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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 més breus, com mes condensades, més
probable será que puguem publicar-les. D'altra banda, no ens podem comprometre a mantenir correspondencia sobre les comunicacions adre^ades a aquesta secció.
Red.

LES PÖLISSES D'ASSEGURANCES
SOBRE LA VIDA DE LLUÍS
COMPANYS

A l'interessant llibre El consell
de guerra a Lluís Companys del
Professor Josep M. Figueres
(Ed. Proa, 1997), com abans a
Exili i mort del president Com
panys de l'historiador Josep
Benet (Ed. Empúries, 1990), he
trobat reproduít el testament
holbgraf de Companys escrit la
vetlla del consell de guerra.
El segon parágraf del testa
ment diu textualment: «Deixo a
la meva filia, María, els béns o
drets que pogués tindre al seu
día a Catalunya, avui incautats.
Recordó que tiñe signades
pólisses d'assegurances al Bañe
Hipotecan d'Espanya (sie) a
favor deis meus filis i de la
meva primera muller. Además,

una altra pòlissa per al cas de
mort violenta com ara. Les
dites tres polisses, de 50.000'Pts. cada una no han estât
satisfetes per causa major, però
no les cree caducades i demano
que es facin les indagacions o
gestions necessàries i ho dema
no i confio a la meva germana
Ramona.»
Malgrat el neguit i el desassossec del moment, la seva
disposició està redactada amb
claredat, però amb la confusio
de l'entitat asseguradora, que
era el Banco Vitalicio de Espa
ña, fundat a Barcelona el 1880
—l'Hipotecari no ha estât mai
una companyia d'asseguran
ces. I les polisses contractades
eren dues: la núm. 140.615, de
50.000 ptes., i la núm. 141.545,
de 150.000, contractades el 2

CAPDEVILA
JO!ERS ! ARGENTERS
A LA ClUTAT DE BARCELONA

CARRER. PAU CLARIS
ENTRE ARAGÓ I CONSELL DE CENT
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de maig i el 14 d'agost de 1934
respectivament.
El sotasignat va entrar a
treballar al Banc Vitalicio el dia
2 de gener de 1934, a la Seccid
Actuarial, i ara en recuperar la
documentacid he pogut recordar, amb una certa emociô, que
vaig calcular el full previ a
l'emissio de la pôlissa num.
140.615, quan jo era un jovencell de disset anys.
Després d'un llarg parèntesi,
molts anys més tard vaig tenir
l'oportunitat de veure l'expedient obert amb motiu del
certificat de defuncio que va
presentar a la companyia un
représentant de la familia, per
tramitar la liquidacid de les
polisses als respectius beneficiaris.
Amb posterioritat, el Banc
Vitalici va rebre una carta de la
filla del president, Maria Companys de Gally, datada a Mèxic
DF 1'11 d'abriI de 1947, que va
ser contestada el 7 de maig; la
primera carta demana informacid sobre la situaciô de les
polisses i la segona és redactada amb una mica d'ambigüitat, prdpia de la temença de
traspassar l'estricta legalitat
franquista vigent.
Amb el transcurs del temps,
l'alleugeriment legislatiu i la
bona voluntat de l'entitat
asseguradora, es van poder li
quider totes dues polisses per
mitjà de la germana del difunt
president, Ramona Companys i
Jover, que dévia haver rebut
poders de la primera esposa de
Lluis Companys, Mercè Micd
Busquets, i també n'hi havien
atorgat els seus fills Lluis i Maria
Companys Micd. Hi ha un
document sobre la incapacitat
de Lluïset, lliurat pel doctor
Tison, director de la Casa de la
Salut de Saint-Mandé (Seine),
el 27 de desembre de 1950, en
què fa constar que hi havia
estât ingressat el 23 de
desembre de 1941, o sigui,
molt després del moment en
què el seu pare el buscava,
l'estiu de 1940.

Es va poder pagar la primera
de les pâlisses en set terminis,
prèvia liquidacio de l'impostde
drets reials, per un import total
de 38.837,45 ptes., que es va
anar lliurant periôdicament a
Ramona Companys. Cal remarcar la bona disposicid del
Banc Vitalici i del seu personal
administratiu, que orientaren la
familia d'aqui, molt abans que
el decret de desembre de 1966
déclarés extingida la responsabilitat politica de Lluis Com
panys i autoritzés la devolucio
del seu patrimoni —ben
exigu— embargat.
Un breu afegitô de record
Personal: durant l'ultim curs de
batxillerat o el primer de Dret
—no ho recordo exactament—Lluis Companys va estar allotjat
al domicili del meu avi matern,
Manuel Ametllô Bodet, fill °e
Sort (Lleida) i amie del pare de
Lluis, al carrer de Mendizâba,
13, 2n. (avui, Junta de Comerç),
de Barcelona.
En rellegir els ultirns escrits
del president Companys i ara ®
llibre de J.M. Figueres, amD
l'epileg d'Heribert Barrera,
«Sort, dissort i mort
e
president Companys», recor
dant la seva apassiona^
trajectoria politica, i la se. ,
injusta i tràgica mort, tam
vull tornar a recordar allô 3
bonic que diu «un bell rn°^
tota una vida honora».
Manuel Piniés Ametllô (E3arc
lona).
......................

Tr|AN
GULAR
je
A les «Cartes al Director”
molts diaris n'hi ha moites q
s'escandalitzen de les petiç1
sorgides de l'Església cataaefl
suggerint que l'Església# .
general, demani perd0
suport explicit que va d°n g|
la dictadura passada, o sig '
bàndol révoltât de la dar
guerra civil.
fant,
Dones be, jo mateix, d
vaig veure brutals ba
sades als carrers de Barc®
des del mateix 19 de ju 1
LA

NOSTRA

GUERRA

del 18) de 1936. I també podría
explicar els bestials assassinate
dels professors Codonyer, un
pare i tres fills junts, de la meva
escola de Cerdanyola.
Però eren tres bàndols, reconeguem-ho. Tres bàndols pel
cap baix, amb guerra o semi
guerra entre ells, que fins i tot
no van trigar gaire a desdoblar
se.
Primer: Front Democràtic:
Generalitat més República. Segon: Front Revolucionan: FAI AIT - CNT - POUM - «incontrolats» - «Patrulles de control»,
en deien; probablement també
incontrolades - alguns partits
marxistes. Tercer: Comandaments i soldats de lleva de
lexèrcit révoltât (no pas tôt
' exèrcit, una part només), i
pocs voluntaris ultres espanyolers.
El primer bándol, enfront deis
insurgents del tercer, va sortir a
apagar les flames; el segon va
neixer espontániament, aprotitant el desgavell sagnant
créât pels que s'havien aixecat
en armes; i els components
u aquests dos fronts, inesperadament junts, van combatre
la rebel lió i la van vèncer.
Pero el front revolucionan va
tenir més força, i algunes de les
seves fraccions es van fer seu
ordre públic, allô de «la calle
es rnia», si bé després, i de
m|ca en mica, aqüestes frac
cions van anar essent reduïdes,
encara que no del tot.
a Seu de Tarragona, en la
Persona del seu cardenal, Vidal
L Barraquer, Primat de les
$sPanyes i mort a l'exili a
Uissa, no va desnonar mai el
r°nt leqal.
anupst front,
front
egal- I aquest
?oncs- en qu
quedar-se amb
orces armades
---- ~s minoritàries,
també va perdre; encara que
exhibís unes estructures que,
Per molt legitimes que fossin,
J'en una estatua amb peus
d ergila.
H
Le ferotgia antireligiosa d'al-

guns revolucionaris va ser la que eli és farmacèutic) és el
que va tenir més ressô, na- lèxic. Membre del Centre
turalment. I, per damunt de tôt, Excursionista de Catalunya, les
el va tenir perquè el bàndol seves estades arreu dels Països
«nacional», o sigui faccids, va Catalans l¡ han permès d'am
atribuir aquesta ferotgia —amb pliar el coneixement de les
l'assentiment i les benediccions diverses modalitats de la
de l'Església majoritària— a la llengua.
Aquest és el seu primer llibre,
totalitat del front democràtic;
que només era laie, exactament que ha ordenat com un
com ho és l'actual Estât vocabulari de 1.300 paraules,
començant per la paraula «ma
espanyol.
Tôt va anar aixi, molts hi érem. re» i afegint-hi les derivades.
Les nostres pràpies families, Els vint-i-set capitols son molt
més tard, ens van titllar de detallats. Per exemple: macroconsentidors dels que treien relleu de les superficies rococadàvers de religiosos dels ses; corree, rasa, llau, etc.;
seus ninxols per exposar les coves, balmes i avenes; els colis
momies, per exemple, al carrer i els congostos; muntanyes
més baix de Sant Pere, davant amb morfologies especiáis;
mont i munt; els noms dels vesdels Camils. Jo hi era.
I, pensant en l'entesa ne- sants segons l'exposició solar...
L'obra és escrita amb molta
cessària, demanaria als qui no
se senten agraïts a l'Església gràcia i un extraordinari conei
catalana, representada pel xement del terreny. L'autor ha
bisbe Carrera, que llegissin «El sabut ordenar els materials, de
gran refus», o sigui, el capitol vegades força complexos, en
VIII de Les dues traditions del capitols arrodonits. Domingo
canonge Caries Cardô, escrit és home de matisos i per aixô
entre 1938 i 1943. Aquest les definicions son magnifiques.
capitol, per expressa voluntat Pensem que ha buidat els dicde l'autor, no es va publicar fins cionaris Alcover-Moll, Corol'any 1977 (éditorial Claret, mines i Aguiló, a més d'altres
.
1994)
— Ermengol Passola vocabularis especialitzats, i no
oblidem els materials de la seva
(Barcelona).
collita. Jo encara hi afegiria
EL LÈXIC GEOGRÀFIC DE CAR «coll», en sentit d'aturonament,
que Ramon Amigó ha trobat a
LES DOMINGO
L'edicié d'Els noms de les Siurana i els seus verals;
formes del relleu de Caries «cingla», Henea de terra entre
Domingo i Francàs (Institut cingle i cingle, una altra
Cartogràfic de Catalunya i descoberta d'Amigó; «lloanSocietat d'Onomàstica) ha ca», pedra plana i grossa, i
passât massa desapercebuda. potser «comellar», que és una
L'autor, professor de català des coma petita conreada.
L'obra de Caries Domingo és
de 1962, deixeble de Joan
Triadú, va fer classes a l'època una enciclopèdia lingüistica del
franquista en llocs modestos i relleu i alhora un trésor
també per correspondència. geogràfic. Coromines sens
Ha col-laborat sovint a la revista dubte l'hauria aprofitat, però
«Escola Catalana», on ha no hi va arribar a temps, i no
recollit elements de meteo dubto que el savi dialectòleg
rologia popular (pedregades, Joan Veny en traurà profit. El
pluges) i noms populars de nom de les formes del relleu és
fruités i verdures. La seva un producte cientific, però que
especialitat en llengua (tot i no dubto que interessarà tots

Sl

els publics sensibles per la
llengua, la muntanya, i fins i tôt
l'àmbit urbà, ja que la gent de
ciutat té un vocabulari molt
pobre sobre el relleu.— Albert
Manent (Barcelona).
EN DEFENSA DEL DIEC

No estic gens d'acord amb les
manifestacions desproporcionades del senyor Lluis Marquet
en la seva carta respecte del
Diccionari de la
llengua
catalana de l'IEC (vegeu «Serra
d'Or» de març de 1998). Es
tracta d'un bon diccionari, com
ja han dit molts lingüistes de
debà, dins les seves carac
téristiques, és a dir, normatiu
en relacio amb la llengua
general i que no pretén d'ésser
ni enciclopèdic ni de terminologia especialitzada. Cal
tenir en compte, a més, que
realitzar un diccionari és una
feina molt complexa, i per aixà
és natural que a la primera
edicid hi hagi errâtes i imperfeccions; perd, de tota
manera, aquest diccionari no
en conté tantes com en ténia la
primera edicid del Fabra,
malgrat que havia estât
corregit per Josep Miracle, i el
nou diccionari de l'IEC el
supera en molts aspectes
(vegeu per exemple els articles
calô i cremador). També és
molt millor que la primera
edicid del de l'Enciclopèdia
Catalana, el quai era bastant
déficient en molts articles, puix
que era compost de material
manllevat del de Fabra més
retalls descontextualitzats extrets de la Gran Enciclopèdia
Catalana (vegeu per exemple
els articles arquitecte, arquitectura i home). Cal dir que ara
encara el diccionari de l'En
ciclopèdia Catalana (en la
redacciô del quai va participar
el senyor Marquet) no és
perfecte ni de bon tros (vegeu
per exemple l'article fang, que
inclou unes accepcions tèc-

HO SABEU, PODEU AJUDAR-.

----- —__ _____ Recordem a les persones que puquin respondre les preguntes d'aquest espai que, els ho demanem, s'adrecin directament a qui les hagi formulades.

. Estic interessai a tenir informació sobre el músic francés Erik Satie, en especial sobre la relacio que tingué amb Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo
, parnon Casas a Paris, el 1890.— David Figueres Felip, passeig Sunyer, 20, 2n. A, 43202-Reus (Baix Camp).
eij a ur>a biografia de Manuel Masso Llorens (1876-1951), cerco l'obra més important d'aquest eximi patriota injustament oblidat, «49 motius
sab eSSer separatista>>- Publicada els anys 1920 a Catalunya, amb el seu nom, té unes setanta pàgines. A qui la tingui, li prego que m'ho faci
-~_^~L-M., apartat 177, 25700-La Seu d'Urgell.
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niques més pròpies del mot
Ilot).
Es cert, però, que aquest
diccionari de l'IEC (com també
diverses normes d'aquesta
mateixa institució) ha estât
atacat de manera insidiosa i
injustificada, àdhuc de forma
anònima, i en un to agre i
agressiu. Respecte d'aquesta
conducta, fora interessant de
determinar-ne les bases i els
motius psicològics, també
comerciáis...?— Ventura Palau
i Castell (Barcelona).
LA
VIDA
RELIGIOSA
HISTORIADORS

DELS

He llegit amb interés per la
quantitat de noticies i re
flexions que hi he trobat l'obra
de Francesc Maestra i Félix
Villagrassa L'últim catar, que
duu el subtítol de «Conversa
amb Jordi Ventura». Aquest
especialista en heterodoxies
catalanes en sap un niu i
contraataca, de vegades despitat, contra els qui l'han
plagiat, el contradiuen massa
(sense fonament) o bé no tenen
prou erudició per a formular
teories sobre el catarisme,
sobretot en relació amb la seva
presència a Catalunya.
Tanmateix, els autors en una
nota fan una relliscada que
delata llur desconeixement de
la vida religiosa deis nostres
historiadors. Escriuen: «Amb
comptadíssimes excepcions
(Balaguer, Vicens Vives) la
historia de Catalunya ha estât
escrita al llarg d'un segle i mig
per católics militants» (pàg. 40).
Víctor Balaguer era francmaçô,
però Vicens era católic practicant, bé que no militant. Però
Rovira i Virgili era agnostic,
Ferran Soldevila no practicava i
Ramon d'Abadal era católic
practicant. Heus ací corn les
forces están molt equilibrades.
I h¡ podríem afegir el gran
historiador marxista Pierre Vilar,
que és almenys agnostic.
Felicitem l'éditorial Oikos-Tau
per haver publicat aquest llibre
i donar-nos així una nova
perspectiva del catarisme i la
seva influència fora i dins de
Catalunya.— Joan Alegre i
Roig (Badalona).
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TAULER D'AVISOS

V PREMI

CARLEMANY

DE

NOVEL-LA
Poden aspirar-hi les novel-les
originals i inédites escrites en
català, que no hagin estât premiades en altres concursos, d'una
extensió mínima de 200 fulls
mecanografiáis a doble espai,
escrits en una sola cara i adequadament enquadernats, presentáis
en cinc copies i amb el nom i
l'adreça de l'autor. Els autors es
comprometen a no retirar les
novel-les abans de fer-se públic el
veredicte del jurat. La presentació
d'una obra comporta, així mateix,
que l'autor no en té compromesos
els drets d'edició i que no ha estât
presentada a cap altre certamen
pendent d'adjudicació. Els autors
que vulguin presentar-s'hi amb
pseudònimi han de dipositar a la
Fundació Enciclopédia Catalana
una plica amb la seva identificació,
dins un sobre tancat, amb la
indicado «Premi Carlemany de
Novel-la, conté plica». La Fundació
Enciclopédia
Catalana
tindrá
custòdia de les pliques fins al
lliurament del premi, acte en el
qual será oberta públicament la
corresponent a l'obra guanyadora,
com també la deis finalistes que ho
autoritzin. Si l'autor desitja que
l'obra siguí feta pública amb
pseudònimi caldrà que ho indiqui
expressament. La dotació d'a
questa convocatoria será de
4.000.000 de ptes., aportades pel
Govern d'Andorra, la Fundació
Enciclopédia Catalana i les edi
torials Columna i Proa. Aquesta
quantitat és a compte dels drets
d'autor. L'adjudicació del premi
será duta a terme per un jurat
format per Elida Amigó, Miquel
Alzueta, Joan Carreras, David
Castillo i Gabriel Janer Manila.
Edicions Proa i Columna Edicions,
SA., en forma de coeditors faran
l'edició de l'obra guardonada,
després de la signatura prèvia del
contraete corresponent amb l'au
tor, segons la Ilei vigent. Així
mateix, tindran una opció pré
fèrent, durant el termini d'un mes a
comptar des de la data de
proclamació del premi, per a
decidir la publicació de la resta de
les obres presentades. Les obres
aspirants han d'ésser presentades a

la Fundació Enciclopédia Catalana,
Diputació,
250 pral.
08007Barcelona, amb la indicació que
l'obra concorre al premi Carlemany,
abans del 15 de juny de 1998.
L'adjudicació del premi tindrà Hoc
durant el mes de setembre de
1998. Un mes després de la
proclamació del premi, i fins al cap
de tres mesos, les obres no
premiades podran èsser retirades a
la Fundació Enciclopédia Catalana.

