta Ribagor^a. Haver-me compenetrat amb el paisatge, amb la gent,
amb la història, em va servir molt.
Quan, passats els anys, vaig ser diputat
(a vuitanta anys!), vaig acabar la
legislatura havent votai la creació legai
de la comarca de l’Alta Ribagorpa.
—Tanmateix, la formació com a geôgraf
ha estât autodidáctica. Així i tôt, durant
l'exili a Veneçuela, vau acabar essent
catedrátic de geografía. Com ho vau
aconseguir?

—Bé, abans d’ensenyar geografía,
vaig fer moites més coses. A Bogotá,
on vam anar en un primer moment,
vaig entrar a treballar a la llibreria Camacho y Roldán, on feia feina d’oficinista. Més tard em vaig fer cárrec de
la direcció de l’Asilo de Niños Desam
parados... Quan, al cap d’un temps>
vam instal-lar-nos amb la muller i els
nens a Caracas, vaig fer de visitador
mèdie i la Josefina va posar-se a treba
llar de mestra d’ensenyament primari.
Els meus primers contactes amb la
Universidad Central de Venezuela van
ser conseqüéncia d’un modest treball
sobre la valí de Caracas que vaig pte"
sentar a un petit congrès de geografiaEl treball va agradar molt i em van
cridar de la Universität, per si volia
fer-hi un seminari. Vaig dir que sí de
seguida, tot i que era sense cobrar. B
professor que en aquells moments
impartía la Geografía econòmica a la
facultat d’Economia no en sabia, n’
l’interessava allò que feia, i m’ho va dir
molt ciar. Va tenir problèmes amb e s
alumnes, molts dels quais ja eren gta'
duats: advocats, enginyers..., ¡ fiue
volien estudiar economiques. Ales
hores em va demanar que me n’encar
regués jo. El primer dia que vaig entrât
a classe els alumnes estaven molt ten
sos. Vaig agafar un guix i em vaig P°sar
a dibuixar a la pissarra tot el planisi
amb una gran rapidesa. De segui
vaig notar que els alumnes afluixavem
Al cap de pocs dies va venir un gtuP ~
felicitar-me: «Profesor, nos ha conve!i£S
cido. Usted sabe de la materia.» A
universitats veneçolanes, cada
tornaven a nomenar tots els pi °
sors. A partir d’aleshores em van an
rénovant el contracte fins al mom
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Que va sortir a concurs la càtedra per
terna. Jo tenia a favor meu eis semina
tis que havia fet, les publicacions, i ja
era académie d’una acadèmia de
Ciències. S’exigia un titol universitari,
e' que fos. Jo, durant l’estada a Co
lombia, havia convalidat el doctorat de
Dret. Vaig sortir elegit.
A partir d’aleshores, la tasca
docent de Marc-Aureli Vila es
reparteix entre la facultat d’Economia, on ensenya Geografía eco
nómica, i la d’Humanidades y
lencias de la Educación, on ex
plica geohistória d’América i, poseri°rment, d’Eurásia. També im
partirá classes de geoeconomia
general i de Venezuela a la UniverS1 ad Católica Andrés Bello. Té, a
?es’ al seu carree, la Unidad de
2 e°grafía de la Corporación Vene° ana de Fomento, entitat oficial
tar°nOma qUe intentava implanr a^ País una economia de
j^° Ucció diversificada. Paral-leVp1601 a Ia docéncia, Marc-Aureli
en 3'
treballs de recerca per a
nei*
er millor la potencialitat
tit°^ri^1Ca * humana de cada en^at el país, i treballs de carácter
Uni110^*1.5^
* 0, Aprofita les vacances
(j.^Versitáries per a recorrer els
an Crsos sectors de Venezuela,
tes enent de la gent del país, molCo ,Vegades analfabets, pero
sant61«!^01^ d’aspectes interess e la propia térra. El resultat

d’aquestes llargues investigacions
es concreta en una extensa obra en
vint-i-quatre volums, un volum
per cada entitat vene^olana, que
publica entre 1950 i 1967. Perb,
alhora que treballa de geögraf i fa
classes a la Universität, MarcAureli Vila, com tants altres exiliats, continua pendent dels esdeveniments politics del seu pais.
Malgrat la desconnexid que im-

«Penso que el pre
sent es fa a base del
passât, que consti
tue^, precisament,
els fonaments del
moment que anem
construint.»

plica l’exili, malgrat la dificultat
de comunicacio afegida amb l’esclat de la guerra mundial, Catalans
i republicans exiliats s’esforcen a
mantenir-se units.

—Tant a Colombia com a Vene-

I
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quela, vam procurar organitzar-nos
agafant tothom, independentment de
partits. Vam fer casals, centres on no
permetíem les dis-cussions partidistes
o sindicáis. Ens reuníem els del
PSUC, els de l’Esquerra, els de la
CNT..., tots junts. Al casal érem
antifranquistes i prou. Volíem evitar les
qüestions de partii. Aquest va ser
l’éxit. El Centre Catalá de Caracas
encara persisteix. Ara, és ciar, hi ha els
néts dels qui el vam fundar i el seu
sentit ha canviat. Lògicament, no hi ha
el sentit de lluita, però el sentiment
catalanista es manté viu.
—Com es va produir el vostre nomenament de delegai de la Generalitat a
Venezuela?

—Josep Tarradellas havia estat
elegit president de la Generalitat a
l’exili l’any 1954, en una reunió de
diputats efectuada a Méxic, en ter
ritori de l’Estat espanyol, és a dir, a
l’ambaixada espanyola republicana.
L’any 1959 va fer un recorregut per
tot América, malgrat el pànie terrible
que sentía de volar, com em comenta
en diverses ocasions. S’anà reunint, a
cada lloc on arribava, amb els exiliats
catalans, i va anar nomenant delegats
de la Generalitat a l’exili. Per Venezue
la, em va designar a mi. Penso que, de
tots els delegats nomenats aleshores,
l’únic que viu sóc jo. Vaig ser delegai
de la Generalitat a l’exili durant dinou
anys. Les meves funcions eren, d’una
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banda, ajudar en tot el que pogués
qualsevol catalá que arribava al país.
Moltes vegades no tenien els papers
en regla, arribaven amb passaports
falsos... D’altra banda, tenia contactes
oficiosos segons el tipus de govern que
hi havia al país. Calia ser molt diplomátic. Per exemple, estava acreditat
davant de les ambaixades de Iugoslàvia i de Méxic, paisos que no havien
reconegut el régim espanyol franquis
ta. Quan es feia algún acte oficial,
m’invitaven. En un determinat mo
ment, va haver-hi una revolució a Ve
nezuela. Van tombar el dictador i es
van fer unes celebracions el dia que va
pujar el nou president, el doctor Raúl
Leoni. M’hi van invitar (vaig haver de
posar-me frac!, era la primera vegada a
la vida que ho feia!) i vaig prendre part
en els actes com a representant de la
Generalitat catalana.
—Un cop mort Franco, quines són les
vostres actuacions com a delegai a
l'exili?

—El president Tarradellas m’havia
donat carta blanca. Un dia em telefo
nen de l’ambaixada espanyola fran
quista a Caracas. Em demanaven si
podia fer unes gestions perqué ens
reuníssim amb el delegat base. Vaig dir
que sí. Ens vam reunir també amb uns
representants deis republicans espanyols i algún altre personatge, entre
els quals Robles Piquer, un república
convenqut que tenia un germá falan
gista acérrim. Es tractava de sospesar
la situació, veure qué s’havia de fer en
aquells moments, com havíem d’actuar. Venia un nou ambaixador i calia
articular un sistema que ens permetés
dialogar. Recordo que, quan el nou
representant de l’ambaixada va co
mentar que havia arribat el moment
de tornar a parlar de «las regiones»,
Robles Piquer el va aturar dient-li:
«Empezamos mal. ¿Dirás de las nacio
nes?» Posteriorment va venir un am
baixador que ja era del govern que
presidia Adolfo Suárez. Jo m’adonava
que calia fer alguna cosa concreta.
Vam convocar una reunió formal i vaig
presentar un projecte de reial decret
(un república fent un projecte de
«reial» decret!) en qué es demanava de
reconéixer oficialment tots aquells que
havien estat a l’exili. La proposta era
que, al moment de trepitjar territori
de l’Estat espanyol, els exiliáis
recuperessin automáticament tots els
drets com a ciutadans, encara que els
tinguessin d’una altra nació. Hi havia
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un senador nomenat pel rei, Azcárate,
que també vivía a Caracas. Em va dir
que s’emportaria el projecte per a
presentar-lo eil mateix al Senat.
Finalment es va acordar que, en lloc
d’anar com a reial decret, havia d’anar
en un article de la Constitució. Va ser
una bona noticia.
—Vau decidir tornar a Catalunya quan ja
teníeu setanta anys, després de trentanou d'exili, deixant filis i néts a Caracas.
Tan forta és l'atracció de la terra?

—Va ser una decisió difícil i un pas
dolorós haver-nos de separar de la
familia. Deixávem efectivament els
fills i, amb ells, les nétes i tota la descendéncia que pogués venir i que
potser nosaltres no havíem d’arribar ni
a conéixer. També ens va doldre molt
haver d’allunyar-nos deis amics amb
qui havíem compartit tantes experiències i emocions. Però jo sentia que
havia de tornar a Catalunya, i no a fer
el turista, sino a fer feina. Els filis ho
van entendre. Vaig venir a Barcelona a
finals de 1977 amb la idea d’anar seguidament a Perpinyá, on hi havia el
president a l’exili. M’hi vaig trobar
amb Tarradellas i amb el bon i veil
amie Frederic Rahola. També vaig en
trar en contacte amb Josep M. Bricall
i amb Eduard Bonet, entre d’altres. El
meu retorn definitiu a Catalunya, juntament amb la muller, el vam efectuar
el maig de 1978. Una de les feines a
qué em vaig dedicar un cop aquí va ser
a posar ordre a la qüestió deis muni
cipis. Estava feta una olla, en el sentit
que s’hi havien fet canvis durant tots
aquells anys. S’havien dividit certs
municipis, se n’havien posat dos en
un.... Calia posar tot això en ordre.
Era un treball que jo creia necessari i
que, a més, els notaris, els administradors de propietat..., tots el demana
ven. Vaig fusionar els meus coneixements de dret i de geografia i vaig fer
les publicacions corresponents, d’acord amb les comarques que nosaltres
ja havíem aprovat els anys trenta.
—Com valoreu el paper de Tarradellas
en la historia de Catalunya?

—Tarradellas va actuar molt positivament, en el sentit que avui no
tindríem Generalitat si Tarradellas no
hagués mantingut l’organització bà
sica de la Generalitat a l’exili. En
aquest aspecte va ser altament positiu.
Penso que la rebuda del president pel
poblé de Barcelona, aquell desbordament d’entusiasme dels Catalans, va

respondre sobretot a un crit d’alliberament, a la necessitai d’esbravar tot allò
que havia estat reprimit en cada ciutadà durant quaranta anys. Però ben
poca gent, en aquell moment, era
conscient que aquell que rebien amb
tanta euforia, Josep Tarradellas, havia
exercit a l’exili, durant tots aquells
anys, la presidència de la Generalitat.
També diu molt de la seva humanitat
el fet d’anar a tot arreu amb la seva
filia Montserrat, que tenia la síndrome
de Down. Respecte de la seva politica
posterior, hi ha certs aspectes que no
em van agradar. De fet, vaig distanciar-me’n molt. No ens vam barellar
mai, però eli sabia quins eren els punts
amb els quals jo no estava d’acord. A
Tarradellas no l’interessava gaire par
lar dels fets passats. Jo no hi estic
d’acord. Penso que el present es fa a
base del passat, passat que constitueix,
precisament, els fonaments del mo
ment que anem construint.
—Com expliqueu que Tarradellas no
aconseguís aglutinar un partit politic?

—No li va interessar. Tenia l’Esquerra a la seva disposició, però no va
voler presentar-s’hi. Tenia ben ciar, i
ho puc dir perqué me’n va parlar personalment, que no es volia presentar a
unes eleccions si no tenia el suport de
«tots» els partits politics. Des del meu
punt de vista, això era un absurd, ja
que el régim era parlamentari.
—Lamenteu que no fos possible de fer
un referèndum per questionar la monar
quía?

—Indubtablement que sí. La Cons
titució espanyola, i ho podeu escriure
així mateix sota la meva responsabilitat, té molts aspectes anticonstitucionals. Un n’és establir que s’ha de
mantenir la monarquía creada Per
Franco, sense tenir en compte que hi
ha republicans. Un altre és l’article
139, que diu que tots els espanyols son
iguals. Resulta que hi ha una farnih3’
els Borbons, que tenen més drets que
els altres, ja que, per tradició, i al*
també ho diu la Constitució, han e
ser reis. Es absurd. El que va passar
que al moment de discutir la Consti
tució hi havia «paüra», una paraula p°c
coneguda, però que diu molt. Hi havia
un estat mental molt especial. Es van
acceptar coses, com per exemp ’
l’amnistia, un terme carregat de vaio
humans però que en aquells morne
no era sinònim de justicia. Amni
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Per a qui? Per a nosaltres? Suposant
Que haguéssim delinquit, amb tots
aquells anys havia prescrit el delicte!
1 es va parlar d’amnistia va ser per a
tots aquells que actuaven il-legalment,
aquells que havien fet els judicis de
urgos, els responsables de tants doOrs--. Els franquistes i els falangistes!
En el retorn a Catalunya, tal com heu
comentat, hi havia implicit el desig de
er teina». Aquesta teina es desenvouPa en dos camps: el politic i el de
9e°9raf. Com a geògraf, feu recerca i
Pu iqueu diversos treballs, com Com
pendi de geografia de Catalunya, Les
^°ntarques de Catalunya, La vida i
Xy°nomia de Catalunya. Segles XIII al
ru I
rni9racions 1 Catalunya, La casa
Re$a a Catalunya, L'Alta Ribagor^a...
Pecte de la politica, com esdeveniu
par|arnentari?

per
va cridar Heribert Barrerà
Jo ' ernanar~me que anés a les llistes.
Co ,a ten>a vuitanta anys, però vaig
sóc 6Star imrnecliatarrient que si. No
Par Un
en e' sentit de voler ocuCarrecs, però si que he agafat càr-

recs polítics quan he cregut que calía
fer-me responsable d’alguna cosa. Mai
no he defugit la responsabilitat. Vaig
acceptar dones de ser parlamentan a
partir del moment en qué ho va deixar
Hortalá per passar a ser conseller.
Aixó es va produir a la segona legis
latura, quan s’havia de discutir la divisió territorial de Catalunya, les comar
ques...
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—Qué opineu de Tactual Esquerra
Republicana? Té sentit reivindicar la Re
pública catalana, avui?

sempre que siguí amb plena sobirania
deis catalans. Demócrata? Cent per
cent, ja que no creiem que, per raó de
sang, pugui haver-hi ningú que tingui
dret de manar. Es a dir: monarquia?,
no; esquerra?, indubtablement. Quan
m’han preguntat qué sóc religiosament, he contestat que sóc creient i
que, com a cristiá, he tractat, ais moments més greus, d’actuar com a tal.
No he estat mai passiu quan s’ha hagut d’actuar. Puc dir també que sóc
contrari a tota violéncia quan s’actua
pels camins del dret.

—Jo continuo essent d’Esquerra
Republicana de Catalunya, encara
que, per l’edat, ja no exerceixo cap
carree. En sóc conseller nacional
perqué sóc l’únic que queda deis que
vam firmar l’acte de fundació. Consi
dero que potser és el moment en qué
ERC té uns organismes de govern més
sólids. Es treballa molt seriosament i
amb un gran sentit de responsabilitat.
Sóm republicans, pero la nostra repú
blica és la República catalana dintre
d’una organització de la Unió euro
pea. Es a dir, Unió europea sí, pero

Envoltat de llibres, amb una
vitrina dins la qual pot mostrar
orgullos tota la seva extensa obra
escrita: geografíes de Venezuela, la
seva pàtria d’adopció, i geografíes
de Catalunya, la seva única pàtria;
amb la fotografía dedicada de
Francese Macià i la d’Heribert
Barrera penjades a la paret,
Marc-Aureli Vila continua treballant amb l’esperan^a que, un dia,
«els Pa'isos Catalans serán menats
per gent de la nació».♦
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LA BIBLIA PAS A PAS
UNA COL LECCIÔ DESTINADA A FER CONÈIXER LA SAGRADA ESCRIPTURA ALS NOIS I NOIES.

Traducciô dels monjos de Montserrat. Selecciô i comentaris de mossèn Joan Guiteras.
Il-lustracions de Marta Balaguer.

Si vols fer de la seva primera comuniô un dia inoblidable,
fes-li un regai per sempre.

PARAULA DEL
SENYOR
Els quatre evangelis

LA BIBLIA PASA PAS

Una autèntica historia
d’Israël, basada en
l’Aliança o Pacte de
Déu amb el seu poble
estimât, fêta a partir
dels textos originals del
Pentateuc i els Llibres
historiés de la Biblia.

Amplia selecció dels
evangelis de Mateu,
Marc, Lluc i Joan,
que manté l’esquema
basic evangeli per
evangeli.

rUBUCACIONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

SEREU EL MEU POBLE
El Pentateuc i els
Llibres historiés

niBUCAOONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

ELS PRIMERS DIES
Els actes dels
Apàstols, les cartes
apostoliques i
l'Apocalipsi

ESTIC AMB TU
Llibres poètics i
sapiencials, i
profetes de l'Antic
Testament
Aquest llibre compléta
l’Antic Testament, amb
anotacions i comentaris
que permeten endinsarse en el coneixement de
la Biblia i de trobar-ne
tot el sentit.

LA BIBLIA PAS A PAS
ELS PRIMERS DIES
ELS ACTES DELS APÒSTOLS
LES CARTES APOSTOLIQUES I L'APOCALIPSI
PER A NOIS I NOIES

Traducciô dels monjos de Montserrat
Selecciô i comentaris de Joan Guiteras i V ilanov

El darrer volum de la
Biblia ens ofereix el
panorama fonamental i
entranyable de les
primeres comunitats
cristianes. Una visió del
fervor, de l’alegria, de
l’esperit evangelitzador
dels qui vivien agrupats
a l’entorn dels apostols.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona Distribució: LArc de Berà, Centro Difusor d’Edicions Catalanes
Comandes i administració: Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona

Dibuixos de Marta Balaguer
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A propòsit de Carme Serrallonga
per

a desaparició de Carme Ser
rallonga (Barcelona, 19091997) esperona, per a aquells
que l’haviem coneguda i, més, admirada, l’amarga sensació d’irrecuperable
pèrdua i, també, de migradesa del
nostre medi cultural ara mateix. Més,
encara, intel-lectual.
Per a les noves generacions de lec
tors, ens permetrem, breument, recor
dar que ens referim a una catalana de
Barcelona (nascuda al barri de Sant
Marti de Provencals), llicenciada en
Filosofia i Lletres per la Universität de
Barcelona, amb un doctorat per la
Universität de Madrid. Un doctorat
que li va permetre de viure a la ja
mítica Residencia de Señoritas, filial
de la supermitica Residencia de Estu
diantes, regida per María de Maeztu.
Tôt plegat, passava abans de l’estossinada o guerra civil espanyola. «Re
cordó especialment la directora, María
de Maeztu, i un conferenciant que
després va ser president del govern,
Alcalá Zamora. En aquell doctorat
també vaig anar a classes de Tomás CARME SERRALLONGA, EN UNA FOTO DE 1989.
Navarro Tomás, el filôleg, Menéndez
Pidal, Claudio Sánchez Albornoz.
També vaig assistir a dues conferen exterior— la cultura catalana va
cies magistrals: la de Madame Curie, existir, més o menys assetjada, i, més
una dona impressionant; i de Paul encara, va existir l’alta cultura, en la
Valéry, d’ulls blavíssims, de gestos fins.
qual era lògic que s’inscrivis Carme
I de Jorge Guillén i de Pedro Salinas...
Serrallonga, una antiga alumna no sois
Tot plegat, inoblidable.» Aixó em deia de la Universität de Barcelona, sino
Carme Serrallonga en una entrevista també de les classes deis Estudis UniPublicada a la revista «Catalonia»,1 un versitaris Catalans, i una llatinista de
any abans del seu traspás. Amb an- la Fundació Bernat Metge, aquella
terioritat m’havia explicat la seva empresa cultural que deu força més a
formació universitária catalana, que intel-lectuals com Caries Riba, que no
incloi'a,- naturalment,
llatí, grec, he- pas a mecenes com el polític Francesc
----------- XU, x.uxux,
Dreu> árab...,, entre
d
’
altres3 ;assigna- Cambó, segons tesi avançada per
___ _____
titres, com també els seus primers Gabriel Ferrater els anys seixanta.
Passos professionals en el món de
Seguint un fil cronologie, Barcelona
educació, al també mitic Institut
—i de retruc Catalunya en pes— havia
Escola.
caigut sota l’agressiu nacionalisme
Si un esdeveniment del segle que espanyol de Franco el 26 de gener de
anem deixant va degollar mites cui
1939, i una persona com ella, que no
vrais, aquest va ser l’aixecament del havia estât mobilitzada per qüestió de
general Franco contra el legítim go- gènere (com ho va estar Ramon Es
Vern de la República espanyola. Un
querra, per exemple, i hi va morir, una
egollament que, com prou bé sabem, figura intel-lectual a reivindicar), es
Va afectar Catalunya en general, i el troba amb un tal José Botella, fáciltnón cultural catalá en particular. Aixó ment rebatejat com a «Pepe Botella»,
n° obstant, a l’exili —interior i
que reuneix la gent universitaria i els

Marta Pessarrodona

L

convida a la delació, per evitar la seva
propia denuncia i les conseqüéncies
que se’n derivaven. En conseqüéncia,
ni Universität, ni Institut Escola, per a
aquells que eren com Carme Serra
llonga. «No vam tardar ni una setmana, un cop acabada la guerra, a pensar
a fundar l’Isabel de Villena...», em deia
a l’entrevista esmentada.
No havia d’acabar en la docencia la
petjada cultural de Carme Serrallon
ga. Per més que sempre —i l’entrevista
no va ser una excepció— puntualitzés
que ella no va ser fundadora de
l’Escola d’Art Dramátic Adriá Gual
(EADAG), perqué hi va entrar el
segon dia, no cree que al fundador,
Ricard Salvat, li importi que la
considerem com a tal. Ni segurament
li importaría a la cofundadora, Maria
Aurélia Capmany (1918-1991), a qui
la va unir una amistat trencada per la
mort, com Carme Serrallonga va
deixar ben ciar en un llibre miscel-lani
sobre l’autora i política.2 En qualsevol
cas, en un panorama teatral catalá
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L’Evangeli llegit
des de Caritas
Pere Fradera Marcet

Pere Fradera Marcet

L’Evangeli
Ilegit des
de Caritas

UNA ESCENA DE LOBRA A LA GLORIETA DE J. BOWLES, LA VERSIÓ CATALANA DE LA QUAL FOU
ESCRITA PER CARME SERRALLONGA.

PUBLKAC1ONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

Recull dels articles que
Pere Fradera, consiliari de
Càritas Arxiprestat de
l’Anoia-Segarra, ha anat
escrivint a la premsa locai.
Tots els articles, amb els
comentaris clars, directes i
incisius, caracteristics de
l’autor, tenen com a
referència l’evangeli del

diumenge.
Darrers titols de la col-lecció:
Els nostres enginyosos mécanismes de
defensa, Joaquim Vives i Aragô.
Reflexions sobre el futur del Cristianisme,

Lluis Duch.
Que esperem? En qui esperem?

Jornades de reflexiô per a joves.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94
08013 - Barcelona
Distribuciô: L’Arc de Berà, Centre Difusor d’Edicions
Catalanes - Comandes i administraciô:
Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08
Fax 465 87 90 - 08917 Badalona
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desértic, a finals dels anys cinquanta
els alumnes de l’EADAG es familiaritzaven no sols amb el teatre de text
català, que tanmateix es feia —i pen
sem molt especialment en Salvador
Espriu, Joan Brossa, Manuel de
Pedrolo, per citar tan sols alguns
autors—, sino també amb Brecht i
Piscator, per esmentar dos grans
renovadors del teatre universal del
segle XX. Carme Serrallonga hi imparteix classes d’ortofonia (dicció) i hi
comença una llarga carrera de
traductora —no tan sois teatral— que
ens permet avui tenir un corpus de
traducciô (de les llengües alemanya,
anglesa, francesa, italiana...) més que
notable.
«Hi va haver una època de la meva
vida que vaig creure que l’amor a la
lectura volia dir capacitat literària i
vaig escriure poemes i a més portava
un diari, activitats que vaig clausurar
als divuit anys i, tot plegat, va anar a
parar al foc. També vaig començar una
novel-la que, paradigmàticament, em
sembla ara, es titulava Dret i revés.
Recordo haver escrit un poema que
parlava d’un llac i deis núvols, resultat
d’una excursió als Pirineus, fins que
em vaig adonar que algú o altre ja ho
havia fet i molt millor que jo. Es el
mateix que em passa amb el piano.
M’ha agradat i m’agrada tocar-lo, però
per a mi, sense pensar a ser una

virtuosa. Una cosa és ser una bona
lectora o, millor, una veritable amant
de la lectura; i una altra, ser una
escriptora. Segurament és una qüestio
de vocació, que jo no tiñe.» Aqüestes
eren les seves paraules a la ja esmentada entrevista, que em van permetre
titular-la, precisament, «Carme Ser
rallonga: una dona de lletres». Una
figura que, com l’home de lletres saxo,
poc existeix a les nostres contrades, en
qué un professoret de filosofía ja és un
filòsof, i el col-laborador escadusser
d’un diari, un assagista. Per altra
banda, des del meu punt de vista, si
més no, no tine cap inconvenient a
qualificar Carme Serrallonga d’intellectual, amb el benentès que sé que
actualment el mot provoca urticaria
aguda. Sens dubte, a l’Escola Isabel de
Villena, a l’EADAG mentre va existir,
en la solitud traductora del seu pis de
Sarrià, o en la relació amb antics
alumnes o amb gent ben diversa (entre
els quais em compto), Carme Ser
rallonga esmussava el seu intellecte
per comprendre el món que li havia
tocat viure—o astorar-s’hi al davantEn aquest punt ja és possible fer'SÈj
la reflexió de l’auge i la decadència e
concepte d’«intel-lectual» a casa nos
tra. Aquesta mateixa revista, els anys
seixanta i setanta, es va stipar
publicar proclames signades per m
lectuals i artistes, cosa que actualme
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CARME SERRALLONGA ÉS FELICITADA PEL PARE MAUR M. BOIX, QUAN REP EL PREMI CRÍTICA «SERRA D'OR» DE L'ANY 1984 PER LA SEVA
TASCA DE TRADUCCIÓ EN EL CAMP DEL TEATRE.

ningú no faria. Podem preguntar-nos
si amb la pérdua de l’apel-lació hem
deixat pel carni la substància. O, en un
altre ordre de coses, preguntar-nos per
Qué en plena dictadura a Catalunya,
encara que forçadament escassa, es
eia cultura i, més, alta cultura, i en
democràcia aixó ha desaparegut, si
toes no de la vida pública, en un
enomen que sembla un viratge de
alta cultura al fulletó (també dit
“culebro», en néologisme o «brasile’■’strie» no enregistrât pel diccionari de
nstitut d’Estudis Catalans) sense
transició.
Travessant fronteres —un exercici
sempre grat a Catalunya—, seguranient ens trobem una indefmició de
^intel-lectual força més aguda que fa
renta anys, posem per cas, quan el
r°manés Cioran, per exemple, deia en
¡ engUa francesa que tot exercici
te -lectual passava pel marxisme,
assa avui per la fi de la historia
dirU/arneSCa ^ue’ en definitiva, vol
çlr a fi del comunisme)? Passa pel
^utuberni amb el poder, ja siguí el de
3 rid’ ja el de Barcelona, per posar
es capitals, de la mateixa manera
a ans passava per les esquerres?
enre CnS enganVem> però. Mirant
intei-]6’ qUe í° saP’Sa’ n0 di ha cap
Pro CCtUa' n* art’sta actuáis —per
p¿DSSe^u’r amb les signatures de
°ca franquista— que hagi dedicat

una obra al senyor González, o Aznar,
o Pujol, com Caries Riba —un artista
i intel-lectual indubtable— va dedicar
els abundosos volums de les seves ver
sions de les Vides paral-leles de Plutarc
a Francesc Cambó, un politic de l’è
poca. (I, en la mesura deis meus
coneixements d’aquell temps anterior
a la guerra civil espanyola, que són
escassos, no va passar res.) Per altra
banda, mentre el débat l’enfila sobre
qui va ser més feixista, si Josep Pia o
J.V. Foix, ningú no perd el temps en un
solid assaig sobre l’estoícisme en l’obra
poètica de Foix («llegeixi els estoics»,
ens predicava als joves escriptors,
aleshores, que el visitàvem). Pía ha
tingut més sort i, si més no, tenim
l’obra de Caries Casajoana, que
analitza l’obra de l’empordanès res
pecte de Nietzsche? Una avis força
exótica.
En aquest punt, no se m’escapa que
és difícil parlar del pensament d’una
persona que, a desgrat de deixar obra
copiosa, com és el cas de Carme
Serrallonga, no ens llega uns volums
concrets, amb veu propia, deis quais
puguem citar aquesta o aquella pà
gina. El llegat de Carme Serrallonga,
Than rebut i el rebran milers de lectors
per mitjá de les seves belles traduc
tions; Than rebut la plètora d’actors i
actrius que, gràcies a ella, tenen una
millor dicció; Them rebut aquells qui,

amb més o menys assiduïtat, la
visitàvem i ens admiràvem del seu
vigor intel-lectual, que la va menar,
fins al darrer moment, a aprendre, un
tret intel-lectual indubtable. (Pocs
anys abans del seu traspàs, Carme
Serrallonga va iniciar-se en la llengua
russa, contradient aquella concepció
executiva segons la qual, passada
l’adolescència, ja no es pot aprendre
cap llengua.) Per tot piegai, no em
sembla gens arriscat pensar que
Catalunya, en generai, té un gran deu
te, i està obligada a un exercici
d’agraïment, envers ella: una universi
tària que Franco va foragitar de la
Universität —com a tants d’altres,
entre els quais Espriu, per citar-ne
algún— i a qui la Universität catalana
novament democràtica no va saber, no
va voler, recuperar ni en els honors. O,
quan va desvetllar-se del somni
chandlerià en qué sembla viure, ja va
ser massa tard, perqué Carme Ser
rallonga ja era en el carni sense retorn
de viure tan sols en els qui la vam
admirar. ♦
1. Una dona de lletres: Carme Serrallonga,
«Catalònia», 45, Barcelona, juliol 1996.
2. Carme Serrallonga, «La meva amiga Maria Aurèlia
Capmany (de l'entorn familiar a l'Adrià Guai)»,
dins Maria Aurèlia Capmany i Famés, 1918-1991,
Ajuntament de Barcelona, 1992, pàgs. 29-40.
3. Carles Casajuana, Pia i Nietzsche. Afinitats i
coincidències, «Llibres a l'abast», 297, Edicions
62, Barcelona, 1996.
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De l'estat del català al País Valencia (encara)
per