Ili PREMI DE POESIA MÀRIUS
TORRES
Convocai per l'Ajuntament de
Lleida en col-laboració amb la
Diputació i dotât amb 750.000
ptes. per a l'obra guanyadora i
250.000 per a la finalista, els
intéressais han de presentar sis
copies d'una obra original i inèdita,
d'una extensió normal per a un
llibre de poesia, amb tftol i
pseudònimi i plica dosa amb les
dades de l'autor, abans del 5
d'octubre de 1998, al Registre
generai de l'Ajuntament de Lleida,
plaça de la Paeria, 11, edifici
Pal-les, 25007-Lleida. El jurât farà
publie el veredicte el 20 de
novembre de 1998.

durant la Festa Major de Call
detenes, en un acte que tindrà Hoc
el dissabte 26 de setembre de
1998, a la Sala de Cultura de l'Ajuntament. Els originals restaran en
poder de la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Calldetenes, el
qual se'n reservará els drets de
publicació.
També convoca els XIX Premis
literaris per a estudiants, en les
modalitats següents: 1r. i 2n. de
batxillerat i grau mitjá i superior de
FPE, dotat amb 26.000 ptes., per a
treballs en prosa no inferiors a 10
folis, o reculls de poesía no inferiors
a 10 poemes; 3r. i 4t. d'ESO, dotat
amb 22.000 ptes, per a treballs en
prosa no inferiors a 7 folis o reculls
de poesia no inferiors a 7 poemes;
1r. i 2n. d'ESO, dotat amb 17.000
ptes., per a treballs en prosa no
inferiors a 5 folis o reculls de poesia
no inferiors a 5 poemes; 5è. i de
d'educació primària, dotat amb
14.000 ptes., per a narracions o
poemes de qualsevol extensió; 3r. i
4t. d'educació primària, dotat amb

12.000 ptes., per a narracions o
poemes de qualsevol extensió, i m
i 2n. d'educació primària, dotat
amb 10.000 ptes., per a narracions
o poemes de qualsevol extensió.
Els autors han de ser fills 0
residents a les comarques d'Osona,
XIX
PREMIS
LITERARIS
DE del Ripollès, de la Cerdanya, de la
Garrotxa o de la Selva, i n ^an
CALLDETENES
L'Ajuntament de Calldetenes d'enviar tres copies mecano
convoca el Premi Ajuntament de grafiades o escrites a má, abans de
Calldetenes, dotat amb 300.000 14 d'agost de 1998, a l'Ajuntament
e
ptes., per a narracions no inferiors a de Calldetenes, plaça 11
15 folis, i el Premi Jacint Verdaguer, setembre, sn, 08519-Calldetenes
dotat amb 300.000 ptes., per a un (Osona), «XIX premis literaris Per a
recull de poesia amb una extensió estudiants», indicant en el sobre
habitual d'un recull de poemes. Els categoria a la qual es presentenaspirants n'han d'enviar cinc copies Les obres no han d'anar signades.
mecanografiades, a doble espai, i els autors h¡ han d'adjuntar un
per una sola cara, abans del 14 sobre amb el nom i el cognome
d'agost de 1998, a l'Ajuntament de l'adreça, el telèfon, el curs, el nom
Calldetenes «XIX premis literaris de la població de l'escola on curjs®
Calldetenes», plaça 11 de se estudis i el títol de l'obra. La
tembre, sn, 08519-Calldetenes judicació deis premis es farà du
(Osona), indicant al sobre Narrativa la Festa Major de Calldetenes, ®
o Poesia. Les obres no han d'anar un acte que tindrà Hoc el disse
signades i els autors hi han d'ad- 20 de setembre de 1998, a la
juntar un sobre tancat amb el nom, de Cultura de l'Ajuntament.
i r je io
l'adreça i el telèfon si en tenen, i el origináis restaran en poder
titol de l'obra. Els premis poden Comissió de Cultura de I
èsser déclarais deserts per decisió ment de Calldetenes, el qua s, s¡
del jurat, el qual podrá repartir-ne reservará els drets de publicad0
l'import en diferents accèssits. ho creu oportú.
o9g
I el Vil concurs de Cómics
L'adjudicació dels premis es farà

I-

en dues modalitats: per a estudiants d'educació primària i d'ESO
(1r., 2n. i 3r. d'educació primària,
dotai amb 10.000 ptes; 4t., 5è. i 6è.
d'educació primària, dotat amb
12.000 ptes.; 1r. i 2n. d'ESO, dotat
amb 15.000 ptes., i 3r. i 4t. d'ESO,
dotat amb 20.000 ptes.) i premi
Consell Comarcal Modalitat lliure,
dotat amb 75.000 ptes., per al
millor còmic presentai fora de la
convocatoria anterior. Els autors
han de ser fills o residents a les
Comarques d'Osona, del Ripollés,
de la Cerdanya, de la Garrotxa i de
la Selva. El termini de recepció dels
exemplars s'acaba el dia 31 d'agost
de 1998. Els fulls originals han
d anar adreqats a I'Ajuntament de
Calldetenes, plaga de 1'11 de
setembre, sn, 08519-Calldetenes
(Osona), indicant al sobre la
modalitat en qué concursen. Cal
adjuntar-h¡ un sobre amb el títol de
I obra, el nom sencer, l'adreça i el
teléfon, i, els estudiants, l'escola, la
localitat de l'escola i el curs.
Ladjudicació deis premis es farà
durant la
Festa
Major
de
Calldetenes en un acte que tindrà
Hoc el dissabte 26 de setembre de
]^98 a la Sala de Cultura de
I Ajuntament. Les obres restaran en
Poder de la Comissió de Cultura de
I Ajuntament, la qual es reservará,
durant sis mesos, els drets de
Publicació deis cómics, elaborats
Preferentment a una o dues tintes.
Rer ais deis premis per a
estudiants, el cómic ha de ser
Ori9inalidemida Din-A3; es poden
Presentar d'1 a 4 fulls fets en
técnica lliure, encara que el jurat
valorará sobretot l'aspecte narratiu
el cómic. Per ais de la modalitat
jILlre' e' edmic ha de ser original,
de mida mínima de 18x25 cms., o

res mides proporcionáis, i es
Poden presentar d'1 a 6 fulls.

^ONCURSOS LITERARIS HILARI

h.^RENYS 1 RAMON SALVADO I
M°NTORIOL
^Lci seccio cultural del Grup Amies

e ompeia convoca el premi Hilari
d'hr6nyS' dotat amb guardo
r Onor i 40.000 ptes., per al millor
cu de poesia de tema lliure, i el
Ramon Salvado i Montoriol,
r®si», dotat amb guardo d'honor
' 40°00 ptes., per a la millor
rBf aC'° de f'ns a 10 fulls de tema
referent = i
Ia lamuntanya
o a
¡nedT'5'00'5"16Els
treballs'
dobl' S" an°n'rrls' mecanografiats a
|a . e esPai, per una sola cara, amb
ln ¡cacio del premi al qual

aspiren, han d'anar acompanyats
d'un sobre amb el nom, l'adreça i
l'edat de l'autor. Cal trametre els
originals per triplicat al Grup
d'Amics de Pompeia, riera de Sant
Miquel, 1 bis, 08006-Barcelona, de 6
a 9 de la tarda, abans del 30 de juny;
cal indicar al sobre per al premi
literari a què aspiren. El jurat, que
pot concedir accèssits o no atorgar
els premis, farà public el veredicte el
23 de novembre de 1998.

XV PREMI D'ASSAIG JOSEP
VALLVERDÚ
Convocat per I'Ajuntament de
Lleida en col-laboració amb la
Diputació i dotat amb 1.250.000
ptes., i la publicaciô de l'obra a
Edicions 62 (finalista, 250.000
ptes., i la publicaciô a Pagès
Editors), poden concursar-h¡ assaigs de tema lliure redactáis en
català, d'una extensió aproximada
de 150 fulls, presentats per
duplicat, anónims i amb títol i lema,
i acompanyats d'una pica dosa
amb les dades de l'autor i un breu
currículum en qué constin les
publicacions. Cal lliurar els originals
abans del 5 d'octubre de 1998 al
Registre general de I'Ajuntament
de Lleida (edifici Pal les), plaça de
la Paeria, 11, 25007-Lleida. El 20 de
novembre, un jurat format per
personalitats de la vida cultural farà
públic el veredicte.

PREMI CIUTAT DE TERRASSA,
AGUSTÍ BARTRA D'ASSAIG SO
BRE POESIA
Convocat per l'Ajuntament de
Terrassa, amb la col-laboració
d'Amics de les Arts i Joventuts
Musicals, les obres aspirants han de
ser originals i inédites, escrites en
català, d'una extensió aproximada
de dues-centes págines escrites a
doble espai. S'han de presentar
mecanografiados i per quintuplicat,
amb el nom i l'adreça de l'autor; si
desitja presentar l'obra amb
pseudónim, ha de fer constar les
dades personáis en una plica, a
l'exterior de la qual ha d'indicar
clarament el pseudónim emprat.
Els originals s'han d'adreçar fins al
10 de setembre de 1998 a Amies
de les Arts i Joventuts Musicals
(apartat de correus 426, 08220Terrassa) indicant en el sobre
«Premi Ciutat de Terrassa, Agusti
Bartra». El veredicte del jurat es
farà public en el marc d'un acte
organitzat per l'Ajuntament de
Terrassa el dia 6 de novembre de

1998. El premi consisteix en la
publicaciô en edició comercial del
llibre gujnyador. L'Ajuntament de
Terrassa facilitará la publicaciô de
l'obra en règim de coedició amb
Publicacions de l'Abadia de
Montserrat. L'obtenció no implica
la renúncia deis drets d'autor per
part del guanyador, ni de la primera
edició ni de les successives. El
premi pot declarar-se no adjudicat
si les obres presentades no
reuneixen a parer del jurat els
mèrits suficients o no s'ajusten a les
caractéristiques de la convocatoria.
El premi és indivisible, pero el jurat
podrá fer mencions honorifiques a
altres obres presentades. El jurat
de la convocatoria de 1998 és
constituit per Jaume Aulet, Pere
Ballart, Antoni Clapés, Marina
Gustà i Llorenç Soldevila.

PREMI
D'INVESTIGACIÓ
DE
VILANOVA DEL CAMÍ
El convoca el Patronat Municipal
de Cultura de Vilanova del Cami,
en homenatge a Xavier Roca, i és
obert a treballs de recerca i
investigació sobre historia, geo
grafía, economia, ciències naturals
o
qualsevol
altra
disciplina
relacionada amb l'àmbit geográfic,
social i cultural de Vilanova del
Carni. Els treballs, inédits, s'han de
presentar anónimament, mecano
grafiats a doble espai, i escrits per
una sola cara. Cal que tinguin un
títol. Les obres han d'anar
acompanyades d'una plica tancada, en qué constin el títol a
l'exterior, i a ¡'interior el nom,
l'adreça, l'edat i el teléfon de
l'autor. Els treballs han de tenir 70
folis corn a máxim, i es poden
completar amb gráfics, fotografíes i
altres documents que es considerin
adéquats. Cal presentar-los per
triplicat, i acompanyats de la versió
en disquet per a PC, a les oficines
del Patronat Municipal de Cultura,
plaça dels Horts, 1, abans del dia
31
d'octubre
de
1998
exclusivement en hores d'oficina.
H¡ ha dues categories. Per a joves
d'entre 14 i 17 anys, amb una
dotació de 25.000 ptes., i per a
joves majors de 18 anys, en qué el
treball guanyador será premiai per
l'Ajuntament de Vilanova del Carni,
amb 100.000 ptes. El veredicte es
farà public dintre de la fira de Sant
Hilari de 1999, el mes de gener. Els
treballs serán revisats per un jurat
qualificador, constituït per especialistes. El treball guanyador
serà
publicat
pel
Patronat

Municipal de Cultura sempre que el
jurat ho consideri oportu i
s'inclourà al fons de la Biblioteca
Jespus i a l'Arxiu Municipal.
Excepcionalment el jurat podrà
concedir un accèssit dotat amb un
import de 50.000 ptes. L'obtenció
de l'accèssit no dona dret a la
publicació del treball.

PREMIS CIUTAT D'IGUALADA
1997
Convocáis pel Departament de
Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, són el premi de poesia Joan
Llacuna, dotat amb 100.000 ptes.
el guanyador (segon premi, amb
75.000, i tercer amb 50.000; el
termini d'admissió acaba el 31 de
maig de 1998), el de recitado
Manuel Mateu, dotat amb 150.000
ptes. (segon premi, amb 100.000, i
tercer amb 75.000; el termini de
presentado acaba el 31 de julioi de
1998), el premi d'investigació
Jaume Caresmar, dotat amb
300.000 ptes., per a un treball
d'investigació centrât en l'àmbit
d'lgualada o l'Anoia (el termini de
presentació dels treballs acaba el
15 de setembre de 1998), el premi
de recerca Doctor Joan Mercader,
dotat amb 700.000 ptes., per a un
estudi de ciències socials referit al
mateix àmbit (admissió fins al 4 de
setembre de 1998), el premi de
pintura Gaspar Camps, dotat amb
200.000 ptes. (fins al 30 de
setembre de 1998), el premi d'escultura Josep Campeny, dotat amb
250.000 ptes. (fins al 30 de setem
bre de 1998), el premi de fotografia
Procopi Llucià, dotat amb 100.000
ptes. (fins al 30 de setembre de
1998), el premi de cant coral
Mestre Joan Just, dotat amb
250.000 ptes. el primer premi
(segon premi, amb 150.000, i tercer
amb 100.000; la preinscripció es
tancarà el 15 de juny de 1998 a les
dues), el premi d'art informàtic
Jaume Graells, dotat amb 75.000
ptes. (segon premi, amb 50.000;
fins al 31 de juliol de 1998), el
premi d'innovació pedagògica,
dotat amb 100.000 ptes. (fins al 19
de juny de 1998), i el premi
d'investigació sanitària de l'Anoia,
dotat amb 250.000 ptes. (fins al 17
d'octubre de 1998). Els intéressais
en poden demanar les bases
completes i, en el seu cas, les
butlletes d'inscripció al Departament
de
Cultura
de
l'Ajuntament
d'lgualada, carrer de Santa Maria,
10, baixos, 08700-lgualada (Anoia).
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Novetats Catalanes del Mes
ELS VOSTRES LUCRES
EDITORIAL BARCINO________________________________
CRONIQUES D’ESPANYA, Pere Miquel Carbonell (2 vols). Edicio critica
d'A. Alcoberro. Col leccio “Els Nostres Classics B", 16 i 17.278 i 308 pagines.

PEDRES VIVES, P. Artis i Benach. Edicio commemorativa del 90e. aniversari
del Palau de la Musica Catalana. 262 pagines._________________________
ELS TROBADORS, A. Serra i Baldo (2a. edicio). 228 pagines.

EUMO EDITORIAL___________________________________
MEMÖRIES DE CONRAD ROURE (tom. VIII). LA RESTAURACIÖ DELS
BORBONS. EL REGNAT D'ALFONS XII. Col-Iecciö “Jaume Caresmar".
Editrs. Eumo Editorial i I. U. d'Histöria Jaume Vicens Vives._______________

LA LLENGUA DEL ROSSELLÖ, QÜESTIÖ D ESTAT, Narcís Iglesias.
Col leccio “Biblioteca Universitäria. Histöria de la Llengua”. Editrs. Eumo Editorial
i Universität de Girona.

JOAN PERUCHO O LA MIRADA DARRERE DEL MIRALL, Rosa Cabré.
Col lecció “Escolis11. Editrs. Eumo Editorial i Universität de Barcelona

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS_____________________
JORNADES SOBRE L’OBRA DE MIQUEL BATLLORI (Barcelona, 3 i 4 de
març de 1997) (Jornades Cientifiques, 3). 77 pagines.
TAULA PERIÓDICA DELS ELEMENTS. SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA.
Format: 30 x 21 cm. (DIN A4). Full plastificat rigid. Inclou, al dors, la llista
alfabètica dels elements.

PAGÉS EDITORS__________________
EMAILS A UNA MESTRA CORREU ELECTRÓNIC I APRENENTATGE DE
LLENGÜES, Mireia Trechs. Col lecció “Argent viu”, 30. 252 págines.
PREN-T’HO AMB FILOSOFIA. IDEES PER APAIVAGAR ELS MALS DE
L’ESPERIT, Josep Muñoz Redon. Col lecció “Argent viu", 31.246 págines.
LA CARENA, Martí Sunyol. Col-lecció “Lo Marracó”, 37. 324 págines._____

EL PARAL-LEL, HISTORIA D’UN MITE, Miquel Badenas i Rico.
Col-lecció “Guimet”, 26. 396 págines.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT________
“ELS CAMINS DEL MAR” I ALTRES ESTUDIS DE LLENGUA I LITERATURA
CATALANES, Joan Bastardas. Col-lecció “Biblioteca Serra d'Or”, 201.

IRENEU SEGARRA, Mig segle de mestratge musical.
Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 206._______

APROXIMACIÓ A LA FIGURA D’AMADEU VIVES, Joan Valles Altés.
Col-lecció “Biblioteca Serra d'Or", 203._______

L’AIGUABARREIG DEL MICROCOSMOS, SANT BOI DE LLOBREGAT A
MITJAN SEGLE XVI i XVIII, Jaume Codina.
Col-lecció “Lloreni? Sans d’Estudis del Baix Llobregat”, 9.

HISTORIA I CULTURA POPULAR, Joan Miralles i Monserrat.
Col-lecció “Biblioteca Miguel deis Sants Oliver”, 7._________

ITINERARIS PEL MASSÍS DEL CARLIT, Joan M. Vives ¡Teixidó,
Col-lecció “Guies del Centre Excursionista de Catalunya”, 7.________

L’EXPERIÉNCIA DE FRACÁS I CANSAMENT, Jornades de reflexió per a
joves. Col-lecció “LEspiga”, 61.________________________
L’EVANGELI LLEGIT DES DE CARITAS, Pere Fradera Marcet.
Col-lecció “L’Espiga”, 62._________________________________

DEL MEUTEMPS, volum I, Miquel Forteza Pinya.
Col-lecció “Biblioteca Marian Aguiló”, 24,_______

UNA AVENTURA POÉTICA MODERNA. El poema en prosa en la literatura
catalana, Paulí Arenes i Sampera.
Col-lecció “Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 57._____________

EL LLEGAT ANGLÉS DE MARIA MANENT, Montserrat Roser i Puig.
Col-lecció “Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 58

RELIGIONS EN DIÁLEG. “Qüestions de Vida Cristiana”, 189._____________
MONOGRÁFIC SOBRE FILOLOGIA ROMÁNICA, “Caplletra”, 20._________
MONOGRÁFIC SOBRE SOC1OLINGÜÍSTICA I EDUCACIÓ. “Caplletra”, 21.