Miquel Nicolás Amorós

Les dificultáis d’una lectura

No resulta fácil oferir una valoració
ponderada de l’estat en què la llengua
catalana sobreviu al País Valencià,
d’ençà de l’establiment del règim
democràtic. Al relativisme inevitable
que impregna tota lectura sociològica
s’afegeixen problèmes objectius de
coneixement. D’una banda, hi ha una
mena d’opacitat estadística que
impedeix copsar el valor canviant de la
dinàmica sociolingüística. Per posar
ne només un exemple, les xifres anivellen la competència, l’ús lingüístic
efectiu entre grups de parlants o entre
situacions de comunicació. Per contra,
no solen introduir-hi variables correc
tores que ofereixin una descripció
versemblant i matisada. Una situació
semblant s’acusa en la indagació sobre
les actituds: allò que declaren els
parlants es pren com a valor absolut.
Però s’hi obvien moites variables més:
context d’enquesta, constrenyiment
del qüestionari, apreciacions estratègiques dels enquestats, etc. Per altra
banda, cal tenir en compte que les
darreres dades públiques pertanyen a
la legislatura anterior (1995). Sembla,
dones, que el govern actual confirma
també el desinterés per la llengua deis
valencians amb aquest arraconament
de la prospectiva sociolingüística.
Ateses les mancances i limitacions
que presenta la quantificació, optarem
per desenvolupar la nostra intuició
d’observadors paradoxals enmig del
conflicte. En aquest sentit, avançarem
alguns elements per a una anàlisi
qualitativa de la realitat idiomàtica
valenciana. Ens situem en un gènere
poc original, el de les análisis sociolingüistiques, que periòdicament
reprenen el tema, des d’uns pressupòsits conceptuáis i uns apriorismes
ideologies explicits o implícits (Ninyoles, 1969; Ferrando, 1989; Mollá,
1997). Els enfocaments poden variar,
però indefectiblement es reparteixen
en algún deis tres ámbits de la realitat
social del llenguatge:
- la diversitat de formes del reper
tori lingüístic i el grau de competència
que els parlants manifesten en aplicar
les a les quatre habilitats comunicatives
(comprendre, llegir, parlar i escriure) ;

— la pluralitat d’àmbits d’ús i la
distribució d’aquests àmbits quan hi
ha més d’una llengua disputant-se
l’espai de comunicació global;
— la dinamicitat de les formes de la
consciéncia lingüística que, vinculades
al que es percep com a propi de la
llengua i a les ocasions en qué aquesta
es fa servir, delimiten el llindar de la
identitat lingüística: nom, orígens,
evolució histórica, simbologia, valo
ració d’aptitud comunicativa... La
consciéncia lingüística permet la
cohesió grupal, perqué estableix uns
vineles emotius entre els parlants i
marca una polaritat nosaltres/ells;
representa, en definitiva, el conjunt de
la comunitat lingüística enfront deis
altres grups idiomátics.
Val a dir que el nostre punt de vista
assumeix deliberadament aquesta
oposició: al País Valencià el castellá és
la llengua majoritària, però històricament la llengua propia deis valencians
ha estat el conjunt de modalitats de la
llengua catalana que des de la Sénia
fins al Segura s’han anat conformant i
diversificant históricament de mitjan
segle XIII enea, afirmant, entre altres
singularitats, les denominacions particularistes «llengua valenciana» i, popularment, «valencià» sense més.
Aquesta conformació no nega la con
vivènza histórica amb les modalitats
aragoneses o castellanes de l’espanyol,
ni es planteja com un axioma excloent
o una impermeabilització de la nostra
realitat sociolingüística. Fóra suicida
negar l’obvietat: mentre que el castellá
ocupa un espai aclaparador i en
l’oferta global esdevé una llengua ex
pansiva, el valencià subsisteix en gran
part com un producte residual, en
situació recessiva: població envellida,
amb escassa representació social, cul
tural i política i amb mínima o nubla
capacitat de decisió.
Sens dubte aquí hi ha un divorci
entre els fets i una certa compensació
simbòlica. En aquest país no és possible viure en valencià, en contra del
que proclamaven les campanyes institucionals del període socialista. Per
ais qui ho voldríem, resulta temptador
confondre la realitat i el desig i afirmar
que el valencià és la llengua propia

d’aquest país, tot i que no s’hi pot
viure (encara). Cree que la inclusió de
l’adverbi, ni que siguí entre paréntesis,
explica almenys dues coses. D’una
banda, revela el sentit últim de les
valoracions sociolinguistiques habi
tuais: aquest clarobscur amb qué
destaquem els múltiples progressos
que han tingut lloc l’últim quart de
segle. El voluntarisme ens mena a
parlar de progrès lineal sense voler en
tendre que els avéneos poden coexistir
amb les inércies del passât; sense voler
acceptar que si l’ús social del valencia
pot exhibir uns résultats clars i
incontrovertits, aquests no serveixen
per a frenar la sagnia. D’altra banda,
l’adverbi instaura un sentit teleologie
en el diseurs sociolingüístic i el fa
funcionar de vegades més com un
dogma iniciátic compartit per uns
creients que se saben perseguits que
no com una eina de discussió racionalLa ruptura de la identitat lin
güística histórica. Avenaos 1
retrocessos en l’ús social del
valencià

Hem afírmat adés que la identitat
cultural i lingüística deis valencians te
unes arrels historiques seculars. Al
costat d’aquesta afirmació en subscrivim una altra de radicalment opo
sada: la identitat lingüística no es
basteix amb la memoria histórica.
Sovint es donen ruptures que introdueixen canvis sobtats i molt profondsDesprés de segles de transculturacio >
d’ocupació deis espais públics ue
comunicació formal, el català ha
subsistit en els àmbits priváis i en Ia
comunicació interpersonal de les clas
ses populars. En la segona meita
d’aquest segle, la «modernitzacio
salvatge» imposada pel franquisme
propició la difusió violenta del castel
(homogeneítzació lingüística Pel
l’acció conjunta del mercat, l’enseny
ment i l’espai de comunicació
massa; transculturació per la migraC1 ’
desarticulació i inhibició de qualsev
resposta reivindicativa mitjançant
ideologia espanyolista).
El resultat fou la depauperado
absoluta quant a les formes, a les P°s
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sibilitats d’ús i, el que és més greu, a
1. L'espai d'us. Com a con- sancionat legislativament, d’una autoles condicions d’ús de la llengua i la seqüència d’algunes iniciatives politi ritat lingüistica, capaç d’impulsar la
definició lingüística en el seu conjunt. ques contradictôries, el valencià ha normativa unitarista, premissa sine qua
Les conseqüéncies sociolingüístiques ampliat els espais d’ûs en àmbits ins- non per a l’estàndard referencial.
de l’allau immigratòria i de la ruptura titucionals, singularment dins l’en
3. La consdència. Potser el valencià
en la transmissió generacional encara senyament. El marc autonomie —Es- ja no és un résidu exòtic al limit de l’exno han rebut en l’àmbit valencià els tatut d’Autonomia (1982) i Llei d’ûs i tinció i ha récupérât els atributs de
estudis en profunditat que mereixen, ensenyament del Valencià (1983)— ha llengua venerable, heretada dels avis,
tret d’alguna aproximació meritoria consagrat la indefiniciô identitària i la d’acord amb l’encartonat estereotip re(Querol, 1990). Però sens dubte són confusiô onomàstica. Malgrat aixô, ha naixencista. És, però, un estereotip que
els dos canals de castellanització més emparat fîtes décisives, com la incor- a penes ha alterai l’estatus prééminent
importants. El seu pes en la difusió poraciô de la llengua al sistema del l’espanyol, que és ara més que mai
global del castellò, reforçat en el codi educatiu, l’ampliaciô de l’oferta édi la peli profunda que embolcalla els
formal per l’ensenyament i els media, torial, l’apariciô d’una matussera valencians. Consegüentment, s’ha
determinen la realitat sociolingüística radiotelevisiô valenciana o el desple- avançât ben poc en l’acceptació de la
contemporània. Tot el que s’ha es- gament de timides campanyes de consciència unitària del català i els
devingut després no pot deixar d’a- promociô social, entre les iniciatives fantasmes del secessionisme són
puntar l’heréncia innominada del més remarcables. Ara bé, els sectors encara una hipoteca que genera un
franquisme.
pesants de la realitat social (secundari altissim interès.
Com se sap, durant la transició es va o industrial, terciari o de serveis i
Comptât i debatut, molt i molt poc,
renunciar a la ruptura a favor d’una quaternari, de comunicaciô i esbar- segons qui i com ho miri. Per als qui
reforma, que en molts punts mantingué giment) a penes si acusen l’existèneia havien pogut patir la persecució
i manté a hores d’ara les restes del del valencià, més enllà de reductes politica explicita o encoberta a què el
franquisme (idéologiques, socials, simbôlics (retolaciô d’algunes em- franquisme sotmeté els valencianoculturáis, vivencials soparlants, l’oportunitat
bretot). Una bona part
d’expressar-se publide les peces amb qué
cament en valencià i
mirem de completar el
veure’l present als me
trencaclosques contemdia o a l’ensenyament
Porani denota l’emrepresenta un gir de
Premta de la dictadura,
cent vuitanta graus.
des del sentit comù
Per als que s’ho miren
d una unió pàtria, tabú
més fredament, i socomú i indivisible de
bretot per als joves més
tots els espanyols, fins a
conspicus, formats dins
l’alternança de rols sod’aquest timid recobraciolingüístics en una soment social de la llen
cietat plurilingüe. Potgua, aquests guanys
ser no és esbojarrat
tenen gust de poc;
afirmar que l’equivoca
especialment si es con
noció de «normalitzatrasten amb allò que
c'ó lingüística» s’ha
sembla que es podria
suPerposat com una
haver fet. Aqui es
pegona dermis a la peli
podrien obrir diverses
,e brau) que herefinies de débat, a probvern a la mort del MANIFESTACIÓ DEL 27 D’ABRIL DE 1996, IGNORADA PELS INFORMATIUS DE RÀDIO 9 I pòsit de la relaciô
audillo. Una nova co- CANAL 9.
entre la demanda so
ertura que ha permés
cial efectiva i la resUna muda només aparent, parcial i preses o serveis, capqaleres de premsa, ponsabilitat del governant en la ema
3 destra del revestiment anterior.
toponimia, senyalització...).
ciò de demanda; del sentit panglossià
ignifica aixó que no hem pro
2. Les formes. L’exigua extensio de de la politica lingüistica o de la
gressât gaire des de fináis deis setanta Pus social ha incrementat Ia fa- interacciô entre la competència nor
nÇa. Ni de |3On tros Resuiraria estú- miliarització deis escolars valencians mativa estimulada per l’escola i la
en
reconèlxer 9ue s’ha progressât amb el model / els models de llengua manca d’ùs constatable al carrer, etc.
es tres dimensions sociolingüís- estàndard; avanq neutralitzat per
^fiues suara esmentades. En les l’erràtica televisió autonomica, per la El «sentit cornu» i les idéologies
cr'f3^ c’rcumstáncies, l’actitud hiper- inexistència d’unes pautes de prestigi del conllicte lingüistic valencià
1 Ica recorda el condemnat a mort en Pus formai de la llengua i pel
En aquestes circumstàncies, resulta
'a cigarreta abans de l’exe- revifament delie del conflicte iden- un fet inqüestionable l’estrangeritzafum0> nddnmt que voi deixar de titari. Com ha argumentat in extenso ció del català dins una part del seu
qUear¡ Recordem alguns deis avenços Vicent Pitarch (1996), el futur de territori historié: la més poblada i la
anv S h3n Pr°dui't els últims quinze l’idioma al nostre pais depèn en gran que concentra l’aclaparadora majoria
s en cada dimensió lingüística.
part del reconeixement unànime, dels intercanvis socieconômics, l’ac[373] 37
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tivitat política i la producció cultural.
D’aquí ve el xoc entre el principi de
territorialitat histórica, que legitima el
dret a la intervenció sociolingüística, i
el principi de personalitat, que, emparant-se en la tradició jacobina,
consagra la tria de llengua com un
dret inalienable de l’individu i, per
tant, qüestiona la legalitat d’una po
lítica lingüística correctora deis
desequilibris entre ambdues llengües.
Com a la resta del nostre domini
lingüístic, la ideologia del bilingüisme
valencià s’empara en aquesta cons
tatado, que omet els orígens histories
del conflicte. Si bé el nivell teorie deis
qui defenen el dualisme lingüístic
valencià és ínfím, aquest és el substrat
que nodreix el sentit comú no escrit,
però vigent arreu de la nostra societat.
Com veiem, els canvis en la forma i
en la distribució de l’espai comunicatiu s’imbriquen amb les ideologies
lingüístiques. De fet, aquest tercer
aspecte ha merescut en la bibliografía,
especialitzada o no, molta més atenció
que els altres dos, atenció justificada si
hom considera que els déficits i les
anomalies en la consciéncia lingüística
deis valencians no són sino un reflex
d’una situació més general i més
profunda: els déficits i les anomalies
en la seva identitat grupal. En efecte,
el gènere de reflexió sobre la nostra
identitat col-lectiva que s’encetá amb
els textos «fundacionals» de Joan
Fuster s’ha enriquit les últimes tres
décades amb notables aportacions.
Gairebé totes han coincidit des de
perspectives de mètode o ideologia diferents, fins i tot encontrades, en una
idea bàsica: la identitat col-lectiva deis
valencians encara és una meta, no un
punt de partida. Dit ciar i ras: no tenim una consciéncia articulada de país,
de societat diferent. Ens trobem encara,
per parafrasejar un deis estudis més
conspicus, el de Piqueras Infante
(1996), en els inicis de «la difícil
construcció d’una identitat col-lectiva».
El principal problema sociolingüístic de la societat valenciana no és
que no parli el valencià en un percentatge molt elevai, i concentrai en la
conurbació del cap i casal i en les
ciutats pricipals (Alacant, Elx, Cas
tellò de la Plana...). Es que ni tan sois
sap que és valenciana; segurament no
sap qué és, ni que existeix un país amb
un passat rie. No ho sap perqué no ho
necessita, en té prou amb el nom i
amb una carcassa simbòlica que ha
emplenat amb els referents de la
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llengua, la cultura i el sentiment nacional espanyols (Mira, 1997).
Aixi es pot entendre, doncs, la importància dels problèmes de la consciència lingüistica dels valencians, que
giren al voltant de la definiciô de la
identitat pròpia (nom de la llengua,
mite dels origens i evolució històrica,
adscripció a un àmbit de parla /
oposiciô als àmbits de parla veïns,
construcció dels referents simbòlics
associats...). Encara que ja ens hem
referit al principal dels problèmes
d’identificaciô, de vegades sembla que
el primer lloc l’ocupi el secessionisme
anticatalanista, que mobilitza socialment i politica sectors socials gens
negligibles, si bé circumscrits en gran
part al cap i casal i la seva àrea d’influèneia. Ara com abans, la hipertrôfia
de la ciutat de València i la conformació allargassada del territori valen
cià han jugat en contra de la nostra
cohesió cultural i lingüistica. Però
aquests factors no es poden negligir en
la comprensió del problema, que no es
pot enfocar amb un criteri filologie
estret. Al marge que aquesta percepció
es negui o es consideri aberrant, és
real en ella mateixa, no es pot enten
dre sense més com una simple
destil-lació ideològica de la identitat
nacional espanyola, i encara s’hauria de
correlacionar amb uns altres fenômens.
Unes conclusions i una insinuació

Acceptant que l’esquema historié
que hem esbossat més amunt légi
timés la reivindicació «normalitzadora», caldria matisar l’assignaciô de
responsabilitats historiques. Caldria
recordar i explicar, en justa correspondèneia amb els fets, que abans,
com ara, la prostració del català en
terres valencianes és résultat d’una
concatenaci«') de factors, entre els
quais la violència politica expressa.
Però és també el fruit d’unes inèreies
voluntàriament assumides per amplis
sectors de la societat valenciana, d’una
desafecciô rotunda envers la nostra
tradició reinventada i de la còmoda
instal-lació en el paper de provincia
subalterna que ens han assignat secularment. Tot i això, paga la pena de
remarcar que el balanç ha de ser matisat
i ha d’evidenciar els clarobscurs de la
situació. Alguna cosa s’ha posât en
funcionament en aquest pais, amb pas
insegur, amb totes les reserves i els mais
auguris que hom vulgui destacar.
Vull concloure aquestes notes afegint (encara) una darrera nota sobre el

diseurs sociolingüistic mateix abocat a
la realitat valenciana, en què em fa
l’efecte que hem avançât molt menys,
si no hem reculât. De la mateixa ma
nera que ja s’ha fet en la reflexió polí
tica, histórica, sociològica o cultural,
també aquí caldria iniciar un cert
balanç, una mena d’examen de cons
ciéncia que permeti, obrint si cal un
parèntesi, l’autoavaluació, el contrast
amb uns altres models explicatius o
amb interpretacions diferents, fins i
tot diametralment oposades, i l’esforç
d’imaginar alternatives teòriques. En
aquest sentit, assumeixo que aquesta
actitud o disposició mental que pro
poso siguí «revisionista», sempre que
descartem les paraules majors i s’accepti que revisar no és trair.
Considero que hi ha diverses raons
confluents que aconsellen avançar per
un carni poc explorât, cap al qual
apunten, però, diverses veus. Perqué
les preguntes es mantenen intactes:
Quin tipus d’anàlisi sociolingüística
pot defugir els vicis de la reflexió
tautològica i, vençuda l’endogàmia,
revertir cap a l’ampliació social del
débat? O, si hom vol, com troncar
l’aïllament d’un diseurs que sembla
tenir sempre la mateixa factura i el
mateix destinatari, que sembla éla
borât per a consum interior dels ja
convençuts i que, lluny d’afavorir la
interacció, tendeix a inhibir-la i a
substituir la reflexió pel proselitisrne?
Lluís V. Aracil, tot un personatge que a
hores d’ara potser no resulta prudent
esmentar, ho pronosticà fa una pila
d’anys: correm el rise que el diseurs de
la impotèneia esdevingui la impoten
cia del diseurs.♦
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Maria dels Angels Vayreda

Patriotisme

Recordatori innecessari

quest mes una veu més bona
que la meva m'ha dictât l'ar
ticle per a «Serra d'Or»; la de
Maria Manent.
Enguany fa vint anys que va morir a
Figueres descriptora Maria dels
Angels Vayreda i Trullol. Marià
Manent, poeta molt generös, va
escriure, a petició meva i de Maria
Xirau i Vayreda, la filia de l'autora, el
prôleg per al seu llibre La boira als
ulls, elegies dedicades a una altra
filia morta a la flor dels seus anys.
Recordo als lectors que Maria dels
Angels Vayreda és també autora
d'una novel-la notable, Encara no sé
corn sóc. La seva germana Mont
serrat, que viu a l'Empordà, és ben
coneguda sobretot pel llibre Els
pobles de l'Empordà, en col-laboracié amb Lluís Roura.
Vaig enviar a Marià Manent el llibre
de Maria dels Àngels, La meva masía.
Heus aquí la carta de resposta del
poeta, fins ara inédita:
«Benvolguda amiga: Li agraeixo
que m'enviés La meva masía, de la
seva amiga Vayreda. És un llibre pre
dos. Són ben merescuts els elogis
que en fa al seu bell prôleg. Aqües
tes inoblidables estampes reflecteixen, amb poesía subtil, no solament
un apassionat amor a la terra, sino
una c°nsciénc¡a amatent al meravellós misteri de tot l'univers. Hi ha
entre les descripcions simils nous,
ueli-ciosos, "quatre pobles de color
ue les avellanes torrades", "capvespre de color de poma"... La com
penetrado amb la Terra materna i
nutricia té, de vegades, una emoció
accent maragallià. Així, quan parla
e la llet que es va beure, acabada
e munyir: "Sembla que em fico dins
aquella aroma que he tingut a les
ans i em sentó impregnada d'una
ena de dolçor d'eternitat." Li agraire
Te digui a la filia de Maria dels
ngels Vayreda que el llibre de la seva
t are fp ha agradat molt. Com lamenno haver pogut conèixer l'autora!»
°urà l'article un fragment del
Ppeta, extret del seu prôleg al llibre
elegies La boira als ulls: «I en els
r
m®s annargs, més inexom eiT|ent desolats d'aquests poesic S' j Vell ritme poètic, la vella mùari„- li 'a Paraula humana, l'eco
Ver ira°'e d'altres tristeses i d'altres
sos porta, estranyament implicit,
f aterios conhort: Dins una caixa
D,a il m'reu'l¡ el rostre ciar: / té les
*
miran»
5 Cl°SeS Z ' Ia no ens pot

A

maria àngels anglada

a meua devoció per la ciutat de
enso en un noi que conec. Ca
Girona és ja antiga, i podría
sat, amb una filia de tres anys.
explicar-la amb llargues consideLlicenciat en biologia; ara mateix
racions que m'estalviaré en aquest
ha obtingut un títol nou, de bioquí
paper. Per fer les consideracions
mica. Durant cinc anys ha traballai al
curtes, podría dir que m'agraden les
laboratori d'una entitat oficial on, pel
ciutats amb un cert solatge historie,
que sembla, el tenien ben conside
visible en Taire deis carrers i de les
rat, però —ell ho tenia ciar des del
places, en les esqlésies i en les cases
primer dia— el contraete era de cinc
deis pobres o deis ríes. Les ciutats on
anys, no renovable. O siqui que: «Ens
el visitant pot apreciar un cert amor sap molt greu; passi-ho bé.» Algunes
públic i privat per alió que en diem
possibilitats de feina per a les quais
civisme, cultura, i altres manifestase sentía ben preparai es fonen aixi
cions de l'esperit. A Girona, hi vaig
que surt que tot just el mes passat va
tan sovint com puc, que vol dir al- fer trenta anys, i és que algunes fa
menys una vegada o dues l'any, tant cilitais fiscals que fomenten la
si m'hi conviden per parlar de Ilibres,
contractació només s'apliquen quan
del país o de totes dues coses, com
es tracta de gent més jove: «Així, ja
si la visita és només peí pur plaer de
pot comprendre que nosaltres...» Li
han dit que podría anar a traballar un
passejar una altra vegada per la vella
ciutat i comprovar una vegada més
pareli d'anys ais Estats Units, amb
que la meua predilecció té un bon
alguna mena de beca, i així es pre
fonament. A la primeria d'enguany,
pararía encara millor, però, és segur
un matí molt fred i de llum molt clara
que tindria feina a la tornada? I, menque tornava de passejar per la valí de trestant, viuria separat de la dona i la
Sant Daniel, vaig entrar al monestir filia...
de Sant Pere de Galligants, per tor
Em pregunto per qué parlo d'aixó.
nar a visitar l'església i el museu.
No voldria pas caure en la utilització
Quan ja me n'anava, baixant l'escala
del recurs literari del pessigolleig
vaig veure una lápida de marbre al
sentimental. I el cas que evoco potmur d'un replá, i la lápida diu, en
ser no és especialment colpidor.
lletres majúscules daurades i emmarEvidentment, n'hi ha de molt pitjors.
cades: «Arruinado este claustro por El xicot que us deia, la seva dona
los estragos del sitio de 1809 y por la traballa, es treu un sou; res de l'altra
inundación de 1843, la Comisión de món, però un petit sou. I tant ell com
Monumentos acordó en 1855 res ella reben una mica mica de suport
taurarlo para Museo de Antigüe familiar... Segurament el que m'ha
dades y Bellas Artes; realizándose las empès a retreure'ls és, precisament,
obras, terminadas en 1877, con
la banalitat, l'extrema banalitat de la
fondos debidos al patriotismo de la seva situació.
Excma. Diputación Provincial.» Com
Potser m'ha semblât que, per molt
que, cada vegada més, m'agrada de sabut que sigui el fet, jo bé podría
finir la pátria en relació amb el
suggerir —jo també després de
patrimoni (alió que tenim en comú i tants, amb la remotissima esperança
és nostre: el passat, el present, el
que no sigui del tot inútil— la
futur, el territori, la llengua i algunes
conveniènza que tots plegats no
coses més, i si pot ser el govern i la
oblidem ni un moment —que ningù
política), i com que l'únic patriotisme
no gosi oblidar per nosaltres— que
que em convenq és aquell que es
la manca de feina, o més exactament
proposa conservar, desenrotllar i viu- de llocs de treball, és un dels mais
re en plenitud aquest patrimoni que
del nostre temps, dels pitjors, que no
és la pátria, trabe que aquella lápida
ens ha de deixar dormir tranquils si
de Girona és absolutament exemens en sentim temptats.
plar.4
M'ha semblât que podría suggerirho, és ciar, només a qui em llegeixi.
De l'hipotètic lector, però, no puc
pas sospitar que això li calgui.
Confio, en canvi, que em perdonará
la impertinència.<
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a mort de Jünger, probablement dolor són alguns deis seus treballs emblemàtics en aquest sentit. Però
l'ûnic cas d'escriptor centenari en
actiu, pot haver servit per a també cal parar atenció al Jünger
discutir novament la seva actitudnarrador, no tan conegut, tot i la
beilesa de Sobre e/s espadats de
envers —o dintre— el nazisme. Quan
marbre. Jünger té una novel-la titulada
va fer cent anys, va manifestar, en una
entrevista, que el seu ressentiment Gläserne Bienen (abelles de vidre), en
amb aquesta ideologia era més de qué dibuixa una crítica del científic
natura estètica que política. I, tot i que amoral i de les conseqüéncies del seu
va afegir que l'estètic i el moral es treball.
troben en un cert punt, que està molt
A la novel-la, escrita el 1957, un
fons, no podem evitar el distancia- científic anomenat Zapparoni dissenya
i fabrica unes abelles de vidre, roment de qui no condemna de manera
absoluta —política, estètica, ètica i tot botitzades. Així, l'autor recupera la
tradicional historia de l'inventor
allò que vulgueu-— aquella barbàrie.
Potser per això, i corn que Jünger no d'autòmats. En aquest cas, però, les
deixa de ser un dels escriptors més abelles de Zapparoni també tenen
importants del segle —ajudat per la capacitai creativa. La historia, la narra
Rittmeister Richard, per mitjà del qual
seva prolongada trajectòria vital—, val
la pena fixar-s'hi en aspectes més Jünger critica la societat que busca
sempre l'avenç tecnologie ràpid,
amables i no tan comentáis. Ja sabem
que Jünger era entomòleg i que sense parar-se a pensar en les con
s'havia dedicat especialment a l'estudi seqüéncies. Zapparoni és el tipus de
deis escarabats. A la mateixa entrevis científic amoral —no immoral—, que
ta amb motiu de l'entrada al réduit inventa però que no pensa si caldria
cub dels centenaris, va explicar que va aturar-se i no desenvolupar certs
preferir els escarabats més que no les invents i que viu en la feliç ignorancia
papallones perqué són més solids i es dels efectes dels seus treballs
Trobar aquesta metàfora en Jünger
conserven més temps. La seva impor
potser reconforta una mica. Cal re
tantissima col-lecció particular en
contenia més de cinquanta mil exem cordar que el nazisme va ser el primer
exemple d'extermini politic i ètnic
plars, inclosos alguns que no feien
pianificai de manera tecnificada i
més de dos mil-limetres.
La dedicació entomològica li va fer industrial. I que, juntament amb cienpotenciar l'observació dels details més tifics immorals, també hi havia els
petits. Quan hi ha milers d'espècies Zapparoni que es conformaven de
poder investigar sense preocupar-se
d'un animai com els escarabats, cal
de les aplicacions dels seus treballs.
filar molt prim per detectar les difeDeixant de banda aquests aspectes,
rències subtils entre una i altra. I això
però mantenint-nos en el camp de
va influir en la seva escriptura, segons
l'entomologia, trobem un altre esconfessava: «Tal com em fixo si una
part de l'animal és més llarga que criptor destacat: Vladimir Nabokov. Eli
l'altra, també a l'hora d'escriure he de si que es va dedicar a les papallones,
tenir en compte si poso "als" o "wie"
malgrat que, segons Jünger, fossin
molt més febles i delicades que no els
[dues conjuncions que signifiquen
"com"]. Poden passar dues hores
escarabats. I no sabem si és per això
abans que em decideixi. Això mateix que algunes de les seves obres més
pot passar amb els verbs. Sempre se'n famoses —com Lolita— tenen personatges principals també molt délicats,
pot trobar un de més adient. Aquí,
cosa que els porta, de vegades, fins a
una metodologia ordenada resulta
situacions escandaloses.
molt útil.»
Entre nosaltres tenim un altre en
La cura necessària amb el treball
científic ha estât útil a altres escriptors. tomòleg amb vocació d'escriptor: Mar
Canetti lloava allò que li havia aportat tí Domínguez i Romero. Nét del perio
el métode científic, tot i que va es dista valencià més destacat del segle
tudiar química sense gaires ganes. Pri —i que també va fer incursions en la
narrativa—, Domínguez es dedica
mo Levi destacava que podia distingir
entre molts matisos gràcies a la seva
precisament als lepidòpters, com
Nabokov. En el seu cas, aquesta
formació de químic.
Jünger va expressar diverses especialitat és la seva ocupació
principal a la Universität de Valéncia,
vegades la desconfiança en la tècnica.
De vegades, tornava a qüestions pura- però, sortosament, té temps per a
ment estètiques: la tècnica elimina elaborar articles i Ilibres. El darrer va
l'heroisme. El treballador i Sobre el ser récompensât amb el premi
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Andrómina ais darrers premis Octubre
i ens ofereix una amena i novel-lada
visió d'un periode clau en el pensament científic i general al segle XVIII.
Les confídéncies del comte de Buffon
conformen unes memories apòcrifes,
trobades, suposadament, per Domín
guez mateix en uns soterranis del
Museu d'História Natural de París.
Benvinguda siguí una nova incursió
literaria amb el referent de la ciència. I
no solament perqué ens permet
gaudir d'una bona obra
ara i d'aprendre
d apn
historia de manera agradable, sino
perqué aquest éxit ha d'esperonar
Domínguez a continuar escrivint. Al
Al-
gunes de les seves col-laboracions setmanals a «El Temps» van ser recollides
___ anys en
_ i L...
fa uns
un TL._
llibre titulat
Peiximinuti i cal esperar que quan el
gruix siguí suficient es repeteixi l'experiéncia.
Jünger destacava l'observació i
l'ordre com a ajuda de l'entomologia a
l'escriptura. No hi ha dubte que
Domínguez ha aplicat la metodologia
científica a les seves dèries de lector i
d'escriptor. S'ha passejat per les obres
completes de Pia i de Fuster i per la
vida i l'obra de personatges com
Flaubert i n'ha sabut extreure observacions que a molts ens haurien passai
per alt. I sempre lligades a la
contemplació de la natura, a l'origen
de noms d'animals, plantes i llocs, o al
saber popular i científic sobre les
seves propietats.
Els articles de Domínguez són una
mena de miniatures artesanals. Segur
que ser entomòleg i fixar-se en els
minims details que caracteritzen
certes espècies són coses que han
influït en la capacitat de Domínguez
de construir-les. Com van influir en
Jünger. Aquest darrer deia que una de
les coses que valorava de la biologia
era l'ordre, la classificació. Sorto
sament, hi ha persones com Domin
guez que se salten les classificacions
esthetes i que passen de la ciència a a
literatura i a l'inrevés. Per a gaudi dels
lectors.♦

XAVIER DURAN
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«Descobrir Catalunya»: amenitat i aventura
es del número 6 (gener 1998), la Descobrir Catalunya» (núm. 2) i en el
revista «Descobrir Catalunya»,
determini de «donar a conéixer el país
publicada per Edicions 62 i
d'una forma amena i práctica» (núm.
dirigida per Oriol Castanys, va passar
6).
a la periodicitat mensual. Els cinc
La publicació serveix aquests propóprimers números de la publicació van sits amb paisatge i gastronomía, festes
aparèixer, entre març i novembre de
i monuments, costums i rutes, historia
l'any passai, cada dos mesos. Si i geografía, camp i ciutat, costa i in
aquesta revista, per haver entrât amb terior, pía i muntanya, tradicions i
força en un camp nou, va ser una
curiositats... Ho fa, a més, amb genenovetat editorial destacada des del
rositat i abundància, combinant, com
primer dia, amb la nova periodicitat és normal en la informació més
s'ha convertit, tot i la jovenesa, en un
contemporánia, el gran reportatge
valor de primera categoria.
amb les anotacions breus. La part
Passar de bimensual a mensual, en gráfica és fonamental i de categoría,
una publicació d'aquesta mena, és sense que, per aixó, calgui recorrer
com assolir la normalitat de cop. En sempre a noms consagráis (Francesc
aquest cas, a més, no és fruit de cap Catalá-Roca, Xavier Miserachs), i els
mena d'estratègia, sino conseqüència textos tenen una funcionalitat encodirecta de l'èxit. El primer número,
miable, valorada sovint amb firmes
d'acord amb el que el director va conegudes (Espinas, Villatoro, Comaescriure a l'editorial del segon, va dira, Monzó, Sala-Sanahuja).
quedar «esgotat en menys d'una
Les dédicacions són variades tant per
setmana»; el mateix Oriol Castanys,
1res números després, en anunciar ais
(ectors el canvi de periodicitat, va
insistir en «l'excel-lent acollida de
Public».
En aquest moment, la periodicitat
mensual empara entre nosaltres unes
quantes realitzacions arquetípiques
com «Serra d'Or», «L'Avenç», «Revista
de Catalunya» i «Tretzevents». És una
Insta distingida a la qual «Descobrir
Catalunya» aporta modernitat i poPularitat a la vegada, però fa encara
una cosa més important, que és oferir,
c°m a paradigma també, una mostra
de les possibilitats editorials del nostre
moment i d'una manera molt positiva
d aprofitar-les.
«Descobrir Catalunya», amb un
°rrnat de 285x210, amb impressió a
°t color a totes les pàgines i, pel que
.a al volum, després de dos números
Viciáis de cent quaranta fulls, sembla
Aue estabilizada en cent trenta-dos,
mspon al model de revista de viatges,
Però amb personalitat i trets molt
Pr°pis. Segons el director, el que fan,
l'àmbit geográfic escollit com per l'esmb aquesta publicació, és convidar a pecialitat tractada. Ais set primers
«Participar d'una manera amena en el
números, els temes dominants, peró
rr°ces de coneixement del riquíssim
mai monogràfics, van ser, successivae9at cultural, paisatgístic i huma del
ment, el Berguedá, l'Ebre, el cap de
((2stre Pa's>> (núm- !)■ El director de Creus, la Garrotxa, el Pallars Sobirá,
escobrir Catalunya» insisteix en dos Barcelona i el Solsonés. Des del primer
acceptes: l'amenitat i l'aventura. Per número hi ha una tendéncia clara a
°> al mateix text esmentat, precisa superar l'àmbit català estríete amb
¿ e aquest coneixement no es farà «a
incursions andorranes («Pedres que
de fitxes científiques o parlen», núm. 6), illenques (festes de
Sant Antoni, núm. 6; interior de Ma
Puhl'lteS>> ' ?ue 'a f'na'ltat última de la
llorca, núm. 4), nord-catalanes («L'hora
Pet 'Cac'° és <(fer d'aquest país no tan
p
una
aventura
infinita».
del vermut», núm. 3) i valencianes («El
■ yeriorment, el mateix Castanys ha
misteri d'Elx», núm. 3; «Torrons de
st|t en «l'aventura inacabable de Xixona», núm. ó; festes de Sant
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Antoni, núm. 6; els Columbréis, núm.
1; Espinàs pel Comtat i la Marina,
núm. 7).
La publicació, amb una dinàmica
encomiable, ha posat en funcionament tot un moviment de papers al
seu entorn, perqué ha pujat al carro,
tan sovintejat en aquests moments, de
la inclusió d'obsequis directes o
indirectes. Els sis primers números van
distribuir-se acompanyats de les
publicacions que s'indiquen, de mida i
valor variats, però totes destacades en
el context de dedicació i especialitat:
Núm. 1 (marq 1997): «Guia d'agroturisme», «Berguedá poblé a poblé» i
«El castell de Miravet». Núm. 2 (maigjuny 1997): «Receptan de cuina
catalana» de Manuel Vázquez Montalbán i «Mapa de les Terres de
l'Ebre». Núm. 3 (juliol-agost 1997):
«Benvinguts a Terrassa». Núm. 4
(setembre-octubre 1997): «Catalunya
país de bolets», «La Garrotxa terra
d'acolliment» i «La Noguera turística».
Núm. 5 (novembre-desembre 1997):
«Calendari 98» i «El Pallars Sobirá».
Núm. ó (gener 1998): «Agenda de les
tradicions catalanes 1998».
Cada número, després de dues pà
gines amb l'editorial i el sumari, co
menta amb la secció «Món des
cobrir», molt variada i oberta a tota
mena d'activitats, a les «descobertes»
deis lectors i a la descripció d'algunes
rutes. Vénen, després, els grans reportatges, plat fort de la publicació, que
tanca els números amb la «guia
práctica», que combina aportacions
de la revista amb una utilissima «car
tellerà» de pagament, i una referencia
generosa al sumari del número
següent.
L'existència i l'èxit de «Descobrir
Catalunya» són exponents del nostre
moment historie, que és el que pro
picia una publicació com aquesta,
destacada tant per la relleváncia com
per la normalitat. Es relaciona amb for
mes de vida, però també amb
possibilitats económiques, i combina,
adequadament, un veli afany de
coneixement del que és nostre amb la
sensibilitat actual. L'amenitat i l'aventura que hi destaca el director són, a la
vegada, causes i manifestacions d'a
questa sintesi. Benvinguda si fa
possible una publicació com «Desco
brir Catalunya»: no necessària però
útil, luxosa però de bon gust, sàvia
però no embafadora, normal però
sense esforq i, per tot això, tan
integralment civilitzada.<
JOSEP FAULÍ
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DESCOBRIM EL
BAIX LLOBREGAT
Una col-lecció promoguda pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat per donar
a conèixer la comarca, dirigida
per Gemma Tribó i Traveria.

El moviment obrer
(1939-1978)
•

Un text redactat per Mari Carmen
Garcia-Nieto Paris, amb magnifica
il-lustració a tot color, utilissimi per
als mestres i per als intéressais en
la historia social i econòmica.
•

A LA MATEIXA COL-LECCIO:
El Modernisme, Agnès dal Maschio Eisele.
El Romànic, Montserrat Pagès i Paretas.
La industrialització al Baix Llobregat, dels
inicis a la guerra civil, Ángel Calvo Calvo.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L’Arc de Berà, Centre Difusor d'Edicions
Catalanes - Comandes i administració:
Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08
Fax 465 87 90 - 08917 Badalona

La increíble lleugeresa deis
valencians
per

Lluìs Alpera

a publicació d’una ambiciosa
Antologia de poetes catalans. Un
'mil-lenni de literatura, obra en
quatre volums, ha desvetlat una
polèmica pel que fa a la ridicula
representació d’escriptors valencians
dins els dos darrers volums.
L’antòleg, el professor italià Giuseppe
Sansone, famós catalanòfil des de fa
molts anys, n’ha elaborai per encàrrec
de Marti de Riquer, coordinador ge
nerai del projecte, la part dels poetes
catalans del segle XX. Aixi, al llarg de
mil dues-centes pàgines, Sansone
antologa la poesia de noranta-nou
autors de tot el domini linguistic català.
L’obra, que òbviament pretén ser
representativa de tots els territoris de
parla catalana, esdevé, conscientment o
inconscient, un producte amb «servitud
principatina», amb l’òptica «endo
gàmica de Cap i Casal» amb què hom
acostuma a valorar ben poc les
generacions, les estètiques o els esforcos
literaris dels valencians, illencs o
rossellonesos. Aixi, el professor Sansone
es deixa endur, una vegada més, per
aquesta sublimació endogàmica amb
un resultai ben diversi mentre els poetes
del Principat obtenen el generós cup de
76 noms —o siga, un 75% del total—,
als poetes de les Illes els concedeix la
representació de 13 noms, al Rosselló/Occitània 3, a l’Alguer 1 i, pel que
fa al Pais Valencià, tan sols 6 poetes al
llarg de tot el segle XX.
Però, és que desconeix el senyor
Sansone el gran esforf de recuperació
literària en quantitat i qualitat que s’ha
fet al Pais Valencià des dels anys trenta
fins a l’actualitat? Es que realment hom
pot ignorar el pes i la transcendència
que han tingut —i encara mantenen en
la poesia catalana— les col-leccions
poètiques valencianes com ara «L’Espiga» de Torre, «Poesia» de Tres i
Quatre, «Gregal Poesia», «Bromera
Poesia», «Poesia» de les edicions Alfons
el Magnànim, Edicions de la Guerra, la
Forest d’Arana, Amós Belinchón, etc.,
per a esmentar-ne algunes de les de més
prestigi? On es produeix tanta creació
poètica i es mantenen o es renoven tantes col-leccions i tants esforcos poètics?
No creeu, senyor Sansone, que entre
tanta creació lirica hi ha mostres de

L

qualitat majors de les que vós hi
aporteu? No penseu que realment és
ben ridicula la xifra de només sis
agra
poetes, dels quais tan sols dos son vius?
Com podeu apostar per tanta gent jove
del Principat enfront de cap valencià?
Es que ja no ens queden «avalistes» o
protectors principatins com al seu dia ho
foren les veus del senyor Casacuberta, el
senyor Carbonell o el senyor Triadù?
Mireu, senyor Sansone, com que vós
haveu tingut la deferència d’inclourem’hi, em permetré d’assessorar-vos, de
cara a una nova edició. En primer lloc,
se m’ocorre que si un hom antologa un
Bernat Artola, per què no incloure-hi, a
més, un Caries Salvador o, fins i tot, un
Xavier Casp, pel que han représentât
d’innovació i d’esforç creatiu al seu
moment? I, si parlem de la generado
valenciana dels cinquanta, per què no
incloure-hi un Santiago Bru i Vidal o
interessantíssimes veus de dones coro
Maria Beneyto o Carmelina Sánchez
Cutilias, atès que a penes hi ha dones en
la vostra antologia? A més, com podeu
deixar de banda trajectories consolidades a hores d’ara, ben originals pet
cert, com les de J. Pérez Montaner, JPalàcios, Marc Granell, E. Rodríguez
Bernabeu, S. Jàfer, J. Navarro o Gaspar
J. Urban? I, a la fi, per què no apostar,
com feu entre els principatins, per la
lírica valenciana no tan jove de JBallester, R. Guillem, X.R. Trigo, ESòria, V. Berenguer, Teresa Pasqual, MGarcia Grau...?
D’aquesta manera, la contribució va
lenciana pujaria fins a vint-i-cinc poe'
tes, cosa que minvaria la secular discriminació de la crítica barcelonina; i aixb
d’altra banda, es potenciaría més e
crédit d’una literatura catalana comu
na i participativa de tots els territoris.
Haureu observat, professor Sansone^
que aquesta lletra oberta pretén ser
constructiva —no ens queda cap mes
remei— per a veure si arribem a respec
tar-nos i reconèixer-nos millor i fer aca
bar ja allò de la literatura «gran» feta a
Principat i la «residuai», feta i defensa a
des de la perifèria. La veritat és Que’
amb l’espasa de Dàmocles que tenim
enguany els valencians, òpt'Q1
endogàmiques com la present
poden acabar d’ensorrar.<
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XXIX Renovado de la Flama de la Llengua
per Joan

M. Pujals

, és un gran honor de
Venim a Montserrat perqué Mont
presidir, per delegació del serrat és per a tots nosaltres un punt
President Pujol, i en re de referencia. I no solament un punt
presentado del govern de la Genera
de referencia

espiritual, que ho és
lität, aquesta solemne cerimònia de prou, sino també un punt de referen
renovació simbòlica de la Flama de la cia patriotic, territorial, simbólic. Per
Llengua Catalana.
*
En la qual donem aixó ens trobem avui aquí, aplegats per
acompliment a una tradició carregada la Federació d’Entitats Excursionistes
de sentit que va comentar el 1968 en de Catalunya, i —més en concret—
homenatge al mestre Pompeu Fabra, per aquesta entitat que acaba de fer els
el seny ordenador de la nostra llengua. seus primers setanta-cinc anys, que és
Per aixó aquesta flama s’ha encés l’Agrupació Cultural Folklórica Bar-

Volem que el català recuperi plenament la condició de llengua propia
en tots els àmbits de la nostra societat.
I és per aixó que tot just fa unes
setmanes el nostre Parlament va
aprovar una nova Liei de Política Lin
güística. Una Ilei que necessitàvem per
a continuar progressant, pas a pas,
però sense aturar-nos. Pas a pas, com
ha pujat fins a Montserrat, amb l’ajut
de tantes mans anònimes, aquesta
flama. Pas a pas, però sense defa-

avant la seva tomba, sota mateix del
anigó, al cementiri de Prada de Cone ?.*■ ’ vila rossellonesa on va morir,
1 >at, ara fa cinquanta anys (el 1948).
Questa flama ens duu la seva llum,
11 e es Ia Hum de la seva fidelitat, la
sei?1
'a seva tenacitat, la llum del
n esPer¡t de servei, la llum del seu
de É°bsrne- És una flama que —des
trav 1Urnen§e Passat i fins avui— ha
de
nostre país, transportada
aqu- b e en Pöble, a peu, fins arribar
r
3 Montserrat, al cor mateix de
^talunya.

Henees, cap a la plena normalitat en la
vida social de la nostra llengua.
Aquesta Ilei, aquesta nova Ilei que
els catalans hem aprovat amb el
vuitanta per cent dels vots deis nostres
représentants al Parlament, és molt i
molt important per a la nostra llengua.
Però amb cap Ilei no n’hi ha prou, si
no hi ha gent capaç d’estimar-la i de
fer-la estimar, una llengua. Una
llengua viu per sempre si viu en el cor
dels homes i de les dones que la senten
com a cosa pròpia. Perqué una llengua
és, primer de tot, un nexe d’afectes, un

M

celona. Ens trobem aquí perqué volem
refermar la importancia, de vegades
tan bescantada, deis símbols: deis
símbols que tenen tots els pobles del
món. I sobretot d’uns símbols tan
estimats per nosaltres com són aquesta
muntanya i aquesta torxa que illumina
la renovació del compromís amb la
nostra llengua.
Volem la nostra llengua viva com
aquesta flama de la llántia. Volem un
catalá de pie ús, un catalá estimat i
respectat per tothom, enaltit per la
creativitat i l’esperit deis qui el parlen.

[379] 43

CULTURA

I

VIDA

TEXTOS

teixit basic sobre el qual s’estableix i es
projecta la comunicació entre les
persones.
En nom del govern de la Genera
lität, agraeixo l’esforq que han fet tots
els qui heu fet cami, a peu, amb la
torxa. I expresso al pare abat de
Montserrat l’agraiment col-lectiu per
l’acollida que ens dona i pel molt que
la comunitat benedictina ha fet, fa i
estic segur que continuará fent per la
nostra llengua i per la nostra cultura.
Que per molts anys els Catalans con
tinuem trobant a Montserrat aquest
escali de comunitat, aquest profund i
tan autèntic sentiment de pàtria. Us
exhorto tots a mantenir-vos fidels a
l’esperit d’aquesta solemne jornada de
renovació de la flama de la llengua.
Que per molts anys, com diuen els
versos de Salvador Espriu, ens mantinguem fidels al servei d’aquest
poblé. Visca Catalunya!^
IMATGE DE L'ACTE DE RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA, CELEBRAT A
MONTSERRAT EL 22 DE FEBRER D'ENGUANY.

*

El text que publiquem és el del parlament pronunciai
a Montserrat el 22 de febrer de 1998.

GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

ITINERARIS PEL MASSÍS DEL CARUT
JOAN M. VIVES ITEIXIDÓ
Recull d'excursions peí massís del Carlit, punt culminant del Pirineu oriental situat al
nord de la comarca de la Cerdanya que está sota l'administració francesa.
L'existéncia del refugi de la Bullosa permetrá de fer boniques excursions per aqüestes
muntanyes que amaguen, encara, racons ben poc freqüentats.
DARRERSTÍTOLS PUBLICAIS:
Pica d'Estats - Monteixo. Valí Ferrera (excursions amb esquís), M. Broch i E. Martín.
Catllarás - La Quar, David Aloy i M. Mercó Lleonart.
Mont-roig - Certascan. Valí de Cardos (excursions amb esquís), M. Broch i E. Martín.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona Distribució: L’Arc de Berà, Centre Difusor d’Edicions Catalanes
Comandes i administració: Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona
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Bartomeu Fiol o l'honestedat
PER SeBASTIÀ ÀlZAMORA

na entrevista pot comentar molt ma- collir les respostes en escriptura abreujada i
lament i desenvolupar-se després de la després fer-ne una transcripcio mig de me
manera que menys un s'ho espera. Jo moria, em die. Quan en Bartomeu Fiol em veu
m'havia desplagat a la Mallorca deis meus pe arribar, retardat, desguarnit i visiblement alte
cáis amb l'objectiu gairebé únic d'entrevistar rat, m'ofereix la seva enregistradora. Em pos
en Bartomeu Fiol, un deis millors poetes, i un vermeil fins a les celles, però deix el
qüestionari damunt la taula
deis més mal llegits i injustadel despatx del poeta i torn a
ment poc promoguts, de la
baixar al cotxe a buscar la
poesía catalana d'ara mateix.
cinta. No és fins quan ens hem
Hi anava, dones, contení i il-luacomodat en el despatx, amb
sionat, amb tots els estris —cà
la càmera carregada i I'enremera, enregistradora, qües
gistradora a punt, que preñe
tionari— ben adesadets. Res
consciència de l'indret: un pis
més arribar a Mallorca, cons
nou, espaiós, net i acollidor,
tai que, amb el viatge, la
amb una punta de gran luxe,
camera ha deixat de funcio
al bell mig del passeig del
nar. L'entrevista ha de teñir
Hoc d'aquí a dues hores i no
Born, un d'aquests trossos de
Palma on un cert sentit de la
t¡nc temps de buscar-ne una
beilesa i de la decència sem
altra. Paciència. Telefon a en
blen haver-se detingut fins al
Bartomeu Fiol, li explic el cas:
punt de fer-te oblidar tota la
®m respon que, si due el rodet, eli em pot deixar una càmera per fer les misèria ètica i estètica que, al llarg deis últims
fotografíes. M'envaeix una vergonya fonda i anys, ha fet malbé aquesta illa. El mar, un mar
S|ncera, però li agraesc de veres la indul viu i veritable, és al costai, al cap del carrer: el
gencia i la bona disposició. Em despla^ cap a Born és un carrer que comença, o acaba, amb
alma: em costa molt d'aparcar el cotxe i això el mar, i aixó em produeix, en pensar-hi, un
®m fa arribar mitja hora tard a can Fiol. Em efecte tranquillitzador. Podem començar
lsculparé. Abans de baixar del cotxe, corn l'entrevista, em die. Però, quan he baixat a
ar07 que l'enregistradora estigui a punt. No buscar la cinta, en Bartomeu Fiol ha llegit el
Unciona. Paciència. Paciència. Hauré de re- meu qüestionari, i té una puntualització a fer.

U

.~~Podern fer l’entrevista així com tu
e £U1S’ Peró no veig quin sentit té que
bio Pregunt’s s°bre aspectes d’ordre
ografic: la meva presidencia, durant
cosesnys’.de ’ O^1’3 Cultural Balear, i
que 31X1
rnentrev’stes en tant
ent.POeta’ ’ Ia biografía d’un poeta
obranp^Ue S°n e's seus b'bres, la seva
referiría que anássim per aquí.
un^aleit s*a’ em die, he caigut en
En garany de lector d’entrevistes.
Un artorneu Fiol te mes rao que
Sant, no sap fins a quin punt

estic d’acord amb ell, pero he
preparat aqüestes estúpides pre
guntes com un acte reflex, com
una deformació produida vés a
saber per quin defecte o per quin
excés académic. Hi ha una certa
tensió. Paciencia amb mi mateix.
Paciencia. Paciencia.

—Molt bé. D’acord. Totalment
d’acord. Reorientarem les pre
guntes. Explica’m només un tópic:
com arribes a la poesía, qué t’impulsa a dedicar-te a la poesía.

—Hi ha una anécdota que és
important. El meu pare, que era mig
de la ceba i molt donat a comprar
llibres, es va presentar un bon dia a
casa amb tota la col-lecció de «Les liles
d’Or», que en Molí li havia venut. Jo,
que sempre he estat un lector vorap,
em vaig empassar tot aquell material,
entre el qual hi havia la Gramática
preceptiva per a l’ús deis escriptors
balearles, redactada peí mateix
Francesc de B. Molí. I així fou com
vaig comentar a conéixer i a manejar
la llengua escrita, la llengua literaria.
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Aixô per una banda. Per una altra, i
amb un pes decisiu, hi va haver
l’exemple d’en Blai Bonet. En Blai ens
va impactar a tots, allà pels anys
cinquanta, quan van sortir els Quatre
poemes de Setmana Santa, Entre el coral
i 1’espiga i 1’Antología de poetes balears
d’en Sanchis Guarner. Es difícil ferse’n ara una idea, d’aquell impacte.
Era el poeta tubérculos, el poeta ex
seminarista, que escrivia aquells
poemes tan nous i tan poderosos. Perd
independentment de la qualitat de la
seva escriptura, en Blai representava..., bé, era una ruptura, una
commoció. Un exemple. A mi em va
arribar per mitjà d’en Jaume Vidal
Alcover, d’en Josep M. Llompart...
Vull dir que en Blai havia realment
commogut les dues dotzenes de
lletraferits incipients que aleshores
cabíem dins el tramvia de la literatura
catalana a Mallorca. Es ciar que abans
hi havia hagut en Bartomeu Rosselló-

portal de Cavorques, Contribució
de verges i Contribució de bárbars.
A continuado hi podríem subratllar

Pórcel, pero, per ais joves que érem
aleshores, s’havia mort massa anys
enrere i senzillament el desconeixíem,
mentre que els vells no en volia saber
res, no l’acceptaven dins el tramvia.
Tant és així que..., bé, t’aclaresc que jo
sí que coneixia la poesía d’en RossellóPórcel, perqué en Juli San Martín i en
Pere Quetglas, «Xam», que eren els
responsables de l’aventura aquella de
les edicions RODA (Reedicions
d’Obres D’Ahir), embolicaren també
mon pare a fer-se’n subscriptor, i

un punt d'aturada, una inflexió, un
moment de recapitulació que pren
eos amb Capells de ferro a Son
Cabaspre, que em fa l'efecte que
tot ell és una poética. I una represa,
potser més madurada i autocons
cient pero no per aixé menys aspra
i poderosa, que comença amb el
recent La comunió deis sants o els
morts ho callam tot i que ara
continua amb Cave carmina, cape
canes i amb Catáleg de materies.
(Aquests dos últims Ilibres es tro-
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gràcies a eli jo tenia per casa aquella
edició tan bella que van fer de la seva
poesia completa. Però el que et volia
explicar, perqué et facis la idea, és que
en Juli San Martín m’explicava, anys
després, que un altre subscriptor de
RODA, quan va rebre el volum d’en
Rosselló, tot i que no s’arribà a donar
de baixa, va tallar amb una fulla
d’afaitar les pàgines corresponents al
poema «Auca».
—Fes-me cinc céntims de la teva
biografía: repassa'm els teus Ilibres.
M'interessa veure quin fil de pensament estétic els recorre, de tal
manera que els converteix en tot
un cicle, un conjunt que, tanmateix,
em sembla divisible en cicles
menors. Un primer, que comprendria Calaloscans, Camp Rodó, Cala-

baven en procès de publicado
imminent quan aquesta entrevista
va tenir Hoc i deuen estar a
disposició del lector quan aquest
exemplar de la revista li arriba a les
mans.)

Mudances i escriptura
—D’acord. Farem un marc general.
Deixant de banda intents anteriors
que no mereixen tan sois ser esmentats, el meu primer llibre, Calaloscans,
sorgeix d’unes circumstáncies personals
molt concretes. Deix d’autopublicarme poemes en edició limitada de paper
d’estrassa, em cas, començ a fer feina
dins el ram de l’hostaleria i vaig a fer
feina a Formentor, de manera que
anam a viure al Port de Pollença. Jo
donava per tancada aquella etapa deis
poemes, i fou així que aquest primer
llibre em va venir realment per
sorpresa. Allá al Port de Pollença, la
meva dona i jo teníem un Seat 600 i
una moto, i els diumenges anàvem a
fer voltes per aquelles contrades del
litoral mallorquí. Alguna vegada
anàvem a la Colonia de Sant Pere, i un
dia, comentant una d’aquestes excur
sions, un company de feina em va dir:
per cert que per allá, devers la Colònia
de Sant Pere, hi ha Caloscans. Caloscans: aquest topònim, que jo despres
vaig modificar amb tota la intencio,
em va provocar una enrampada. La
contemplació de l’indret en qüestio,
una cala petita i molt desguarnida>
sense pins ni gaire vegetació, molt
oberta al mar i exposada al vent, no
gens espectacular, es va unir a aquesta
enrampada, i tot plegat va donar Hoc a
la confecció d’una sèrie de poemes
que anaven sorgint d’una manera
bastant espontània, de vegades fins 1
tot al damunt de la moto, i que van
acabar confígurant-se no com tina
col-lecció de poemes, sino, tal com enl
va fer notar Josep M. Llompart, corn
un sol poema dividit en fragmentsaixô va bé subratllar-ho, perque
aquesta tendèneia a la unitarietà! e
dona gairebé a tots els meus llibres.
mateixa cala, en fi, em va donar e
protagonistes d’aquests poemes: uns
cans que hi surten, fotent rebombon
espérant una mena de sant adveni
ment. Un sant adveniment que, no en
enganyem, era el sant advenim
marxista, tot i que el llibre no es P
llegir des d’una óptica social. ^er0
que aquells cans esperen la imp n
tació d’una justicia, la restauralo
ordre que ha d’arribar del nord.

HETRES

«Tout peut changer de sens et de
nature» (Aragon)

—Deixam de viure al Port de
Pollença, venim a Palma i compram
un pis al carrer Doctor Andreu Feliu,
en un moment en què un costat d’aquest carrer encara no estava edificat i
mirava a una gran esplanada que havia
estât una hípica. La barriada que venia
a continuació era el Camp Redó, que ja
havia estât del tot urbanitzat: una altra
vegada pártese d’un topònim que
modifie lleugerament, corn a Camp
Rodó. I és que el nostre pis era un setè,
i la primera vegada que hi vaig pujar i
vaig mirar per la finestra em vaig
trobar al davant amb un camp rodó:
no solament la barriada d’aquest nom,
sino el camp rodó físic, literal, de
desplanada de l’antiga hípica. D’aquí
ve el títol, dones, que per cert té una
coincidència fònica amb Calaloscans, i
que és una coincidència que es manté
al Harg deis diversos títols, corn es pot
veure. Convé remarcar que, així com
Calaloscans era un llibre obert a
1 esperança i per tant un text obert
com a tal, Camp Rodó és tot el con
trari: un text completament tancat,
travat, fins al punt que, a partir del
primer poema que havia escrit, vaig
S'rar el text, i vaig ficar el darrer, el
UII, davant el número I, i el llibre
comença pel LI. Això no és fruit de
cap caprici: m’ho va imposar el mateix
tore, i també la situació desesperançada, circular, sense sortida, dins la
final em trobava en aquell moment. És
un llibre de paisatges suburbans,
esolats, de perifèria urbana. És un
ihbre fotut.
En aquest punt, ja es veu, jo ja havia
agafat un cert impuls creatiu, tot i que
e meu ritme d’escriptura ha estât
sempre terriblement lent. Contribució
J bàrbars va sorgir a partir d’una
aquelles coses desbaratades que
avia fet de jove, un recull que es va
lr ontribució de bàrbar, en singular, i
Ue jo mateix m’havia fet imprimir a la
J^Premta Atlante d’en Pere Serra.
ab^U^St ll'bre era del tot un fracàs
^sout, però la idea centrai, al cap
djUn cert temps, continuava... És a
c b jo pensava que els bàrbars podien
pentri'3u’r' E>e manera que vaig
$enSrr’ a'xo tai vegada podría salvara j1 ug'em de l’individu i anàvem cap
t>àrh C°1 'ect^tat’ si substitui'em el
ta ar Peis bàrbars. I inventant aquesCo
ectivitat a partir de personatges
<( 1 preceptista», «El revolucionan

municipal», «L’exalumne», «El veli mili
tant», «Un altre militant», «L’alienista»,
«El pediatre», «Un que fa preguntes»,
«El Rei en Jaume a la Plaça d’Espanya
de Ciutat», «El critic», «Un qui prega»,
«Un pecador», «L’ensaïmador de
penells», que son els personatges que
protagonitzen els poemes, a base
d’això, die, dones es va escriure aquest
llibre.
«Cavaliers espoliats de cavali i
castell» (Bartomeu Fiol)

—Ens feim una casa a la urbanització d’Es Verger, al damunt d’Esporles,
i aquí hi va haver el topònim que va
tornar a produir l’enrampada: Son

«... en Blai havia
realment commogut
les dues dotzenes de
lletraferits incipients
que aleshores cabiem dins el tramvia
de la literatura cata
lana a Mallorca.»

Cabaspre. Son Cabaspre és una de les
possessions més importants d’Esporîes, i me’n donà noticia un fascicle de
la Gran Enciclopédia de Mallorca, que
contenia un article sobre Esporles
signât per en Tomeu Barceló. Capells
de ferro a Son Cabaspre té a veure amb
Contribució de bàrbars, en el sentit que
aquests «capells de ferro» no son cap
invent surrealista, sino que aquesta és
una denominació més de les que a la
Crònica de Jaume I s’aplica als soldats.
Aleshores jo aqui em vaig empescar
uns soldats, uns capells de ferro, en
realitat els mateixos poemes, que es
trobaven a Son Cabaspre intentant expugnar qualque cosa, o espérant una
altra mena de sant adveniment.
Amb tot això també s’hi troba molt
relacionat un altre llibre, Calaportal de
Cavorques. Aqui els escenaris especifics, com Calaloscans o Son Cabaspre,
donen lloc als més générais; aqui ja
parlam de Cavorques. I en aquest lli-

bre hi ha una certa... Bé, tu ja deus
saber qué és un calaportal.
—Si, però a Llucmajor en deim un
caliportal, o fins i tot un carriportal.

—Si, si, jo també havia sentit més
aviat caliportal, però en vaig variar
lleument la forma perqué el diccionari
Alcover-Moll ho aconsellava així, i
«calaportal», a més, m’anava bé perqué
remetía un cop més a «Calaloscans».
Bé, en qualsevol cas un caliportal o
calaportal és un embalum, i, en sentit
figurât, un quefer, un problema o un
munt de problèmes, una circumstància dolenta. I aquest llibre és una
critica de tot el calaportal de Mallorca,
de tot el que la realitat de Cavorques
m’oferia per a la meva insatisfacció. Hi
ha un distic que resumeix bastant bé
tot el llibre: «Cavorques tampoc no és
la mort / però s’hi assembla.» Tampoc
no hi ha gaire optimisme, aquí.