EL MOVIMENT OBRER (1939-1978).
Col-lecció “Descobrim el Baix Llobregat”, 4.

PREMI FUNDACIÓ CAIXA DE
MANRESA 1998
Dotat amb 6.000.000 de ptes.,
s'atorgarà a la millor proposta de
treball, individual o col-lectiva,
sobre impacte ambiental, reconversió industrial o potenciació
turística,
referida
a
l'ámbit
geografie d'actuació de la Caixa de
Manresa. Els interessats han de
presentar l'avantprojecte, especificant la metodologia, el pía de
treball i els resultáis previsibles,
acompanyat del currículum acadèmic i professional de l'autor o
autors, per quintuplicad abans de
les dues de la tarda del dia 15 de
setembre de 1998, a Fundació
Caixa de Manresa (Plana de l'Om,
6, Ir., 08240-Manresa) o a qualsevol oficina de la Caixa de
Manresa, fent-h¡ constar que es
presenta al Premi Fundació Caixa
de Manresa, on també podran
demanar les bases completes. El
jurat qualificador, presidit pel
director general de la Caixa de
Manresa, estará integrai per
personalitats de prestigi interna
cional en les matéries objecte de la
convocatoria, i farà públic el seu
veredicte abans del dia 31
d'octubre, Dia Universal de l'Estalvi.
El termini per a la realització del
treball guardonat acabará, inclosa la
redacció definitiva, el dia 30 de
setembre de 1999.

bases completes del concurs, el
veredicte del qual es publicará
abans del 30 de setembre de 1998
(les beques, el 30 d'octubre).

PREMIS MUSICALS CIUTAT DE
GIRONA
Són el X premi de composició
Francesc Civil, enguany dedicat a
quintet de vent, i el X premi Xavier
Montsalvatge de música del segle
XX, per a piano, dotats amb
700.000 ptes. (segon premi,
300.000; premi especial, 50.000). El
termini d'admissió acabará el 30 de
setembre de 1998 i de 1999,
respectivament, al Centre cultural
la Mercè, pujada de la Mercè, 12,
17004-Girona, on els interessats
poden
demanar
les
bases
completes i la butlleta d'inscripció.

PREMI
INTERNACIONAL DE
COMPOSICIÓ MUSICAL CIUTAT
DE TARRAGONA
Oberi a tots els compositora, sense
distinció de nacionalitat ni d'edat,
amb un primer premi dotat amb
1.000.000 de ptes. i el segon amb
500.000, cada compositor hi pot
presentar una sola obra, simfónica,
amb solistes instrumentais (maxim,
tres) o sense i amb mitjans
electroacústics o sense, amb lema, i
amb un sobre amb les dades, una
declarado que l'obra és totalment
inèdita i una fotocòpia del document
acreditatiu de la personalitat, abans
del 15 de novembre al registre de
l'Ajun-tament de Tarragona, plaÇa
de la Font, 1, 43003-Tarragona, amb
la indicado «Premi internacional de
composició musical ciutat de
Tarragona». El veredicte es far®
públic el 15 de desembre ¡ e
compositor premiai es comprometa
reservar la primera audició de I obra

PREMIS DE LA FUNDACIÓ CAIXA
DE SABADELL
Dotats amb un máxim de cinc
milions de pessetes per a premiar
treballs de carácter sociocultural
dedicats preferentment a les zones
d'influèneia de la Caixa, h¡ poden
concursar estudis d'investigació
científica i programes d'actuació
sociocultural. Els estudis han de a l'entitat patrocinadora.
tenir per objecte temes de carácter
social, économie o cultural (termini
d'admissió, fins ai 19 de juny), i els VEREDICTE DELS 34 PREMIS
Programes han de ser d'actuació RECULL
El premi de narració Francesc
práctica damunt un medí social
concret, per a millorar-ne la situació Puig i Llensa ha estât atorgat a
(termini d'admissió, fins al 17 de «Manual d'intimitats» d Albe
juliol de 1998). També es poden Figueras, el de poesia Ribas '
Trujols i
sol-licitar beques d'interessos per Carreras a «Imma» de Joan
Albet,
el
de
teatre
Josep
Ametll
er ¡
subvencionar crédits d'estudis
contractais amb la Caixa de «Christophe» de Lluís Hansen ¡
Sabadell (termini de sol-licitud, fins Fors, el de retrat literari
al 31 de juliol). Els aspirants han de Cornelia a «Llum, més Hum: An r®
presentar la documentació i la Alfaro» de Joan Garí i e' g
sol-licitud de participació a l'Obra periodisme Salvador Reynaldos
Cultural de la Caixa de Sabadell, «El misteri d'Elx, la festa eterna»
carrer d'En Font, 25, 08201- Rosa Castellò i Morro.
Sabadell, on poden demanar les
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PENSAMENT

PELS CAMINS DE LA TERRA

Amor i patiment
per

Teodor Suau

r
s possible veure un triomfador afegeix els capitols que parlen del
en el pobre condemnat del darrer sopar, sense fer al-lusió a la
Gôlgota? Hi ha cap raó per a institució de l’eucaristia, sino oferint
considerar més important que alla lector un llarg diseurs de Jesús.
propia vida el seguiment? Qué aporta
En aqüestes pàgines juga amb tres
a la propia félicitât la fe en Jesús, mort grans metàfores que estructuren el
i ressuscitât?
text i que serveixen de suport ais
Amb altres paraules: el patiment, continguts que vol fer arribar ais seus
nega la veritat del do de la vida per possibles lectors: rentar els peus; el
amor?
cep i la sarment; l’Esperit. Tres
Vet aquí algunes de les preguntes metàfores carregades de sentit i que
que es plantejaven els cristians de la expressen tres actituds que són les que
primera hora, en veure’s malmenats, permetran descobrir en Jesús
arrossegats ais tribunals de l’em- agonitzant el triomfador sobre la
perador, torturats cruelment, sense mort.
que ells en tinguessin una idea gaire
Vegem-ho.
clara deis motius. Perqué una de les
Rentar els peus: treball d’esclaus,
coses que impressionen del textos significa la capacitat de fer de la propia
evangélics és que foren escrits per a vida un servei eficaç i constant ais
una gent que sabia el que volia dir altres. Servei que es fa a partir de la
Patir a causa del seu amor i de la seva nécessitât de l’altre i no deis propis
fe. I tal vegada sia aquest l’horitzó projectes o interessos. Servei que
hermenéutic més escaient per a la seva esdevé l’actitud de fons de tota la vida
comprensió!
cristiana: aprendre a ser útil al germá
L evangelista Joan hi intenta una en la construcció de la seva félicitât.
resposta. Coneix prou bé els sinóptics. Un servei humil, fins al limit de passar
Is ha llegit amb cura. I sap que no cal per esclau sense ser-ho, que troba la
repetir el que ja hi ha estât dit. Sap paga en el fet d’haver contribuit al
també que l’evangeli, tot evangeli, és benestar de l’altre.
Una historia de la passió amb un
La sarment i el cep: expressa el
Proleg Harg i esclaridor de la creu. moment contemplatiu de tota vida
ero no li basta. Pensa que manca cristiana. La mateixa unió misteriosa
aguna cosa per explicar: el fet que que es dona entre aquests dos
Jesus, precisament ais moments crus components de la vinya, de la qual
e la seva passió i mort, precisament brolla el vi, signe de la joia i la félicitât
a eshores, es manifesta com el humanes, és la relació que es proposa
Vencedor definitiu de tota opressió, de a l’home i a la dona que volen
°ta por, de tota submissio a la mort esdevenir cristians. De Jesús i només
c°m a última paraula de la vida.
de Jesús vindrá el secret de veure la
els vint-i-un capitols que ac- vida allá on normalment sois sabríem
a ment configuren la seva obra, nou descobrir mort. De l’amistat amb Eli i
sStan dedicats a la narració del darrer sols d’aquí és d’on cal esperar la
p^r1 de la passió, mort i resurrecció. conversió: el canvi de ment que sap
0Va de la importancia decisiva que cercar la petjada de l’Amor sense
S Or£a a aquests succeïts de la vida del limits en el carni sovint aspre del
nyor i a ]a seva correcta assimilaciô servei. Sense amor apassionat a Jesús
pels creients.
no hi ha comprensió possible del seu
Considera Joan que per a arribar a missatge. Cal perdre hores i dies amb
¡e Ç°nrir en Jesús condemnat i el Senyor, en la seva companyia, als
vid3 rnent mort el camí, la veritat i la seus peus, per a aprendre l’art
pr a’ e Vertader i únic fonament de tot d’estimar. Per a aprendre que l’amor
cal,eC^
feltcitat humana ara i aquí, és més fort que la mort.
L’Esperit és sempre, en la tradició
d’al 3°ans’ haver pres consciència
tot ^Unes coses essencials. Per aixô, biblica, la llibertat. Que no significa
nar * aasurrhnt els grans trets de la possibilitat d’absoluta indeterminació.
tació sinóptica de la passió, hi O, amb paraules més corrents, poder

E

triar il limitadament i sense cap mena
de coacció. Sino fidelitat a la propia
opció. L’Esperit és aquella força que
empeny Jesús al desert de la prova,
que l’ajuda a superar la temptació, que
es troba al seu costat a l’hora d’elegir
l’actitud correcta i coherent amb
l’amor. Aquest Esperit, vessat cor
endins del cristiá per grácia, és la
condició per a la possibilitat de tota
vida centrada en l’Amor com a
absolut.
Aqüestes tres metàfores, meselles
de sentit, acaben en una afirmado
que, resumint-les, n’expressa la má
xima concreció: el manament de la
caritat. I la frase que dona sentit a tot
el missatge de Jesús, exposât de mil
maneres diferents a les pàgines deis
evangelis: «ningú no té un amor més
gran que aquell que és capaç de donar
la vida pels seus amies.» Vet aquí la
conclusió. Vet aquí el resum. Vet aquí
el secret.
Tres actituds —servei, contem
plado, llibertat— que assumides en
l’estil de Jesús de Natzaret —«teniu
entre vosaltres els mateixos sentiments
del Crist»— faran que la persona
pugui experimentar i no sois sentir a
dir que realment el camí, la veritat i la
vida poden passar peí Calvari, peró
que no s’hi queden. Perqué la darrera
paraula és de l’amor que neix de
l’amistat amb Jesús, es fa servei i
esdevé llibertat de seguir caparrudament l’opció peí Déu de Jesús.
Tal vegada les discussions que ens
fan perdre tant de temps sobre el
signifícat de la resurrecció o el sentit
d’una vida centrada en el do ens han
fet oblidar aquesta veritat fonamental
de l’evangeli de Joan: sols el qui ha
arribat a la llibertat des del servei per
amor de Jesús pot entendre. Els altres,
poden discutir, rebutjar, acceptar o
negar. Pero difícilment podran veure
amb la claredat que brolla de la tomba
buida. Si hi ha una resposta, no será
mai teórica: que aporta dades
raonables, estructurades, logiques.
Sino práctica: que neixi de l’experiéncia de viure com ho va fer Jesús,
en estret contacte amb Ell.<
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Vers una nova etapa de «Catalunya Cristiana»
per

a publicació «Catalunya Cris actualment, està refredat. Potser per
tiana» va néixer, ara fa vint anys, qué alguns temes no es veia ben dar
per iniciativa de monsenyor per on podien tirar, com podien
Joan Jarque i de mossén Francesc
evolucionar. Anant cap a temes de
Malgosa, responent a la voluntat de frontera, no es tenia ciar el que era
crear una eina útil per a l’Església i per corréete i el que no ho era; hi havia un
ais cristians, amb la voluntat que oferís cert confusionisme. D’altra banda, les
una interpretació cristiana de la coses anaven moli ràpides, a l’època
realitat. Joan Jarque, embegut de l’es- del postconcili, i no se sabia ben bé cap
Perit que ha marcat la línia de on podien desembocar.
cristianisme present a Franca i a
Suissa en el diáleg fe-cultura,
imprimí al setmanari catalá un to
Ms
d independéncia respecte de la
jerarquía eclesiástica, un to del
tot necessari dins aquesta idea
d oferir una eina oberta i útil per
a la plural comunitat deis cris
tians del país.
Núria Oriol, membre del consell de redacció des de fa onze anys
1 actual directora de «Catalunya
nstiana», successora en el carree
e mossén Manuel Valls, ens parla
reument del procés historie de la
Publicació i de com en veu el futur,
ara Que, per primera vegada, una
Persona laica dirigeix el setmanari.

L

~~A1 nostre país, segons quines
Publicacions cristianes respiren
Utla certa independéncia; d’altres
están més vinculades a l’ordre i a
a Jerarquía. De tota manera, cal
remarcar que la tendéncia de les
Pubhcacions que es fan a Caunya és molt més progressista
no la de la resta de
u icacions de l’Estat espanyol,
Ue, en general, mantenen una
nia més tancada.

deixceSPer't
Concili Vaticà II es
notar, òbviament, en l’alè que
deen^Ueren algunes de les publicacions
coir,1 a - Cr’st’ana del moment, sobretot,
il-lu ”1U
Oriol, «les marca amb
D S11°.’).arn'3 esperit d’obertura, amb la
S1 ditat de fer coses noves».
inv^i Pot parlar
nv°lució, ara?

J° diria que

d'una

certa

aquell esperit,

—«Catalunya Cristiana», per quina
via opta?

—Opta pel carni del mig. Actúa amb
moderació però amb ganes de ser
plural i d’acollir la major part de
cristians.

«Catalunya Cristiana», que vol ser,
com a publicacio, una eina molt
professional, plural i oberta, amb
capacitat per a tractar de temes ben
diversos i amb la voluntat de re-

Marta Nadal

presentar el col-lectiu de l’Església en
el seu més ampli ventall, pretén, per
damunt de tot, exercir amb eficacia la
tasca informadora i esdevenir una
important eina d’evangelització. Una
eina que ha de pensar, potser, en la
possibilitat d’algun tipus de crítica no
ortodoxa peí que fa a l’exercici —per
sonal i col-lectiu— del cristianisme ac
tual.
—Aixo es, precisament, el que
volem aconseguir. Pero hem
d’anar a poc a poc per, realment,
trobar que aquesta critica sigui un
servei, i sigui acceptada per la
major part dels nostres lectors. I
que formi part, es clar, d’una linia
de critica constructiva.
—Com és aquesta major part
dels vostres lectors? Quin és el
vostre lector tipus?

—D’una banda, tenim el lector
fidei que dona suport al setmanari
perqué creu en l’eficàcia de la
publicació per ella mateixa. De
l’altra, el lector que, quan li dónes
eines per a interpretar la realitat,
l’ajudes, i sap que potser hi ha
informacions amb les quais pot no
estar d’acord, però que és
convenient que hi siguin; i n’és
conscient. Finalment, hi ha un
públic més jove, al qual demanem
confiança en aquest procès que
podría emmarcar-se en aquests
tres aspectes: potenciar la
_ informació de la diòcesi; ser una
plataforma de débat de temes
relacionats amb l’Església, la
cultura, la societat, la política...; i
mantenir l’atenció sobre el que
succeeix al nostre entorn per dir-hi la
nostra paraula des de l’Evangeli.
—Actualment hi ha força temes
relacionats amb el que deies —la
política, la cultura, la mateixa in
formado i la manera com s'exerceix
i es transmet— sobre els quais
l'Església, concretament alguns
bisbes catalans com el bisbe
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Carrera o el bisbe Deig, han opinat
obertament...

—Sí, però penso que nosaltres no
ens hem d’identificar amb cap bisbe
de Catalunya. En tot cas, som una
plataforma, però no els seus
portaveus. Ens sembla molt creatiu i
enriquidor que els bisbes prenguin la
paraula, suscitin débat.
—Penses que la relació entre fe i
país ha tingut un ressò prou
significatiu al
llarg d'aquests
darrers
anys
a
les diverses
publicacions
que
es
fan
a
Catalunya? S'hi han implicat prou,
per entendre'ns, o bé han obviat
evidències?
—Potser s’hi haurien d’haver
implicat més, algunes; d’altres ja ho
han fet, corn «Foc Nou».

—Els darrers cinc anys i mig de
«Catalunya Cristiana» han estât
dirigits per mossen Manuel Valls,
que conferí al setmanari una línia
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que provocò, en algún moment, un
seguit de tensions...
—Per la seva obediència a la
jerarquía i la defensa d’un tipus

determinat de nacionalisme. Eli agafa
unes directrius de sintonia amb la línia
de Roma; tingué una certa admiració
per mitjans de comunicació italians,
molt concrets, i va voler portar a les
pàgines del diari el pensament deis
teólegs italians, alemanys, francesos...,
de nivell, però sempre sintonitzant
amb Roma. Algunes vegades la nostra
publicació s’implicà massa en la
defensa de postures determinades,
corn la defensa d’un cert nacionalisme
a qué ja m’he referit. En algunes
encicliques del Papa nega el debat, els
pros i els contres...
—Poca neutralitat, en definitiva?
—En alguns temes, si. Tot i que no
cree en la neutralitat; si, en canvi, en
l’honestedat i la integritat.
—Que en

penses,

del fet que

t'hagin encomanat a tu, persona
laica i dona, la tasca de dirigir
aquesta publicació?
—Ho trobo molt positiu; penso que
és un pas endavant, un fet normalitzador. La major part de fidels de
l’Església són dones i no és gens fácil

que arribin a nivells de coordinació.