Poesia versus bellesa
—Tu parlaves abans de dues épo
ques dins la meva poesia. És discuti
ble, però possiblement si que hi són,
en el sentit que hi ha un segon grup
format per Contribució de verges, que
fou escrit amb anterioritat a Contri
bució de bàrbars però que no va aparèixer fins molts anys després, molt
retocat, i que per cert és l’ûnic llibre
meu que s’ha publicat a Barcelona
(gràcies al pare Massot, que el va voler
treure a les Publicacions de l’Abadia
de Montserrat), i després per La
comunió dels sants o els morts ho callam
tot i per Cave carmina, cape canes i
Catàleg de matèries. El llatinòrum de
Cave carmina, cape canes es podría
traduir com «Alerta amb les cançons,
capiu els cans». Les cançons són les
melodies, la bellesa a la qual jo sempre
he renunciat: mai no he cregut que
siguí funció específica de la poesia la
de crear bellesa. Pot fer-ho, però no
necessàriament, i hi ha creadors de
bellesa, com Góngora, Valéry o Mal
larmé, que m’inspiren un respecte
extraordinari. I els cans són els versos,
són els prosaismes, són tota aquesta
cosa aspra i dura que hi ha dins els
meus textos réclamant l’atenció del
lector, i la meva pròpia. En definitiva,
el primer grup estaría format pels
llibres que he escrit durant els anys
que he anat treballant dins l’hostaleria, mentre que els últims serien els
que he escrit quan ja me n’he retirât.
Això voi dir que els he pogut escriure
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amb més calma i més atenció. No vull
dir que la meva escriptura hagi millorat: senzillament, que hi he pogut
dedicar més temps. I després hi ha
dues coses. Una: tots els meus llibres
són unitaris. Dues: per aquesta
unitarietat, cree també que tots els
llibres están molt interrelacionats
entre ells. Això tampoc no els fa
millors ni pitjors, és una pura qüestió
de continguts. Però és el que em fa
pensar que la idea d’introduir-hi
étapes resulta discutible.
Bartomeu Fiol m’ha tret whisky
i cacauets salats. Finalment, i a
pesar de totes les mostres d’antiprofessionalitat i de manca del do
de l’oportunitat que he estât capaç
de donar-li al principi i en tan
poca estona, començo a relaxar
me. L’entrevista es va convertint
en el que jo volia que fos, una con
versa, perqué feia temps que tenia
ganes de mantenir una conversa
amb en Bartomeu Fiol. EU també
ho nota, cree, i pue percebre una
major sintonia, una millor predisposició per part seva corn a
interlocutor: els poders de l’alcohol de malta, però també el
naixement d’una simpatia sincera
i cordial. I li dic que sí, que té raó,
que a tot això de les étapes i dels
agrupaments cronològics i temàtics jo tampoc no hi trob gaire
sentit, però al que jo em referia
era al fet que amb els cinc primers
llibres es produïa la configuració
de tot un món de preocupacions i
de referències que després es veia
ampliat, enriquit i perfeccionat
amb els llibres d’escriptura més
recent. Tot piegai, però, certament, dona Hoc a un sol món, el
món Fiol, un món fet de presències i d’absències, bastit amb
maons cantelluts però polits pel
temps i la intebligència, un món
d’elements récurrents i fins obsessius. Com el misticisme. Hi ha en
la poesia de Bartomeu Fiol un
misticisme esperpèntic i grotesc
de marededéus inùtils amb les
quais es pot matar el temps tot
devant pregàries esguerrades, un
misticisme de querubins descaradament kitsch i d’angelots gras
sos i estèrils de vegades, àgils i
fecunds en altres ocasions. Tots
aquests personatges, considérais
en conjunt, acaben component un
fris al-lucinant, un mosaic d’una
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força expressiva terrible, com un
mosaic d’església concebut per
Munch, Dix o Schiele. Li die aixô,
i riu.
«El poeta no quiere ser, si algo
sobre él no es. El poeta antes que
nada y ante todo, es hijo. Hijo de
un padre que no siempre se ma
nifiesta. El poeta sigue quieto
esperando la donación» (María
Zambrano)

—Es que a Catàleg de matéries, per
acabar-ho d’adobar, hi ha una série de
poemes de temática budista, que
complementen tota aquesta mitología
mariana que jo m’he entretingut a
distorsionar de la manera que m’ha
intéressât. O siguí que reincidesc en el
tema. La preséncia del fet religiós a la
meva poesia té a veure amb allô que et
deia abans, que la poesia no té res a
veure amb la recerca de la bellesa. No:

«...mai no he cregut
que siguí funció
específica de la poesia
la de crear bellesa.»

per a mi, la poesia té a veure amb la
recerca de la veritat. La funció es
sential de la poesia, per a mi, és
cognoscitiva. Hi ha un coneixement
cientifíc del món, hi ha un coneixe
ment historie, hi ha un coneixement
filosófic, un coneixement religiös..., i,
al costat de tots aquests coneixements
possibles, hi ha també un coneixement
poétic. Es una manera de mirar la
realitat, una manera de situar-s’hi al
davant. En acabar d’escriure un poe
ma, el poeta ha de saber alguna cosa
més que no sabia abans de posar-s’hi.
A més, la poesia jo cree que ens ve
donada, i que pot manifestar-se de
molt diverses maneres, mitjançant
llenguatges i codis molt diversos: l’escriptura només és un deis codis
possibles, pero de cap manera l’únic.
Per a mi, escriure poesia és una mane
ra de disminuir la meva ignorancia. I
aixô, en principi, no té res a veure amb
la bellesa, tot i que, com et deia, puc
sentir un respecte infinit per deter-

minats cercadors de bellesa. No pels
noucentistes, certament, ni pels postneonoucentistes o els neonoucentistes
d’avui, que tenen obsoleta fins la
manera d’entendre la bellesa. Però,
cenyint-nos, és per aquesta dimensió
cognoscitiva, que consider essencial,
per on m’entren en relació la poesia i
la religió. No hem de perdre de vista
que el mot «religió» significa etimológicament «relligar». Jo, tot i no sentir
me identificat amb cap dogma con
cret, em sent relligat. Relligat a aquest
món i a la nécessitât d’interpretar-lo.
Hi ha, dones, alguna cosa fondament ética i moral en la poesia
de Bartomeu Fiol. Això no ens ha
d’estranyar, en un home que
reconeix una influéncia i un mestratge cabdal en els moralistes
francesos deis anys cinquanta
(«Zes seuls maîtres à penser dels
anys cinquanta», en diu en el poe
ma «Pots rompre aquests versots i
tot seguirà igual»), tais com
Sartre, Beauvoir, Camus, Simone
Weil, l’Eluard més comunista i no
tant surrealista. Fiol m’apunta
que cal afegir-hi també Emma
nuel Lévinas, encara que la seva
lectura siguí molt posterior a la de
tota la resta. Etica, moral i transcendéncia, sense espai per a cap
complaença esteticista. Cave car
mina, cape canes. Feu d’entendre
els cans: aquesta poesia aspra,
essencialment oral però amelòdica
i antimelódica a consciéncia,
aquests cants de cans que volen
recordar-nos la nostra nécessitât
de conèixer, de mirar el mon.
Aquests cans, també, que piqueo
martellades nietzschianes damunt
el ferro fred de les paraules, Que
volen entendre’s ells mateixos, que
mediten també sobre ells matei'
xos: la reflexió metapoètica és una
altra de les constants que sitúen
les coordenades del món Fiol.

El personador
—Es tracta un interés práctic, meS
que no teorie: és normal reflexiona1
sobre aquella activitat que un va fet11,
És gairebé inevitable. Catàleg de >1,a
téries abunda molt sobre aquest tema,
d’una manera que no sé si pot ser
i tot perillosa: convé que els p°e
tampoc no ens mirem massa el
brígol. Però el que et puc asseguraf
que això no respon a cap mena
plantejament teorétic, sino vivencia •
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—Al llarg dels teus llibres has
donat moites definicions del poeta
i de la poesia, algunes fins i tot
contradictòries entre elles, però
sempre apassionades i raonables.
N’hi ha una de moli bona, per
exemple, en un poema de La
comuniô dels sants o els morts ho
callam tot, que comença dient «El
poeta és el personador, / el qui toca
la trompa», i que acaba amb la
conclusiô que el poeta «no té pa
trimoni ni peculi ni pecat»...
Aquesta reflexió constant, sempre
en marxa i en evoluciô, sobre el
propi ofici et duu a coincidir amb
altres poetes, com Joan Brossa o
Josep Palau i Fabre...
I m’explica, Bartomeu Fiol, que
va conèixer Josep Palau i Fabre
amb motiu de la seva primera
estada a Paris, on, des de la seva
condiciô de responsable de la
Maison de Mexique de la Cité
Universitaire, l’autor dels Poemes
de l’alquimista li va aconseguir un
carnet perquè tingués habitaciô i
ntenjar a un preu més que
còmode. L’amistat amb Josep
Palau és l’ùnica que ha establert
Bartomeu Fiol, al llarg del que ja
es tota una vida, amb cap poeta del
Que eli anomena «la metròpoli», és
a dir, Barcelona. Fa anys i panys
Que no es veuen, em diu, però
Josep Palau li aconseguia volums
e les Situations de Sartre o llibres
com La longue marche de la
Beauvoir , i li regalava exemplars
e la seva Imitació de Rossellôorcel, que després havia de
Passar a formar part dels Poemes
e l alquimista, en una edició
autònoma i clandestina, franCament bella, que Bartomeu Fiol
Posa per un moment a disposiciô
e 1 ansietat dels meus ulls i les
^eves mans. Josep Palau i Fabre
mbe H va fer un encàrrec: que
es arribar a J.V. Foix, de passada
Z.Z A Barcelona, una edició del
1
d’amie e amat lublià que eli
catte^X havia traduit. Fiol, home
teni 5 Va acomPBr l’encàrrec, i va
j
’ ocasio de conèixer el mestre
arrià. D’aquell dia ençà, Fiol
tplivo
y» •
poemes que roix
s’autoeditava
en edicions restrinl’dtssimes, c
>m eli mateix havia
Poe an^s eurere amb aquells
i hp68 que ara no dona per bons,
Posa com a testimoni un

exemplar de «Tots hi serem al Port
amb la Desconeguda» que jo reb
entre les mans com si es tractàs
d’una joia emocionant i rarissima.
Mentrestant, el sol s’oculta Born
enllà, mar enllà, i una cosa ens
porta a l’altra, i ara parlam de les
avantguardes.

—Els don una importancia inne
gable, perà no pue dir que m’hagin...
Si podem considerar Joan SalvatPapasseit com un représentant de les
avantguardes, aleshores t’he de dir que
la seva obra és una de les que
m’importen. El mateix succeeix amb

Foix, que per a mi és el gran poeta
catalá modern, per damunt fins i tot
de Caries Riba, davant de qui també
em tree el capell. He llegit amb
atenció Éluard i Aragon, que m’han

«Tots els meus llibres
són unitaris.»
«En acabar d'escriure
un poema, el poeta ha
de saber alguna cosa
més que no sabia
abans de posar-s'hi.»

agradat. Però no pue dir que m’hagin
influït les avantguardes, com no sigui
en la meva total manca de respecte
pels versos isosil-làbics. A mi, quan
escric un vers, l’ùltima cosa que
m’interessa és si resulta isosil-làbic
respecte d’un vers anterior o no. Pel
que fa a les rimes, preferesc les
anàfores, aixô és, les rimes, diguem-ne
aixi, que es produeixen al començament del vers, molt pròpies de la
lírica celta i anglosaxona. I si em surt
una rima interna, dones també em
qued tan tranquil. M’interessa únicament que hi hagi un ritme i que aquest
ritme tingui una raó de ser, que doni

una determinada força o un deter
minat efecte al vers.
—Aquesta és una altra de les coses
que unifiquen els teus llibres: el
teu sentit de la musicalitat del
vers, tan peculiar. Tu uneixes
ritmes i construccions própies de
les llengües germániques amb una
fraseologia clarament llatina i un
lèxic amanit de dialectalismes
mallorquins tan escollits com
potents. Tot plegat ofereix per
resultat una música ben particu
lar, i d’una fascinació increíble.
Miquel Cardeli diu que ets el
Thelonious Monk de la poesía
catalana, i jo cree que té raó.

—No hi ha dubte que la meva
prosodia és profundament mallor
quína. Jo don molta importància a la
prosodia: per a mi, el vers és oral, i la
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ser en Josep Pia, que de noucentista
no en tenia res de res!
«Thou hast comitted fornication: I
but that was in another country, I
and besides, the wench is dead»
(Christopher Marlowe, citat a La
comunio dels sants o els morts ho
callam tot)

—Acabarem subratllant la forta
càrrega d’humor, d’ironia, de sar
casme, que imprégna tota la teva
poesia...

poesia escrita és un subproducte. Ara:
aquesta prosodia ha d’estar al servei
de qualque cosa, ha de tenir una funcionalitat. No hi ha res més perillos
que la gratuítat o que el pur embadaliment estètic. Tornam al Cave
carmina-, alerta amb les cançons, no en
faceu cas, per dolces i llépoles i fàcils
que resultin...

matisada i moderna. Jo cree que
Ferrater, així com en els casos de
Riba i de Foix se sentía commogut
per la seva poténcia imaginativa,
en el de Carner se sentía identificat amb aquest sentit de la llen
gua, de la normalitat idiomàtica
aplicada a la poesia...

—Però jo cree que la funció d’un
poeta no ha de ser mai normati-

—Em fa l’efecte que Carner et deu
importar molt poc.

—M’importa molt poc, en efecte, i
amb tota franquesa. He llegit tota la
seva obra, i la respect profundament,
però a mi de tot plegat només m’interessa Nabí, que és un gran poema. A
mi, qui m’ha marcat en catalá són
Salvador Espriu i Pere Quart: Vacances,
pagades, el Bestiari i les Decapitacions. I
Foix, com ja et deia. El catalá de Foix
és molt superior al catalá de tots els
escriptors del seu temps, em sembla
evidentíssim. Sobretot en prosa! Com
para les proses de Foix i la prosa
assagística de Riba, per exemple! No
hi ha color! I, tornant a Carner, encara
hi ha una cosa que em deman: per qué
li devia interessar tantíssim Carner a
Gabriel Ferrater?
—Ferrater, com Carner, era un
formalista... I hi ha una altra cosa:
Carner és el gran normalitzador
del catalá literari modern, sobre
tot en poesia. És el Pompeu Fabra
de la poesia catalana. Va agafar
una llengua literária desgavellada
i malaltissa i la va esporgar, la va
convertir en una llengua ágil,
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«Qui va saber fer
prosa va ser en Josep
Pia, que de
noucentista no en
tenia res de res!»
vitzadora. Aixó és cosa de gramátics,
no de poetes. Ja entenc que Carner assumia les necessitats d’un moment
historie i treballava per donar-hi
satisfacció, i, tot i que aquesta em pens
que no és la feina d’un poeta, em
sembla molt bé. Aixó és una cosa. Pero
la asépsia lingüística sempre és aberrant, i si algú té dret a equivocar-se
lingüísticament són els poetes, em
sembla. L’única manera de fer país
que té un escriptor és escrivint, al
marge de qualsevol altra consideració.
I tot aquest noucentisme, i tota aques
ta cosa... Que van saber fer prosa, els
noucentistes, amb tanta normalitat i
tant de país? Qui va saber fer prosa va

—Si de qualque cosa estic content,
és de no haver fet romanticisme. I
d’haver superat l’adolescència, que és
una cosa que no serveix de res. Jo, és
ver, he fet molt de sarcasme amb els
meus poemes. N’he fet a balquena.
Crée que les circumstàncies ho demanen i ho duen, perquè son molt
dures. Aquest és un mon molt dur. I,
és clar, sempre hi ha l’alternativa de
fotre’s un tir, perd no em sembla
recomanable. A partir d’aqui, el
sarcasme, la sàtira, sorgeixen com una
simple qüestiô de supervivèneia.
Una sentèneia tan bona com
qualsevol altra per a concloure la
conversa. Bartomeu Fiol, embelli'
dor de la cacofonia i de la martellada, mistic singular, burlador
de partits presos, visionari d’evidències que a tothom s’escapen,
moralista d’emergència i excepten
*
poeta, en fi, poeta que no coneix
concessions, ha parlai llargament,
lentament, a consciència, i m’ha
sorprès, m’ha emocionat, ha salvat
aquesta entrevista. M’acompanya
fins a l’ascensor com un amic>
conversant encara, sense cerimO'
nies. A fora, la nit ja s’ha apoderat
del passeig del Born i del mar, 1
l’un i l’altre s’ofereixen encara a la
vista amb una sensualitat que n°
coneix rellotge. M’ha regalai una
cinta, un enregistrament de P°e'
mes seus, editada per lTnstitu
*
d’Estudis Baleàrics, d’edició mo *
recent. L’escolt dins el cotxe.• és
una veu noble, severa i adusta;
tant com els poemes que recita,
tant com l’home que n’és resp°n
sable. És la veu de Bartomeu Fi°
recitant els poemes de Bartomel1
Fiol: un document de l’hones
tedat.4

B. ROSSELLÓ-PÒRCEL, AL DARRERE D'UN GRUP D'AMIGUES, DURANT UN CREUER PER LA MEDITERRÀNIA.

Bartomeu Rossello-Porcel
PROFETA DELS TEMPS MODERNS
per Josep

onsidero l’obra de Bartomeu
Rosselló-Pòrcel importantis
sima perquè és la primera, al
°stre pais, que, en el terreny de
1 reS) acompleix una de les revoions o transformacions més imporrad'S
se®^e XX, que és la del canvi
S°freiX concePte d’iden-

C

ned°tSer Seré m^s c^ar * m^s ente"
eia °r S' h° d’c en ternes d’experiènadolPerSOnal’
recordo, de la meva
per eSCencia> Que ern turmentava
triol ^-e^S P°emes Que escrivia eren
tavatr| *SSern'3'ants entre e^s> * escollr i predicar que la personalitat

Palau i Fabre

d’un artista —poeta, pintor, mûsic—
es manifestava i s’endevinava per uns
quants trets que es repetien i que eren
les
sempre els mateixos; per unes «cons
tants» que ens permetien de reconèixerlo fàcilment, unes demarcacions que
ens permetien de transitar-hi amb una
certa comoditat. El nostre pensar, el
nostre sentir, el nostre obrar obeïen a
unes coordenades estretament lligades
i vinculades entre elles. Com més
cohesiô hi havia entre el nostre
interior i el nostre mon circumdant,
més compacta era la nostra identitat,
la nostra personalitat. O aixô crèiem.
Era una mena d’integrisme ideolôgic

que ajudava al benestar de la nostra
consciéncia.
La sotragada que aquesta concepció ha experimentat i que en el terreny
de la plástica s’acomplia gradualment,
a casa nostra, per mitjá de personalitats com Juli González o Joan Miró
no tenia un paral-lel en el pía
intel-lectual. Les modificacions i les
innovacions venturoses que trobávem
en l’obra de Foix, potser les úniques
que feien presagiar o pressentir
aquests canvis fonamentals, eren in
completes, perqué eren només intel
lectuals («És per la ment que se
m’obre natura»). En Foix no hi ha cor
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ni entranyes ni sexe, i per això no es
contagià. Hem d’esperar l’arribada de
Bartomeu Rosselló-Pòrcel per a veure
acomplerta aquesta revolució.
L’obra essencial d’aquest mallorqui
és la seva producció poètica, aplegada
en tres llibres: Nou poemes, Quadern de
sonets i Imitació del foc, sense que
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puguem negligir, acompanyant-los, els
articles publicats a «Mirador», que ens
poden ajudar a orientar-nos sobre les
coordenades del seu pensament, el
seus assaigs sobre Jorge Guillén i sobre
Quevedo, no sé si tots salvats, com
també les seves traduccions: El prometeu mal encadenat de Gide, la Historia

del soldar de Ramuz, extraviada
perduda, i Attcassin et Nicolette, obra L
la qual ell havia de traduir la Par
poética (Zcz, on chante) i Espriu la PaI
narrativa (la, on parle, on conte, .
raconte). No vaig poder arribar mai
aclarir en quin punt estava aqu
projecte.

L L ET R E S

Deis tres llibres de poemes, el aquesta diversitat, no s’hi acovarda.
així anunciar-nos la seva mort
primer és una promesa, amb alguns S’adona de fins a quin punt és por- propera: «En la meva mort», poema
versos que ja són un bon auguri: «la tador d’un misteri? Els seus articles i que, lúcid, col-locará al final de totes
veu de n’Aina presonera, nua, / per assaigs ens parlen més aviat d’un les seves composicions, tancant la seva
brolladors i estâmes...»
intel-lectual, d’un home que sap pren obra.
Quadern de sonets és el primer dre els determinis seguint el dictât de
Quan mor, al Brull, a la ratlla deis
acompliment d’aquesta promesa. El la seva raô (el seu Azana / la fi del vint-i-quatre anys, encara que apapoeta hi apareix definit, amb unes noranta vuit és molt ben raonat). Ell rentment inacabat (Amalia Tineo
influéncies encara perceptibles, que el és, diriem, supremament, un intel- posseia un paper amb dinou títols de
sitúen en una finia de rigor ribiana, per lecte, i un intel-lecte privilégiât. Perd poemes per fer), ens deixa, molt ben
mitjà de la qual sembla que
estructurat i perfilat, el llibre
prenen cohesió els altres
de la poesia catalana mo
elements que s’hi barregen.
derna que trenca del tot la
Quadern de sonets ja és una
concepció monolítica del jo i
veu i és una. La diversitat
ens lliura la del jo diversificat, desintegrat, contradicd’accents que hi detectem
tori, que és el de l’home
tendeix a comprimir-se i a
estructurar-se entorn d’un
modern; que som nosaltres.
nueli central; la força cen
Per aixó el seu gran llibre
trípeta no permet que es
Imitació del foc era bandera
disgreguin. Sabem —o crédurant els anys quaranta a
iem saber— que, per aquest
Barcelona, no sois perqué
camí, Rosselló, en el seu seera un llibre de poemes en
güent llibre, ens havia de
catalá al moment que la
lliurar del tot la seva persollengua era més perseguida,
nalitat, alliberada de les in
no sois perqué el seu autor
fluéncies que ja havia aconhavia mort jove sense poder
seguit de domesticar.
lo veure editat, sino perqué
Amb tot, en el Quadern
era un llibre que al moment
de sonets s’insinua una veu
de la máxima pressió opresQue me l’apropa més ensora de la nostra identitat
tranyablement que cap altra
personal i col-lectiva ens
del seu temps. No em DEDICATÔRIA A JOAN LLACUNA DEL TEXT MECANOGRAFIAT DELS POEMES, parlava de la llibertat i de
tefereixo al «Sonet mari». ENCARA INÉDITS EN AQUELL MOMENT, DE ROSSELLÔ-PÔRCEL. (BIBLIOTECA l’expandiment del jo, d’un jo
Que més aviat confirmaría DEL MONESTIR DE MONTSERRAT.)
fruint de totes les seves
unes arrels noucentistes. El
possibilitats en lloc d’encofet que totes les compo
tillar-les. Aquest espectacle
sicions del llibre siguin, formalment, els seus raonaments no ens donen lúdic, en aquella Espanya més negra
sonets, ajuda a vincular-lo a aquesta l’explicació ni la clau del seu canvi, del que mai, és el que li conferia un valor
correntia. Pero hi ha, enmig d’aquests seu agosarat cop de timó. Aquí és on inigualable durant aquells anys i és
sonets, accents que defugen sotmetre’s hem de donar crédit, per força, al encara una proposta vigent enfront de
e tot a l’anterior classificació. Un, poeta, al gran poeta que és Rosselló- totes les possibles tiranies o castrasobretot, que, encara que ell no ens ho Pòrcel i creure que ell va saber obéir la cions.
igui i potser no s’ho cregui, preludia seva veu secreta, irracional, per sobre
Atés que he comenqat parlant de la
Un poeta male'ít: «...al matí de la nit de la seva raó, de les seves espe- meva experiéncia personal en la vasens conhort, / quan el front torna pie culacions i els seus càlculs. Com loració de l’obra de Rosselló-Pórcel,
e tristes veritats.»
podem explicar-nos aquest fenomen? he d’acabar manifestant el bé immens
^e sobte, en Imitació del foc el A parer meu, hi intervé el factor que en l’afermament de la meva perP antejament s’ha transmutat, el poeta fonamental de la guerra civil, no pas sonalitat tingué el llibre, que m’ajudá a
Je»<a
ixa anar L
ullua ailll
; * semla brida
amb la qual
en el sentit d’un engatjament for capir i a acceptar la meva propia
seus LUlbClb
corsers 1i mulari o doctrinal, sino en un sentit diversitat, la meva propia contraava voler dominar els ScUb
$eixa que cac|a un d’ells emprengui el molt més interior i més pregón. dicció. No em puc estar de repetir el
yeu Carní lliurement, deixa que les di- Rosselló-Pòrcel és sol a Barcelona, que ja he manifestat en altres ocasions:
dîySeS VCUS ?Ue
soHiciten i ds lluny de la seva estimada Mallorca, en Imitació del foc jo trobava el que
es dFSeS 'H^Hcncies que experimenta lluny de la seva familia, passa gana, després, en una escala gegantina,
Po °1n^n lflure curs, des de la cançô discrepa politicament del seu millor cercava i trobava en l’obra de Picasso:
Pu lar fins a l’aventura surrealista, amie, la seva soledat és total, la seva la diversitat essencial, que trobava
ssant per una heteroclita escala de ànima és posada a prova amb el seu també en Apollinaire, Stravinski,
atisos i de preferèneies.
cos i és en aquest estât excepcional Lorca, i que em permetia ser del tot
prg Uè
Passât? No sé si aquesta que van sorgint alguns dels seus del meu temps. Benaurat RossellópQgU^ta se d formulé mai Rossellô- poemes i que ell els va acceptant. La Pórcel !♦
Port”6 rnate’x- dl que és cert, l’im- roentor arriba a l’extrem de permetreant, és que ell es decideix a obéir li veure’s ell mateix en perspectiva i
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«Imitado del foc»
O LA NECESSITAT DE SER ABSOLUTAMENT MODERN
per

Sebastià Alzamora

bans de començar, he d’aclarir el va temptar», va escriure Ferrater, ventut, époques que fan l’home
que jo no pue mirar l’obra ni la fotent-se de coses com aquesta, pero especialment impressionable. I és cert,
persona de Bartomeu Rossellô- el cas és que jo puc donar testi- perd hi ha una altra cosa que fa
Pôrcel amb ulls merament critics.
moniatge que l’inefable, en poesía, A’Imitaciô del foc de Bartomeu RosBartomeu Rosselló-Pòrcel va irrompre existeix i es produeix, i proporciona sellô-Pôrcel un llibre tan emocionala la meva vida ja fa un bon grapat experiéncies d’una absoluta viscera- ment perillôs per a qui el llegeix. Es el
d’anys, i ho va fer amb una fulguració litat. M’agrada llegir, en un magnifie que podriem anomenar, recordant
tan extrema de bellesa i de novetat que article recollit dins els Quaderns de Rimbaud, l’absoluta modernitat, la
encara avui no ha perdut ni una mica ¡’alquimista, que a Josep Palau i Fabre condició essencial i plena de producte
d’intensitat. Jo vaig
del seu temps.
decidir escriure poe
Amb la seva mort
sía, i vaig intuir i notar
tan prematura, la bi
la poténcia de la reablioteca de Bartomeu
litat que s’amagava
Rosselló-Pórcel es va
darrere la paraula poe
dispersar i molí poca
sía, quan a quinze anys
cosa coneixem del
vaig llegir per primera
que contenia. Per una
vegada dos poemes
altra banda, i després
que em deixaren senja veurem com tot
zillament enlluernat:
plegat té relació, hi ha
una série de partits
es tractava de «Déu
company» de Blai Bopresos a propósit de
net i «A Mallorca,
la seva poesía que han
durant la guerra civil»
congregat un consens
de Bartomeu Rosseraonable: que la seva
escriptura representa
lló-Pórcel. Aquests dos
poemes em causaren
el trencament definí'
l’efecte d’un enamotiu amb els parámetres noucentistes dins
rament tan aparatos
els quals es movien els
com auténtic; un enamorament que es re
fundadors i els epi'
feria no tan sois a les
gons de l’Escola Ma
llorquína; que aquest
paraules que donaven
trencament suposa
existéncia a aquells
l’ingrés dins l’ámbit
textos, sino també a
de la modernitat de la
les mans, ais cossos,
poesía
en catalá es
ais noms deis dos
crita a Mallorca, de la
homes que les havien
escrites. Havia conemateixa manera Pue
al Principat aquest in
*
gut així els meus dos
grés s’havia produit
primers mites liteper mitjá deis poemes
raris, i també els úlEL MIRALL REFLECTEIX, EN PRIMER TERME, LA IMATGE DE BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL
de Carner, Riba 1
I, AL FONS, LA D'EDUARD VALENTI, A LA RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS.
tims: els mites es fan a
Foix, i, en narrativa,
l’adolescéncia, i jo,
peí que respecta un
amb aquests dos, ja
en vaig teñir ben prou per a tota li va succeir si fa no fa el mateix quan altre cop a Mallorca, per mitjá de
aquesta etapa de la vida. El fet, pero, va topar amb el llibre Imitado delfoc, i Mort de dama villalonguiana (sense
és que jo, amb la lectura d’aquests dos que va haver d’esperar a conéixer que es pugui parlar de cap ahre
poemes, vaig experimentar un rapte, l’obra immensa de Picasso per tornar paral-lelisme entre Rosselló-Pórce
una transició irracionalitzable, inescru a sentir alguna cosa semblant. Direu Villalonga més enllá d’aquesta cond¡cl°
table, cap a aspectes de la realitat que que aixó resulta explicable perqué par- d’autors rupturistes i semináis alhorah
fms aleshores desconeixia. «L’inefable lem de fets d’adolescéncia i de jo- que aquesta modernitat de la p°e
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de Rosselló-Pórcel era donada per
l’heterogeneitat, capa? de fer conver
gir en un mateix Ilibre quatre línies
básiques i ben distintes entre si: la
poésie puré, l’avantguarda, el barroc i el
neopopularisme.
Tot aixó és cert perqué podem
constatar-ho amb la lectura d’Imitado
del foc. Pero encara queden més coses
per dir sobre les aportacions que fa
aquest llibre al panorama de la poesía
catalana del moment, i, per altra
banda, aqüestes afirmacions encara
deixen moltes preguntes enlaire, relatives sobretot a la formació de
Rosselló-Pórcel com a lector i, per
tant, ais seus interessos i objectius
com a autor. Ja deia que hauria valgut
molt la pena de conéixer una llista
exhaustiva deis volums que integraven
la seva biblioteca. Així, es dona la
tendencia a atribuir la presencia de
maneres de la poésie puré dins els
poemes de Rosselló-Pórcel a la lectura
de Jorge Guillén —autor per qui el
tnallorquí va manifestar la seva devoció en més d’una ocasió— i,
sobretot, de Caries Riba, a qui l’unia
una prou coneguda relació d’amistat i
de mestratge. De la mateixa manera,
s ha tendit a negligir el component
avantguardista de la poesia rossellouiana i a relacionar l’evident carácter
barroc i el posât neopopularista
b alguns deis seus poemes amb la
lectura de Lorca i d’Alberti, i també
de Vicenç Garcia, el nostrat rector de
vallfogona, sense descuidar-se de l’a^istat amb Salvador Espriu, el qual,
anys endavant, també havia d’introuit aquests elements dins la seva
Poesia.
De manera, dones, que ha preValgut una lectura clarament his
panista de les, diguem-ne, presències
^étiques que habiten els poemes
mifació del foc. Però la intensitat i la
c°nsistència que aqüestes presències
HCkben a<dQuirint dins el conjunt del
,re permeten especular una mica
0168 enllà: concretament, sobre el
coneixenient que pogués tenir el poeta
es lletres i el pensament francesos
alemanys des del segle XVIII fins a
^r,ncipis del XX, i sobre el ferm
pOrnPromís adquirit per Rosselló,, ceí arnb el seu temps, sobre la seva
esio a la consigna rimbaudiana
estableix la nécessitât de ser
exSo utament modern. Fixem-nos per
mple en el vessant més barroc d’abandta POeSla- És cert fiue’ Per aquesta
a> Imitado del foc conté poemes

del tot categoritzables com a manié
rismes, de manera particular «A una
dama que es pentinava darrera una
reixa en temps de Vicenç Garcia» i, des
d’una perspectiva més estrictament
formal, la tríada de décimes composta
per «Nu» (abOsolutament guilleniana/ribiana), «Aire d’una malaltia» i la
preciosa «Illa dels amants». Però, més
enllà d’això, hi ha una actitud, un
rerefons, un basso continuo barroc que
travessa tota la Imitado del foc per
acabar integrant-se com un element
bàsic de la mirada del poeta: com molt
bé va assenyalar Josep M. Balaguer a
la seva edició critica del poemari, s’hi
descriu un cicle de consumpció i
reiniciació de la vida i del procès
creatiu, que s’explica per l’omni-

poemes de les dues últimes seccions
del llibre, «Rosa secreta» i «Arbre de
fiâmes», com ara «Castell de Bellver»,
«Només un arbre, a la vorera, porta...»,
«Oh, peresa de l’aire», «Tragedia
spettacolosa», «El captiu», «Ronda amb
fantasmes» o «Ardent himne». Per altra
banda, si, com Eugeni d’Ors, concebem el barroc no com un periode
concret de la historia de la cultura
occidental, sino com un fenomen
ciclic que es produeix a les societats
d’ascendència mediterrània en épo
ques de decadència i de crisi (recor
dem que crisi significa canvi, i, per
tant, impasse), aleshores resulta im
possible negar el substrat barroc que
batega no tan sols a la generació del 27,
sino a la base de la mateixa modernitat
occidental presa en con
junt. Hi ha un esperit
poderosament barroc en
l’idealisme alemany i en el
romanticisme francés que
acabará desembocant en
un decadentisme il-luminat pel famós llibre de
Spengler sobre La deca
dencia d’Occident, i també
en la concepció nietzschiana/heraclitiana de la
vida que es fa palesa tot al
llarg (Limitado del foc.
Gosaríem afirmar que tot
això pesa en el pensament
de Bartomeu RossellóPórcel, de tal manera que
en el seu cas no cal parlar
només de les influències
de Baudelaire, Mallarmé,
Valéry, Novalis i Rilke,
sino també de l’assimilació de les obres de poe
Bartomeu llosselló- Porrei
tes com Laforgue, Nerval,
Lautréamont o el Hölder
lin terminal (sense desCOBERTA DE LA REVISTA «LLUC» QUE PUBLICÀ TRES POEMES
cuidar-se del ja esmentat
DE ROSSELLÓ-PÓRCEL DELS ANYS D'APRENENTATGE.
Rimbaud), o de la sintonia
amb aqüestes obres, amb
presència del foc i per la seva oposició les quais aqüestes dues últimes
amb la terra i el vent.Tenim, doncs, en seccions del poemari (i també algún
aquest nudi temàtic, un motiu cla poema aparentment trivial de la
rament barroc. Però n’hi ha molts primera, com «Noça» o «Sóller»,
més: els jocs de contrastos, la concepció carregats d’un humor que es pot
dual de l’existència, la identificació de qualificar, respectivament, de negre i de
la vida amb el combat, la recurrència búrlese) comparteixen una certa dosi
del mirali i de la imatge, la incorporació de visionarisme que desmenteix la
d’accio al lirisme dels poemes tradicional consideració de Rossellómitjanqant el procediment de la me Pórcel com un poeta estrictament
tamorfosi, el questionament de la noció racionalista i que permet lligar-lo a
d’identitat, la pulsió metafisica detec l’expressionisme de contemporanis
table en molts dels textos i la mateixa com Georg Trakl o Emile Verhaeren.
construcció fraseològica de molts dels
Aquest mateix substrat es troba en
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els fonaments de la poésie
pure, que s’ocupa dels
mateixos ternes que el
barroc però que els
enfronta mitjançant procediments expressius exactament oposats i, per tant,
simètrics, i també de les
avantguardes, que recullen
la tensiô barroca entre dé
cadentisme i vitalisme i la
porten, dins el nostre temps,
a la seva màxima expressió.
Ja he dit que hi ha un
vessant avantguardista de la
poesia de Rosselló-Pòrcel
que ha estât habitualment
negligit (amb l’excepciô
singular, una altra vegada,
del treball de Balaguer) i
que, en canvi, em sembla
fonamental per a completar
el mosaic de la seva aven
tura creativa, una aventura
que, tal com ha assenyalat
Josep M. Llompart al seu
volum Literatura moderna a
les Balears, es plantejava per
primera vegada a Mallorca
«a tot o res», com demanava
Riba. Es ben perceptible
l’empremta d’Apollinaire
(és a dir: cubisme i futu
risme) a «Pont del vespre» i
«Auca», i notòria la citaciô
de Paul Eluard que encapçala «Indecisa, rara, no
B. ROSSELLÓ-PÒRCEL, SEGONS UN DIBUIX DE RAMON NADAL.
va...». Però hi ha més. Hi ha,
ja ho hem esmentat, el tema
récurrent del qüestionament
de la noció d’identitat (que se serveix, permetre d’establir alguna mena de
sobre-tot, dels simbols de l’arbre i de lligam entre Imitació del foc i l’obra
l’infant, i d’una multitud de pictórica de Picasso. Podríem afegir,
personatges i d’objectes que desfilen a en aquest sentit, que les preocupaImitació del foc), un tema d’arrel ben cions intel-lectuals de Rosselló-Pòrcel
barroca i molt caracteristic del no es trobaven tan lluny com en prin
romanticisme i, sobretot, de les cipi hagués pogut semblar de les d’un
avantguardes. Projeccions, desdobla- J.V. Foix, particularment del Foix de
ments i miratges més o manco violents Gertrudis i KRTU, dos Ilibres que
se succeeixen fins a sotmetre la iden tampoc no tenim manera de saber si el
titat del poeta (protagonista últim del mallorquí va conéixer.
llibre) a un tractament de xoc que
I és que és molt possible que Foix i
acaba imposant-se com un altre fil Rosselló-Pòrcel compartissin un inte
argumentai del poemari, paral-lel i, a rés pel surrealisme, que sabem segur
moments, directament vinculat al ja en el cas del primer però que, pel que fa
assenyalat cicle de destrucció i reco- al segon, sembla que no ha estât près en
mençament de la vida i l’activitat consideració. Ja hem parlât de les
creadora. En el seu article, Palau i citacions i paráfrasis d’Eluard i d’AFabre reconeix que aquesta fragmen- pollinaire, però és tal vegada «Auca», el
tarietat del jo, que té el correlat en poema més complex i ambiciós de Barl’heterodoxa distribució estructural tomeu Rosselló (també el més llarg), el
del llibre, és probablement allô que el que ens permet d’establir més bé
va seduir en llegir-lo i que li va aquesta connexió. És aquí on, més enllá

del «gran poema de
Palma», com sovint s’ha
qualificai aquest text,
trobam un tractament de la
realitat, de la identitat i del
llenguatge més decididament dens i rupturista,
amb tota la gran quantitat
d’indrets i de personatges
que s’hi troben presents,
confonent-se un dins l’altre
per donar Hoc a una realitat
global, nova i autònoma: la
realitat del poema, que
se’ns apareix del tot des
vinculada de la realitat im
mediata de la qual parteix.
I és també a «Auca» on
llegim aquesta paràfrasi no
gens dissimulada d’André
Bretón, concretament del
Segon manifest del surrea
lismo: «Capità, a la Glorieta
dispara sobre la multitud.»
I encara, per una altra
banda, si darrere del titol
Imitació del foc sembla evident el ressò de La columna
de foc de Gabriel Alomar,
mestre que fou de Ros
selló-Pòrcel, i suposant que
fos real-ment el jove poeta
qui posàs titol abans de
morir a aquest llibre publicat pòstumament, aleshores resulta summament
atractiva la intuìció de Pa
lai! i Fabre segons la qual
podriem suposar en aquest
titol un eco de Le psycheanalise du feu de Gaston Bachelard.
Rosselló-Pòrcel, lector de Bache
lard? Rosselló-Pòrcel, poeta del barroc
modern? Rosselló-Pòrcel, poeta visio
nari i surreal? No en el conjunt de la
seva poesia, però si a moments, g°'
saria contestar. En qualsevol cas, son
preguntes i observacions que aqul
només poden quedar apuntades i Hue
cree que mereixen una reflexió mes
àmplia, que caldrá guardar per a una
altra ocasió. Hi ha, però, a Imitado ae
foc, i precisament per la seva fragmen
tarietat, un afany estétic totalitzador
que converteix aquest llibre en una
obra de referencia dins la poesía
escrita en català al llarg d’aquest seg >
probablement molt més resolta
acabada del que la mort massa
prematura del seu autor ens ha ind
a pensar.♦

ART

El Museu Picasso de Barcelona
per

a generositat i l’afecte de Picas Temps d’espera
so per Catalunya no van tenir
L’estiu de 1960, l’Ajuntament de
limits. Avui, llegint la premsa Barcelona aprova la moció presentada
dels anys seixanta, podem constatar
per l’alcalde, proposant la creació d’un
com la creaciô del Museu Picasso de Museu Monográfic Pablo Picasso, que
Barcelona, el projecte del quai va néi- s’instal-lará al palau Berenguer d’Axer de manera natural i espontània, guilar del carrer de Monteada.
topà amb l’obstacle del desprestigi i la
Diu Joan Gaspar: «Després de l’éxit
calumnia, llançats des dels sectors més de l’exposició de pintura de Picasso [a
teaccionaris i simpatitzants del fran la Sala Gaspar] del Nadal de 1960
quisme.
[...], tot va prendre un altre ritme. El
projecte del Museu avancava i podría
L origen del Museu Picasso de
inaugurar-se el 1963, amb la cautela
Barcelona
del nom, perqué paral-lela a l’éxit que
Es el 1960 que Jaume Sabartés, el pintor adquiría a Barcelona també
yidu i sense fills legitims, decideix fer apareixia una oposició sorda i nefasta
donació de tota la seva col-lecció (ob- que volia impedir aquest progrés. Era
anguda mentre havia estat secretari l’acció dels grups més carques que s’oPersonal de Picasso, que l’obsequiava posaven a Picasso peí seu comporamb un exemplar de cada un dels seus tament antifranquista. Es quan unes
gravats) a Barcelona, amb la condicio quantes revistes ultres comencen a fer
°rmal que sigui instal-lada en un campanya contra els frisos de Picasso
museu creat expressament per a al Col-legi d’Arquitectes. “¿Picasso
c°ntenir-la.
ante la catedral?”, deien per evitar que
El galerista Joan Gaspar, al llibre es realitzés aquesta magnífica obra. Es
ewòrzes. Art i Vida a Barcelona, per tot aixó que el Museu va obrir-se
explica: «És gràcies a la seva amistat amb el nom de Palau Berenguer
e Sabartés], a les converses que vam d’Aguilar i indicant que contenia la
ni1 i a la seva generositat, que a “Colección Sabartés”.»
p.arcelona pot haver-hi el Museu
masso. [Sabartés] sempre deia que el Guillem Díaz-Plaja entra en acció
useu es faria amb les seves cendres i
El 29 d’abril de 1961, a «Destino»,
saltres el vam animar perquè po- Díaz-Plaja fa ús dels següents termes:
cues veure’l en vida. Va convèncer Pi- «Su Majestad Picasso. Me-Da-Laasso i malgrat les dificultats, tot va Gana. Perdón: La-Real-Gana. Asombra
p.ar prou bé. Sabartés li va dir a e irrita porque es pura voluntad capricho
gg]'aS?0 ^ue tota l’obra que li havia re sa, creación arbitraria.» I identifica
li y31 3 d°naria a Màlaga, però Picasso Picasso amb un d’aquests «manipula
re 3 replicar que no se li havia perdut dores y funámbulos», per acabar així: «Y
né a Màlaga, que més valia que la do- sobresalto: cuando se advierte la pequeña
fer ^3 Barcelona. [...] Picasso [...] va distancia que va de la libertad al
n’h ' Substanc>°ses donacions i més desparpajo y del desparpajo a la des
haSu8Ues fet si les autoritats d’aqui fachatez. »
Pica CSS'n eStat mbs diligents. Però
També llegim, al «Destino» del 5 de
autof0 Cra Un nom que fe’3 Por a *es maig de 1962, un comentari del maquisIitatS’ bonat el seu seriós antifran- teix autor sobre els esgrafiats de Pi
calde d Per a*X° Va caMre Que Bal- casso al Col-legi d’Arquitectes de Bar
Porcioi 6 Barcelona, Josep Maria de celona, en qué, fent-se ressó d’aquells
fer pi
es convencés que era positiu sectors ultres de qué parla Joan Gas
1 Museu Picasso.»
par, jutja d’infantilista un dels dibui-
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xos. Li contestará Joan Perucho, des
del mateix mitjá, el 12 de maig:
«Contra la campaña que parece insi
nuarse a base de proclamar el infantilismo
de estos esgrafiados, es preciso decir que
para los niños el dibujo no es un arte, es
sólo un modo de expresión de su vida a
cuestas. Los niños no pueden hacer eso.
Sólo un hombre de la sabiduría de Picasso
puede dar con un solo trazo la nota de
vida, de alegría, de arte reducido a su más
elemental expresión.»
Inauguració del Museu Picasso

Joan Ainaud de Lasarte era en
aquell moment director dels Museus
d’Art de Barcelona, i, com a tal, li fou
adjudicada la direcció del nou Museu
Picasso. Un dels qui van rebre la invitació per a la inauguració fou Josep
Palau i Fabre: «El alcalde presidente del
/ Excmo. Ayuntamiento de Barcelona /
tiene el honor de invitar a V..., a la
apertura de la / exposición de la colección
que Don Jaime Sabartés ha / donado a la
ciudad. Dicho acto tendrá efecto a las
17.30 / horas del dia 9 del actual, en el
Palacio Berenguer de / Aguilar de la calle
Monteada, n" 15 / Marzo de 1963.» Pero
Palau i Fabre no va poder assistir a
l’acte: la invitació havia estat enviada
amb posterioritat a la data d’inauguració (el sobre és estampillat amb
data 13 de marq).
Exigéncies a la generositat de
Picasso

Entre els anys 1954 i 1964 es va
intentar dur a terme a Barcelona la
creació d’un Museu d’Art Contemporani, en el qual l’obra de Picasso
havia d’estar molí ben representada.
El fracás d’aquesta temptativa va
coincidir amb la necessitat, un cop
feta la donació de Sabartés, d’obrir un
museu dedicat a Picasso.
Al «Destino» del 12 d’octubre de
1963 apareix una nota sense signar
sobre el Museu Picasso, acabat d’inaugurar, que fa referéncia a unes
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peces que l’artista havia promés i que
no arriben: «...se va notando más el
vacío que abre entre los fondos pequeños
pero importantes del Picasso de la primera
época y las colecciones litográficas de
Sabartés. Nuestra impaciencia por que
llegue a completarse, con el tuétano cen
tral de la obra picassiana, el principesco
museo que la ciudad ofrece, no ha de

Alborozadamente, la Corporación Muni
cipal procedió a la obra restauradora y
admirable. ¡Qué espléndido estuche para
las joyas anunciadas! Las telas que ya
poseían, se instalaron —bien holgada
mente— en una de las salas de la planta
baja. ¿Y lo demás? Si mis noticias no
yerran, la promesa tuvo un carácter
“verbal”, transmitida por un viejo amigo

Rafael Santos Torroella respon des
d’«El Noticiero Universal» que la
proposta de Díaz-Plaja no pot ser més
desafortunada: «Las razones alegadas
por Diaz-Plaja para tan sorprendente
proposición parecen estribar en la escasa
valia de las obras de Picasso que se han
reunido en el citado palacio, aparte de
otras razones más embozadas y perso-

PEL FEBRER DE 1968 PICASSO REGALA A BARCELONA LA SU/TE ÍNTEGRA DE «LAS MENINAS». «LAS MENINAS», NÚM. 1.

aparecer como exagerada. El estuche que
Barcelona ha abierto bien puede esperar
que la joya ofrecida no se demore más.»
Peí maig de 1966, Díaz-Plaja, escudant-se en la necessitat de teñir un
Museu d’Art Contemporani a Barce
lona, suggereix, des de «La Vanguardia»,
de situar-lo al palau Berenguer Aguilar:
«Un famoso pintor, a quien acaba de
concederse la Orden de Lenin, ha “pro
metido” enviar una porción importante de
cada una de sus etapas artísticas.
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del maestro, cuya nostalgia taurina y es
pañola no puede por menos reconocerse. Y,
sin embargo, las telas no llegan. Las
amplias salas han debido llenarse con
reproducciones y litografías. Esta es la
verdad sin vuelta de hoja. No me cierro a
la esperanza; pero no me pongo de
espaldas a la realidad. Si asi son las
cosas, ¿no sería el Palacio Berenguer de
Aguilar el ideal Museo de Arte Con
temporáneo que Barcelona necesita y
reclama?»

di. „6 id.U a crear
nales, que parecen dirigidas
atmósfera hostil a iPicasso entre nosotros
Pero dejemos esta última, aunque &
mucho dejar, [...] el Museo Picasso
Barcelona contiene, aparte de
pinturas y dibujos originales, la mas
portante y completa colección de la
gráfica del gran pintor español que
en el mundo, y si a estas al[uraS’ gll¡o
persona que dirige un museo y óue’
tal, forma parte de nuestra Jurlt j
Museos, no se acierta a distinguir en

,
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valor de unas “reproducciones” y el de
una espléndida colección de grabados ori
ginales, firmados por su autor, pocas
habrían de ser las esperanzas que, al
menos por ese lado, podamos albergar de
que el problema, tan vivamente planteado
ahora, de la existencia de un Museo de
arte actual en Barcelona, se llegue a
resolver felizmente.»
L’ll de juny, contesta Díaz-Plaja
des de «Destino»: «Yo no voy a negar el
valor de la “obra gráfica” impresa; ni si
quiera de las cerámicas, que son realmente
magníficas. Pero las cuestiones planteadas
arriba no se responden con alusiones
personales, sino declarando categórica
mente si Picasso prometió o no a Bar-

el Museo fuera una realidad espléndida».
La réplica acaba així: «De verdad,
amigo Guillermo, la Corporación
Municipal, Picasso, Sabartés y los
coleccionistas que, con sus donaciones,
han hecho posible ese gran Museo
instalado en la calle Monteada, nos han
tendido generosas manos abiertas. Y no
acierto a comprender cómo se les puede
hacer la ofensa de considerar que lo creado
por ellas “da una impresión de vacío y
está pronto para otros menesteres más
sustanciales ”.»

Una carta de Palau i Fabre surt,

puestos, y pretender rectificar o modificar
lo estipulado sería una abominable falta
de palabra, con carácter de estafa, que
cometería la ciudad con Jaime Sabartés. /
2" Picasso había dado, con anterioridad,
y en fechas diversas, el “Arlequín” de
1917, la “Minotauromaquia”de 1935,y
una serie de cerámicas, como el señor
Santos Torroella recuerda, en 1957. El
privilegio de poseer dicho Museo ha sido
también la causa de que vinieran a parar
a él las veintiséis maravillosas planchas
de la “Tauromaquia” editada por Gus
tavo Gilí. / 3o No haré de nuevo el
inventario de los tesoros que contiene el
Museo Picasso, pero si quiero recordar que
existen, en reserva, sin exponer, otras nu-

^ °na una selección representativa de las
santas etapas de su obra pictórica y si la
°mesa lleva o no trazas de cumplirse.»
ro»l|e^ern
contratac de Santos Tora al «Noticiero» del 15 de juny:«...
^\le me Parecia intempestiva mención
Ord^^^ concedido a Picasso una
[ra en extra>'ijera —sin aclarar que se
den
m ^rei™° de ?az—> cuPa
medi>llnaC^n P°^a inducir, en ciertos
ton ’ a ^°C0 ^enévolas interpretaciones
dni, rej^ect0 a ia personalidad del galar"verh i’" Pel que fa a les P^meses
afegej1 S>>
P'casso> Santos Torroella
p,que
estar bien seguro
c°nd' ' aja de 9lte en modo alguno
vista<:iOn-lrOn creaci°n del Museo. A la
reUnidSta’ ,1,encionadas las obras en él
s’ que no se requería más para que

aleshores, al «Destino» del 4 de juliol:
«... Me parece que en la aludida con
troversia han dejado de precisarse algunos
de los datos fundamentales de la cuestión,
que a mi modo de ver, son: / Io El Palacio
Berenguer de Aguilar no fue adquirido
por el Ayuntamiento para albergar las
supuestas obras prometidas por Picasso,
sino que fue dado a escoger a Jaime Sa
bartés, junto con otro edificio, adquirido
también por nuestra Corporación muni
cipal, cuando Sabartés decidió, con la
venia de Picasso, legar su colección de
obras de éste (óleos, dibujos, litografías,
linóleums, etcétera) a la ciudad de Bar
celona, con la condición exprofesa de que
se formara un museo destinado a
albergarlas. Los términos de la propo
sición son, pues, muy diferentes de los ex-

merosas y valiosas donaciones. Una obra
de arte exige un espacio vital adecuado. A
las obras del Museo Picasso, colocadas
con esmero, no diría yo que les sobra
espacio, sino, en todo caso, que más bien
les falta. / 4“ La realidad actual del
Museo Picasso debería ser más que su
ficiente para que la ciudad de Barcelona
sintiera el deseo y el estimulo de mejorarlo
y ampliarlo con nuevas donaciones y ad
quisiciones. No ignoro las dificultades que
a ello se oponen: en cuanto a las dona
ciones, porque, por desgracia, Barcelona se
ha ido vaciando de su riqueza privada en
Picassos; en cuanto a las adquisiciones,
porque el coste actual de las obras de
Picasso no permite hacerse muchas ilu
siones respecto a las posibilidades ad
quisitivas de nuestro Municipio ni de

Palau i Fabre
polémica

intervé
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nuestros particulares / 5° Este mismo ra
zonamiento obliga, sin embargo, a la si
guiente deducción: Si, como dice el señor
Díaz-Plaja, para tener “un repertorio im
portante de las inquietudes del siglo XX”
hay que contar con el “peso económico que
implica este proyecto”, ¿no sería más ló
gico volcar ese esfuerzo en aumentar y
enriquecer lo que ya tenemos, hasta
convertirlo en algo verdaderamente in
superable, en lugar de desperdigarnos en
otras direcciones? Porque hoy, y cada día
más, los problemas se plantean a escala
mundial, y lo que cuenta es tener algo
único y excepcional que pueda ser
señalado desde todas partes del mundo.
Barcelona no seria más de lo que es ni a
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ella vendrían más visitantes y curiosos
aun cuando poseyera un museo en el que
tuviéramos un Modigliani, un Braque, un
Kandinsky, un Klee, etcétera —lo que es
mucho suponer—, porque en este plano ya
hemos llegado tarde para competir con
muchas ciudades y museos. Me parece
más sensato, pues, dirigir este esfuerzo
económico en afianzar lo que ya hoy es
motivo de legitimo orgullo, para que el día
de mañana el visitante, el amateur, el
estudioso, al pensar en Barcelona piense
automáticamente: Museo Picasso. Los
grandes museos no han sido obra de una
generación ni de un gabinete, sino de
repetidas generaciones y gobernantes. El
Museo Picasso es el anillo de boda de la
Barcelona moderna, y a ésta le toca de

cidir el grado de esplendor al cual quiere
que llegue tan providencial coyuntura. / 6"
Si yo he interpretado mal las palabras del
señor Díaz-Plaja, y los artista y los ismos
a los cuales se refiere no son los que yo he
nombrado, y el sólo piensa en los de nues
tro país, entonces ¿por qué no mostrarse
gozoso por lo que ha dado ya,y por qué no
ser un poco más exigente —si esta
exigencia es licita— con los artistas del
propio país? Picasso, que es malagueño,
ha demostrado querer más a Barcelona
que muchos de sus artistas aquí nacidos. /
7° En cuanto a la promesa hecha por
Picasso verbalmente, no se refiere, que yo
sepa, a una selección antològica de su
obra, sino a una “suite” muy precisa y
conocida de pintura, según él me dijo.
Pero, en un caso u otro: ¿a qué recor
dárselo con enfado? Cuando un amigo
nos ha dicho o prometido algo que nos
halaga, algo que incluso esperamos con
anhelo, ¿no es licito concederle confianza
y esperar a que él se decida por su cuenta
a cumplir su promesa cuándo y cómo le
guste, en lugar de hacerle recrimi
naciones? Y Picasso es un gran amigo de
Barcelona... Mejor será recordar esta
amistad y que cuando, hace tres años,
nuestra ciudad estuvo enlutada a causa
de las inundaciones del Vallés, Picasso hi
zo donación de tres millones setecientas
mil pesetas y fuimos nosotros, los barce
loneses —por motivos que algún día
habrá que elucidar— quienes estuvimos
en déficit de gratitud con él. / 8o Me
referiré, finalmente, a un punto al cuál el
señor Díaz-Plaja alude en su primer
articulo y que el señor Santos Torneila
prefiere, a pesar suyo, no tocar. Se trata de
la otorgación del Premio Lenin de la Paz,
al cual la prensa española se ha referido.
Pero las palabras del señor Díaz-Plaja
desvirtúan la cuestión cuando dice: “Un
famoso pintor, a quien acaba de con
cederse la Orden de Lenin...” El famoso
pintor es Picasso, naturalmente, pero la
distinción no es la de la “Orden de
Lenin”, sino el “Premio Lenin de la
Paz”, cosa totalmente diferente. Y más di
ferente todavía de lo que a primera vista
puede parecer, porque Picasso, que hace
unos meses rehusó la visita de un famoso
diplomático soviético —como también fue
referido por la prensa—, ha querido
recibir este premio de manos de un poeta,
Ilya Ehremburg, y de un poeta que, nada
menos, ha confesado públicamente que,
durante los años de pujanza del sta
linismo, su pensamiento se había camu
flado y no siempre había dicho lo que
pensaba. La aceptación, pues, por parte
de Picasso, de este premio “de la Paz”

tiene un hondo significado humano, que
no es licito desconocer ni desvirtuar.»
Poc després de la mort de Jaume
Sabartés a París (febrer de 1968),
Picasso regala a la ciutat la suite ín
tegra de les seves Menines (la tan
esperada peí senyor Díaz-Plaja). Ja
abans, l’any 1966, Sebastiá JunyerVidal, pintor i amic de Picasso, havia
fet donació d’uns picassos al Museu. A
Palau i Fabre en devem la gestió com
a mediador.
Respectar l’esperit i la voluntat de
Picasso

El 23 de febrer de 1970, en escriptura pública davant Noguera de
Guzmán, Picasso fa donació a Barce
lona d’aquelles obres seves (més de
dos-cents olis, un miler de dibuixos 1
quaderns d’apunts) que són dipositades a casa deis seus familiars a
Barcelona, amb la condició que siguin
convenientment instal-lades i no surtin mai de la ciutat sense el seu previ
consentiment.
Amb la transició, el que llavors era
alcalde de Barcelona, Narcis Serra, va
voler deixar algunes peces per a
l’exposició «Pablo Picasso: A Retrospective», organitzada pel Museum of
Modera Art el 1980. A l’assemblea,
Palau i Fabre va retreure a Noguera de
Guzman l’ùltima voluntat de Picasso
respecte a la no sortida de les obres de
Barcelona. Però, vista la situació, Pa'
lau es decidi a fer un manifest on
s’al-legava el dret a no deixar que
sortis de Barcelona res del que havia
donat Picasso a la ciutat. El text va sei
signat per J.V. Foix, Joan Oliveb
Antoni Tàpies i Joan Mirò.
Des del MOMA es va insistir en f’
petició, oferint a canvi la visita de Da
senyoretes del carrer d’Avinyó a ^ar
celona, quan aquestes anessin a Paris
en la seva ùltima sortida dels Estats
Units. Les senyoretes van visita1”
Barcelona per a satisfaccio del seu
alcalde, però amb aquest consen
timent la ciutat ara no pot enorgul ir
se de no haver cedit mai les obres, con1
pot fer-ho, per exemple, el MuslU
d’Antibol. Això si, al catàleg de
York el comissari hi diu: «Supera1
dilatai periode de negociacions
préstec, he treballat amb Rosa ^arlQ
Subirana, directora del Museu ^* caS^s
de Barcelona, i li estenc el més calor°
agraiment per la seva ajuda a ob
la generosa participació de r>a
lona.»<
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LA MISSA ALMA REDEMPTORIS MATER D'ANSELM VIOLA QUE ES POGUÉ SENTIR A LA BASILICA DE MONTSERRAT L'1 DE FEBRER PASSAT.

Excuses i aniversaris (I)
A LENTORN D'ANSELM VIOLA
per

Jaume Radicales

ls centenaris, bicentenaris, tri- centenari del naixement de George
centenaris, i encara més els cin- Gershwin. Dues figures ben contrasquens centenaris, sempre són tades en el temps, en l’estètica i en les
estos. I ho són perqué serveixen circumstàncies. Tots dos, però, mereir er a desenterrar morts que tornaran a xen una justificació comuna: la urgent
esf°Sar S°ta terra’ després d’haver revitalització. Aquest primer article voi
ratat sacseJats durant l’any commemo- ser una aproximació a la figura d’An
"-•j sigui amb motiu de naixements o selm Viola, compositor montserrati.
ae defuncions.
xen °V'nt’ e‘s desenterraments servei- El gust italianitzant del pare Viola
La clavecinista Maria-Lluisa CorSe Per ,a °Peracions comerciáis no
Verj Pfc dcites, com el cas de Mozart, tada va llegir fa poc la tesi doctoral
(L. Corn si es tractés d’un ídol pop sobre Viola, amb la qual cosa un altre
lgg?nt tot 1991. El cas de Schubert, el compositor de casa nostra ha estat
recOn’ -Va Ser m^s discret (així ho justament reivindicat des de la Uni
durane7la 61 Pianista Andras Schiff versität. Urgeixen noves tesis, nous
i
a recent visita a Barcelona), tot estudis, noves biografies dels musics i
igual Ca esPerar que puguem gaudir compositors catalans, perquè urgeix
vienÁc ^nt de Rs obres del músic una definitiva i rigorosa obra, de
! durant aquest any.
format enciclopèdic, que historii com
esdeve • recorda> entre d’altres, dos cal el bagatge sonor present al llarg de
tenari ^lrnents importants: el bicen- la nostra història. I segurament ara és
e la mort d’Anselm Viola i el el moment de fer-ho.