Núria Oriol, per a qui la
professionalització, la pluralitat i la
creativitat són idees que es troben a la
base del seu treball al capdavant de
«Catalunya Cristiana», puntualitza, en
acabar aquesta conversa:
—Cal tenir present que ser un
comunicador cristià no implica que el
setmanari hagi de ser un butlleti de
pregària, sino una publicació cristiana
imbuida de la força de l’evangeli.
Que la il-lusió i la fermesa que
traspuen les paraules de Núria Oriol
siguin, per molts anys, el seu referent i
el seu guiatge en aquesta tasca piena
d’encerts que des d’aqui li desitgem.^
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Catherine Allard
DIRECTORA DE LA COMPANYIA ITDANSA
per

Zeneida Sardà

na claror vaporosa travessa els vitralls un gest del cap, la corba d'unes mans,
blaus de la cúpula. Dins l'espai circular l'extensiô d'unes cames. Duu roba d'assaig:
de grans dimensions de la rotonda de samarreta negra, «plàstics» foscos i escalfadors gruixuts fins als turmells. És Cathe
l'Escola Industrial, uns joves ballarins assagen.
L'amplitud de la sala confereix una ressonància rine Allard, la directora de ITDansa, la Jove
mística a la música, un cant jueu melangiós i Companyia de Dansa de l'institut del Teatre,
creada el desembre
punyent que es pro
de 1996. ITDansa va
longa en les formes
iniciar el procès arcanviants deis costistic el mes de juliol
sos. L'esforç esdevé
de 1997 i s'ha
energía i l'energia
estrenat oficialment
art, traç subtil a l'esaquest abril. Consta
Pai, escultura, ritme
de deu ballarins be¡ poesía. Res, pero,
cats per l'institut,
no és fruit de l'atzar
cinc nois i cinc noies,
0 de la improvisa
que assagen diàriado. Rere el lieu
ment, de deu del
contacte deis eossos que s'enllacen,
mati a sis de la
tarda.
Sota l'aparent esPontaneïtat
deis
Catherine
deixa
jocs ondulants deis
una estona els ba
oraços, h¡ ha un trellarins en mans de
ball précis, rigorós i
Guillermina Coll, la
constant.
repetidora de la
Una dona jove amb
companyia i mestra
e«s cabells recollits
de elássie, «persona
indispensable i fosegueix minuciosanamental a la com
rr,er|t tots els movipanyia», ens diu.
ments deis ballarins:

U

s teus primers mesres de ballet a Bélgica
an ser dos espanyols de
^"a internacional: Caru.?n Roche ¡ Víctor
ate. Més tard, vas
unkeiHer. Nacho Duato,
ballarí valencia que ha
F¡„r?at 'a teva carrera.
a a rnent< fa aproximadament un
pr¡L.et V3n conf'ar 'a direcció de la
es 6ra comPanyia de postgrau que
semb?9 aqU': ITDansa- Tot Ple9at
bes? 9 Una Predestinació, no tro-

veritat és que sí. De fet,

aquesta mena de predestinació ja
apareix a la familia. El rebesavi era de
Saragossa. El pare, d’altra banda,
sempre ha tingut una gran tirada cap a
l’Estat espanyol. Pel que fa a la dansa,
quan vaig començar a ballar, a catorze
anys, vaig tenir la sort que Carmen

Roche i Victor Ullate van
inaugurar una escola a
Brussel-les. Quan en Vic
tor se’n va anar a Madrid,
vaig entrar a Pescóla
Mudra de Maurice Béjart. Hi havia molts
espanyols i sud-americans, i jo sempre era amb
ells. Hi vaig conèixer Nacho Duato,
amb qui he treballat durant setze anys.
La vinculació, dones, té arrels profun
des.
—Has estât la parella de ball de
Nacho Duato durant deu anys al
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Nederlands Dans Theatre de la Haia
i posteriorment, durant sis anys,
primera bailarina de la Compañía
Nacional de Danza, que ell dirigeix a
Madrid. Què t'ha reportat, des del
punt de vista professional, el treball
al costat d'aquest gran ballari i
coreògraf?

immediata. Sempre ballàvem junts.
Quan va comenqar a fer coreografies,
jo vaig ser un dels seus primers
instruments d’interpretació. He ballai
totes les coreografies que ha creat per
al NDT. Penso que ens hem aportat
molt l’un a l’altre.

—Nacho és qui m’ha ajudat a
trobar-me la personalitat, qui m’ha
donat confiança en mi mateixa.
També, em va donar les primeres
oportunitats. D’altra banda, crée que
va veure en mi allô que, corn a
coreògraf, tenia ganes d’expressar amb
la dansa. Ens comunicàvem i ens
enteniem molt bé amb el llenguatge
corporal. Penso que es va adonar que
jo podia expressar amb el cos allò que
ell volia dir, sense nécessitât que m’ho
hagués d’explicar. A més, ha vist en mi
aspectes o trets que potser d’altres
coreògrafs no han vist. N’hi havia
d’altres, corn Christopher Bruce, que
també m’agradaven molt quan era al
NDT junior. Però Nacho era diferent.
Amb ell, la comunicació va ser

—Nacho Duato creava les coreo
grafies inspirant-se en la teva
manera de ballar? Perquè tu les
ballessis?
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—Si, efectivament. Eli té els seus
ballarins, i crea pensant en els ballarins
que té. Cada tros de les seves
coreografies està pensat per a un
ballari determinat. Sempre sap quins
ballarins voi per a cada pepa. Molts
coreògrafs arriben amb la coreografia
ja feta i Tadapten al ballari. Nacho
Duato treballa essencialment amb la
persona que té al davant. D’altra
banda, penso que l’intercanvi que té
Hoc entre el coreògraf, a mesura que
va creant, i el ballari, és molt
enriquidor per a tots dos i pot ajudar a
l’èxit de la nova creació.

—Eres a Madrid ballant (eres Ja
primera ballarina de la Compari13
Nacional) quan Joan Francese Marco,
responsable de Cultura de la
Diputació, et va proposar que
dirigissis allò que en aquels
moments no era més que l'esbos
d'un projecte: una companyia «e
postgrau que donés sortida 3
alumnes de l'Institut del Teatre e
Barcelona abans de passar a l'etap3
professional. Què et va fer accepta
aquest oferiment?

—De fet, jo ja havia decidit anar
me’n de Madrid. Havia pensât
prendre’m un any sabàtic. Quan J°
Francese Marco va saber que v0
instal-lar-me a Barcelona, de segu
* Vais
em va proposar aquest projecte.
dubtar molt. No era una decisió fa^
To volia tenir un any per a mi, 1
gran
proposaven una empresa ae &
responsabilitat! Però, és dar, era
idea molt atraient. Jo no havia ^irl it
mai cap companyia, i em sentia
insegura. Però també estava en
moment en què m’adonava que p°
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havia arribat l’hora d’agafar responsabilitats. Fins aleshores, em deien el
que havia de fer, estava enquadrada en
una companyia i només calia bailar.
Vaig pensar que havia arribat el
moment de donar. Ara sóc jo qui ha
d’aportar el gra de sorra, per petit que
siguí. He de transmetre ais joves
l’experiéncia que tiñe. Pensó que puc
ajudar a l’evolució de la dansa a
Catalunya. Sentir que podía transmetre la meva experiencia, que podía
aportar tot el treball fet al costat de
Nacho, tot aixó em va decidir a
acceptar l’oferta. I, naturalment, el
repte. Quan ets dins d’una companyia
com a ballarí, no estás prou en con
tacte amb la vida real; treballes molt,
hi ha una lluita per millorar, un esforq
permanent, pero tot queda dins del
teatre. Ara em toca espavilar-me. He de
prendre les meves própies decisions,
agafar autonomía. Arriba un moment
en qué has de sortir del somni que
representa el món del teatre.
~~Sempre que n'hi ha hagut
oportunitat, hem intentai introduir
el tema de la dansa a les entrevistes
a Politics. És un tema que no
mteressa. Com és que, finalment, un
Politic decideix ocupar-se del ballet?

~~Es ben clar que la dansa és la
germana pobra de la cultura. En el cas
e Joan Francese Marco, és eli qui va
Portar Nacho Duato a Madrid, a
epoca d’Adolfo Marsillach. Ja té,
. °ncs, de fa temps, un contacte
JpPortant amb l’àmbit de la dansa.
ot i que està més a prop del de la
Rosica, és molt conscient que hi ha un
°rat en el camp cultural. Jo crec que
es menys per afinitat amb la dansa que
Per un sentiment de responsabilitat
que s ha preocupat d’intentar fer
guna cosa en aquest àmbit. Hi ha
^rquestra Nacional, uns festivals
musica... Per què no pot existir el
amb
dansa? Sap, d’altra
a> la importància que té, per a
lTP)SeV0^ 3rt’ ^educació3 la formació.
a ansa és un projecte que
pj °neix la formació que imparteix
p0^tltut del Teatre. En generai, els
an ltlcs no volen arriscar-se. Volen
Però S°^re se§ur- Em puc equivocar,
Ma ,ern.sernMa que a Joan Francese
clar^0 1* agrada el rise; sempre, és
d’ns una coherència i unes
possibilitats.
I99?a.nsa es crea el desembre de
• La selecció dels ballarins es fa

a partir d'unes proves davant d'un
tribunal. Donat un déterminât nivell
tècnic, quines son les qualitats més
importants que busqués en un futur
ballari professional?

—Un ballari ha de tenir per damunt
de tot la passiô de ballar. Sembla una
«boutade», perô no ho és. Aquesta
passiô ha de ser ben real. No es tracta
d’un desig o d’una il-lusiô, sinô d’una
voluntat ferma de voler ballar per da
munt de tot. Un ballari, d’altra banda,
ha de ser generôs. El ballari és aquell
que es dôna. La creativitat és donar allô
que tens. La gent que vaig triar, la vaig
escollir perquè hi vaig percebre la pas
siô pel bail i aquestes ganes de donarse per mitjà de la dansa. Es una cosa
gairebé intuïtiva, perô es percep quan
un ballari té ganes de donar, d’ex-

«Nacho Duato
treballa,
essencialment, amb
la persona que té al
davant.»

♦
«És ben ciar que la
dansa és la germana
pobra de la cultura.»
pressar-se, de crear. En alguns casos
aquesta passiô és veu de seguida. En
d’altres, pots dubtar. També cal veure,
és ciar, com evolucionen. De fet, és un
misteri. Però del que no hi ha dubte és
que la tècnica es treballa; la passiô, no.
—Els ballarins de ITDansa tenen una
base
tècnica
clàssica.
Quina
importància dónes a la formació
clàssica?

—Penso que és fonamental. De fet,
no es pot separar la dansa clàssica de
la moderna. La dansa clàssica està
pensada en relació amb l’estructura
del cos.Té una lògica, una coherència,
uns criteris molt estructurats. No es
tracta només de moviments, de
bellugar-se. Tot està pensât en relació
amb l’anatomia. Amb el temps, s’ha
anat forçant aquesta anatomia, es demanen massa «en dehors», i és
aleshores que apareixen lesions. Però,
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a la base, el concepte està molt pensat.
La barra clàssica serveix per a trobar
l’equilibri, per a centrar bé el cos, per
a concentrar-se. Es indispensable,
penso jo, començar la jornada amb
una classe de tècnica clàssica. Després
ja estás a punt per a ballar el que
vulguis. Els ballarins que tenen una
bona base clàssica aprenen molt millor
i més de pressa, tenen més possibilitats. Coneixen molt bé el seu cos, el
dominen, poden fer més fàcilment
contemporani. El ballet clàssic i el
contemporani penso que són dos
sistemes complementaris.
—Pots definir quin és l'estil de
ITDansa?

—Es difícil. Puc dir que no es tracta
de ballet clàssic. Jo diria que és ballet
contemporani amb una base clàssica
molt evident. Segons com, el terme de
neoclàssic podría convenir, encara que
normalment fa referència a un estil
més clàssic del que fem. Però parlar de
contemporani també és perillos,
perquè dins del contemporani s’hi ha
encabit formes de «teatre ballat» que
no tenen res a veure amb el que fem.
Per a mi, l’important és que els
ballarins «ballin», i que ho facin des
d’una tècnica clàssica ben assimilada i
estricta. És important que els ballarins
s’expressin, però sempre amb el
llenguatge corporal. No es tracta de
fer una mica de teatre, una mica de
ball, uns quants moviments, uns
gestos...
—Per a configurar el repertori inicial
has triât quatre importants coreògrafs: «Via Durga» de la coreôgrafa
americana Jennifer Hanna, «Cóm
plices» del francés Toni Fabre, «Tears
for violeta» del català Ramon Oller i
«Jardí tancat» de Nacho Duato. Per
quins criteris has fet la tria?

—La idea, d’entrada, és donar als
ballarins la possibilitat de treballar
amb professionals diferents que
tinguin un background important i que
ja hagin consolidat un estil propi.
També m’ha intéressât que siguin
coreògrafs joves, ja que penso que la
comunicaciô amb els ballarins serà
més fácil. D’altra banda, aquests
coreògrafs, en algún moment, han
tingut relació entre élis. Aixó implica
una certa «linia» de treball. Hi ha
prevalgut, també, el fet que els conec
personalment, i per tant el diàleg és
més fácil. Més endavant anirem trobant altres estils, altres visions.
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Respecte a la coreografia de Jennifer
Hanna, penso que és un treball molt
personal amb un component estètic
molt important. Toni Fabre és un gran
ballari, amb una tècnica molt com
pleta; les seves coreografies tenen un
punt molt especial d’espontaneïtat i
d’humor. Em semblava d’altra banda
fonamental que hi hagués una coreo
grafia de Ramon Oller, un coreògraf
que ha aconseguit crear un estil; té
coreografies que figuren al repertori
de la Compañía Nacional de Danza i
de diversos ballets internacionals.
Quant a la coreografia de Nacho, és la
primera que va fer, l’any 1983, per al
NDT júnior. Té molta força i molta
actualitat. Alhora, és un ballet molt
difícil, que obliga a adquirir consciència de l’espai i a saber dosificar les
energies. Era molt complicat, d’altra
banda, que ell mateix pogués venir a
muntar-nos un nou ballet; hem tingut
Carlos Iturrioz, el seu assistent, i
Nacho mateix ha vingut a veure un
assaig i ha pogut perfilar details. Un
cop assolit aquest primer objectiu, de
mica en mica vull anar integrant obres
de coreògrafs com Kylian, fonamentals en el ballet actual.
—Tu també has creat coreografies
per ais tallers de la Compañía
Nacional de Danza: «Elle et Aile»
(1995) i «Poco a poco» (1996). Tens
previst de crear-ne alguna per a
ITDansa?

—Compto crear-ne una el més de
novembre. Ho volia fer per al primer
programa, però ja tenia prou material,
i vaig pensar que era més important
dedicar-me a la direcció i al treball de
grup. De tota manera, jo em poso al
nivell dels joves coreògrafs, com Toni
Fabre o com Jennifer Hanna. Fins ara
m’he limitat a muntar uns tallers amb
la CND; va ser dur, però em va
aportar molt. M’agradaria continuar
les recerques en aquest camp, sense
que pretengui que la coreografía
esdevingui la base del meu treball. A
hores d’ara ja conec bé els meus
ballarins i sé qué és el que necessiten;
vull muntar uns solos que expressin la
personalitat de cadascun.
—Llançar-te a la direcció d'una companyia, crear coreografies..., tot això
demana una gran dedicado i marca
sens dubte un tomb a la teva vida
professional. Aqüestes noves vies
impliquen la renuncia a aparèixer a
l'escenari?
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—La veritat és que, quan em van
proposar aquest projecte, em vaig
espantar-me una mica. M’agradava la
idea, però jo encara no em sento prou
gran per a deixar de ballar! Es évident
que la direcció de ITDansa implica
una certa renùncia, però encara tinc
ganes de ballar. Lògicament, no serà
un treball com el que feia en una
companyia. Hauran de ser solos, balls
en fiancions de gala... El Dia Inter
nacional de la Dansa, per exemple,
vaig ballar a Madrid. Però també sóc
conscient que no puc ballar tota la
vida i penso que és important invertir
en un projecte que m’ensenya i
m’aporta noves experiències.

«Un ballari ha de
tenir, per damunt de
tot, la passió de
ballar.»

♦
«Els ballarins que
tenen una bona base
clàssica aprenen
molt millor i més de
pressa.»
—Aviat farà un any que es va crear
ITDansa. Són molts mesos de treball
continuat amb els ballarins. Què
n'opines? Com són aquests joves?
Quins són els seus principals trets de
carácter?

—Són fantàstics! No ho die perqué
si. És una realitat, i és fácil de
comprovar. Només cal veure’ls ballar.
La cohesió i el bon ambient del grup
es tradueix en el ball. Hi ha un esperii
de treball impressionant. Están molt
units i treballen molt bé. Sento que
tenen unes ganes molt fortes
d’aprendre, d’anar endavant. Ens ho
passem bé, però alhora treballem molt
durament, i la disciplina ve tota sola.
Estic molt contenta dels résultats. No
hi ha res més bonic i estimulant que
treballar amb joves ballarins.
—Els dos anys becats que ofereix
ITDansa constitueixen una formació
de postgrau durant la qual els

ballarins aprenen el treball d'escena.
És aquest l'objectiu principal de la
companyia?

—L’objectiu evidentment és acon
seguir un bon treball d’escena. Es
tracta d’un treball ja prácticament
professional, en qué els ballarins tenen
la possibilitat d’experimentar totes les
facetes del que será la seva professió
definitiva. Per a ser ballarí no n’hi ha
prou de tenir una bona formació
técnica. S’ha de tenir una actitud
positiva davant del cansament, davant
del treball, respecte del grup... D’altra
banda, quan acabes la formació no
tens un criteri ciar. Aquests dos anys
de postgrau donen ais ballarins la
possibilitat d’orientar-se: experimen
ten quina pot ser la seva futura vida i
veuen si véritablement els intéressa.
—Els ballarins de ITDansa també
reben classes d'interpretació. Quina
importància hi dónes?

—És molt important, no solament
respecte de la capacitai d’actuar, sino
sobretot de cara a aconseguir que es
coneguin més ells mateixos. Un ballari
no ha de pensar només en el seu cos.
Ha de poder pensar per què fa un
determinat moviment i no un altre,
quin és el context del ballet en que
treballa... Les classes d’interpretació
els ensenyen a expressar-se a l’escenari
sense limitacions, amb tota la Ilibertat
de la seva personalitat. Aquest es
potser el punt més important: aprendre a alliberar-se. Muntsa Alcaniz,Ja
professora d’interpretació, és fantas
tica en aquest sentit. És molt bona
psicologa i una gran pedagoga.
—Penses
que
ITDansa
Pot
representar un primer pas cap a una
Companyia Nacional de Dansa?

—No es poden fer prediccions de
futur. A mi m’agrada treballar en e
present. Però sí que aquesta
companyia en podria ser una llavorEn tot cas, si algún dia arriba a haver
hi una companyia nacional, aquest
ballarins estaran preparats per
participar-hi.
més generai,
—D'una manera
podem dir que ITDansa és un estad1
intermedi entre la formació aca
mica i el futur treball professiona •

—En efecte, és un pont, u^.
transició, i és molt important que
hagi aquest nivell, ja que per a en
en una companyia professional
tenir com a minim dos anys
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periència en escena. Perô, fins i tot en
el cas d’una companyia que no ho
demanés, és evident que un ballari que
tingui dos anys de rodatge tindrà
molta més facilitât d’adaptaciô en una
companyia que aquell que no hagi
treballat mai a aquest ritme. És dur
entrar en una companyia Professional.
El ritme de treball és molt fort, sovint
competitiu. Gairebé sempre acabes en
un pais estranger, on t’has d’adaptar a
unes noves formes de vida, a un
idioma nou, a una gent nova. El ballari
que ja conegui el treball en equip, que
hagi estât habituât a ballar en grup en
una companyia com ITDansa, ja té la
meitat del cami fet. Aquest és un altre
aspecte del meu treball que m’entusiasma: d’una banda, encara pue
guiar tots aquests joves i, de l’altra, els
obro noves portes, noves oportunitats,
els deixo anar. Generalment coincidim
força entre allô que élis pensen i el que
jo crée. Ara bé, no sempre pots anar
°n vols. M’agradaria donar-los la
possibilitat que anessin a veure aquehes companyies que els interessen.
Que el coreôgraf que marca la linia de
la companyia pogués ensenyar-los allô
que fa i, alhora, que pogués veure’ls
oallar a élis. Aquest és un projecte que
v°ldria realitzar durant el segon any de
treball. Grec que fora molt bo per als
allarins. En aquest sentit, penso que
séria important aconseguir un tercer
any de postgrau.
~~Després de la presentado a porta
aneada, per a programadors, al
entre Cultural de la Caixa de
®rrassa, i després d'un rodatge per
u guns teatres comarcáis, l'estrena
o icial de ITDansa va tenir lloc al
^oatre Adrià Gual, de Barcelona, el
d abril. Quines actuacions més
eu fet o teniu previstes?

L estrena a l’Adrià Gual de l’InsUut del Teatre era obligada, perqué la
urnpanyia depèn de l’institut. Els
o os» fora
Catalunya els vam
^1Clar a Sant Sebastià, al festival
a aiatZan Dantzan. Després hem anat
uragossa i a Pamplona. També
^otuarem al Centre Cultural de Sant
InU^at * Participarem al Grec 98.
(j’Â?rP°rern una nova coreografía,
Batha<^ Naharin, el director de la
le seva Dance Company de JerusaAix' en canv’ d’una de les actuals.
tenir 1FnP^ca un uvanç, en el sentit de
inc Un deterrninat repertori i anar-hi
vist°m°rant core°grafies. Tenim prealtra banda, participar al festival

de Castelldefels, aquest juliol, i fer una
«tournée» per la Xarxa de Teatres de la
Diputado de Sevilla. Finalment, a la
darreria del mes, hi ha la possibilitat
que anem a un festival a Catània. Seria
el darrer espectacle de la temporada.
M’agradaria acabar el primer any amb
una primera sortida a l’estranger.
Després, el novembre, tenim una
estrena a Terrassa, perqué la Caixa de
Terrassa col-labora en la producció
deis espectacles. És així com fun
cionen les companyies professionals.
Es tracta d’anar introduint de mica en
mica noves coreografíes, tot mantenint
les ja apreses.
—Hi ha prevista la incorporació de
nous ballarins?

—M’agradaria fer una nova prova
aquest juny. Fora bo per a la
companyia que hi hagués, almenys,
dos ballarins més. En tot cas, si no
aconseguim crear aqüestes noves
places, els seleccionats podrien entrar
com a suplents. A fináis de juny es
llicencien nous ballarins a l’institut i

«ITDansa és un
projecte que
arrodoneix la
formació que
imparteix l'Institut
del Teatre.»
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seria molt intéressant per a ells poder
entrar a ITDansa.
—De tota manera, encara que es
tracti de cursos de postgrau de
l'institut, les proves están obertes a
qualsevol ballari?

—En efecte. He volgut que ITDansa
fos oberta a tothom que tingui
possibilitats, encara que els de l’institut
tinguin prioritat. Crée que aquesta
obertura és molt important. El pro
blema de les places sempre és el mateix:
els diners. Jo, d’entrada, ja volia dotze
ballarins. Segons el fruit del nostre
treball, potser tindrem la possibilitat
d’incorporar-ne un pareil més. Penso
que hem començat amb bon peu i sóc
optimista respecte del futur.
Entusiasme, esforç individual i
coldectiu, feina dura i optimisme
caracteritzen aquest grup de joves
ballarins i la seva prestigiosa
directora. Malauradament, la dan
sa encara és, almenys a Catalunya,
un art desatès. Tant de bo que
ITDansa contribueixi a donar-li el
paper fonamental que Elie Faure li
atribueix:
«La dansa, en qualsevol época,
és l’encarregada de reunir la plás
tica i la música, pel miracle del
ritme alhora visible i audible [...].
El carácter viu i apassionat de la
dansa li hauria d’assegurar una
preeminèneia eterna sobre les arts
que s’hi desenvolupen parablelament i li serveixen habitualment
de marc.»!
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Els premis «Serra d'Or» 1998
El 2 d'abril de 1998 tingué lloc el tradicional sopar de lliurament deis Premis Crítica «Serra
d'Or» 1998, amb un bon nombre d'assistents i amb una considerable expectació deis mitjans
de comunicado, augmentada per esdeveniments recents del món editorial catalá que
implicaven un deis premiáis més significatius, Miquel Martí i Pol, i per la intervenció de Jordi
Sarsanedas glossant, com de costum peró amb una combativitat continguda inusual en ell, els
fets més rellevants de la vida cultural catalana de 1997. Juntament amb algunes fotografíes
,de la festa, publiquem les paraules de benvinguda que el director de «Serra d'Or» va adreçar
ais assistents abans de començar el sopar i el parlament esmentat de Jordi Sarsanedas, degá
de la Institució de les Lletres Catalanes i president de l'Ateneu Barcelonés.

PARAULES DE BENVINGUDA

PER JOSEP MaSSOT I MUNTANER

n any més em plau de donar la novel-lista i poeta Blai Bonet, tots dos
benvinguda més cordial a Premis de la Crítica.
Des de l’any passât, a «Serra d’Or»
aquesta festa de proclamaciô
hi ha hagut canvis importants, con
dels Premis Critica «Serra d’Or» 1998
a tots els qui es troben avui entre
nosaltres, autoritats, représentants del
món cultural, dels mitjans de comunicaciô i del món de la publicitat, autors,
autores i éditorials premiats, jurats
dels diversos premis i persones relacionades d’una manera o una altra
amb «Serra d’Or» o amb Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. Ens alegrem d’una manera especial de la
presència del pare Abat de Montserrat
i, deixeu-m’ho dir, de la presència de
Miquel Marti i Pol, i ens dolen algunes
absències, d’altra banda plenament
justificades, com la del president del
Parlament, la del conseller de Cultura o
la del director general de Promociô
Cultural. Encara més hem de
lamentar les pèrdues d’alguns collaboradors habituais de «Serra d’Or» o
de vells amies com Joaquim Vilà i
Folch —responsable de la secciô de
teatre després de la desapariciô d’un
altre amie enyorat, Xavier Fàbregas—,
el pare Miquel Estradé —monjo de
Montserrat, consiliari de «Germinabit»
i sotsdirector durant molts anys de
«Serra d’Or»—, el doctor Joan Pelegri
—fundador del «Serra d’Or» de la
primera època, a Montserrat—, Jaume
Fuster, presi-dent de l’Associaciô
d’Escriptors en Llengua Catalana, o el CRÍTICA «SERRA D'OR».

U
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tinuant el carni de renovació que vatn
iniciar al final del 1995 i que s’ha anat
fent sense presses i sense neguits, pero
sense defallences i sense pauses. Jordi
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benvinguda a Marta Nadal en la seva
nova funció i d’agrair un cop més a
Jordi Sarsanedas la seva dedicació
llarga, entusiasta i constant a «Serra
d’Or», en uns moments especialment
difícils —tant els de l’època de la
dictadura de Franco corn els de
l’anomenada transició democràtica—,
com a home de confiança del meu
antecessor pare Maur M. Boix. I no
cal dir que li agraeixo la col-laboració
que m’ha prestat des del 1995 i que, si
Déu vol, continuará encara durant
molts anys, per mitjà de la seva
presèneia al conseil de redacció de
«Serra d’Or». Corn una mostra

I
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alemany Johannes Luschner, deixeble
de Gutenberg establert a Barcelona.
Des del 1499, i pràcticament sense interrupció, Montserrat ha estât un focus
des del quai han sortit llibres —im
presos a diversos indrets— escrits pels
monjos i llibres, opuscles o estampes
—impresos igualment a diversos
indrets— per ais pelegrins o adreçats a
la resta de monestirs de la Congregaciò benedictina de Valladolid, a la quai
el nostre va pertànyer fins a la desamortització del segle passât, el 1835.
Es tracta, dones, dels cinc-cents anys
de l’editorial més antiga del nostre
país i una de les més antigües

Miquel

mart! i pol, un dels guardonats
MES SIGNIFICATIUS DELS PREMIS CRITICA
«SERRA D'OR» D'ENGUANY.

Sarsanedas, que n’havia estat redactor
en cap des del 1964, ha estat substituit
a partir del mes de setembre del 1997
Per Marta Nadal, col-laboradora
habitual de la nostra revista des de fa
molt de temps i que des del 1996 ja hi
actuava com a secretària del nou
conseil de redacció. D’aleshores ençà
he pogut constatar la seva efïcàcia, la
seva lleialtat i la seva discreció, i estic
convençut que será digna del seu
antecessor i que contribuirà d’una
manera decisiva a fer de «Serra d’Or»,
Segons els nostres desigs, una revista
mes actual i més incisiva, sense que
Perdi res de la seva serietat i de la seva
°hjectivitat habituais. Avui em corresP°n, dones, també de donar la
UNA MOSTRA DELS LLIBRES PREMIATS.

d’afecte i d’agraïment, li he demanat
—forçant-lo una mica i tôt— que avui
volgués ser entre nosaltres i volgués
adreçar-nos la paraula després del
lliurament dels premis.
No vull allargar-me més. Perô no
pue acabar sense anunciar-vos que les
Publicacions de l’Abadia de Montser
rat es troben en vigilies d’unes festes
importants. L’any vinent celebrarem
els cinc-cents anys de la publicaciô
dels sis o set primers llibres a Mont
serrat, en llati, a càrrec de l’impressor
EL PARE ABAT DE MONTSERRAT, SEBASTIÀ M.

BARDOLET, EN EL SEU PARLAMENT DE COMIAT
DE LA VETLLADA.

d’Europa. I alhora celebrarem els
quaranta anys de l’aparició de la
segona època de «Serra d’Or», a partir
de la seva fusió amb «Germinabit» el
1959. Tot piegai ens estimula a
treballar amb impetu renovat per
mantenir la nostra presència dins el
món cultural català i per millorar-la,
amb l’ajuda, que esperem i desitgem,
de tots vosaltres, col-laboradors,
subscriptors i anunciants. Moltes
gràcies per la vostra presència i per la
vostra atenció.<
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erdoneu si, d’entrada, utilitzo los, a l’indret més adient. Per exemple,
un to que, segurament, no és el els remolins que han seguit el gran,
més adient, no és el que espectacular, cop de timó a la Institució de les Lletres Catalanes, un
esperarieu de mi en 'la présent
circumstància. Perd no em sé estar de deis quais és l’aldarull al voltant de la
campanya «Punts de lectura».
començar amb una confidència.
Ara, a conseqüència d’aquest conat
Aquests dies he patit força perquè
no vaig tenir l’empenta de declinar de batibull, hi ha una reflexió que
rodonament la invitaciô a parlar ara i se’ns imposa, i és que, per molt que la
aqui. Encara patei-

P

XO.

*
\

Amplia bibliografía deis
estudis sobre llengua i
literatura catalanes fets
durant aquests darrers
anys arreu del món.
*

A la matcixa col-lecció:
Repertori de catalanòfils,
1, 2, 3 i 4.
*

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 93 247 35 94 - 08013
Barcelona. Distribució: L’Arc de Berá, Centre Difusor
d’Edicions Catalanes - Comandes i administració:
Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08
Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona
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Us diré per què.
Amb raó o sense, te
nia la impressio, i no
me n’he desfet fins
ara, que, en aquest
acte de lliurament
dels Premis Crítica
«Serra d’Or», que es
fa un cop l’any i
reuneix un públic
bastant caracteritzat
pels seus interessos, al qui es veu
empès a parlar-hi, a
fer-hi en llibertat
un solo, li ha de
venir espontàniament, és ben natu
ral, la idea de
dreçar un esbós de
panorama de l’any
i d’al-ludir-ne i co
mentarme els fets
més sobresortints.
De l’any cultural,
JORDI SARSANEDAS, QUE FÉU EL RESUM CULTURAL DE LANY.
per dir-ho aixi, és
ciar. Si més no, aixi
és com jo ho veia i
xifra de venda deis llibres sigui una
no m’he pas alliberat d’aquesta idea.
Dones bé, d’algun dels fets notables mesura objectiva, sòlida, en un terreny
d’aquest darrer any, no voldria pas —el de l’avaluació de l’obra literaria-"
en què els criteris de la mateixa
parlar-ne.
Posem per cas, no voldria dir res de solidesa certament no abunden, cal n°
l’enrenou que hi ha hagut, el soroll, permetre que, com potser ha de tend
l’escàndol al voltant de la inaugurado a fer-ho amb tota naturalitat i cOin
i la primera temporada delTNC. Des cada dia podem comprovar que ho t >
de la meva absoluta no-implicació, des aquest criteri es converteixi en
de la meva total absèneia d’implicaciô prépondérant o bé decididament ex
objectiva, m’hi he sentit tan ferit, tan clusiu.
Cal reconèixer i proclamar i tornar
avergonyit que, per pietat de poblé, no
vull parlar-ne. I no esmentar-ho també a proclamar que el text literal
(poema, conte, novel-la, assaig) es . _
hauria estât manca de lleialtat.
Sobre d’altres punts, podia tenir artefacte que existeix, que té cons^
una bona raó per a creure que no tència, que reuneix qualitats, que es
n’havia de parlar aquí. Precisament o dolent, més bo o menys bo, m ~
perquè m’hi trobo personalment in- dolent o menys dolent, amb indepen
volucrat i em toca parlar-ne, discutir- dèneia de la seva comercialitzacio-
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Potser val la pena d’insistir que,
actualitat literària, no podem cons>derar-la constituïda, estructurada,
Pel joc de les «novetats», pel ballet dels
ütols que apareixen a les llibreries i,
en de pressa, en desapareixen. Per
n-ho precisament en termes de
°tiga, al costat de les «novetats» hi ha
també, amb una gran importància, els
'tels de fons, aquells que duren uns
Çnants mesos, uns quants anys, qui
saP quant.
Cada autor no té presència, no és
^tual, només ni sobretot pel seu
arrer llibre. No hem d’admetre allô
Qne tendeixi a fer-nos-ho creure.
a ins l’any hi ha hagut també —per
niolts de nosaltres, especialment—
ets i xerrameca amb referència a la
^ngua, al català. Han continuât els
d ¿tv ' -I3 controvèrsia en el deixant
aixô •CC’onari de l’institut. Bé que en
també hi tingui implicaciô,
Ser pue fer observar que, en aquest
com en tants altres, fora bo
tothom, i die tothom, tingués
^esent 1 eminent utilitat de l’error.
n s°lament en qüestions d’aquesta
)o 'd'31' l3 nostra Sent no té prou clar,
es lria\ Que el moviment errorPro na GS
via m^s seSura Per a^
ban^r8’ per no dir l’ùnica. Aquesta
1 at> quasi
m’avergonyeixo

d’haver-la formulât aquí, però no
deixa de semblar-me pertinent, en
grau agut.
I, és ciar, pel que fa a la llengua, hi ha
hagut la nova Ilei d’usos linguistics, amb
la mobilització dels defensors —fora
difícil de veure’ls de bona fe— del fais
bilingüisme.
I, encara, ben recent i molt signi
ficami, ha estât el tol-le-tol-le aixecat
per les paraules tan raonades i tan
encertades d’en Narcís Comadira a
l’Institut. Del débat, si débat hi ha
hagut, m’ha impressionat el pessimis
me pel que fa a la cultura dels catalanoparlants, al seu futur. He recordat el
temps de joventut en què dèiem que,
si calia que fóssim els darrers dels
mohicans, maldariem per ésser-ho amb
la decència escaient. Consti, però, que
ara no m’hi apunto. És ciar que viure,
en aquest món, sempre només pot èsser
sobreviure, però tenim, crée, una bona
probabilitat de supervivèneia llarga i
folgada si, com cal, ens entestem a
rebutjar la provincianització.
I tornem a fets de l’any en els quais
m’he de trobar implicat. N’hi ha un
del quai em sembla que pue parlar
lliurement perqué només és important
per a mi, però que ja ha afectat, per
exemple, el desenvolupament d’aquest
mateix acte: que bé que m’he sentit no
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havent de llegir els veredictes dels
jurats!
No sé ben bé si, en el fet que avui
m’hagi tocat de parlar-vos com ho
faig, hem de veure que m’acomiado de
«Serra d’Or» o, més ben dit, que acabo
d’acomiadar-me’n. Un dia d’aquests
he de lliurar el darrer originai per a la
columneta que vaig batejar «respostes i
propostes», i el meu nom, a la revista,
ja només figurará entre els dels
membres del conseil de redacció. —Bé
és veritat que menys hi figurava abans!
Tanmateix, durant tants anys he
tingut la vida tan barrejada amb la
revista que, el que és jo, per la meva
banda no acabaré mai de desembolicar-me’n del tot. I ja m’està bé. No
me’n queixo. La veritat és que, llargament, «Serra d’Or» ha exigit de
nosaltres un treball potser no ben bé
«d’equip», però coHectiu amb les
contradiccions que calgui reconèixer,
que, vist ara i ateses les circumstàncies
en què ha estât fet, ens ha de semblar
prou notable.
Per molt que de vegades pensi o
digui que m’hi vaig implicar massa,
que m’hi vaig distreure massa d’aixô o
d’allô que hauria d’haver fet, el
résultat és que em trobo regraciant
d’haver-hi participât.♦
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L'escriptura
per