E

Cortada, al programa de mà dels
concerts oferts a Torroella de Montgri
i a Montserrat a l’entorn de Viola,
ressenya biogràficament la figura del
monjo montserrati, que va néixer a
Torroella el 1738 i va ser batejat amb
el nom de Pere. Després d’haver passât
per l’escolania de Montserrat, Viola
s’hi va quedar com a monjo després
d’haver adquirit un notable bagatge
musical gracies a uns dots innats, que
va poder demostrar en els estudis posteriors, al monestir de Nuestra Señora
de Montserrat de Madrid, on s’estigué
deu anys. Un cop tornat a Catalunya,
Viola va mostrar la seva vàlua i les
seves influències, algunes possiblement
rebudes del pare Antoni Soler. D’altra
banda, i com se sap, Madrid era pie
d’italians, la quai cosa dévia influir
decisivament en Viola, particularment
en el vessant de compositor d’obres
destinades al clavicèmbal.
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La tasca compositiva de Viola el dugué a escriure un catàleg ampli, que va
des de musica prôpia per als ofïcis li
turgies montserratins fins a peces con
certants (el seu célébré concert per a
baixô i orquestra), passant per sonates,
algunes de les quais feliçment enregistrades en dise, com el compacte de la
mateixa Maria-Lluïsa Cortada (Discant-E1004). Sembla, a més, que la tas
ca pedagôgica de Viola fou de les que
més empremta deixaren en els deixebles,
entre els quais hi havia Ferran Sorts.
Finalment, retirât a la infermeria
del monestir, Anselm Viola s’extingi a
cinquanta-nou anys,
el 25 de gener de
1798. Amb eli moria
un home amable (així el defini Sorts),
que estimava la vida
monastica, Mont
serrat, els nens que
hi feien estada i, per
damunt de tot, la
música, que eli con
cebía com la ciència
dels sons.
La devastado de
les tropes napoleòniques arribà, com
se sap, fins al mo
nestir de Montser
rat, que l’any 1811
fou en bona part
destruit, i la biblio
teca, desmantellada
i saquejada. Alguns
manuscrits originals es van poder
recuperar al llarg d’anys; segurament
moites obres de Viola van quedar
irremissiblement perdudes. Però el seu
geni va ser reconegut per musicólegs
diversos al llarg de tot el segle XIX. I,
finalment, el segle XX, que ara arriba
al final, ha acabat per fer-li justicia en
commemorar-se el bicentenari de la
seva mort. Cal esperar, però, que la
«febre Viola» perduri els anys vinents.
La missa «Alma redemptoris Ma
ter»

El pare Viola escrigué la missa
«Alma redemptoris Mater» per a una
ocasió solemne, i aixi es demostra al
llarg de tota la composició, llarga i
d’una gran bellesa. El sobrenom és
degut a l’antifona que precedeix el
Kyrie, i que fa pensar en una obra
escrita per a temps d’Advent o de Na
dal. Composta per a orquestra de
corda i vent, el vessant vocal està
integrat per dos cors mixts a quatre
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veus i quatre solistes, soprano,
contrait, tenor i baix. Com s’escau en
obres de tall solemne prôpies del seu
temps, la tonalitat de Re major és la
que persisteix en tota la composició, ja
sigui preservant aquest mode, ja sigui
amb modes propers.
L’obra és dividida, com és logic,
segons les parts de l’ordinari de la
missa católica, en tres parts diferenciades pel «Kyrie»-«Christe»-«Kyrie», un «Gloria» en sis parts («Gratias»,
«Domine Deus», «Qui tollis», «Quo
niam» i «Cum Sancto Spiritu»), un
«Credo» també en sis parts («Credo»,

«Et incarnatus», «Crucifixus», «Et re
surrexit», «Et in Spiritum» i «Et vitam»),
un breu «Sanctus» i l’«Agnus Dei».
El regust italianitzant es manté en
fragments concrets com el «Domine
Deus», amb introducciô bipartida i
cantada per soprano, contralt i baix
solistes. El «Qui tollis», de caire
elegiac, té un bell passatge per a flauta
abans de l’inici de la part vocal, que
manté la gravetat psicològica del
moment, com el mistic «Crucifixus».
Instrumentalment, la composició de
Viola conté bellissims passatges de les
fustes (hautes i oboès), fragments
gairebé de coloratura per al solista so
prano i harmonies reaiment agosarades,
amb modulacions sobtades sense previ
avis i ritmes sincopats reaiment deliciosos. I, unit a tot això, s’hi copsa una
nitida concepció de la psicologia del
drama humá que s’hi explica, el drama
del crucificat, juntament amb la re
dempció esclatant del ressuscitât.
En un proper número caldrà plan-

tejar el fet de l’execució montserratina, després de les segones
vespres d’un diumenge i per tant al
marge de qualsevol litúrgia. Convé
parlar amb urgèneia de la vinculació
del cant i de la música en general a la
litúrgia —de vegades tan trista— de
casa nostra. En tôt cas, cal convenir en
el fet que Montserrat va perdre una
ocasió propicia: la de celebrar una missa
amb la missa de Viola, arraconada en un
concert de tall més o menys con
vencional malgrat l’entorn basilical.
Al llarg del concert es va poder
copsar l’estât de bona salut de l’Escolania de Montserrat, després deis darrers sis o set anys en
qué el nivell artístic
de l’emblemàtica for
mado semblava es
tancan La tasca del
nou director, JordiAgusti Piqué, sem
bla que tornará a
posar les coses al Hoc
que es mereixen. Al
seu costai, cal desta
car el treball del Cor
deis Antics Escolaos
de Montserrat, deis
solistes Francese Garrigosa i Jordi Boltes i,
sobretot, de l’Orquestra Barroca Ca
talana, una de leS
darreres formacions
orquestrals nascudes
a casa nostra que, dirigida per Serg1
Casademunt, mereix un suport per y
seves intencions i per la valúa de
solistes que la integren.
Un únic enregistrement efectuat
Montserrat i dirigit per Ireneu Segad
(Koch-3-1246-2) ha deixat el testimoniatge de l’obra de Viola, per
que els criteris musicològics concebe11
l’obra des d’una perspectiva roman
tica i poc historicista, malgrat la se'^
innegable vàlua. Cal esperar que
darrera versió escoltada en directe)
Torroella de Montgri i a Montserf®
els passats 30 de gener i 1 de
sigui recollida també en forma
cogràfica. Com a minim la nostra
levisió es va dignar a em ;tre en
te la sessió de Torroella. Potser si
acabarem creient que viv m en un Pal
normalitzat, si més no musicalme11
parlant.♦
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Retorns fugaços?
per

Primer retorn: El proppassat mes
de gener, el farmacèutic Joan Vilaplana
i Comín esdevingué novament Joan
Isaac, i un grapat d’espectadors el van
poder veure actuar, acompanyat pel
guitarrista Joan Garrobé, en una petita
sala gironina. Cal potser recordar que
Joan Isaac fou, amb Ramon Muntaner, Marina Rossell i el grup Coses,
una de les figures més destacades de la
generació dels setanta; és a dir, de la

litari, l’any 1974 fitxa per Edigsa i,
després d’un pareil de discos petits en
qué el lirisme («I som tu i jo») s’agermana amb un compromis cívic no
gaire subtil («Pero no em robareu la
força»), l’any 1975 enregistra un
primer LP (Es tard) que ajuda a donar
lo a conéixer, malgrat tractar-se d’una
obra encara immadura, en qué les
metàfores massa évidents i la influéncia de Lluís Llach marquen el to

Miquel Pujado

que esdevindrà la seva cançô més
popular: «A Margalida», dedicada a la
companya de l’executat membre del
MIL, Salvador Puig Antich. Després
del servei militar, publica un àlbum
intimista i de notable qualitat (Bar
celona, ciutat gris [sic], 1980), amarat
d’influéncies franceses: hi trobem un
homenatge a Brel («Mestre Jacques»),
una cançô («A l’estació de França»)
que no hauria existit sense el brelià

CELDONI FONOLL, AMB LLOLL BERTRAN —UNA PARELLA INDISSOLUBLE.

simnr^e cantants que —segons tots els
c°ntinOl^eS
Gavien de garantir la
plugUP?p 1 de la canÇÔ? Nascut a Esc°rn a any 1953, es dona a conéixer
^alista1^61?^6 del grup Nombres
c°Ucur 6 3 se§ona convocatoria del
PtoinJ-. d,6 'a Cova del Drac,
10 de Noves Veus). Ja en so-

general. El fet que el duet de managers
Molas-Batalla s’encarregui de la seva
carrera l’ajudará a cantar arreu de
Catalunya, sovint fent les primeres
parts de Pi de la Serra, Maria del Mar
Bonet o el mateix Llach. L’any 1977
apareix Viure —publicat per la multi
nacional Ariola—, álbum que inclou la

«Amsterdam», una versió del tema de
Boris Vian «El desertor», i un «Després
d’aquest café» molt relacionat amb la
cançô de Léo Ferré «La vie d’artiste».
La crisi de la cançô durant els
vuitanta i la impossibilitat de superar
les comparacions —sovint injustes—
amb Llach perjudiquen moltissim la |
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carrera de Joan Isaac. L’any 1984,
Philips publica Inesperat, un darrer
àlbum amb arranjaments més estandarditzats que inclou, però, canyons
notables («Ciao, come stai», «Amor
petit», «Plaça de la Mercè») i que,
sense abandonar els referents francesos («Viure a dos», «Va dir que es
deia temps», «A contratemps»), mira
força cap a Itàlia: «Anna i Jordi», per
exemple, és un tema que beu
obertament de la cançô de Lucio
Dalla «Anna e Marco». A partir
d’aquest moment, la presència de Joan
Isaac als escenaris és cada cop més
intermitent, tot i que dona a conèixer
periòdicament noves canyons («Sara»,
«I ens diem humans»...) que no
arriben a ser enregistrades. A finals
dels anys vuitanta es planteja cantar en
castella, però no acaba de prendre una
decisió definitiva, i —si deixem de
banda una breu reaparició durant tres
recitals al barceloni Teatre Regina,
l’any 1991— Joan Isaac ha brillât per
la seva absència durant tota aquesta
década. A Girona han sonat bones
canyons inédites, tot i que no
necessàriament noves («Zàpping», «On
és la gent?»...) i un doble CD, amb
ternes nous i represes de velles
canyons, ha estât anunciat de cara a la
propera tardor.

Segon retorn: Al llarg dels darrers
anys, en Celdoni Fonoll s’havia dedi
cat sobretot a gestionar la carrera de la
seva popular companya Lloll Bertrán.

TEXTOS

I

La publicació d’un llibre de poemes
(Tocat d’amor) i d’un nou dise (fian
çons de l’amor que tino) ha fet, però, que
tornés a sentir el cuquet dels esce
naris, i el mes de mary s’ha instal-lat
durant un pareli de dies a l’Espai de
Mùsica i Dansa de la Generalität.
Amb poca promoció, poc public, i
pocs periodistes a la sala, en Celdoni
va demostrar, tanmateix, al llarg d’una
vintena llarga de temes (alguns de
recentissims, basais en textos del
poeta —entre d’altres autors— Enric
Casassas), la seva enorme qualitat
com a autor i intèrpret... La manca de
resposta i la inexistència de circuits on
desenvolupar una tasca bastida al
marge de les modes pot fer, dissortadament, que aquest desitjat re
torn no tingui continuïtat.

Tercer retorn: No cal presentar la
Guillermina Motta, però si cal recor
dar que al llarg dels darrers anys s’ha
dedicat sobretot a col-laboracions
radiofòniques i televisives. De fet, el
seu darrer dise (Segons la lluna, 1993)
era un doble CD amb réenregis
trements de canyons de tota la seva
trajectòria, i contenia ben pocs temes
inédits (el seu darrer àlbum totalment
original —Bestiari— data de 19891).
Va ser precisament el 1993 que,
coincidint amb la sortida del CD
esmentat, va fer la darrera tanda
d’actuacions publiques. Concretament a l’Espai, acompanyada amb
eficàcia pel carismàtic pianista Lucky
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Gurí. Dones bé, a la Guillermina
Motta se li ha ficat al cap de tornar al
seu amor primer, la cançô francesa, i
enregistrer un nou àlbum amb temes
de Barbara, Brel, Brassens, Ferré,
Béart, Aznavour i altres autors i
compositors. Aquest repertori será a la
base d’un nou i interessantissim
espectacle..., si troba sales adequades
per a presentar-lo amb cara i ulls.
I aquí és on volia anar a parar:
perqué autors i intèrprets tan diferents
però alhora tan necessaris com Joan
Isaac, Celdoni Fonoll i Guillermina
Motta puguin tornar a oferir-nos
dignament el seu treball, calen sales
adequades, calen organitzadors que
sàpiguen què tenen entre mans... Es
de bojos que un concepte de cançô
basat en la força de la paraula i el gest
vegi com se li tanquen les portes dels
circuits teatrals (cosa impensable a
Franca, per exemple). El pùblic que
estima el teatre és, potencialment, el
pùblic d’aquesta mena de canço.
Només cal que la pugui descobrir. I
que se li alcin del damunt els prejudicis injustos que la tenen, fa massa
anys, clavada a terra. Un procès de
dignificació d’un gènere —d’un gène
re indispensable per a una coblectivitat que es vol normal— s’imposa. Si
no, els intents de retorn a la vida
pública dels nostres artistes més vàlids
estaran condemnats a l’avançada a la
fugacitat estéril.♦
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Lo Poder del Cant, LO PO
DER DEL CANT. Tram,
TRM0085CD.

Bateig discogràfic d’un grup
format per excel-lents instru
mentistes joves (David Farran,
Clara Font, Santi Galan, Laura
Imbert, Lluis Molas i Eduard
Iniesta; aquest darrer, lider
d un altre grup de gran quaitat: De soca-rel). Lo Poder
del Cant, després de dos anys
activitat pública, presenta un
recull de deu ternes —més la
represa d’un a capella— escrits
majoritàriament per l’esmentat
Lduard Iniesta, i articulats entorn de l’esplèndida veu —tôt i
que peca, per al meu gust, d’un
!?ces de preciosisme— de
uria Piferrer. Un deis grans
er>certs de Lo Poder del Cant
es hábil encaix de textos pers°nals i intimistes amb musi
ques que beuen sovint de fonts
radicionals, tôt créant aixi les
ondicions necessàries per a la
reaciô d’un autèntic neofolkre ligat al fil del temps perô
ye respon a necessitats exessrves d’avui mateix. A part
inrS rnembres del grup, hi han
comrVlnSUt en a'Suns tentes,
arra 3 executants o com a
aniadors, músics de la talla
i M °nrad Seto, Xavier Batllés
arcel Casellas.— M.P.
Cm, ^Omancer, BLAU
OM EL SOL. Blau CD

Primer disc d’un grup mallorquí de nou membres, fundat el
mes de mar? de 1994 amb
l’objectiu básic de difondre la
canpó tradicional illenca. Al
llarg d’aquests anys, pero, el
seu repertori s’ha anat personalitzant i molts deis temes
d’aquest álbum ja són de
composició propia, tot i que
connecten estéticament amb la
música popular de les liles i
d’altres racons de la Mediterránia: «Plou», «Ulls de moixa»,
«Sant Joan», «Café amb llet».
Algún («La lluna i la dama») és
fins i tot un román? narratiu
amb tots els ets i uts. La part
estrictament tradicional de
l’álbum solament está repre
sentada per dos temes: el
menorqui «Fora de sa ciutat» i
«La mala herba» (no té res a
veure amb el tema homónim
de Georges Brassens). Perqué
cal fer constar que, contráriament al que s’afirma al
llibret del CD, «Les caramelles»
no és un tema popular, sino un
cuplet escrit per J. Misterio i C.
Pérez Martínez.— M.P.

xos intèrprets. La tasca de
Comas com a tenor, avalada
per anys d’experiència als escenaris, es mostra amb tota la
seva plenitud: el timbre no
sempre és bell, però es con
trôlât; l’emissió té un exquisit
bon gust, i la dicció és perfecta.
La tasca pianistica de Me
Clure s’hi ajusta a la perfecció,
i es conforma aixi un equip
realment envejable, al llarg de
les trenta canpons que integren
el volum, ben acompanyat per
un interessant llibret, amb un
article de Francesc Barulich,
traduit al catalá.— J.R.

REEDICIONS EN CD
Toti Soler, LAIA (RCA
74321551632) i LONELY
FIRE (RCA 74321551622).

G. Gershwin, ARRANJAMENTS PER A GRUP DE
CLARINETS. Quartet de
Clarinets de Barcelona. Ars
Harmonica I La ma de
Guido. AH 034.

Albéniz, INTEGRAL DE
L’OBRA VOCAL. Antoni
Comas, tenor. Mac Me
Clure, piano. Columna
Música 0025.

Tothom, qui més qui menys,
coneix l’obra pianistica d’Isaac
Albéniz, i fins i tot part del seu
repertori vocal gràcies a la
resurrecció de «Pepita Jiménez»
fa dos estius, al Festival de
Peralada. Ara ens arriba l’oportunitat de redescobrir l’Albéniz
liederistic amb el tenor Antoni
Comas, acompanyat per Mac
Me Clure en un enregistrament que recull la integrai de
canpons del compositor nat a
Camprodon, després de la re
cerca musicològica dels matei-

tistes que es fan sentir: els joves
Queralt Roca, Alfons Reverté,
Albert Gumí i Montserrat
Margalef.— J.R.

Extraordinària mostra del que
la mùsica de Gershwin pot
donar de si, en aquest volum
de la sèrie «Gershwin 100» que
Edicions La mà de Guido
ofereix enguany, amb motiu
del centenari del naixement del
nord-americà. Els arranjaments de temes tan cèlebres
com «I Got Rhytm», «Sum
mertime» o «Someone To
Watch Over Me», a més del
«Slipped Disc» de Beny Good
man, ens mostren un grup
competent, el Quartet de
Clarinets de Barcelona, ben
conjuntat i amb la voluntat
d’oferir un producte ben
acabat, bo i passant-s’ho bé.
Potser hi trobem a faltar una
major llibertat ritmica, més
propera al jazz que no pas a la
pepa de concert, en temes com
«The Man I Love» o en
l’arranjament de «Rhapsody in
Blue». Però ningù no podrà
dubtar de la vàlua tècnica i
artistica dels quatre clarine-

Reedició de dos àlbums del
nostre gran guitarrista, publi
cáis, respectivament, el 1978 i
el 1979. Loia té col-laboracions
instrumentais de Feliu Gasull,
el contrabaixista Jorge Sarraute, els percussionistes Krupa Quinteros i Santa Salas i la
flautista TT Matutano, i està
format per quatre temes de
Toti mateix («Laia», «El juicio
de Angela», «Mi regalona» i
«Sobre les teulades»), una
composició de Feliu Gasull
(«El califa de Cassoles») i una
altra de Gorinda Prasad
(«Canpons del Nepal»), Pel que
fa a Lonely Fire, el tema que li
dona titol és una excel-lent
composició de Miles Davis. La
resta de l’àlbum —que compta
amb les guitarres dels germans
Raimundo i Rafael Amador i
de Feliu Gasull— està formada
per un tema de Gasull
(«Altea») i quatre del mateix
Toti: «S’alblegai alegre» (buleria menorquina ja inclosa en
l’extraordinari dise El cant
monjo, incomprensiblement en
cara no disponible en format
CD), «Martinsky» (també en
registrât en una versió molt
més llarga a l’àlbum Desdesig),
«Govinda» i «La fior del
cactus».— M.P.
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Programacions teatrals (II)
per

Jordi Coca

l mes passai vaig comentar en sorgi de les cendres de l’Agrupació S’era conscient que qualsevol aporaqüestes mateixes pàgines un Dramática de Barcelona, les persones tació podia esdevenir un referent
suposat empobriment de les que estaven interessades pel teatre van valuós tant si es treballava per a adults
programacions dels teatres a Cata

adoptar
una actitud que integrava en com per a infants, per al públic de
lunya durant els darrers anys i, per una sola acciò l’entusiasme, la vocació Barcelona com per a la resta de les
mitjà d’uns exemples, em penso que disposada a deixar-se explotar labo- comarques. En aquest context la
vaig argumentar la meva sensació que, ralment o a autoexplotar-se, l’interés provocació en ella mateixa ja era
avui, a l’hora de triar els autors, es pel teatre en tant que cultura, una considera un valor, i lógicament també
corren menys riscos que durant els mena o altra de resisténcia política, el ho eren la sorpresa, la informació i
diferents périodes que van de 1950 a
l’escándol. Així, dones,
finals dels anys setanta. També el mes
descobrir autors nous,
passât ja esmentava alguna de les
aportar dades sobre dracauses d’aixô que die. Feia notar, per
matúrgies poc coneguexemple, que en cap cas la suposada
des, o obrir-se a les més
limitado de possibilitats no era
riques diversitats, era
atribuïble a la falta d’informació. Les
molt més que una noble
causes, dones, calia buscar-les en uns
aspiració; era una clara
altres llocs i, en aquesta linia,
nécessitât política que,
n’assenyalava una que era a Porigen
si més no en part, ja
semblava justificar l’acd’una bona colla de mais ben diversos:
em refereixo a la considerado social
tivitat mateixa.
Aixó de banda, també
que les arts escèniques tenen a la
cal tenir present que, a
majoria de països d’Europa, i per tant
l’hora de programar una
a la seva fundó social, que clarament
està molt lluny del que actualment es
companyia, una tempo
viu a Catalunya.
rada o un local, leS
Les raons d’aquest estât de la
decisions finals del pé
riode cinquanta-setanta
qüestió són moites, és ciar, i segurament totes tenen origen en el fet trist
les prenien els mateix°s
professionals que esta
i lamentable que la nostra espléndida
ven immergits en e
edat mitjana, teatralment parlant, no
procès de construccio
evolucionés en el sentit de produir una
d’una alternativa al paU
tradició teatral com la de la resta de
pèrrim teatre comercia
l’Estat espanyol, o com l’anglesa.
a Catalunya. No era e
D’aquesta manca d’una tradició que
mateix, és ciar, prendre
prengués cos durant els segles XVI i
decisions al teatre Capsa
XVII, i de les peripècies historiques
—on tanmateix PaU
posteriors, en deriva que a Catalunya
el fet teatral —potser fora més just dil PAU GARSABALL, AL CAPDAVANT DEL TEATRE CAPSA, VA Garsaball corria un evi
la literatura dramática— hagi estât PRENDRE DECISIONS QUE, SOVINT, COMPORTAVEN UN EVIDENT dent rise economic
que prendre-les al Gog°
més aviat poqueta cosa. Manca de RISC ECONOMIC.
teatre, darrere el qua >
tradició, pérdua de pes politic, llengua
havia, si més no pel Qu
minoritària, indiferencia per la propia
infraestructures,
Insti
cultura i provincianisme diglossie convenciment que calia contribuir a feia a les iniraesu
ucluic», *l’—
expliquen moites coses de cara a articular la societat catalana, la d’Estudis Nord-americans. I tamp
determinar per qué el fet escénic voluntat d’aportar tanta informaciô no era el mateix programar el tea^^
gaudeix de tan poc prestigi entre com fos possible al desert cultural que Lliure, que pretenia construir
nosaltres...
era el nostre pais i, per què no dir-ho?, repertori i fer-se un públic, Que ,
Tanmateix, i situant-nos novament un toc d’esnobisme que résulta Gábia, la finalitat última de la 9^
en el période que comentava (el que va sanissim... El Teatre Independent, era, en la seva etapa central, sacS^¿s
del anys cinquanta a finals dels doncs, en les seves diferents étapes i en els criteris estétics d’una minoría
setanta), cal admette que al rerefons les
formulacions
estètiques
o o menys amplia i ben disposada b
que acabo de descriure s’hi han idéologiques que es vulgui, es converti passada, sorprendre la falta d in^s
d’afegir moites coses més. Durant en un impuls pie de curiositat i de mació local. Diferéncies com
aquells anys, efectivament, i sobretot a ganes d’ampliar fins on fos possible els les trobarem arreu, i no hi ha
que en un sentit o altre
causa del Teatre Independent que marges asfixiants del franquisme.

E
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FABIÀ PUIGSERVER, UN SÍMBOL DE LLIBERTAT I D'INDEPENDÈNCIA.

Clrcurnstàncies que determinaven les
resPectives programacions.
Però en última instància, i aixói val
a pena de deixar-ho ciar, les jus11 icacions deis éxits o deis fracassos
s navien de fer únicament en l’ámbit
Professional, i encara en un sentit molt
restringit. Així, per exemple, no existia
a 'gura del programador, del director
e|6 teatre o del gestor cultural que, en
sentit que fos, hagués de retre
r°mptes. En alguns casos, les deci
os es prenien de manera consen
súa; en d’altres, una personalitat
,es 0 menys emblemàtica s’imposava
Qu "hres membres del collectiu...
ue les programacions sortissin deis
cemeSSÍOnals’ que al marge de la
Poi' Ura n° hagués cap dependéncia
no ltlCa d'recta o indirecta —i aquí, i
cal n0Fn^S Ped que fa a ^a programado,
nie ¿ecordar l’actitud de llibertat
reiar' -Iana de Fabiá Puigserver en
quals'0 amd ^es administracions de les
a¡x^S dePenia económicament—, tot
tprr>, a rn' em sembla que és deerminant.
aqueVet?i hauríem d’assenyalar que
’"den 3 ' faettat que die, aquesta
n0 Se e*faéncia, és més completa que
defifl111 'a a Pr’mer cop d’ull, ja que es
merc^X J* ns ' fot en relació amb el
■ ms diners de qué es disposava

eren, efectivament, molt pocs, i se’n
depenia tant i d’una manera tan clara
que moites iniciatives teatrals van ser
engolides per l’estretor econòmica. Tot
i aixó, els anys a qué em refereixo, i dins
els limits que assenyalo, no es pot parlar
de cap mena de tiranía del mercat. Potser perqué era tan poqueta cosa,
potser perqué un èxit tampoc no resolia res, o per fidelitat ais principis, o qui
sap si una mica per cada cosa, el fet és
que, si més no en certa manera, es pres
cindía del mercat, per a bé i per a mal.
Actualment el teatre català es mou
en uns paràmetres diferents dels que
he esbossat fins aqui. Ara els teatres
publics son regits per professionals de
la gestió que es deuen tant als politics
que els han nomenat corn al mercat i,
en un sentit molt ampli, a «l’opinió», ja
que han d’acontentar aquells que als
organigrames oficiáis ocupen llocs de
decisió, la crítica i el públic entés, tot
ajustant-se, alhora, a uns pressupostos
que no els permeten gaires alegries.
Per altra banda, els teatres que no són
públics, en qualsevol de les modalitats
possibles —empreses pures i dures,
cooperatives, gestions privades de
locals públics, etc.—, depenen en
primer ¡loe deis diners i en cap cas no
prescindirán deis beneficis que els
proporcioni un éxit.

Sens dubte la qüestió de fons
continua essent la mateixa que deia en
comencar aqüestes radies: el teatre no
té a casa nostra el prestigi que té en
altres indrets d’Europa. Els polítics i
les institucions, amb els técnics de
nivell alt inclosos, no consideren que
les arts escéniques siguin un bé públic;
en el millor deis casos l’entenen com
un servei més o menys reivindicat. En
conjunt, pero, opinen massa, diuen
qué s’hi ha de fer i qué no s’hi ha de
fer, condicionen, en una paraula, la
programació i la gestió. Imposen, a
més, limitacions económiques i funcionals técnicament insostenibles i
que no gosarien imposar en cap altre
ámbit que no fos el cultural...
Tot aixó, la pérdua d’intenció
ideológica, el miratge que la nostra
societat ha assolit un cert grau de
normalitat, el predomini de la cultura
del banal i, en definitiva, una certa
rutina, i una molt perillosa falta de
curiositat, tot plegat explicaría, em
sembla, que avui es programi una
gamma de literatura dramática menys
completa, menys interessant, menys
variada, amb menys risc, i més
ensopida, monótona i reiterativa que
en altres moments.4
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Els cinemes a l'Orient (II)
per

Miquel Porter i Moix

l darrer Festival de Berlin els les reflexions resulti universal. Perô,
cinemes orientais eren omni més enllà o més ençà de continguts
présents, s’emportaren premis i ètics o psicolôgics, allô que resulta
aparegueren com a noticia ais prin

intéressant
ho és per la formulado,
cipáis rotatius europeus. Havien per l’estructura estética. El gust de les
deixat d’ésser excepcions per a aparèi- cireres intenta un muntatge a la
xer com a traduccions d’unes comuni- manera d’un cami que va fent-se, en
tats amb capacitat d’autoexpressiô. El una especial semblança amb les
fet no era nou en si mateix, perô, per formes convencionals de «muntar» el
l’abundància i la qualitat del conjunt temps a Orient i també a Occident,
de les aportacions, tôt plegat sembla tantes vegades utilitzades per la
correspondre a una mena de deixon- pintura hagiogràfica —els murais de
diment general.
Giotto sobre la vida de sant Francesc
Sota aquesta constatació es poden d’Assis—, en qué, en els sinuosos
amagar, de tota manera, defallences revolts d’un cami, es van situant
estructuráis o circumstancials, com en moments significatius de la vida —in
el cas de les creixents dificultats terior o exterior— del personatge
economiques del sud-est asiátic o com principal.
l’empobriment del cinema de Taiwan
La situació política i social, les
a causa de l’emigració deis seus prin referències a la recent situació bèl-lica,
cipáis realitzadors ais EUA, amb força les dificultats en el món del treball i de
éxit.
la immigraciô, tôt aixô s’intercala en la
Siguí com siguí, tant les dades recerca d’aquest home, un director
demogràfiques com les prévisions cinematogràfic, que encara no sap si
economiques a termini mit; à no dei- se suicidará, perô es prepara per a
xen gaires dubtes: som davant d’un poder-ho fer i busca algú que li
fenomen que no deixarà de produir-se garanteixi poder acabar a la seva
i que més aviat anirà en augment, fins manera. Ens trobem dones davant
a esdevenir una normalitat.
d’un diseurs que no té res d’anecdôtic
i si molt de reflexiu. Un diseurs que
Les formes de l’espai i del temps
no pot vestir-se amb oripells brillants i
Un automóbil recorre, quasi sem- que ha de donar ais espectadors el
pre lentament, els altiplans d’uns temps i la circumstància física perqué
barris perifèrics de Teherán. El con l’entenguin i, com a conseqüència, hi
ductor, un home de mitjana edat, puguin reflexionar també, al seu torn:
culte i refinat, entrará per iniciativa una oferta dialéctica rigorosa.
propia en un diàleg que podriem
qualifïcar d’escatolôgic, puix tracta El control del temps. Ritme i
del seu dret a la mort, amb els seus cadéncia
interlocutors: un jovenissim soldat
Aquest esforç d’adequar el temps
kurd que voldria tornar a casa, un del film a la capacitat de comprensió i
estudiant avançai de teologia islámica d’assumpció deis espectadors és una
i un vell taxidermista que, en un característica bastant freqüent deis
moment de desesperació, va «tastar el cinemes orientais, especialment els de
gust de les cireres» i va decidir con cultures islámiques, perô no d’ells
tinuar vivint. Ell és qui estará disposât solament. Per exemple, és corrent al
a ajudar el presumpte suicida.
cinema georgiá, de base cultural
L’antiguitat deis propôsits i fins de cristiana, siriaconestoriana.
bona part de les actituds contrasta
A l’altre cap d’Asia —Xina, Corea,
amb les enormes i modernes mà- Japó— es repeteix el mateix fenomen,
quines d’obres públiques que van per bé que en una sola cinta puguin
canviant els paisatges mil-lenaris pels combinar-se els ritmes serens de base
quais passa l’automôbil del prota amb alguns moments paroxismals.
gonista; la multiracialitat deis persoPotser per aixô el darrer film de
natges no obsta perqué el propósit de Zhang Yimou ha sorprés els de casa i
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els de fora. Des que va estrenar-se
entre nosaltres Sorgo roig (1989),
Yimou optava també pel temps dila
tât, en prò d’una millor comprensió
dels seus films. Excepte en aquells
moments concrets en què la realitat
dinàmica havia de sobtar precisament
per la precipitaciô amb què es
produïa, la càmera es movia amb justesa i parsimònia i el muntatge
cadenciós arribava a èsser solemne
com una cerimònia sagrada. Fins i tot
quan es referia a la vida o a la histôna
d’uns relatius passât —com en el cas
de Jou-dou (1990), La llanterna roja
(1991)— o présent —Qui-jou, una
dona xinesa (1992) o Viure (1996) >
en tots aquests casos el temps de
reflexió hi era respectât i tant els
moviments de càmera com la pianificació temporal insistien, sense
apressar la visiô dels espectadors. De
sobte, però, l’instrument de Yimou
sembla haver-se disparati a Pren-t’ho
amb calma ni la càmera, ni
muntatge, ni tan sols els actors, no
s’ho prenen amb aquesta actitud i t°t
giravolta, es mou i se saeseja, puja 1
baixa, trenca continuadament els
ritmes i deixa ben pocs moments de
repos a uns ulls astorats que es
pregunten què caram se n’ha fet de la
famosa «serenitat oriental».
En realitat, Yimou no enganya
ningû i es diverteix com un foli n°
pas que ho sigui: se’l fa!— mitjançant
una faula satirica més demolidora que
una manifestaciô d’estudiants
Tiananmen. La seva és una adver
tència no per divertida menys seriosaÉs la petita novel-la del venedor Jllibres enamorat d’una noia que
oblidat qui era el veli Mao, de les seves
dificultats en una ciutat que en res n
recorda les famoses «pagodes xineses^
i d’una nova «fauna urbana» que
mou adelerada però tampoc al ma e ■
compàs que la famosa «llarga ma jgS
No cal pas estranyar-se, doncs, que
autoritats oficials xineses hagin mm^
malament una cinta que fa un re
destructiu d’aquesta mena a
lèquia d’una economia indecisa e
el socialisme d’estat i l’expansionis
consumista.
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Al mateix temps, aquest divertiment
hauria de fer pensar els occidentals i
de manera especial els nord-americans: si des d’un punt de vista de
continguts es una critica de la realitat
sociologica xinesa actual, des d’un
punt de vista formal Yimou utilitza,
fins a l’exageracio, els «ritmes occi
dentals».
Caldria recordar aquí que el minúscul Hong Kong va guanyar molts
calés amb els productes o subproductes de karaté? I que aquests
diners van èsser en bona part guanyats
no pas a les colonies d’emigrats
xinesos, sino a la majoria de països
anomenats «blancs» d’Europa i d’Amèrica, fins al punt que aquest tipus
de producció fou imitada arreu?
Un diari francés tan prestigios com
«Libération», comentant elogiosament
el triomf del cinema de l’extrem
Orient al ja esmentat Festival de
Berlín, no s’estava però d’esmentar la
crisi que en aquells moments afectava
la producció de Hong Kong —fet
Possiblement relacionable amb el
canvi d’estatus de l’antiga colonia
británica— i de Taiwan —dins l’orbita
de la crisi financera generalitzada que
ha afectat els anomenats «dragons
asiatics». Sense negar la veracitat
d aquesta informació, voldríem creure
Que, com totes les crisis, un dia o altre
s acabará i, d’altra banda, no podem
oblidar que aquests dos pois proUctors, indubtablement de cultura
finesa, no són més que dues gotes
aigua, comparats amb el potencial de
a Xina continental.
. Acostumats a l’estètica considerada
lnternacionalista però en realitat
anglosaxona, el plantejament reflexiu
asiatic pot donar encara avui la
Sensació de lentitud, però Yimou s’ha
encarregat de fer-nos saber que, posats
anar de pressa, els xinesos també en
en i que, com a¡s <(tot a qq s n
Paços de posar qualsevol producte
n pl
un mercat
e| rnon fa moites voltes i sempre en
arrib31'6'* sent^’ Per° els ëustos varíen
el temps i no ens estranyaria gaire
di^6’ d afiu¡ a uns pocs anys, la
a C>aniltZaC*° S'BU* en Part incorporada
nent i que el temps de la reflexió
^etri el cinema d’Occident.
en es entures del nostre pais veuen
rnatrrneS Huantitats de dibuixos anisnbtS]Pr°Cedents del Japó. Acostumats
agraHrnent als «mangues», qué els
ara quan siguin adults?>

¡ ,,, ¿

Del suicidi com a espectacle
per Joan F. de

Lasa

o no tenia son... Eren més de dos mena de museu dels horrors, i consti
quarts de dues, i heus ací que vaig que malauradament no es pot assegurar
tenir la pensada de veure l’espai de que estiguem gaire lluny d’aquesta
Noticies d’Antena 3. Mai no ho haguéspossibilitat.
fet; perqué, uns minuts més tard —quan
Sigui com vulgui, el mateix portaveu
ja estava tip d’espots i d’anuncis de de l’Associació pro dret a morir
seriáis—, va ocupar la pantalla l’inefa- dignament, l’admirat Salvador Pániker,
ble i gloriosament encorbatat Carrascal va qualificar de «poc ètica i poc estètica»
—que sempre em porta a la memoria aquella difusió de les imatges esfereíaquella cançô casernària de mig segle dores de Sampedro, i de la mateixa
enrere—, que, amb una expressió de po- manera l’Associació de teleespectadors
mes agres (jo hauria dit que el que havia i radiooients va protestar enérgicament
de comunicar no li feia gaire el pes), va per l’emissió. En canvi, la senyora
explicar que a continuació havíem de Consuelo Alvarez de Toledo, defensora
conéixer aquell vídeo que el pobre Ra de l’espectador a Antena 3, va callar
món Sampedro havia fet enregistrar com una morta; per tant, a nosaltres
com a terrible testimoniatge del seu sui- se’ns acut que seria interessant trobar
cidi, després de més de vint anys d’ésser un defensor que defensés l’espectador
—i aqüestes foren les seves paraules— d’aquesta seva divertida mantenidora.
«un cap viu, enganxat a un cos mort».
Per part meva, només voldria palesar
Siguí com sigui, Sampedro volia la tremenda responsabilitat social en
morir; ell no creia —com molts creiem qué eau qui converteix la mort en especencara— que la vida ens és donada i la tacle. Es ben cert que al llarg de molts
mereixem, donant-la. Per a aquell segles hi ha hagut el costum de convertir
pobre home era molt important la mort —vull dir, les execucions— en
l’exhibició del seu traspás, en qué es feia espectacle públic, fins a l’extrem que els
l’únic responsable d’aquell acte que dies d’ajusticiament es feien coincidir
havia de fer acabar —deia ell— una amb els festius, i que els «actes de fe» a
vida que no tenia res de digna.
Espanya arribaren a ésser considerats
Que quedi ciar que no escric aquests festes nacionals. I fins i tot encara el
parágrafs per parlar del vidrios tema de 1890 l’agència anglesa Cook incloïa
l’eutanásia, sino per abominar defi- dins el seu programa de Heure l’assisnitivament del dret d’exhibir, a tall tència a una execució a la guillotina. I
d’espectacle, la mort d’un ésser huma que a casa nostra, a finals del segle
amb unes esgarrifoses imatges que no passât, families senceres assistien a la
tenien el més mínim interés informatiu, mort amb garrot vil i, arribat el
sino, més aviat, l’obscur afany de moment, alguns pares etzibaven fortes
satisfer la morbositat de l’espectador.
bufetades als pobres minyons. I encara
Hi ha gent, pero —i quina gent!, hi ha països en qué s’admet la publicitat
perqué ara em refereixo a Pedro J. de les execucions.
Ramírez—, que ha justificat la
No cal, però, fer més historia. Ara i
transmissió del vídeo, tot dient que ací, quan semblava que la cultura havia
«Antena 3 se ha apuntado un éxito fet un gran pas endavant, una cadena
periodístico, en la medida en que ése era un de televisió d’un país que es diu
documento que todos los medios bus civilitzat interromp els anuncis de
cábamos, porqué es tan legitimo emitir este rentaplats i d’erotitzants perfums per
video como difundir en los periódicos los donar pas a unes imatges en qué un
manuscritos de Sampedro» (?).
pobre ésser humà xarrupeja voluntáDones no, senyor Ramírez. De cap riament una letal dosi de cianur dis
manera. Perqué una cosa és defensar solta en un got d’aigua.
alió que algú pot considerar «una mort
Comentan final: I per a aixó ens han
digna», i una altra ben diferent fer-ne servit més de vint segles de civilització?
propaganda a la televisió amb un
Lógicament, en aquest article no hi
horrorós suicidi, des de la insanitat. Si pot haver cap il-lustració. Ramon
féssim cas del que opina Ramírez, la Sampedro, descansa en pau.>
televisió es podría convertir en una
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DOCUMENTA

Abaciologi del
monestir de Sant
Feliu de Guixols
(segles X-XIX)

TRIA PERSONAL
per

ISIDOR CÓNSUL

Baltasar Porcel, ULISSES A ALTA
MAR. Premi Prudenci Bertrana.
Edicions 62, Barcelona, 1997.

Baltasar Porcel

Ernest Zaragoza i ftjscual

Ernest Zaragoza i Pascual

•

Un estudi minuciós de tots els abats
de Sant Feliu de Guíxols, des deis
seus orígens al segle IX fins a la
desamortització de 1835, escrit per
un especialista en la historia del
monestir i de la Congregació
benedictina de Valladolid, al qual
pertanyia des del segle XVI.

•

Del mateix autor:
Catáleg deis monestirs catalans
(Scripta et Documenta, 55)
Els ermitans de Montserrat
(Subsidia monástica, 20)
Historia del Real Monasterio de Montserrat
de Madrid
(Scripta et Documenta, 51)
índex de l’arxiu del monestir de Sant Feliu de
Guíxols
(Scripta et Documenta, 42)

PUBL1CACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L’Arc de Berá, Centre Difusor d’Edicions
Catalanes - Comandes i administració:
Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tei. 465 30 08
Fax 465 87 90 - 08917 Badalona
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UNA NOVELLA QUE
DIBUIXA
SOLITUD DEL TRIOMFADOR.

LA

Els estudiosos de Pío Baroja assenyalen les correspondéncies biográfiques que hi ha entre el
protagonista i l'autor d'El árbol de la
ciencia, fins al punt que el mateix
Baroja, a les memôries, n'aprofitá
parágrafs sencers i només féu els
canvis que calien amb el nom del
protagonista,
Andrés
Hurtado.
Aquest verisme autobiogràfic, perb,
no ha invalidai mai la consistència
novel-lesea d'EI árbol de la ciencia,
que la crítica acostuma a considerar
l'obra més perfecta i representativa
de l'atot narratiu del 98.
Els vasos comunicants entre les
narratives de Pío Baroja i de Baltasar
Porcel són de canonada ampia, i el
d'Andratx s'ha emmirallat més d'una
vegada en els tics d'una literatura
basada en la sinceritat, conformada
com una visió panteista del mon que
té enyorança d'acciô, que contempla
la vida amb pessimisme galopant i
aue manté els details inconformistes
d'un anarquisme d'esperit que a
hores d'ara és més virtual que res

més. Pel que fa a la composicié de la
novel-la, hi sura, com en el cas del
narrador castellà, un desordre aparent, lligat, al fons del relat, per una
innegable cohesió interna. Com Ba
roja,
Porcel
participa
d'una
concepció de la novel-la com una
realitat multiforme, canviant i
proteica, en qué la vivacitat i la força
d'un estil gruixut i nervios prevalen
sobre les llepades amorosides de la
convenció. Com el cop de geni i de
sinceritat del protagonista d'U/isses a
alta mar, en acabar una de les tertúlies
radiofoniques en què participa
habitualment: «Jo me'n vaig de pressa
a continuar la ronda ciutadana diaria, o
siguí a cabrejar el món i a cabrejar-me.
Totes les bèsties obeeixen la Hei
natural.»
Ulisses a alta mar és una novel-la
amb dos temps que descriu, a Ia
primera part, la vida de Lluís Arrom,
escriptor vinculat als cercles del
poder polític i econômic, que és a
punt de fer el cim de la propia carrera
pública. La seva és una trajectoria
d'ambició iniciada una colla d'anys
enrere quan, transvestit de Faust
juvenil i ebri en una platja mallor
quína, va prometre de donar-ho tôt a
canvi de la possessió del món. Ara,
entrât a la seixantena, i mentre arrossega una vida de cinisme, èx't
professional i fracas familiar, intueix la
possibilitat d'una relació diferen
amb Gabriela, una joveneta que es
quaranta anys més jove que no PaS
ell i que fa l'equivalent de la Margarida del mite fàustic. A la segona
part, la novel-la trenca el marc
barceloni de la primera i la parel 3
d'amants participa en un creuer pe|s
escenaris de L'Odissea. A alta mat
Porcel troba el marc idéal Per ,
explicar les arrels mítiques i m°ra ,
que el nodreixen. La presèneia a
mar enriqueix la novel-la arT1^,reCq-a
d'infantesa que repassen l'Arca
mallorquína d'abans del turisme,
el viatge homèric troben la se
conversió mítica alguns apuntamen
de la primera part i és on ' ?scri?/un
aprofundeix en la teoria d
panteisme vitalista en què aspira,
fet, a dissoldre's. En el teló de fo <
Homer i Heràclit fan companyia a u^
galería de referèneies I ' còmodes,
qué també es belluguer
sant Joan
Suetoni, Dante, Nietzsch ;,references
de la Creu i diferents
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holograma de pais. Aixà si: ha
quedat un holograma ben bufó. Amb
diccionari indos (...).»
Teresa
Costa-Gramunt,
LA
PORTA ÍNDIA. Prôleg de Lluís
Racionero. Edi-Liber, Barcelona,
1997.

DEL TOT INDEFENS DAVANT DELS
HOSTIES IMPERIS AUENÍGENES DE
QUIM
MONZÓ
RECULL ARTICLES
PERIODÍSTICS ESCRITS ENTRE 1993 I
1997.

bibliques. Si el protagonista de Loia i
els peixos morts (1994) volia fer el
retrat d'un perdedor, el Lluis Arrom
d Ulisses a alta mar encara sense
complexos la solitud del triomfador.
Corn en el cas de la novel-la de
daroja, mai un heroi de la novel-listica
de Porcel no s'havia assemblât tant a
eli mateix.
Quim
Monzó,DEL
TOT
INDEFENS DAVANT DELS HOS1ILS IMPERIS ALIENIGENES.
Quaderns Crema, Barcelona,
1998.

Aquest llibre d'articles fa la mitja
d°tzena deis que Quim Monzó ha
Publicat, d'ençà de 1984, després
E dia del senyor, Zzzzzzzz, La
paleta turca, Hotel Intercontinental i
0 plantaré cap arbre. Reculls que
J^a! no han estât exhaustius ni siste
mes, perqué l'escriptor sempre ha
Ptat, en quinze anys i sis volums, per
a tria, si voleu generosa, del seu
, all de comentarista periodístic a
Practicament tota la premsa barcev ?'2a- Vet aquí un primer encert que
vol des d,e' Primer fins a Túltim deis
c¡ ums: l'imperi d'una rígida i minun°sa, c°nsciéncia d'escriptor que
P°sa en j°c e's PaPers més
Parais per a defensar-se sois i al
d¡ar9e de la frágil conjunturalitat del
Qup Per 'a mate'xa raó, són articles
|q0 a,Pur|talen les virtuts de Quim
quaff0 C°m a ar't'cu''sta de primera
t¡| a 1
reflecteixen l'exigéncia d'esamkC'Llie ^an es’tat sotmesos, i s'ornen
analY send’t de l'humor i la lucidesa
La ' IC^ qu? caracteritzen l'autor.
¡ndefSe eeeió publicada a Del tot
a|¡en-ens davant deis hostils imperis
I997'9er,es abasta articles de 1993 a
aqu !' COm acostuma a succeir en
sta mena de Ilibres, la temática

LA PORTA INDIA DE TERESA COSTAGRAMUNT
ESDEVÉ
UN
VIATGE
ESPIRITUAL A TRAVÉS DE LES PROSES
POÉTIQUES QUE EL CONFIGUREN.

hi suri plural, d'àmplia diversitat i
amb uns criteris miscel-lanis poc o
molt vinculáis al dia a dia de la vida
cultural i politica del país. Tot i això,
però, hi ha un tema recurrent que hi
plana amunt i avail, forada el melic de
bona part dels articles i els atorga la
perenne actualitat de la precària
situació lingüística en qué vivim. Es
un tema que analitza amb una
dissecció pessimista i que acostuma a
presentar amb vestit d'ironia: amb la
grácia d'aquella mordacitat intel
ligent que converteix l'acudit en un
cop d'estricta lucidesa. En manllevaré un únic exemple per a argumentar-ho. L'article El Diccionari
s'obre amb jocs punxants sobre les
mancances i les incoheréncies de
Teina, i sobre les paradoxes de Tobsessió nostrada pels temes linguis
tics: «No h¡ ha cap país al món, amb
un índex tan considerable d'analfabetisme en la propia llengua, on
tot déu es cregui amb el aret de
donar lliçons de filología.» L'article,
però, s'arrodoneix perla punta de la
duresa i l'humor bonhomiós del
pròleg dona barra lliure a una traca
final que fa feredat per la contundència del diagnostic: «Deixemnos d'històries. Oi que no seguim el
procès de recuperació de Flandes o
del Quebec, sino el de substitució
d'lrlanda? Dones, diguem-ho dar.
Lingüisticament, hem créât una ficció
de país francament bonica, uns
quants escriptors, diccionari oficial,
fins i tot karaoke! Però la irlandització
va endavant, imparable, sense que
ningù hi posi remei. "Hem de fer
país!", deien fa uns quants anys. Per
comptes de país, han construit un

«M'he vist Pelegrina i Contem
plativa i m'hi he reconegut Viatgera i
Cosa contemplada, unides en un
mateix gresol (...).» Les cinquanta
proses poétiques que Teresa CostaGramunt ha aplegat a La porta india
donen fe de la profunditat d'un
viatge espiritual més aient a solear
les intensitats i els paisatges d'una
cultura religiosa que no pas l'exo
tisme de la geografía externa d'un
gran pais. Es conforma com una
mena de dietari sense dates que es
replega cap a fronteres interiors, que
suggereix al lector details d'una
nuesa essencial de l'ànima i que
voreja, a estones, paratges poc
transitais per la literatura actual, els
d'una difícil intuido mística. La porta
india, o potser s'hauria de parlar de
portes en plural, són accessos que
només s'obren a una disposició de
Tesperit i no és estrany que Tautora
fací memoria, a la prosa trentavuitena, del primer accès a aquesta
dimensió de l'ésser, l'entrada per la
primera porta india, a dotze o treize
anys, quan va llegir per primera
vegada el poeta bengali Rabindranath Tagore. Fou llavors que degué
començar el gest de recerca que ha
caracteritzat tants exiliats d'occident
que busquen la metáfora de la Hum
en el sol que sempre surt d'orient.
L'estratègia formai del recull
participa d'un joc travat de simbols
que s'adiuen sense discussió al
plantejament global del volum. Cin
quanta proses per a commemorar el
cinquantè aniversari de la independèneia de l'índia, que són alhora
proses poétiques, que s'esforcen a
transvestir-se d'un généré concret,
les «sahityes». Segons el glossari
amb què el llibre es tanca, una
«sahitya» es defineix com una
«composició literaria en sanscrit,
llengua actualment fôssil». Al text
que fa de preàmbul, Teresa Costa
explica amb més detail el sentit fôssil
de l'experiència literaria propia. Són
proses, explica, que de primer foren
escrites amb passió i a l'empara
calenta de l'experiència immediata.
Després, més assossegades, han
estât refetes lentament deixant que
sedimenti «l'emoció i posant-hi un
subtil vel de distancia. Així dones,
podría afirmar-se que les han esculpides, essencialment, flama i marbre».
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Manuel Rivas, QUÈVOLS DE MI,
AMOR? Traducciô de Lluïsa Soaz.
Proa, Barcelona, 1997.

LES NARRACIONS D'UN DELS VALORS
MÉS SEGURS DE LA LITERATURA
GALLEGA ACTUAL.

per subscriure-us-hi
adreceu-vos a:
TRETZEVENTS
apartat de correus

núm. 244,
de Barcelona
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Manuel Rivas és un escriptor gallee
de quaranta anys amb tots els
trumfos per a convertir-se en puntal
de la literatura al seu país en aquest
canvi de segle, i s'intueix, alhora,
com a pertanyent a la raça dels
autors que poden fer forat en el món
de la literatura. Ni que sigui perqué
la seva estirp és la dels que saben dir
les coses de sempre amb art singular
i perqué remena una escala de notes
que converteix en nova la música
vella de la literatura. La portadella
editorial, que paga peatge militant a
l'esperit del Gaïeusca, el presenta
fent triangle amb Quim Monzó i Ber
nardo Atxaga, corn «un dels maxims
exponents de la nova narrativa
ibèrica». És veritat, però també és cert
que tots tres autors només tenen en
comù allò que més els diferencia, la
seva propia i irreductible Singularität.
Un univers personal, en cada cas, que
sofregeix amb gramática nova les
historiés de sempre, i saben posar-les
a fer xup-xup en una Cassola original
que les tracta amb sabors diferents i
matisos singulars.
Què vols de mi, amor? és un recull
de setze narracions que s'arrodoneixen sovint amb el punt exacte de
misteri, poesia i rellotgeria interior
que només tenen els bons contes. El
món de la contemporaneïtat gallega
hi és vist en una barreja primmirada i
sàvia de costumisme i tradicions
arcaiques amb els tocs de la modernitat més llampant, una mescla

que macéra l'herèneia d'un ruralisme
màgic amb la invasié del mon
televisiu, els cbmics i la cultura pop.
Aixi, si hi ha contes com ara «Un saxo
en la boira» o bé «Carmina», que fan
passejar el lector pel misteri tel-luric i
arcaic de Galicia, altres com «La
lletera de Vermeer» o «El mister &
Iron Maiden» s'aclofen en un gresol
en què la intuïciô del misteri antic va
de bracet amb els espots de la
modernitat. Aquest darrer, poso per
cas, és un relat que s'inicia amb la
transmissio televisiva d'un partit de
futbol a Riazor, continua amb
l'accident d'un cop de mar a percebeiros que treballen a la Costa da
Morte i acaba fonent tots dos àmbits
en el misteri del somni de la mort.
La manera d'escriure de Manuel
Rivas es carrega amb details d'estil,
metàfores noves de trinca i imatges
agosarades que sembla impossible
que encara puguin sorprendre el
lector després de tants segles de
retorica i de tradicio literària. Aquesta és l'auréola amb què es va teixint
la qualitat de geni dels elegits.
Geoffrey Chaucer, CONTÉS DE
CANTERBURY. Traducciô de
Victoria Gual. Quaderns Crema,
Barcelona, 1998.
........

És una pretensiô ridicula, a nies
d'una insensatesa, voler présentai
Chaucer i els Contes de Canterbury
Sobretot perquè, si fos possible
donar un curs de narrativa universal
en una sola tarda, com assenyala^3
anys enrere un article mémorable de
Garcia Marquez, els contes de Chaucer serien una de les deu o dotze
referèneies que l'escriptor colombia
repuntava d'imprescindibles. Es trac
ta, doncs, d'un llibre cabdal en
histéria de la literatura i, corn e
Decamerô de Boccaccio, d'un de

GEOFFREY CHAUCER —

CONTES DE CANTERBURY
T R A 1) U C C I 6 DE VICTORIA GUAL
—--------- QUADERNS CREMA - -
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títols que són a la base de la primera
intuïciô moderna, que han influït en
nombrases obres posteriors i que
han generat tones de bibliografìa
crítica i erudita. Per totes aqüestes
raons, em sembla més oportú con
cretar l'espai limitat de qué disposo
a les consideracions més generals i
topiques sobre l'obra, i també a
posar l'émfasi en l'avinentesa d'una
edició molt digna que ara ofereix en
catalá aquesta joia de la literatura
occidental.
Geoffrey Chaucer va escriure la
mejoría dels contes en vers, distics
decasil-labs, però els afilera en el
marc d'una estructura narrativa que
recorda —i de passada en demostra
el coneixement— un altre clàssic que
h és molt proper, el Decameró de
Boccaccio, que és trenta anys
anterior a la redacció dels Canterbury Tales. L'autor es presenta eli
mateix fent estada a l'hostal de
tabard, a Southwark, una tarda
d abril en qué hi arriben una trentena
de persones de diferents classes
socials—un cavalier i un escuder, uns
quants religiosos, un mercader, un
étudiant, un advocat (...)— que van
de pelegrinatge a Canterbury. A
1 hora del sopar, l'hostaler, un home
9r<as i d'ulls sortits, «que hauria estat
un bon mestre de cerimònies en un
anquet», a més d'afegir-se al romiatge, els proposa una diversió per
a ter més plaent el carni, atès que,
$e9ons que diu, està «segur que, tot
ent via, teniu intendo de fer barrila i
xplicar contes, perqué és evident
que no té cap gràcia cavalcar callats
Orn uns morts». L'entreteniment
exniSa1:. ®s Aue tots e's pelegrins
Pliquin quatre contes durant el
¡ at9e, dos d'anada i dos de tornada,
¡I P.e/ aman'r'hio amb l'oli nou de
nJol¡t, proposa que hi hagi un
mf1111 %er a qu' exphqui les histories
c> s e<difìcants i amenes: «sopará a
vOrreC nostre- aquí mateix, assegut
n a aquest pilar, quan haquem tor7 de Canterbury.»
a 'a literatura, el projecte de
Cha a er es va re<duir drasticament.
v¡ntU<ír nom®s va arribar a escriure
de¡vl <aOS contes complets i en va
¡ a¡xar un pareil de fragmentaos. Tot
ofere’’ 9 v'n1:ena ' escaig de relais
d'aa IXen Un de's m''l°rs panorames
la sa
temPs de canvi que marca
e| c^Ol?a me'tat del segle XIV, quan
ComePaltarcl de 'a tarcíor medieval
albarin<^Va a diluir-se amb la primera
da del món burgés.4

LA MÁSCARA DE BALTASAR PORCEL
PER

Baltasar Porcel, OBRES COM
PLETES. VOLUM VII: LES MÀSCARES. Edició a cura de Rosa
Cabré. Barcelona, Proa, 1997.

Ha aparegut recentment el volum
setè de les Obres completes de
Baltasar Porcel, que inclou tota la
producció teatral de l’escriptor i una
llarga série d'articles periodístics
sobre temes relacionáis amb el món
de l'espectacle. La primera part del
llibre es titula «Teatre complet» i
reprodueix l'edició —ja clàssica—
que, amb el títol Teatre, va publicar
el 1965 l'Editorial Daedalus de Palma
de Mallorca i que incloïa la versió
definitiva d'E/s condemnats (1959 en
primera edició), La simbomba fosca
(1962), E/genera/(1965), la particular
adaptació de L'inspector de Gogol
(1965) i les tres anomenades «peces
épiques»: Èxode (1965), Romanç de
cec (1963 en primera versió) i
Historia d'una guerra (1965). S'hi
afegeix ara Els dolços murmuris del
mar (1981), l'ùnica obra teatral
publicada posteriorment, i tres peces
inédites recuperades d'entre els
papers de l'arxiu de l'autor. Són Els
honorables (escrita probablement
l'any 1960), La qüestió social (que
sembla del 1964) i El buscador de
trésors (redactada cap a 1979). La
segona part del volum es titula
«L'espectacle de l'espectacle (un
dietari arbitrari)» i reprodueix, per
ordre cronologie, la versió catalana
d'articles apareguts entre el 1963 i el
1985 bàsicament a «Diario de Bar
celona», «La Vanguardia» i «Des
tino», juntament amb altres collaboracions sobre el tema a «Jano»,
«Madrid», «Tele/eXprés» i «Serra
d'Or». Són articles —també alguna
entrevista— sobre teatre, cinema,
televisió o cançô. I fins i tot alguna
incursió en l'àmbit del fútbol i el deis
toros. En general, el món de
l'espectacle és el pretext per al
comentan de l'articulista. El títol de
l'apartat ja parla de «dietari ar
bitrari», per la qual cosa no ha
I d'estranyar que en moites ocasions
I la referencia al pretext sigui pure

JAUME AULET

ment lateral o quasi inexistent. Això
provoca, però, que el lector que
nipotèticament s'intéressa en el
tema que aparentment dona unitat al
volum se senti una mica víctima de
l'arbitrarietat. Es podría questionar
també —i amb fonament— el criteri
de la traducció dels originals cas
tellans, r però aquesta és una
polèmica que sobrepassaria l'àmbit
de la ressenya d'aquest volum con
cret.
Completen el llibre un pròleg de
Rodolf Sirera (págs. 9-24), amb una
ràpida incursió en cada una de les
obres teatrals de Porcel, i un detallat
epíleg de Rosa Cabré i Monné —la
responsable de l'edició— (págs. 565593) que presenta i documenta el
material que s'inclou al volum. Bona
part d'aquest epíleg el constitueix un
brillant estudi titulat «Baltasar Porcel,
el teatre i el seu temps. Notes per a
una aproximado al teatre de Porcel»
(págs. 570-593). Mitjançant bàsica
ment el material conservat a l'arxiu
personal de l'escriptor, Rosa Cabré
perfila un panorama rigoros i molt
documentât del que és i ha estât el
teatre de Porcel. Hi trobem una
multitud de dades sobre l'elaboraciô
de les obres, sobre referents reals
dels quais parteix el dramaturg o
sobre reelaboracions, estrenes,
recepció de la crítica —inclosa la ra
diofònica—, declaracions a la premsa, etc. No hi ha dubte que aquest
epíleg constitueix a hores d'ara la
bibliografìa bàsica per a l'estudi del
teatre de Porcel i un bon com
plement erudit del conegut pròleg
de Joaquim Molas a l'edició de
Daedalus de 1965, el qual, i pel que
fa a la interpretació, ha esdevingut
amb el temps un autèntic referent
canonie.
Quant al material recopilat, la
principal novetat del volum la
constitueixen les tres peces inédites
que ara veuen la Hum per primer cop.
Els honorables —obra que, segons
informa l'editora, va ser llegida a
casa de Joan Triadú segurament
l'estiu de 1960— queda propera a
l'esperit d'E/s condemnats, si més no
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mentre treballava a ¡'editorial Plane
ta, cosa que permet localitzar-la l'any
1964. Queda per últim El buscador
de trésors, un petit complément
d'E/s dolços murmuris del mar, situât
al mateix escenari i amb personatges
récurrents. Segons explica Rosa
Cabré a l'epileg, es tracta d'una de
les escenes preparades el 1979 per a
la série de televisió «Una nit d'estiu»
i origen del que poc després s'havia
de concretar en Els dolços murmu
ris... L'escena pretén bàsicament la
caracterització psicológica d'un
buscador de trésors que camufla les
mancances de la realitat amb la
il-lusió d'una recerca inútil. En aquest
sentit el material té més components
narratius que no pas teatrals.
Al marge d'aquests tres afegits
inédits purament complementaos, el
conjunt de l'obra teatral de Baltasar
Porcel constitueix un bon exemple
de la utilització del généré per part
d'un escriptor que, sense una clara
vocació de dramaturg, busca la
renovado i la modernitat, per la quai
cosa es limita a temptejar el cami
amb els models europeus que té a
l'abast: l'existencialisme a Els condemnats, el teatre de l'absurd a La
sjmbomba fosca i el teatre épie a
Èxode, Romanç de cec i Historia
d'una guerra. Val a dir que, situais a
l'època, el résultat que n'obté és ben

(FO TO : RAREFI
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pel que fa a la idea de révolta contra
una societat convencional. El component existencialista de l'obra de
1959, amb l'angoixosa obsessió per
la mort per entremig, es limita ara a
un «cop de teatre» (pàg. 104) d'un
deis personatges, el quai en un
monbleg disserta sobre la consciència de la mort. Es tracta, en
definitiva, d'una peça menor i
plantejada de manera esquemática,
sobre la força de voluntat del
personatge que vol escapar deis
condicionaments d'una societat
tancada i asfixiant, la quai queda
representada per un matrimoni i els
seus tres filis. Cada un deis tres filis
exemplifica de manera força arquetípica una determinada actitud
aavant la vida. No h¡ falten els topics
vitalistes i individualistes explícitament ibsenians.
Les altres dues obres inédites són
més irrellevants. La qüestió social és
una breu farsa caricaturesca, amb
quatre personatges i sense decorat,
a mig camí entre peces épiques com
Romanç de cec i la parodia de
comédies com El general. Es tracta,
en paraules del mateix autor, d'una
«caricatura rápida, incisiva» (pàg.
311) de la burocratització, la
jerarquització i el conflicte de classes.
La intenció política h¡ és évident.
Porcel recorda haver-la escrita

EL CONJUNT DE COBRA TEATRAL DE BALTASAR PORCEL CONSTITUEIX UNA RECERCA DE RENOVACIÓ
I MODERNITAT.

satisfactori. Fins al punt que a la
primera meitat dels seixanta —i en
un context teatral català més aviat
pobre, tot sigui dit— Porcel esdevé
un dramaturg de primera línia i
reivindicat per la crítica com a
modèlic en cada un dels estadis de
l'evolució. Per a entendre el fenomen
des de la distància temporal, però,
cal no perdre de vista la idea del
tempteig. Porcel limita la seva
vocació teatral a l'accio del tastador.
Se'n surt de manera molt correcta,
però sense excessiu afany de
continuïtat. Segons Rosa Cabré,
Porcel no tira endavant com a
dramaturg perqué hauria necessitai
una escena catalana més professionalitzada i un públic més format.
Potser cal afegir també que si no
continua és perqué, després del
tempteig, no té res més a dir (vegeu
Antoni Bartomeus: Els autors, de
teatre català: testimoni d'una
marginado). Joan-Lluís Marfany ressenya el volum Teatre de 1965 i, des
d'una óptica interessada, parla de
final d'una etapa de provatura p®r
endinsar-se ja en el cami adéquat.
«Sembla ciar, dones, que el nostre
autor ha trobat finalment el seu carni
d'escriptor en un réalisme pregonament arrelat en una geografia i en
un moment historic molt concrets,
amb un sentit de traducció objectiva
de problemàtica col-lectiva, i, alhora,
dotat d'una forta càrrega poètica
que neix de les mateixes realitats
concretes en qué Porcel s'inspira.» t
critic comet evidentment un error de
prospectiva, però encerta la idea de
final d'etapa, un final que en el fons
esdevé clefinitiu. La reaparicl°
posterior amb Els dolços murmuri
del mar —una peça certamen,
interessant en la quai es barrege^
elements psicològics i simbòlics-^
s'ha d'entendre com un comple1116
del món narratiu de Porcel,--"e.
pecialment del de Reivindicado de
vidua Txing— més que no pas c°
una voluntat real de retorn al 9enj,pj
En aquest sentit, l'aparicio
buscador de trésors encara de
més en evidèneia la hipótesi.♦
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JOSEP GINER, FILÒLEG VALENCIA
per

Josep Giner i Marco, ÒBRÀ
FILOLÒGICA (1931-1991). Estudi
preliminar i edició crítica a cura
d’Antoni
Ferrando,
amb
la
coblaboració de Santi Cortés.
«Estudis del valencia actual»,
Editorial Denes, València, 1996.