Carles Miralles

e primer, l’escriptura s’usa per no pot tornar a ser recordat; en la
a les llistes, per als inventaris i transmissiô escrita, allò que ha caigut
elencs. Després, per a re- en l’oblit de vegades ha reaparegut, en
cordar el nom d’un mort, sobre lapapir
seva o en paper o en pedra, segles i
tomba, o bé, sobre un objecte preuat, segles i mil-lennis més tard d’haver
que confereix honor a qui el té i a qui desaparegut de la memòria.
Durant molt de temps, abans que
l’ha fet, per a informar dels noms del
seu propietari i del seu artifex. Serveix els homes fossin conscients que parde senyal, l’escriptura, i de mica en laven en prosa, la poesia era tota la
mica se’n van servint per comunicar i literatura que hi havia; només hi havia
comunicar-se en absència —en l’espai, poesia, i la poesia era oral. La seva
també en el temps— els parlants composició no era per escrit i no es
d’una llengua que en tenen el control comunicava en forma de text que
—el control de la comunicaciô: és a busqués lectors ni tampoc no es
conservava, sovint, escrita. Es cantava
dir, els que manen.
Contràriament a la memôria, que o es deia en veu alta, davant d’un
dura, si no és transmesa, la vida d’un públic.
Una crisi en la tecnologia de la
home —i que inexorablement canvia,
si és transmesa—, l’escriptura té la memòria devia portar a la consi
durada del material al quai l’hagin derado de l’escriptura com el mitjà
confiât els homes. En la transmissiô més segur de conservació de la poesia.
oral, allô que eau en l’oblit desapareix, Perqué el públic exigía varietat; el
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poeta, era molt el que havia de
recordar i els canvis que li permetia la
tècnica de variació orai no li bastaven
per a complaure les exigències de
l’auditori. Un cop usada per a la
conservació de la poesia, l’escriptura
s’adverà imprescindible per a evitar els
canvis en la transmissio, ja per mitjà
de la lectura. Ràpidament, els poetes
comenQaren d’ajudar-se de l’escrip
tura per a la composició.
Afecta, dones, retrospectivament i
contemporàniament la poesia, però va
lligada a la prosa, l’escriptura. Els
homes, per a adonar-se que parlaven
en prosa, va caldre que la veiessin
escrita, la prosa. De l’escriptura van
néixer, en prosa, la història i la ciència,
la retòrica i la filosofia; la novel-la 1
l’assaig, a la llarga.<
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VÍMETS I XIPRERS

SUBSTÀNCIA O ACCIDENT

RESPOSTES I PROPOSTES

L’urna dels records

Viatjar i escriure

Barbarismes, néologismes...

scric aquest article el dia sis
l món seria una mica menys
lgú, a qui l'afecte que em té no
d'abril, recordeu-ho. Perqué
imprevisible i agitat si tothom es
priva de jutjar-me amb seveavui he vist les primeres orenequedava a casa i passava el
ritat —o bé aue, precisament
tes, no una, no les exploradores, sind
per l'afecte, considera higiènic d
temps criant flors o verdures,
burxar-me de tant en tant—, em
ja estols, pel cel emboirat damunt la
escoltant música i llegint algún llibre.
ciutat de Figueres. Als aiguamolls ja
Però, deixant de banda l'horticultura,
retreu: «A tu, només t'apassionen les
feia dies que hi havien arribat. Les
algú ha de compondré els discos
questions de llengua.» Naturalment,
orenetes m'han dut a la memoria un
perqué els puguem escoltar a
no és veritat. Precisemi: no passo pel
poema de Quima Jaume, la cantora
domicili, i algú ha d'escriure els
només de l'observació. Ben de grat i
de Cadaqués, que se'ns mori abans
Ilibres. Altrament, la vida domèstica,
amb bona consciència el substituiría
d'hora: «Com ocells migratoris /
sense música ni lectura, a alguns se'ls
per un també.
anem d'aci d'allà / cercant càlides faria difícilment tolerable. També
Tanmateix, és cert que, pel que fa a
estances», escrivia. I, recordant Rosa
podem tornar a certes formes de
la llengua, aigunes coses em dolen.
Leveroni, també enterrada al cemensimplicitat rural o primitiva, però ja
Per exemple, que ningù no hagi
tiri blanc: «Lliscaran endolades / les
no resulta gens fácil, aquest retorn al
volgut o no hagi pogut barrar el pas
albes dins el Port / sense el dringar
món anterior ais llibres i ais discos;
a aquell terme pois que, segons que
amorós / de les teves paraules.»
almenys per a aquells que tenim la
sembla, hauria de voler dir prova de
parauía impresa —i la música
Cadaqués, gràcies a l'esforç de
força. Es veu que no serveix de res
Quima Jaume i, ara, a la tasca de
enregistrada— com a part d'una
que al diccionari trobem. «Torcebraç
Rosa Ardid, no ha oblidat les seves
dieta quotidiana sense la qual
m. Prova de força. Fer un torcebraç /
poetes: ambdues tenen un premi
l'anèmia de l'esperit seria inevitable.
Fig. Estira-i-arronsa entre dues
que porta el seu nom, i la Quima ja hi
Potser ja no sabem viure només en i
persones, entitats, etc. Un torcebraç
té un carrer dedicat, un d'aquests
amb nosaltres mateixos, com volia
entre el Govern i l'oposicid.» Sense
carrers un xic costeruts, i florits com
Blaise Pascal, per al qual els viatges que hi hagi, al diccionari —que jo
els de les ¡lies gregues. Sap greu
—i tota forma de curiositat o
sàpiga—, cap més terme al quai
haver de constatar, però, que,
distracció— no eren sino el resultat correspongui una definició semblant.
nnalgrat els dictàmens contraris, s'ha
de l'avorriment i de la vanitat.
Cal afegir que, per a parlar de
donat el vistiplau per a una dàrsena a
«Curiosité n'est que vanité», escriu a
conflictes, ni pulso ni torcebraç son
Portlligat, tai com des del diari «El
la part dels Pensaments dedicada a
estrictament necessaris.
Runt» comentava criticament el
l'ennui i a l'orgull. I escriu també:
Recordo Carles Riba com parlava
«Generalment, només volem saber de la importància que tenia que la
poeta Antoni Puigverd. Sembla que
no s'hagi_ après cap lliçô dels últims
per tal de parlar del que sabem,
nostra gent créés més vocabulari.
anys, tot i que els politics —alguns— altrament no viatjaríem per mar pel
Posava un exemple: «Els castellans,
s omplen la boca amb la suposada
sol plaer de veure coses, sense
per a aquells seients supletoris que
protecció de I'ambient. Els paisatges
esperança de comunicar-les mai.»
alguns cotxes tenen al darrere, on
L'ocasió de reunir en un volum un
d'altres tenen un portaequipatge,
estimaven les poetes de
L-adaqués tampoc no se salven de la
conjunt dispers d'escrits meus sobre
han trobat la paraula ahi-te-pudras,
uevastació.
viatges o a propòsit de viatges, em fa
un ahi-te-pudras. I nosaltres, que ho
«Mudes aigües del port petit del
pensar que segurament té raô el
direm en castellò?» És ciar que, a
s°mni / sempre que us penso, eau la
moralista i que, si mai no ho
hores d'ara, ben pocs en deuen
n|t damunt», escrivia Quima Jaume,
poguérem explicar a ningù, el gust quedar, d'ahi-te-pudras.
a «Portlligat», en el seu darrer i
de viatjar, per mar o per terra, amb
Ja fa molts anys va arribar-nos, a la
Preciós recull, Del temps i dels tota certesa seria més curt. Quant a
redacció de «Serra d'Or», perqué el
somnis. Ciment a les badies, però,
publiquéssim, l'anunci d'un cons
mi, he de confessar que conèixer o
c°brirà una part del seu paisatge i
contemplar llocs, paisatges i gents, tructor que volia vendre pisos dotats
asvairà el silenci de les aigües
prop o lluny de casa —rodant per
d'un conducte perqué els ocupants
I udes Ciment a les badies, instalaquest país o pels països del món—,
es desfessin de les escombrarles diacions elèctriques a les Gavarres:
és cada vegada menys un plaer
rectament, sense haver de baixar cap
ocs al bosc, ocells ferits: «Catifa de solitari. És com si molt sovint em
galleda a la planta baixa. El text, calia
^arn°r, alta garriga / on sols les aies trobara en companyia d'algun
endegar-lo. L'Àlvar Valls i jo —ell era
e ocell ferit / maiden per escapar eventual oient o lector: d'aquell a qui
aleshores el corrector de la revista—
JL Vell enyor.»
explicaré alguna impressio puntual
vam deliberar que estimba-brossa
del viatge, i segurament, al moment fóra un terme prou escaient; encara
a ! a9radaria haver-vos posât la mel
J ? boca, perqué acudissiu a la font d'explicar-la, jo mateix la com em sembla encertat, bé que no cree
prendre millor i la tornaré a viure. Si
Q ? poemes, la Poesía Completa de
pas que hagi fet carrera. Cal re'ma Jaume. La poesia que avui
no fora aixi, tampoc no valdría la
conèixer, però, que tampoc no han
proliférât els conductes per ais quais
an recordat les orenetes, perqué
pena d'escriure.♦
a ¡' n° se sap d'antuvi «quin vent
se'ns va acudir el néologisme. No
a l'urna de la memòria». No,
cree haver participat en la fabricació
aA.ests versos no són seus: el seu
de cap més, i em fa gracia de
Q Or es un gran poeta dels Abruços,
recordar-lo per si ara, de cop, cocoriaVlano Giannangeli, que he
mencés a estendre's i a prendre
volada aquella Ilei de canonades.<
9rac'es a Carlos Vitale. Un
a que també estima els ocells. ♦
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LA GENT I ELS BÉNS

Siebert (D) : «La desocupació no serà venpuda en un tres i
no res»
falta desocupació a l'Ale- plexitat de les molt diverses
manya occidental s'ha fet estructures econòmiques que aquesta
nova àrea monetària pretén d'unificar
gradualment en un llarg
i d'integrar.
Assenyalem-ne només els
procès de més de vint-i-cinc anys.
No
serà vençuda en un tres i no res.» Així que fan referència a la feina.
acabava un llarg article sobre com reA l'Euroland ja no hi haurà la
duir a la meitat, de veritat, els gairebé possibilitat d'usar els ajustos de canvis
cinc milions de treballadors alemanys de monedes per a equilibrar els
desenvolupaments econòmics diversense feina, el catedràtic d'economia
de la Universität de Kiel (Schleswing- gents dels paìsos participants. A més,
a diferència dels Estats Units, la
Holstein, Alemanya) Horst Siebert.
A seixanta anys, el prestigien tant mobilitat dels treballadors és pràcles nombrases obres que ha publicat ticament inexistent. Per tant, per a
com el fet d'ésser president de assolir un reequilibri no hi haurà cap
més mitjà que la flexibilització dels
l'institut per a l'Economia mundial,
de tanta anomenada, d'aquella salaris. Si no es fa aixi, la desocupació,
ciutat, i membre del Conseil dels ja alta a Europa, encara creixerà més.
Cinc Savis, organ oficial que Ara bé, les condicions per a flexibilitzar-los més encara no existeixen,
dictamina periòdicament sobre la
especialment a Alemanya i a Franga.
conjuntura econòmica alemanya.
L'exigència d'una flexibilitat social
A l'article esmentat, Siebert diu que
caldrien sis anys per a «reduir a la
implica,
segons
Siebert,
una
descentralització del procés de la
meitat els treballadors sense feina»,
tot i suposant que es compleixin una formació de salaris. Però tem que,
colla de condicions, que raona, i que precisament, passi al revés; és a dir,
que les convencions collectives
són més aviat heroiques per a la
s'«européitzin». EI resultat d'aquest
condició laboral.
«No cal concebre cap esperança que desplagament cap amunt seria
dins el primer decenni del segle vinent l'accentuació de la desigualtat en els
es tregui l'espoleta al problema deis mercats de treball.
En relació amb la politica de foment
sense feina, puix que l'oferta de
de l'ocupació, Siebert creu oue fora
treball es retraurá.»
una il lusió pensar que el problerna de
Quan diuen, de vegades, que per a
la desocupació es pot alleugerir en
reduir la desocupació cal augmentar la
productivitat, no tenen en compte una «dimensió europea», és a dir, annb
programes de feina per al conjunt de
que la productivitat mitjana es réduira
en el futur. «Les noves forces de paìsos. La responsabilitat ha de restar
estatal. Un dels manaments de Siebert
treball serán menys productives en
és: de cap manera no cal forgar la unio
general que les actuals.» Es el que ha
passât als Estats Units. Per tant, cal social europea.
En cas que no se segueixi aquesta
comptar-hi.
linia de recomanacions, cada vegada
D'altra banda, se sap que l'oferta de
seria més forta la pressió política peta
feina creix si baixen els sous reals.
aconseguir transferències de diners
Creu que cal entrar en aquest procès.
Una gran diferenciació de sous entre entre els estats. Això duria a aug
mentar les corresponents com
trebaTladors qualificats i no qualificats
és inevitable. «Mentre que la de peténcies fiscals de la Unió europea- >
manda de qualificats a Alemanya fins també, a contradiccions i a possible
ruptures. Un equilibri fiscal, subrat a
ara és forta, els llocs per a no
qualificats es redueixen continua- Siebert, és possible només en un
unió politica; però, de cap manera, e
ment.» Una forta dinàmica econòmica
també contribuiría al creixement de la
un Euroclub d'estats sobirans.
Horst Siebert, un dels cinc conselle $
feina. «Ara bé, hem observat, des de
1970, que, si el creixement no va més del govern alemany, ens diu que
enllà de 1'1,8%, no augmenta l'oregles de l'economia Pre<^on?'rika
sobre les de la política, perqué hi
cupació.»
Darrerament, davant la polèmica una dura concurrencia per a
localització econòmica al món.
sobre la creació de l'euro, Siebert ha
formulât allò que ha anomenat els això «el camp de maniobra eie
dotze manaments per a una Unió governs recula».♦
monetària consolidada. Es una reflexio
des de l'economia sobre la política
JOSEP M. MUNTANER I PASCUAL
que caldria seguir, atesa la com-

L

24 [440]

CULTURA

I

VIDA

LLETRES DE BATALLA

Quan a sant Sebastiá el fan mariner
«COMPOSICIO AMB TRES FIGURES (ACADEMIA NEOCUBISTA)»
per Víctor

er a tots els que admirent l’art cuadret de fusta no deu haber-se
pictòric de Salvador Dali sem escardat mes i ja deu ser a emmarcar
pre és una bona noticia tal com varem quedar. / Moltes
l’exposició pública d’obres que acosmarees per tot i jun amb molts recorts
tumen a ser guardades (o amagades)
per tots reb un fort abras del teu nebot
en col-leccions particulars. El quadre / Salvador Dalí.»
recentment donat al Museu de
Aquesta nota es refereix a les
Montserrat és una d’aquestes peces primeres proves d’impremta del
Que, fins fa poc temps, eren, cataleg de la segona exposició
parafrasejant uns versos del poeta individual de Dalí a les Galeries
granad! Pedro Soto de Rojas, «paraíso Dalmau (del 31 de desembre de 1926
cerrado para muchos, jardines abiertos al 14 de gener de 1927). El fet de no
para pocos». El pare Josep de C. poder acostar-se des de Figueres a
Laplana, director de la institució que Barcelona obliga el jove pintor a
)a custodia la magnífica peca demanar aquest favor del canvi de
daliniana, ha escrit un article a «Serra noms a Anselm Domènech. Aquest
d Or» que n’és com la presentació missatge escrit i fírmat per Salvador
oficial a la premsa. El problema és que Dalí no deixa cap dubte sobre
el diseurs del pare Laplana té, sota el l’auténtic títol de la composicio. De
me'u punt
de vista, errades tota manera podem citar també una
diogràfiques i interprétatives.
fotografía de Composicio amb tres
L’oli de Dalí (1904-1989, no 1980 figures (acadèmia neocubista) enviada
com afirma el pare Laplana) s’ha pel figuerenc al seu gran amie en
Utulat El mariner, Acadèmia neocubista, aquells moments: Federico García
1 es aquest un dels principals defectes Lorca. Lorca preparava la imminent
del treball citât. Entre els papers del aparició d’una revista literaria
Pmtor conserváis a la Fundació avantguardista a Granada, «Gallo».
Municipal Joan Abelló de Mollet del Dali li facilita una reproducció de la
allés (possiblement un dels centres pintura perqué surti al nou projecte de
°n s’atresora part de la millor Federico, juntament amb unes linies
ocumentació sobre el Dalí jove) vam autògrafes amb el títol: «Academia
tr°bar una carta que l’artista dirigí al neocubista / (Si la bieras de verdad!) /
(tamaño 2 metros de lado).»
Tb °nc^e Anselm Domènech (famós
ibreter barceloní que un adolescent
No hi ha cap document del creador
alvador definí al seu diari com «l’únic dels rellotges tous en qué parli d’EZ
’Htel'ligent en art»), Desgraciadament,
mariner. Sempre que s’ha reproduit
corn passa amb la major part de l’obra (per exemple als llibres La miel
epistolari dalinià, no porta data, però es más dulce que la sangre. Las épocas
Pe contingut creiem que ha de ser del lorquiana y freudiana de Salvador Dali
esetnbre de 1926. Va ser publicada de Rafael Santos Torroella, a qui ens
Per primera vegada el febrer de 1996 referirem més endavant, o a la monu
. núm. 104 de «Revista de Catalunya» mental monografía Dali. La obra
ara la torno a reproduir aquí pictórica de Robert Descharnes i Gilles
Aspecto la peculiar ortografía de Néret) s’ha tingut en consideració el
Evador Dalí):
nom original que hi posa Dali.
no ^St'rnat oncle: / Cuatre ratlles
Qualsevol persona que vulgui aprosofí165 P£r fer"te dos
d°s observacions ximar-se a un estudi rigoros sobre
Cobre el cataleg. / 1o Allí aon diu / aquest quadre i la seva època, no pot
n mP°.slcio amb tres figures (pintura deixar de consultar els treballs del
ambUbÍSta') te que d’r ! Composicio gran critic d’art Rafael Santos
ne u- tres
figures
(academia Torroella. El pare Laplana, sorpreocubista) / 2o Alli aon diu / Anna nentment, només recorre a un únic
(niria Te <4ue dir / Anna Maria estudi de Santos Torroella (almenys
ntUra sobre coura) / Suposo que el això dona a entendre el seu article): el