Antoni Ferrando, amb la col-laboració de Santi Cortés, ha prestai
als valencians i a tots els catalans un
servei impagable recollint, en un bell
volum de més de de sis-centes
pagines, els escrits dispersos de
¿osep Giner, singular
singu
Josep
lingüista i
filòleg (València, 1912-1996), de qui
una persona que l'hagi tractat més
Que no jo hauria de tragar un perfil
huma en aqüestes pàgines. Però el
director de la revista «Serra d'Or»
m ha encarregat que parli de la
Publicació de la seva Obra filològica,
1 ho faig amb gust i amb agraïment
envers aquell home tan enamorat de
seva parla i tan clarivident en molts
aspectes.
rVaiS conèixer personalment Josep
biner a València un dia de 1951. Eli
eija empleat de Telègrafs i a les
oticines corresponents vaig anar a
Vobar-lo. Em va rebre molt amalernent, i la pobra gent que havia
Posât un telegrama degué esperar
Or?a, perqué durant una llarguissima
estona només va parlar de ïlengua i
e gramática amb mi, mentre la pila
e telegrames romania damunt la
aula... Després vam anar a dinar i la
^onversa continué. Una seva dèria
ra la de fer-me admirar per damunt
e tot Joan Coromines, a qui eli
Ta LS-sava una clevoció sense limits.
mbé m'explicà amb entusiasme
asSes s°bre el parlar valencia i sobre
ntj-jCtes etimològics que no he
c /Pat mai: l'origen de brou, del
q °,castellà, del sopar de les gents
a |,rrr|aniques, etc. Després, essent jo
-esVan9er, els contactes foren molt
art¡S|a'-ats' J° I' va'9 trametre algún
¡ c e i ell me'l comenta amb aquella
A116 el caracteritzava.
trebH ° arr|b Au'na acuïtat glossà un
epch rnei/ s°bre el castella antic
QUa°b a.f 'Impedir, obstaculizar',
la tv e Va treure amb Ferrer i Pastor
lrri.era edició del Diccionari de la
serví
va'9 publicar unes ob
éis rn'°nS' 'eS 9ua's' tot I ponderar
rn0|t .erits de l'obra (que en són
'< contenien també algunes

critiques. Trobant-me a Castellò, era
1'any 1962, vaig anar a portar-li Ia
ressenya: jo pensava que em
discutiría els meus punts de vista, i
em vaig quedar de pedra quan, amb
massa humilitat, m'amollà: «Ais qui
més saben els hem d'obeir.» Un
home, que jo admirava pels seus
grans coneixements, sobretot dels
parlars valencians de l'Horta i del sud
del domini, s'expressava d'aquella
manera enfront d'un jove amb una
formado plena de llacunes (que
encara no s'han cobert). Després ja
no en tinc quasi cap record fins l'any
1982, quan amb motiu del
cinquantenari del Diccionari General
de Pompeu Fabra (1932) vaig fer un
Parlament a la Universität de Bar
celona sobre les Normes de Castellò,
que també són de l'any 1932. En
Josep Giner hi fou present i, en
acabar la cerimònia, m'agafà per la
mànega per reptar-me: jo havia
llançat algunes critiques a l'arbitrària
ortografia de l'anomenada Academia
de Cultura Valenciana (aleshores
encara no era «Real») i ell em digué
que no els havia d'haver donat
bel-ligerància. Era del mateix parer
que Joan Fuster, que també em
sacsejà. Però jo aleshores encara no
coneixia prou bé el tarannà d'uns
sectaris i pensava que s'hi podia
discutir.
M'he entretingut més del compte a
parlar d'algunes de les meves
escadusseres trobades amb Giner, i
encara no he encetat el llibre. Tenint
en compte que els treballs que h¡ són
aplegats
ocupen
exactament
seixanta anys, horn no pot no
admirar des de bell començament
l'encert d'exposar de manera
planera un reguitzell de temes
importants en la presentació de la
llengua deis valencians. Josep Giner,
per motius economics, no tingué una
formació universitaria, el que potser
li hauria proporcionat un cert rigor en
el tractament de mant problema.
Però aquesta manca la compensava
amb un ull critic i una capacitai
d'observació extraordinaris. De
l'època d'abans de la guerra civil, jo
admiro els estudis sobre els reflexos
Matins en -ata i en -are i la conjugado
dels verbs en valencia. Són treballs
que
mostren
una
maduresa
envejable. També m'interessa posar
en relleu els esforços de Giner per

GERMÀ COLÓN DOMÈNECH

trobar el punt dolç en l'ortologia del
valencia, dins del sistema cataià i en
particular del dialecte occidental. En
les publicacions de després de la
guerra predominen els aspectes
dedicáis al lèxic, a l'etimologia i a la
dialectología. Ja en un treball de
1934 publicat a «El Carni» havia
donai mostres de la seva bona
preparació. Després va continuar
escrivint notes que hom no deuria
negligir. Amb quina pericia es
permet de dissentir del seu mestre
Fabra, que dona preferència a
solucions orientais menys genuïnes
que les occidentals; amb tot, ad
mirava sincerament el rigor del
gramátic barceloni; aconseguí d'aquest que preferís tapera en Hoc de
tápara, però no reeixí a fer-li canviar
nansa en ansa. Moites de les
observacions de Giner han estât
després recollides per l'lnstitut
d'Estudis Catalans (pensem en racó,
darrere i no recò, darrera) i per
Coromines. A propósit de la collaboració amb el gran etimòleg,
agraïda només parcialment per
aquest, haig de dir que algunes de
les idees que avaloren el Diccionari
etimologie català (i també el castellò)
són degudes a Giner. En aquest cas
està, entre força més, el notable
estudi sobre l'etimologia del mot
adés; alguna petita minva també és
deguda a enrònia del nostre amie;
per exemple, l'insòlit acudit que
abadejo 'bacallà' ve del portugués.
Josep Giner va fornir a Coromines
milers de fitxes, i això mostra el seu
carácter altruista; eli volia ajudar i
estimava la llengua per damunt de
tot.
El professor Antoni Ferrando ha
reeixit no sols a aplegar els fulls
dispersos de la producció de l'enyorat filòleg, sino que ha sabut
estructurar-los en deu apartats ben
triats i ha escrit una espléndida
introducció i confeccionat uns índexs
ben útils. A propósit de l'ajuda que
En Giner va prestar a Joan Coromines, Ferrando, com qui no ho fa,
deixa caure que ambdós linguistes
tenien similars virtuts i vicis: una gran
memòria, molta lectura, grans dosis
d'intuíció, tendència a interpretar els
fets d'acord amb un «parti pris»,
manca de control de les dades, que
sovint són citades de memoria;
afegiré que compartien un patrio-
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A cura d ’Antonia Sabater
•
Primera part de les memöries
d’un escriptor mallorqui
especialment destacat com a
poeta i com a polemista en la
qiiestio dels «xuetes». Un
panorama extraordinari sobre la
vida de Mallorca al segle passat i
als primers anys del segle XX.

•
En cocdicio amb la Universität de les Ilies
Balears (Departament de Filologia Catalana).

•
Dariers tftols de la col leccio:
Teatre i poesia,
Albert Burguny i Castello.
Poemes i traduccions, Miquel Forteza
Pinya.
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tisme massa arrelat, que els duu a
creure que el català ho ha inventai
tot i que les llengues dels altres
pobles només havien d'imitar les
nostres troballes. Això són vicis i
virtuts, però aquestes darreres hi
predominen sens cap mena de
dubte. Hom em permetrà encara de
contar una anècdota. Després de la
guerra civil, i potser també en fou
consequència, Josep Giner (mutilat
al front de l'Èbre) sofri d'una mena
de mania persecutòria. Creia que la
policia franquista el vigilava amb uns
raigs invisibles com a càstig pel fet
d'escriure en català. Un bon dia de
1967 va fugir a l'estranger; aleshores
En Coromines, molt preocupat, es va
dirigir al doctor Sànchez Gozalbo i a
mi per tal de localitzar-lo. Havia
passat per Basilea ràpidament, però,
quan jo vaia rebre la carta de
Coromines, el nostre amie ja era a
Praga, d'on pensava anar a Bucarest;
vaia cuitar a posar-me en contacte
amo lordu lordan, qui em comunica
que si que havia estat en aquesta
ciutat, però que ja havia sortii cap a
Sofia (i, deia, «potser que farà punta
a Moscou...»). Després Giner, via
Roma, tornà a casa, gràcies a
l'enèrgica decisió del pare Batllori.
Això mostra l'afecte que Joan
Coromines professava al seu amie.

L'afecte també es manifesta en
traslladar-se expressament a Valencia
el 1985 per visitar-lo i per fer-hi una
romàntica conferència sobre e1
«mossàrab» i els roders, conferencia
que ha donat Hoc a algún ironie
divertimento.
.
Voldria acabar aconsellant e|s
filòlegs valencians que llegeixin 1
meditin les pàgines d'En Giner. En
trauran gran profit. El que hi na
d'exageració en la balança de vicis
virtuts ja ha estat posât en evidencia
per Antoni Ferrando, tant en a
introdúcelo com en les notes. Voldn
insistir encara en la gran generosi
d'En Josep Giner i en la seva poslCl.
a favor d'una millor integrado de
modalitat valenciana en la
literària comuna; aixi mateix, a 'aV|a
d'una divulgado didáctica de
filologia de cara als seus manipula
desinformats conterranis, tot te
compatible la defensa del patrirn^^
linguistic valencià amb la u.n
irrenunciable de la llengua caíala
L'entusiasme per l'idioma i el Pre9un
coneixement que eli en tenia son
model a seguir. ♦
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NOTES DE LECTURA
EVOCACIÓ VITAL
Francesc Cande!, LES MËVÈS
ESCOLES. «Columna assaig», 15,
Columna Edicions, Barcelona,
1997.

«Pedrolo contra tot.» Més enllà del
tòpic, es presenta la consciència de
l'escriptor que reacciona davant els
fets i les anècdotes que narra. Amb la
naturalitat d'una prosa col loquiai,
directa i fresca, que sembla defugir
—si això fos possible-— la literaturitat,
hi destaquen l'enginy i la lucidesa del
novel-lista que pensa en veu alta i
jutja sense embuts, parapetat amb el
silenci del monòleg. Sovint Pedrolo
filosofa, questiona fets, intencions, es
critica eli mateix, i manifesta la pròpia
inseguretat, la incoherencia personal:
«vise en contra deis meus principis»
(pàg. 221). Hi ha moments en qué la
causticitat
crítica
revela
una
ingenuTtat idealista. Però, més enllà
del tret ideologie, Pedrolo transmet
amb l'ajut de la memòria —és
especialment suggestiva la del nen i
l'adolescent— un seguit de vivències
d'una humanitat penetrant, sense
abandonar mai el contrapunt critic.—
G.O. de L.B.

Premi de la Fundado Ramón Trias
Fargas 1997, en aquest llibre l'autor
fa un recorregut mental per uns anys
vius a la seva memoria i expressa
I elogi, l'admiració o el rebuig pels
seus mestres. El to afectuós, sense
especiáis nostálgies, contrasta amb
I ambient social que vivía Barcelona:
primerament la dictadura, després la
república, i finalment la guerra. Com
acostuma a passar, l'autor veu l'ensenyament d'avui despersonalitzat, i
valora la ded icació sincera —«vocacional»—, prestigiosa, deis mestres
del primer tere del segle. Fet i fet, les
coses han canviat molt i la
comparado sembla molt difícil i
Potser no del tot justa. Candel fa el
rePas de les quatre escoles on va
estudiar: la primera, la del seu pare,
A^Je compra El Cató i l'estudiaven UN TEXT D'HISTÖRIA MEDIEVAL
Piegats al vespre; la segona, una
mena de guardería, propietat d'un Josep Moran i Ocerinjauregui,
matrimoni; la tercera —a les Cases CRONICÖ DE PERPINYÄ (SE
arates—, iniciada amb la república, GLE XIII). «Biblioteca Serra
era pública i gratuita, i depenia de d’Or», 198, Publicacions de l’AbafAjuntament; la quarta és aquesta dia de Montserrat, Barcelona,
ateixa escola, capgirada per 1998.
ambient de la guerra. A més d'anécJosep Moran i Ocerinjauregui, pro°tes i costums certament envejables fessor titular de la Universität de
es de la nostra perspectiva, h¡ veiem Barcelona i membre de la Secció
Passar aquells pedagogs conspicus Filológica de l'institut d'Estudis Ca
¡ntC°T.. Alexandre Galí— que talans, ja ha publicat minuciosos
Sor-° . Iren al país el métode Montes- estudis sobre textos medievals cata
DeH 1 - P.ropiciaren una renovació lans que l'acrediten com un excel-lent
U a9Ógica que la guerra estroncá. coneixedor de la llengua antiga i de
re a evocac¡ó viva, d'impossible la gramática histórica catalana. Ara
~ uPeradó, que pot agradar a ens ofereix una edició de l'anomenat
pe rnor'al¡stes, mestres i encuriosits Cronicó de Perpinya, de la segona
ror- aquests anys de la nostra historia meitat del segle XIII, conservât
recent.__ G.O. de L.B.
fragmentàriament a la biblioteca del
monestir de Montserrat, on arribà
per donació de la familia Vila-Abadal,
Un N°U dietari
que el tenia al Cavalier, de Vidrà. Les
notes de l'edició ens donen igual^an«ei de Pedroïo, DÏÂRÏ 1986.
ment un bon nombre de précisions
Bam alanci», 317, Edicions 62, de tipus historie, bé que en conjunt,
•■Îfcelona, 1998.
segons que assenyala Moran mateix,
el text, que va del començament del
¡nèditPersonal —en bona part mon fins al 1284, «no aporta grans
a I ■ alguns fragments se n'editaren novetats historiogràfiques, per tal
Ve|-|istrevista (<EI Temps»— del no- com la major part deis personatges i
certs a' 9ue va anotant dia a dia deis fets a què es refereix son ben
C|Uotir|eS ■ even‘m ents I la propia coneguts», llevat d'algunes noticies
cr(tic lanitat, tot amarat d'un sentit locáis referents al Rosselló i a
Lafa;y9a voltes estripat i lacérant. l'Empordà. El detallat estudi lingüistic
a Aue envolta el llibre ja ho diu: permet de constatar el carácter

hibrid catalanooccità i dialectal d'aquest text perpinyanès.— F.A.
EL ROMANTICISME A CATALUNYA
EL SEGLE ROMÀNTIC. Actes del
Col-loqui sobre el Romanticisme.
Vilanova i la Geltrù, 2, 3 i 4 de
febrer de 1995. Biblioteca-Museu
Victor Balaguer, Vilanova i la
Geltrù, 1997.

L'any 1995, tot commémorant el
centenari i el cent cinquantenari
d'escriptors tan importants com
Verdaguer, Guimerà o Josep Yxart, la
Societat Verdaguer, conjuntament
amb altres entitats, va organitzar
quatre col-loquis sobre el Segle
Romàntic, que van permetre de
reunir els millors especialistes d'arreu
del mon, de debatre una série de
problèmes sobre el Romanticisme i
de fer tot d'aportacions importants
sobre els nostres escriptors romàntics. L'edicié de les actes
d'aquests quatre col-loquis s'ha fet
esperar, com és massa frequent al
nostre pais. Ara, perd, podem saludar
l'apariciô d'un gruixut volum que
conté les ponèneies i les comunicacions del col-loqui célébrât a
Vilanova i la Geltrû, precedides d'un
parlament de Ricard Torrents,
president de la Societat Verdaguer,
en la inaguracio de l'any del Segle
Romàntic, i de la conferència
inaugural d'aquest mateix any, fêta
per Arthur Terry a l'Ajuntament de
Barcelona, titulada «El romanticisme
català: una perspectiva europea?».
Les cinc-centes pàgines del col-loqui
de Vilanova ofereixen, després de la
conferència inaugural d'Eustaqui
Barjau sobre el romanticisme
alemany, diverses seccions sobre
bases tedriques del romanticisme,
recepcio del romanticisme, els
romàntics catalans i Victor Balaguer, i
la conferència de clausura de Josep
Fontana sobre el romanticisme i la
histôria nacional catalana. L'ediciô ha
estât fêta a cura de Manuel Jorba,
d'Antènia Tayadella i de Montserrat
Comas, a qui cal agrair les hores que
hi han dedicat perquè l'obra sortis
amb pulcritud i amb elegància.
Desitgem que ben aviat puguem
tenir al carrer les actes dels col-loquis
restants de Vie, del Vendrell i de
Tarragona.— B.B.
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BELLES ARTS I ESPORTS
Perejaume: El paisatge és rodó.— Vic,

H, Associació per a
les Arts
Contemporànies i Eumo Editorial, 1998.
96 pàgs. il ls.— 1.500 ptes.
CIÈNCIES APLICADES
Josep Borras - Damià Borras: La cuina

dels menorquins. Presentació de Pere
Melis Pons.— Barcelona, Columna
Edicions, 1998. (Columna Cuina, 4). 318
pàgs.
Carme Casas: Gaig.— Barcelona, Edi
cions 62, 1998. (Restaurants amb
Estrella, 6). 160 pàgs.— 2.200 ptes.
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periodística.— Barcelona, Déria Editors,
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ptes.
Tahar Ben Jelloun: El racisme explicat a
la meva filia. Traducció d'Ernest Folch.—
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1.200 ptes.
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altres escrits.— Barcelona, Deria Edi
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ptes.
Pedagogia
Teresa Duran - Roser Ros: Primeres

literatures. Llegir abans de saber llegir.
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Barcelona, Editorial La Galera, Pirene
Editorial, 1998. (Deixeu-los llegir). 174
pags.— 1.700 ptes.
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1998 (Biblioteca
Universitaria. Historia de la Llengua).
2.396 págs.
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Barcelona, Columna Edicions,1998. 120
pàgs.— 1.500 ptes.
Rosa Leveron! - Josep Palau i Fabre:
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el Japó. Traducció de Ferran Toutain.—
Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Columna Butxaca, 21). 96 pàgs.
Novel-Ia
Martin Amis: Tren de nit. Traducció

d'Armand Carabén va der Meer.—
Barcelona,
Editorial Anagrama
i
Editorial Empúries, 1998 (AnagramaEmpúries, 3). 160 pàgs.— 1.800 ptes.
Machado de Assis: El senyor Casmurro.
Traducció de Xavier Pàmies.— Bar
celona, Edicions Quaderns Crema,
1998. (Biblioteca mínima, 53). 284
pàgs.— 2.700 ptes.
Roser Atmella: El nedador.— Barce
lona, Edicions Quaderns Crema, 1998.
(Biblioteca minima, 55). 246 pàgs.—
2.100 ptes.
Alessandro Baricco: Terres de vidre.
Traducció de Mercè Canela.— Bar
celona Edicions de La Magrana, 1998.
(Meridiana, 27). 208 pàgs.— 1.700 ptes.
Saul Bellow: L'autèntica. Traducció de
Victor Compta.— Barcelona, Edicions
62, 1998. (El Balancí, 319). 116 pàgs.—
1.500 ptes.
Karel Capek: La guerra de les salaman
dres. Traducció de Núria Mirabet.—
Barcelona, Edicions Proa, 1998. (A tot
vent). 296 pàgs.— 2.200 ptes.
Bruce Chat^vin: Al turó negre. Traduc
ció d'Ernest Riera.— Barcelona, Edi
cions Destino, 1998. (L'àncora, 109). 366
pàgs.— 2.950 ptes.
Agatha Christie: Cita amb la mort.
Traducció de Jordi Garcia.— Barcelona,
Columna Edicions i Edicions Proa, 1998.
(Agatha Christie, 15). 202 pàgs.— 995 ptes.
Agatha Christie: Testimoni mut. Tra
ducció de Gonçal Oliveros.— Barce
lona, Columna Edicions i Edicions Proa,
1998. (Agatha Christie, 16). 264 pàgs.—
995 ptes.
Núria Esponellà: Gran Café.— Barce
lona, Columna Edicions, 1998. 214 pàgs.
Ramon Ferrerons: La destral i Parrei.—
Barcelona, Viena Servéis Editorials,
1998. (Narrativa El Mirali, 5). 128 pàgs.
Josep M. Fonalleras: La millor guerra
del món. Premi Ciutat de Palma Llorenç
Villalonga de novel la, 1997.— Barce
lona, Edicions 62, 1998. (El Balancí, 324).
160 pàgs.— 1.700 ptes.

Àngels Gardella: El mestre de dibuix.—

Barcelona, Edicions 62, 1998. (El Balancí,
322). 172 pàgs.— 1.700 ptes.
Carme J. Huertas: Bolets verinosos.—
Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Clàssica, 263). 164 pàgs.
Robert Saladrigas: El sol de la tarda.—
Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Columna Butxaca, 24). 268 pàgs.
Quentin Tarantino: Jackie Brown. Guió
basat en la novel-la «Rum Punch»
d'Elmore Leonard. Traducció de Laura
Escorihuela.— Barcelona, Editorial
Empúries, 1998. (Narrativa,74). 188
pàgs.— 1.200 ptes.
Tomek Tryzna: La senyoreta Ningù.
Traducció d'Anna Rubió i Jerzy
Slawomirski.— Barcelona, Edicions 62,
1998. (El Balancí, 323). 310 pàgs.— 2.500
ptes.
Antonia Vicens: Febre alta.— Barce
lona, Edicions 62, 1998. (El Balancí, 321).
142 pàgs.— 1.600 ptes.
Obra completa
Lloren^ Villalonga: Obra completa, III

(Novel la, III).— Barcelona, Edicions 62,
1998. (Clàssics catalans del segle XX,
81). 472 pàgs.— 4.990 ptes.
Poesia

Josep-Ramon Bach: Viatge al cor de Li
Bo.— Barcelona, Columna Edicions,
1998. (Àuria, 85). 62 pàgs.
Antoni Botey Sedó: Travelling.—
Palma, Universität de les Illes Balears,
1998. (Xerrac elèctric, 1). 34 pàgs.— 900
ptes.
Bertolt Brecht: Poemes i Cannons.—
Barcelona, Edicions 62, 1998. (Poesia,
10). 80 pàgs.— 1.200 ptes.
David Castillo: Game Over. Premi
Carles Riba 1997.— Barcelona, Edicions
Proa, 1998. (Óssa Menor, 184). 88
pàgs.— 1.600 ptes.
Vinyet Panyella: Jardi d'ambre. Pròleg
de Carles Duarte i Montserrat. Premi de
poesia Ribas i Carreras 1997, XXXIII
Premis Recvll.— Barcelona, Columna
Edicions, 1998. (Poesia Crema, 200). 74
pàgs.
Vicent Penya: Desig de terra. I premi
Ciutat de Terrassa Agustí Bartra.—
Barcelona, Edicions 62, 1998. (L'Escorpí
poesia, 187). 64 pàgs.— 950 ptes.
Prosa
Francesc Orteu - Biel Perelló - Gabriel
Salvado: Petita enciclopèdia catala

na.— Barcelona, Edicions Quaderns
Crema, 1998. (Mínima Minor, 77). 92
pàgs.— 950 ptes.
Ken Sano: Les quatre estacions. Un
retrat japonés de Catalunya.— Barcelo
na, Grata Lectura, 1998. 176 pàgs.—
1.890 ptes.

Infantil
Fava, faveta... Adaptado de Miquel

Desclot. Illustració de Jesús Gabán.—
Barcelona, Editorial La Galera, 1998.
(Popular, 37). 28 pàgs.— 1.190 ptes.
Historia de Tabalet. Adaptado de
Teresa Codina, Marta Mata, Eulàlia
Valeri. Il lustració de Pere Joan.—
Barcelona, Editorial La Galera, 1998.
(Popular, 36). 28 pàgs.— 1.190 ptes.
William Mayne: Pandora. Il-lustracions
de Dietlind Blech.— Barcelona, Editorial
Zendrera Zariquiey, 1998. 24 pàgs.
il-ls.— 1.600 ptes.
Kate Petty - Axel Scheffler: En Pol
planta un gira-sol. Un /libre de natura
amb llavors de veritat.— Barcelona,
Edicions Destino, 1998. 16 pàgs. il ls.—
1.550 ptes.
Kate Petty - Axel Scheffler: La Gemma
planta un rave. Un Ilibre de natura amb
llavors de veritat.— Barcelona, Edicions
Destino, 1998. 16 pàgs. il ls.— 1.550
ptes
Sant Jordi! Sant Jordi! Adaptado de
Jordi Vinyes. Il lustració de Cristina
Losantos.— Barcelona, Editorial La
Galera, 1998. (Popular, 35). 28 pàgs.—
1.190 ptes.
Jordi Sierra i Fabra: Els grans s'han tor
nat bojos. Il-lustracions de Federico
Delicado.— Barcelona, Columna Edi
cions, 1998. (Xip verd, 7). 120 pàgs. il ls.
Juvenil
Joaquim Carbó: La casa sobre les

mines.— Barcelona, Columna Edicions,
1998. (Xip blau, 13). 168 pàgs.
Pau Joan Hernández: L'ombra del
Stuka.— Barcelona, Editorial Empúries,
1998. (L'Odissea, 98). 156 pàgs.— 1.200
ptes.
Josep Lorman: El malefici dels Da.
Premi Joaquim Ruyra 1997.— Barce
lona, Columna Edicions, 1998. (Columna
Jove, 142). 182 pàgs.
Miquel de Palol - Xavier Moret: La
venus del Kilimanjaro.— Barcelona,
Editorial CruTlla, 1998. (Club, 30). 206
pàgs.— 1.550 ptes.
Robert Saladrigas: Histories a mig
cami.— Barcelona, Columna Edicions,
1998. (Xip Blau, 11). 100 pàgs.
Rafael Vallbona: Estiu a Menorca.—
Barcelona, Editorial CruTlla, 1998. (Gran
Angular, 91). 138 pàgs.— 975 ptes.
Rafael Vallbona: Recanvis Luna. Premi
Columna Jove 1997.— Barcelona,
Columna Edicions, 1998. (Columna
Jove, 137). 120 pàgs.—OBLIT BASEIRIA

Tea tre
Toni Cabré: Viatge a California. Premi

Josep Ametller 1997.— Barcelona,
Edicions 62, 1998. (El Galliner, 162). 80
pàgs.— 1.100 ptes.
Henrik Ibsen - August Strindberg:

Teatre. Traducció de Jem Cabanes.—
Barcelona, Edicions 62, 1998 (MOLU,
47). 410 pàgs.— 1.500 ptes.
LLIBRES PER A INFANTS I ADOLES
CENTS

Coneixements
Daisy Corning - Stone Spedden: Polar.

Un osset al Titanic. Il-lustracions de Laurie
McGaw. Introduced de Leighton H.
Coleman III.— Barcelona, Edicions Destino, 1998. 64 pags. il ls.— 2.900 ptes.
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MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 306

TARGETA DE VISITA

Nùmero 181

per Amanci Mestre i Tirador

Concurs

Definició: Ha demostrat de manera fefaent des de la

Un lot de llibres sera sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema num. 306 de
mots encreuats que hagin estât enviades abans del dia 5 de juny a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les trenta-vuit respostes
correctes, d'entre les quaranta-una
que han estât rebudes a temps, corresponents al problema numéro
304, el lot de llibres ha correspost a
Lluis Colom i Farré, de Barcelona, a
qui serà properament enviât al seu
domicili.

televisió que la joventut i la veterania poden anar ple-

gades.

BARTOMEU DONDÉ I CHEDE
Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les
respostes correctes a aquesta "targeta de visita
num. 181 que hagin estât enviades abans del dia 5
de juny a: "Serra d'Or", targeta de visita, apartat
244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les tren
ta respostes correctes, d'entre les trenta-tres que
han estât rebudes a temps, corresponents a la
"targeta de visita" num. 179, el lot de llibres ha
correspost a Conxita Nadal i Oller, de Caçà de la
Selva (Gironès), a qui serà properament enviât al

seu domicili.

HORITZONTALS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posa ales, purament metafòriques, als peus. Esquerda.
Poblé de l'Alta Ribagorça. Fa caure la cara de vergonya.
Forma prefixada del mot grec «èsser». Sino que. Haviem quedat que una a, oi?
Pseudònimi de Solsonès.
Municipi despoblat de l'Alfara dels Ports. No en té prou.
Municipi de l'Alta Cerdanya. Dificultat de restar dempeus.
L'home de fer la feina. En l'afany sortint de Calaf.
Aguanta tots els giravolts. Teixit de coto que fa uns soles com d'uralita, però
molt reduïda.

9.
10.
11.
12.

Monument funerari, però sense el difunt.
Manyac tigresc. Tros gros de pasta.
Sumaria embarcació. L'afecta I'estructura molecular.
Surt amb la neu traidora. Mortífer.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 304

VERTICALS:

Jo mateix, per no haver d'anar mes lluny. Ve en la cera de I'Oest. L'Ellen va fer
estralls, la recordeu?
2. Te els carpels concrescents en un sol ovari; quina pega, oi? Simbol quimic.
3. Emirat independent d'Arabia. No, noi: aquest no paga.
4. Planteu-hi una u sense contemplacions. Fer-hi un motiu al voltant. Lligar caps
5. Jo, aquell dia a Siena. Llastima!, tan be com anävem!
6. L'Espinas el va fer a peu. Contraccio.
7. Embarcacio lleugera de regates. Eguinar. Una e tanca la columna.
8. Alhora, plegats. Feia un gran paper quan van comengar a engegar canonades.
9. Vibracio de I'aire. Troba que no hi ha cap altre sistema de govern que sigui millor
que la monarquia.
10. Grau de Sensibilität de pel-licula. Dit de certs nervis, venes i arteries de la cama.
Si, es necessari.

1.

solució a la

targeta de visita

núm. 179

MARIA MERCÈ ROCA I PERlCH

per JOMA
Líocooríl que

V
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