P

Fernández

titulat L’època de Madrid de l’exposició
«Dalí: els anys joves». E1 director del
Museu de Montserrat fa servir aquest
escrit de manera fragmentaria quan
l’interessa. Vegem un exemple referit
al bust situai entre les dues dones
cubistes:
«Si ens hi fixem bé, com ho va fer
Santos Torroella, la part superior d’aquest bust és un autoretrat del pintor,
amb l’entrada del front i la carac
terística patilla; l’altre costat de la cara
podría ser una dona amb un barret de
bany.»
Identificar amb una «dona amb
barret de bany» el costat del rostre
ocult és molt poc afortunat, perqué és
indubtablement el cap de Federico
García Lorca, que dona pas al que
Santos Torroella ha denominat com
l’època lorquiana dins de l’obra de
Salvador Dalí (la qual seria formada
per peces com Maniquí de Barcelona,
Invitado al somni o Natura morta al cial
de lluna malva, on es repeteix el tema
de la unió deis caps de Federico i de
Salvador, cosa que també apareix en
alguns dibuixos de Fautor de Yerma,
com els titulats El joven y su alma
(Poema de Baudelaire), El beso i El
sueño del marino. Sobre el paper de
Lorca a Composicio amb tres figures
(acadèmia neocubista) és allà on
s’observen
més
clarament les
principáis mancances del pare
Laplana respecte al coneixement del
món dalinià. S’ha de teñir en
consideració que aquesta obra ha estat
donada per una gran amiga d’Anna
Maria Dalí. A aquesta senyora, de qui
no direm el nom per respectar-li
l’anonimat (tot i que els que fa temps
que aprofundim en Dalí en sabem la
identitat i la historia, com també la
reiterada negativa a deixar-la veure i
estudiar ais investigadors), el títol El
mariner li permet fer creure al públic
que no hi ha cap doble missatge a la
pintura. Federico no va estar mai
enamorat d’Anna Maria, com es va
donar a entendre en el llibre Salvador
Dalí visto por su hermana i en declaracions a alguna escriptora, però sí
de Salvador. El pintor convidà el poeta |
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en dues ocasions a Cadaqués (la
Setmana Santa de 1925 i l’estiu de
1927), on la relació es va fer molt més
íntima i forta.
Un deis elements básics del binomi
Lorca-Dalí és el tema de sant
Sebastiá, el qual s’ha de veure aquí de
manera simbólica, mai figurativa: un
mariner. Aquest sant és el protago
nista central de VAcademia neocubista,
acompanyat al darrere d’un cel amb
núvols que remeten a una de les
obsessions dalinianes del moment: els
núvols del quadre de Mantegna El
tránsit de la Verge (que el grup de la
Residencia de Estudiantes de Madrid
admirava al Museu del Prado) i que
apareixen a Retrat de Luis Buñuel, a
Pierrot tocant la guitarra i al film Un
chien andalou (al pare Laplana li sem
blen, increíblement, naus espaciáis!).
Sant Sebastiá aquí podría ser un
autoretrat del pintor, atés que, com
escriu Santos Torroella, «se sentía en
cierto modo triunfante de los dardos
pasionales que da a entender podía haber
recibido ya». Confirma aquesta teoría
una postal d’Anna María Dalí a Fe
derico l’agost de 1927:
«Querido Federico: / Te mando esta
postal porque también podría ser que te
gustara; pero no la enseñes a San
Sebastián. Sería incorrecto. / Tu amiga /
ANA MARÍA.»
Sant Sebastiá és indubtablement
alvador Dalí per a García Lorca. En
Una altra carta de Salvador a Federico,
e Primer s’acomiada d’aquesta man*r ra (principis de mar«; de 1927):
eseo, ¡mon cheri!, una muy larga carta
uya... En mi san Sebastián te recuerdo
mucho y a veces me parece que eres tú...
ver si resultará que San Sebastián eres
■■■■ Pero por ahora déjame que use su
nombre para firmar. / Un gran abrazo de
tu SAN SEBASTIÁN.»
t S°ta els caps de Lorca i de Dalí
0 em dos peixos que apunten a una
ra clau per a entendre l’amistat
^aquests dos genis. Mentre Robert
escharnes preparava la seva monouFa la Dalí de Gala, va poder comentar
n nornbre important de peces amb el
ni de Figueres, com també van
ar ar d aspectes biográfics. Aixó és el
c°menta Salvador Dalí a
fe^SC”arneS a ProPÓsit d’un retrat seu
Lo
L°rca (vegeu Federico García
m rca’ ’Dibujos», catáleg, Barcelona,
l53^ter^° de Cultura, 1986, pág.
ene ' "^orca nie veía como una
nación de la vida, tocado como un

CARTA DE SALVADOR DALI AL SEU ONCLE ANSELM DOMÈNECH, PROBABLEMENT DE DESEMBRE DE
1926. DALI LI HI DIU COM S'HA DE TITULAR UN DELS QUADRES DE LA MOSTRA: «COMPOSICIÓ AMB
TRES FIGURES (ACADÈMIA NEOCUBISTA).» (FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ. MOLLET DEL
VALLÈS.)

dioscuro. La mano tiene cada uno de sus
dedos convertidos en pez-cromosoma.»
Aquest «pez-cromosoma» torna a
aparéixer en aquesta pintura. La seva
coneguda simbologia fál-lica lligaria
de pie amb el ñus de la corbata de sant
Sebastiá.
Per acabar, volem comentar la
següent afirmació del pare Laplana:
«Dalí (1904-1980) [szc], que va veure
moltes vegades aquest quadre a casa
del qui l’havia comprat.»
Una nova errada del director del
Museu de Montserrat. Dalí només va
visitar en una ocasió la casa que
guardava Composició amb tres figures
(academia neocubista). Obligat peí seu
pare, el va tornar a firmar i envernissar
després del seu triomfant «exili»
americá el 1948. Mai més no el va
veure. A l’epistolari de Dalí al seu cosí

i home de confiança, Gonçal Serraclara, com en una carta del pintor a
Anna Maria (conservais aquests do
cuments a la Biblioteca de Catalunya),
l’autor de l’obra arriba a afirmar que
intentará portar a terme accions ju
dicials per recuperar-la. El lector
intéressât pot consultar aquests papers
en aquesta institució pública o bé els
pot veure reproduits en aquests
treballs: Víctor Fernández, Anna
Mana Dalí vista pel seu germá, «Hora
Nova», Figueres, 8-14 juliol, 15-21
juliol, 22 juliol - 8 agost 1995, i Ian
Gibson, The Shameful Life of Salvador
Dalí, Londres, Faber & Faber, 1997,
pàgs. 459-460.4
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Damia Pons
«LA MANERA DE CANVIAR LA REALITAT ES TREBALLAR DES DE DINS
AMB PRAGMATISME»
per

Margalida Pons

e perdut les antigües certeses I i s'ha enrunat, sense estrèpit, com la ploguda / de
les fulles seques a la tardor, / I'altar superb dels meus absoluts. / Ara, només cree
en els camins incerts / i afirm rotundament que adoraré els errors / fins a fer-me
soldat del seu imperi.»
És el darrer poema de Territori d'incògnites de Damià Pons, llibre publicat per les Edicions
Atàviques de Llucmajor el 1988. La progressiva substitució de l'absolut pel pragmatisme—«no
tenim voluntat de ser marginals, de traballar des de fora del sistema»— defineix l'evolució de
Damià Pons i Pons en els seus més de vint anys de vida pública. Nascut el 1950 a Campanet,
Pons ha exercit una incessant activitat com a professor, investigador, poeta, promotor cultural
i politic. Des de 1995 presideix la Comissió de Cultura i Patrimoni Historic del Conseil Insular
de Mallorca.

H

—Quines atribucions té com a
conseller president de la Comissió
de Cultura i Patrimoni Historic del
CIM?

—A causa del seu carácter pluriinsular, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears té una particularitat: la
gestió de la cultura ha estât transferida
del Govern Balear ais diferents
Conseils Insulars. Els Conseils Insulars, és a dir, els governs de cada illa,
són responsables de la promoció
cultural i del patrimoni historicoartistic en virtut d’una Ilei de transferències vigent des del dia 1 de gener
de 1995. Al Govern Balear li varen
quedar assignades una sèrie de
competències en cultura, com la gestió
d’una sèrie de centres propietat de
l’Estat. A més, al meu parer, té dues
responsabilitats més: el foment de
l’intercanvi cultural entre les illes i la
projecció cap a l’exterior de la cultura
que es produeix a les Balears.
L’àrea de cultura del CIM va
començar amb uns pressupostos molt
migrats. El Govern Balear s’ha
caracteritzat perqué, quan ha fet
transferències als Conseils Insulars,
s’ha comportat tan malament com el
govern central quan transfereix
competències als governs autonomies.
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La transferèneia de les competències
en cultura va ser molt mal dotada,
económicament i en recursos humans.
Per tant, la primera tasca que ha hagut
de fer el CIM ha estât crear una
administració minimament capaç

«Les liles Balears són
el lloc de l'Estat on
s'ha fet menys inversions en grans infraestructures i en grans
equipaments
culturáis!»

d’afrontar el repte de la gestió de la
cultura. Això s’ha duit a terme amb un
tipus de serveis que no varen ser
transferits i que són necessaris: d’una
banda, una bona dotació de tècnics en
patrimoni per poder fer la gestió del
patrimoni historicoartistic; d’altra

banda, més recursos économies,
perquè amb els que hem rebut del
Govern Balear dificilment hauriem
pogut funcionar. Les Illes Balears són
el lloc de l’estat on s’ha fet menys
inversions en grans infraestructures i
en grans equipaments culturalsQuinze anys després de l’inici del
periode autonomie no hi ha auditori,
ni conservatori, ni una gran biblioteca
pùblica... No hi ha, tampoc, inversions
en creació d’una xarxa de teatres
publics. El CIM, en la mesura de les
seves possibilitats, ha incrementat
aquestes partides.
—Què s'ha fet a Cultura i Patrimoni
Historié?

—Un dels criteris ha estât no
substituir les empreses productores
cultura de Mallorca, sino més aviat
establir-hi linies de col-laboraciô arn
l’objectiu d’enfortir-les. Per exemp e’
en el camp dels llibres el CIM nos a
convertit en una institució editora>
sino que ha establert convenis amb e
Gremì d’Editors a fi que els
mallorquins tenguin més capaci
competitiva i de producció. El que
prêtés ha estât crear vincies
col-laboració i pactar amb els gr
éditorials programes d’ediciô que
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vegades han estât iniciatives del
Conseil mateix. Per exemple, l’inici de
les obres completes de Gabriel Alomar
i de Miquel deis Sants Oliver. També
he intentât enfortir el teixit associatiu i
cultural perqué la gent percebi que
estar associats dins federacions té
compensacions de l’administraciô.
L’administraciô ha optât per con
siderar aqüestes federacions i associacions l’interlocutor vàlid.
—El teatre ha estât un deis camps
en què s'ha notât mes l'actuaciô.
Així ¡ tot, la seva política de
subvencions ha rebut critiques...

foment de la investigado. Enguany,
enmig de les commemoracions del
98, el CIM treu el programa
«Mallorca entre els dos segles
(1897-1905)», que indou la con
cessio de quaranta-tres borses
d'estudi. Aquest programa connec
ta molt amb la seva vessant inves
tigadora.

—Si, és un periode que conec molt
bé, i aixô ha estât un avantatge.
Enguany, arreu de l’estât es produirà
—i ja es produeix— una febre de
commemoracions entorn de la «ge
neración del 98» i de la pèrdua de les

colonies. Jo he volgut evitar que se’n
faci una commemoració provinciana.
A Mallorca, commemorar el 98 com
un any de desgracia i de crisi hauria
estât falsejar absolutament la veritat
histórica. Perqué el 98 per a Mallorca
és un moment de gran euforia cultural
i cívica, un moment molt creatiu en
qué una sèrie d’intel-lectuals i artistes
inicien la seva millor producció; es
formulen les teories del mallorquinisme politic, etc. El que hem prêtés
amb el programa «Mallorca entre els
dos segles» ha estât recuperar aquell
periode historie que va ser un estímul

—Si, hem intentât donar suport a
un món teatral prometedor que havia
estât sistemàticament en una situació
de desempar per part de l’adntinistració pública. Ara a Mallorca hi
ha les peces necessàries per a con
figurar, possiblement per primera
vegada a la historia, un sector teatral
dotât d’un nivell considerable de
Professionalität, en llengua catalana i
amb garanties de qualitat mitjana-alta.
Ara hi ha molts grups amb dedicació
Plena, amb Professionalität, als quais
a falta només sortir de l’ilia i
eotnençar a ser coneguts a Catalunya i
aj Puis Valencià. Aixô ja ho possibilita,
a marge del CIM, el Projecte Alcover.
xuant a les critiques, les considero
anecdôtiques, perqué les subvencions
s han donat d’acord amb tres criteris
■nolt clars: Professionalität, qualitat i
rendibilitat de la subvenció.
També és important la conversió
e Teatre Principal en un centre de
Pmduccions. Aixô ha permès que
nao ts Professionals del teatre mallorfiui hagin tengut possibilitats de treure
^.na COrnPensació de la seva dedicació
(je eatre i a més han afrontat una linia
m .,Creacld d’un patrimoni teatral
orqui culte, moites vegades
lançant la reconversió d’obres que
gmariament eren narracions: per
», Pie, La dida, una adaptado que
ana-Antônia Oliver féu de la narda«0 de ^a^vador Galmés; o Afort de
he la' A més, en aqüestes produccions
Dar11' fe
* Una combinació entre el
Ptr*moni teatral de l’ilia (La dida,
Afort de dama), els autors
ternporanis (Alexandre Ballester,
ci0^Uei ,López Crespí) i les traducn’e^r
°^res internacionals (ara se
dpi renarà una de Brecht, en ocasió
el centenari).
A banda del teatre hi

ha

el

[445] 29

L L E T R E S

tació. Reconstruirem íntegrament el
seu despatx. Tenim tota la biblioteca
de Villalonga i un bon nombre de
manuscrits, cartes, llibres anotats i
dedicats...
Encara hi ha un altre programa
important que vull esmentar: fa setcents cinquanta anys que el papa
Innocenci IV va declarar parróquies
devers trenta esglésies mallorquines
constru'ides pels primers repobladors
cristians. Juntament amb el bisbat, en
farem una commemoració, que no es
redueix a la recreació historicista, sino
que també va Hígada a la recerca
documental, publicacions i restauracio
del patrimoni.

«A Mallorca, commemorar el 98 com un any de
desgracia i de crisi hauria estat falsejar
absolutament la veritat histórica. Perqué el 98
per a Mallorca és un moment de gran euforia
cultural i cívica.»
de futur, d’avanç i de progrès cap a la
contemporaneïtat. El programa pretén
promoure la recerca, i per aixô
convoca aqüestes borses d’estudi. Son
beques destinades a temes molt
concrets, que no havien estat estu
diáis, de manera que els résultats
serán aportacions absolutament no
ves. El programa es fa en coTlaboració
amb la Fundado «la Caixa», que hi
aporta dues grans exposicions, una de
Joaquim Mir i una de Gaspar Flomar,
i el CIM n’aporta una altra, més
documentai, que es presentará a can
Sabater de Binissalem, la casa-museu
de Llorenç Villalonga.
—Quan podrem visitar la casa de
Llorenç Villalonga?

—Aviat. La Comissió de Cultura
creará aquesta legislatura dos equipaments culturáis importants. El
primer és la Biblioteca Lluís Alemany,
un deis més importants fons bibliográfics de temática mallorquina.
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Aquesta biblioteca, que s’inaugura a
fináis de maig, conté molt de material
inédit relatiu al segle XIX, a més
d’una gran col-lecció cartográfica i
una gran quantitat de postais i manus
crits. El segon gran equipament és
l’adquisició de la casa de la vídua de
Llorenç Villalonga a Binissalem. Villa
longa hi va passar molt de temps, hi va
estiuejar, hi va escriure. Volem convertir-la en una casa-museu. Hi haurá
una exposició permanent dedicada a
Llorenç Villalonga i volem que hi hagi
també un centre de documentació
sobre l’escriptor i un centre d’exposicions de llarga durada que donin peu
a visites escolars programades, a
col-loquis, a congressos, etc. El fet que
can Sabater siguí al centre de Tilla
ajudarà a dinamitzar la part forana. A
part, ens afegim a la tradició de casesmuseu dedicades a escriptors. No hi
haurá únicament una atenció museística: també ens intéressa potenciar la
recerca, la investigació i la documen-

Damià Pons está afiliat al PSMNacionalistes de Mallorca des de
1977 i ha format part de la comissió
executiva del partit en diverses
ocasions. Per conèixer el seu idean
politic és fonamental l’entrevista
amb Tomeu Martí publicada a la
revista «Débat Nacionalista» l’h*"
vern de 1996. Centrant-nos en
l’actualitat, sembla que el Pacte de
Progrès que actualment governa el
CIM (ÜM, PSOE i PSM, amb el suport extern d’EU) viu un moment
d’estabilitat. Aquesta estabilitat
havia estat amenaçada el desembre
de 1997 a causa de polémiques coin
la de la incineradora i Ia de
l’establiment del 12 de setentbre
com a «Diada de Mallorca».
—Com li ha condicionat la teína e
govern de pacte?

—L’equip de govern del Pacte de
Progrès ha estat absolutament res
pectuós amb les meves iniciatives, Qae
han tengut el suport de la resta e
partits de l’equip de govern i d Bs
querrá Unida, que des de fora don3
suport a l’equip. També s’ha de
que les propostes presentades des
la Comissió de Cultura eren Pr°a
racionáis i prou necessáries perque
fos fácil qüestionar-les.
—El pacte és una alternativa vàlida
per a desbancar el PP a 1
próximes eleccions?

—Es cert que el Pacte de Pr°gr^
no ha tengut una vida política g3ir
tranquil-la, i els mitjans de coninj
nicació se n’han fet ressó 3I*
freqüéncia. Aixó té una explic3C10
.ón quatrÉ
lògica: en primer lloc, són
ip
partits (encara que a Tequip degover"
només n’hi hagi tres) prou diferents-
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En segon Hoc, aquesta mena d’associació no té precedents en una
institució supramunicipal. Un altre
factor que no podem ignorar és que la
societat mallorquína té molts pro
blèmes oberts, moites qüestions pendents de decisió sobre ternes urbanistics, sobre eliminació de résidus
sôlids, etc., etc. No és gens ni mica
sorprenent que hi hagi hagut discrepàncies. Perô si es fa una valoració
objectiva de les diferents àrees del
pacte de progrès, crée que s’ha fet
tnolt més (i s’ha fet millor!) que no
s’havia fet mai. A banda d’aixô, el PP
no ha demostrat el més minim sentit
institucional a l’hora d’actuar com a

descontrolat, una desmallorquinitzaciô lingüistica i cultural, la subordinaciô i la dependèneia en relaciô amb
l’estât... Son els mais endémies de la
nostra societat, i aquests quinze anys
de govern popular no els han
solucionat. El nou equip de govern
podria demostrar més eficàcia en la
gestiô de les àrees concrètes i sobretot
podria configurar un projecte global
d’Illes Balears com a pais més sériés,
més ajustât a les nostres necessitats i
més d’acord amb la nostra identitat
real.
—Des de 1977 el PSM ha compartit
espai électoral amb formacions
politiques diverses, amb les quais
ha establert una vinculaciô (en

«Els del PP no han
afrontat els problèmes
reals de la societat
mallorquína ni de les
Balears.»

positiu o en negatiu) més o menys
estreta. Des del PSP (amb qué el
PSM —aleshores PSI— es presenté
a les eleccions de 1977 formant la
coalició «Unitat socialista») fins a
Unitat Autonomista (creada per
Climent Garau i Josep Melié), passant per Esquerra Mallorquína
(nascuda d'una escisió el 1980) i,
sobretot, per Esquerra Republicana
(dividida del PSM el 1987, arran de
la presentació a les eleccions
europees dins la coalició «Esquerra
deis Pobles»). Com es defineix el
PSM en relació amb aqüestes
formacions?

—És evident que el nacionalisme
polític havia estat important en termes
culturáis, des de feia un segle aproximadament, però en termes polítics
sempre havia estat molt poca cosa, fms
al punt que totes les aventures
politicoelectorals nacionalistes havien
fracassat sistemáticament: fracassen
l’any 1917, fracassen durant la segona
República, etc. Aleshores, al moment
de la mort de Franco, la societat
mallorquína funciona amb referents
politics absolutament estatals. A
Mallorca tenia militáncia, arrelament i
vot aquell que tenia un referent a
Madrid, i no hi havia la necessitai
social de teñir forces polítiques
pròpies. Però els anys setanta va

oposició, fms al punt que en moites
Rasions s’ha oposat a determinades
Usions de les quais havia estat el
8fan impulsor a la legislatura anterior:
a fet purament per crear conflictes
311 acte de Progrès.
11 ci esPecte a
possibilitat de trasProar.fe S°vem autonomie el Pacte de
de /res’ ca' dir que si es fes s’hauria
p errnar molt més. Pero és segur que
CUAer'CnCUl d’aBuests quatre anys al
seria molt útil per a consolidar
qu‘P de govern. Cree que hi ha un
grama de minims suficient per a
les rnetre govern conjunt i cree que
p0, exPectatives d’aquest govern
q • rien esser molt superiors a les de
qnlr?e anys de govern del PP. Si fem
any ^arfe tigorés d’aquests quinze
jp-S’ eS exPectatives són decebedores,
obr
de les grans inversions en
afroS Publiques. Els del PP no han
société
Ptobfemes reals de la
hern at mallorquína ni de les Balears:
Patit un creixement urbanistic
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comentar un procés de culturalització,
suscitat, entre altres factors, per la
universitat de Mallorca i pels estudiants que anaren a la de Barcelona.
Part d’aquesta gent va fer-se nacio
nalista dins l’espai ideologic de
l’esquerra, per joventut i per context
historicopolitic. Al capdavall era «el
que tocava», després de quaranta anys
de dictadura. Quan aquest nacionalisme de la generació deis setanta es
presenta a les eleccions per primera
vegada, sofreix una derrota molt nota
ble, pero té un merit: s’adona que amb
esforq i amb continuítat alió que

encara no majoritària, perd ben
implantada i amb unes expectatives de
creixement évidents.

d’UM i el del PSM son diferents. Tots
dos partits lliguen el nacionalisme a
ingredients diferents.

—Ha définit el triangle de valors
del PSM en termes de nacionalisme, écologisme i progres
sisme. En aquest ordre?

—Diuen que el PSM és un partit de
mestres d'escola i de capellans. Es
un estereotip o una definició?

—Hem tengut escissions periôdicament, possiblement perquè molta
gent no ha entés la vocaciô del PSM
de ser un instrument de la majoria
social per a construir un pais nacionalment normal, amb benestar social,
amb justicia social, amb una protecciô

«... al moment de la mort de Franco la societat
mallorquína funcionava amb referents politics
absolutament estatals. (...) no hi havia la
nécessitât social de tenir forces politiques
propies.»

encara no té demanda social pot
arribar a tenir-ne. Aleshores el PSM,
la força politica que aglutina aquests
sectors, inicia una llarguissima
travessia del desert, que, amb esforços
impressionants —personals i politics—, i amb recompenses electorals
molt minvades, aconsegueix consoli
dât un projecte politic nacionalista,
progressista, a Mallorca. Aquest
projecte ha hagut d’anar-se creant els
clients. Abans no existia una base
électoral nacionalista a la quai passar
la palangana per recollir-ne els vots.
S’ha hagut de crear. Ara a la societat
mallorquina ja trobam molts sectors
socials, sobretot de les professions
libérais, universitaris, classes mitjanes
més o menys cultivades, que ja tenen
un vot emancipat, lliure. I han pogut
sentir-se identificats amb un projecte
politic com el del PSM, que ha tengut
l’encert de lligar els principis bàsics
del nacionalisme a una politica de
Sensibilität social, de progrès social i
de defensa, bastant radical, de l’ambient. A partir de les darreres eleccions
el PSM se situa a Mallorca per
damunt del 14% dels vots i amb prop
de cent cinquanta regidors. Per
primera vegada a la histôria contemporània d’aquest pais, el nacionalisme
politic és una força social, ideolôgica,
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de l’ambient. Per a alguns aixô és
massa poc, han cregut que el PSM
afluixava en el camp del maximalisme
doctrinari i ideologie. D’altres han
cregut que el PSM plantejava el
nacionalisme massa en termes
d’arrelament a la societat mallorquina
i se n’han separai. A la llarga, però, les
escissions son positives, perquè
transmeten la consciència que el PSM
que «queda» s’adapta cada vegada més
a la realitat social.
Pel que fa a la jerarquía del sistema
de valors, el PSM històricament ha
estât bastant capaç d’equilibrar totes
tres coses. L’ecologisme politic ha
estât el PSM (molt abans que hi
hagués altres grups que es poguessin
proclamar écologistes). Quant a les
mesures d’ordre social, el PSM n’ha
impulsât al govern, a l’àmbit muni
cipal o bé des de l’oposició. Però és
évident que l’element que més
identifica el partit en la mesura que és
un tret d’identitat que no comparteix
amb els altres és el nacionalisme. No
hi ha cap més grup que comparteixi el
nacionalisme, l’ecologisme i el pro
gressisme social. Un altre partit a
Mallorca, Unió Mallorquina, també es
declara nacionalista i no seré jo qui els
negui aquesta condicio. Però l’elector
percep fàcilment que el nacionalisme

—No cree que siguí cert que el
nacionalisme vagi tan lligat a la
docència; és un estereotip simplificador, com ho seria lligar el PP als
empresaris o el PSOE als sindicalistes.
El PSM té una base social i de
militància quantitativament important
relacionada amb el mon de la do
cència, però un partit que aconsegueix
44.000 vots ha de tenir gent de tots els
sectors socials. Però si que és cert que
el PSM té un percentatge una mica
més elevat de gent del món de la
docència i de la cultura que els altres
partits. Però és logic: arribar al
nacionalisme requereix una decisio
personal d’arrel cultural. Dins les
minories dirigents del PSM és possible
que hi hagi un percentatge una mica
major d’ensenyants. I capellans... N hi
ha devers dos-cents trenta en tota fill3
de Mallorca... Si tot depengués dels
seus vots, no trauríem ni un regidor.
—En alguna ocasió ha dit que Ia
seva nació cultural són els Paisos
Catalans i la nació política les lHeS
Balears. Aquesta concepció unita
rista de les Balears és poc frequent.
En què consisteix el «balearisme»-

Bé, hauriem de començar parlant
del mallorquinisme politic, que va ser
elaborat per Miquel dels Sants Olivei
(enguany fa cent anys que va public31
els articles de «La qüestió naciona »>
l’any següent, el 1899, els va reeditar
en forma de llibre). El mallorquinisrne
politic té molt dar que la llengua, 3
literatura i la cultura són catalanesTambé té molt ciar que les y e$
Balears han de tenir unes institución
própies, un autogovern, i que no
d’estar integrades dins un autogove
més global que seria el dels 1al
Catalans. Miquel dels Sants Oliver i
resta dels intel-lectuals de l’èP0*^ ’
amb poquissimes excepcions, P. 0
gen que el subjecte de sobirania
són els Països Catalans, sino les
Balears. I les Illes Balears
d’arrabassar al govern de l’estat
sobirania que desitgen tenir. AP ,
d’aqui, recuperant la idea conte«e
de l’edat mitjana entre els difese; ,
països de la Corona d
s’establirien les maximes col-la 0
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cions amb els paisos que el mallorquinisme polític anomena «germans»,
«de la mateixa llengua», etc. Dins el
mallorquinisme polític el balearisme
ha tengut molt mala premsa históricament, perqué era percebut com
una maniobra centralista contra la
recuperació de la identitat catalana de
l’illa i contra l’«excessiu» decantament
de Ies Balears cap a Catalunya. Dins
les Balears hi ha uns sectors nacionalistes que creuen que nosaltres som
la mateixa nació que Catalunya. Pero
en el terreny operatiu i social dir aixó
provoca reaccions adverses. Per tant,
ens hem situat en el terreny de la
indefinició nacional i no acabam de
saber qué som. Tenim ciar que els
Paisos Catalans són una nació cul
tural. Pero les Ules Balears tenen un
estatut d’autonomia propi, un parlatnent propi, comencen a teñir una
legislació propia... Són una unitat de
sobirania. Si algún dia les Balears
s haguessin de plantejar un procés
d autodeterminació, se’l plantejarien
des de les institucions balears com a
Ules Balears en relació amb el context
de l’estat. Definir les Balears com a
nació política em sembla operatiu en
termes polítics. Per aixó de vegades he
configurat un triangle teóric constituit
Per una nació cultural (els Paisos
S'atalans), una nació política (les liles
alears) i una nació emocional, pa
triótica (Pilla). Les Balears com a
nació política és per una qüestió
Pragmática. Una nació no són només
es institucions: no pot constituir-se si
n° existeix una voluntat col-lectiva de
ser-ho, i cree que és molt més fácil teñir
3 v°inntat col-lectiva de ser la nació
Política de les Ules Balears que no la
nació política deis Paisos Catalans. I
Quins són els ingredients constitutius de
a nació política de les liles Balears? La
engua i la cultura catalanes.
J^eixant de banda la faceta
0 rtica, Damiá Pons té un extens
urrículum d’activista cultural. Va
articípar a la creació deis «QuaI Crns de Poesía Domini Fose» i de
rev*sta «Latitud 39», i com a
° essor d’ensenyament secunari (Llucmajor, 1982-1989, PalCl_e’ 1989-1995) ha impulsat la
^eaeió d’altres revistes. Ha estat
l’Oh'br6 de la junta directiva de
19o85a Cultural Balear (1984pr
.
1990 li va ser atorgat el
. e«n Bartomeu Oliver de l’OCB
e 1993 el premi Jaume I

«Ara a la societat mallorquína ja trobam molts
sectors socials (...) que han pogut sentir-se
identificáis amb un projecte polític com el del
PSM.»

d’actuació cívica catalana de la
Fundació Jaume I.

—El 1994 assumeix la direcció de la
revista «Lluc». Quins han estat els
objectius de la seva gestió?

—Cree que el que s’ha de procurar
és que les iniciatives culturáis siguin
complementáries i no reiteratives.
Quan els propietari de la revista
«Lluc», els Missioners del Sagrat Cor,
em varen proposar dirigir-la em va fer
il-lusió, perqué ja hi havia col-laborat.
El que vaig pretendre va ser fer una
revista de cultura. No és fácil, perqué
és una revista que no paga els
col-laboradors. Hem de ser conscient
del valor objectiu que té «Lluc»: fa
trenta anys que es publica i és la
revista de llengua catalana de més
llarga durada a la historia de Mallorca!
I conté una immensa quantitat de
materials imprescindibles per a fer
estudis sobre cultura, art, literatura,
societat, ambient, educació, etc. En
aquesta darrera etapa he intentat

especialitzar-la com a revista cultural,
tenint en compte que hi ha altres
revistes mallorquines de temàtica més
general o específica.
Damiá Pons ha publicat tres
llibres de poemes: Teranyina
(1973), Mapa del desig (1977) i
Territori d’incògnites (1988). Pel
que fa a la investigació, el 1975
presenta la tesi de llicenciatura
Avantguardisme literari a Mallor
ca i el 1997 defensa a Barcelona la
tesi doctoral Cultura i ideologia a
la Mallorca d’entre els dos segles.
El grup regeneracionista de «La
Almudaina». Va ser professor no
numerari de la Facultat de Filo
sofia i Lletres de Palma (19751982) i des de 1989 és professor
associai del Departament de
Filologia Catalana i Lingüística
general de la UIB.

—El grup de «La Almudaina»
s’aglutina entorn de Miquel deis Sants
Oliver al final del segle XIX i principi
del XX i intenta promoure a Mallorca
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el programa que en termes politics és
el del mallorquinisme, en termes
socials el de la modernització i en
termes estètics el del modernisme.
Estudio els inicis del mallorquinisme
politic i del projecte d’una cultura en
llengua catalana moderna i socialment
majoritària. El grup d’Oliver té molt
dar que si vol fer anar endavant el seu
projecte necessita el suport de
determinats sectors socials: la burgesia
urbana (per exemple, els comerciants)
i el progressisme ideologie (per
exemple, els republicans). Hi ha
modernistes que intenten connectar
amb un sector, com és el cas de
Torrandell, i d’altres, com Miquel dels
Sants Oliver, que intenten connectar
amb els que econômicament son
emprenedors, dinàmics, creatius. Pocs
anys després, quan aquesta generació
fracassarà, a Mallorca es convertirà en
hegemonic dins el mallorquinisme el
grup aglutinat entorn d’Antoni M.
Alcover i la revista «Migjorn», que és
un grup que canvia dràsticament.
—D'on li ve l'interès pel moviment
avantguardista?

—Es un tema que vaig començar a
treballar animat pel meu cosi Damià
[-Ferrà] Pons... Però de fet crée que no
tenim avantguarda catalana a Mallorca.
Em vaig mirar tot el diari «El Día», de
1921 a 1936, i en vaig treure la majoria del material referit a l’avantguardisme literari. Però els anys vint no hi
ha un avantguardisme literari català.
Es un avantguardisme que s’expressa
en castellà, molt lligat a l’ultraisme
castellà. L’avantguardisme català neix
amb Bartomeu Rosselló-Pòrcel, en
contacte amb els centres de Barcelona
i amb els referents de Barcelona. La
poesia de Rosselló és una sintesi de
diferents corrents dels anys vint.
L’avantguardisme literari a Mallorca
em va interessar més enllà de la
qüestió de l’idioma, com a intent que
podia obrir noves perspectives de
creació literària dins una societat
tancada. Perqué els anys vint són els
anys de l’hegemonia poètica de l’Escola Mallorquína, en uns moments en
qué l’Escola Mallorquína ja ha derivat
bastant cap a la reiteració i l’estereotip. Cree que el més feble de l’Escola
Mallorquína a la fase final és l’obra
poètica. Perqué els anys vint i trenta,
aquesta gent, que estèticament estaven
un poc «passais», i que voluntàriament
acceptaven ser autors «de segona», en
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termes politics i de cultura son molt
respectables. Molt més del que Llorenç Villalonga va prétendre que fossin
a la seva caricatura absolutament
injusta de Mort de dama.
—Cap a on van
investigacions?

ara

les seves

—El période que més m’interessa
és el que va des de 1885 fins a la guerra civil. Perô élaborant la tesi doctoral
he anat recollint materials que superen
aquests limits. Prôximament apareixerà un llibret que és un apartat de la tesi
sobre els primers vint anys de «La

«El mallorquinisrne
polític té molt ciar que
la llengua, la literatura
i la cultura nostres són
catalanes.»

Almudaina». Després publicaré el
gruix de la tesi. Tenc una gran
quantitat de documentaciô sobre la
mûsica a Mallorca a finals del XIX i
principis del XX: he publicat un
article sobre Antoni Noguera, sobre la
presèneia d’Ibsen a Mallorca...
—Docència, investigaciô, activisme
cultural i politic. Què li ha aportat
cada una d'aquestes étapes?

—No han estât excloents. De fet,
sempre han coincidit, encara que en
algunes époques hi ha hagut més
intensitat que en d’altres. S6c del
PSM des de 1977, he fet campanya
électoral sempre que n’hi ha hagut, he
participat en taules rodones... M’he
dedicat a la docència des de 1975 fins
avui. Vaig començar amb l’activisme
cultural quan ténia desset o devuit
anys a Campanet i n’he continuat fent
d’una manera o d’una altra. Aquestes
activitats han conviscut tota la meva
vida, i, encara que combinar-les de
vegades resulta feixue i frustrant, he
estât satisfet de poder-ho fer. Tambe
ha tengut inconvénients, com la
dispersio.♦

ROSA LEVERONI, ELS ANYS DE CINICI DE LA REDACCIÓ DELS DIETARIS. (BIBLIOTECA DE CATALUNYA.)

La poesia de Rosa Leveroni a la llum
de «Confessions i quaderns intims»
per

Abraham Mohino

i

Balet

a publicado recent dels dietaris conte, o creava un epistolari fictici per
amorosos de Rosa Leveroni encobrir uns sentiments reals que no pop,. [Confessions i quaderns intims,
dien ser expressats obertament.
(j’gtOr'a^ ^14, Valencia, 1997, a cura
Aquest procès gairebé sempre és
a
ric Pujol i de qui subscriu indiscernible de tan ben travat, i ara
l’e^eStes. Hules) ha posât de manifest sabem que la seva poesia és el pro
cir Ctlss'ma vinculado existent entre la ducte destil-lat (la metàfora neta) de la
Iite Urnstanc’a biogràfica i el substrat seva singular prosa intima. «Estimar-te
[e rari en la concepció vital i intel- és fer versos», escrivi en un paper
°bràVa
l’escriptora. Tota la seva encara inédit. Els die-taris de Rosa
cart m reS°' Gn acluest trànsit: de la Leveroni son un registre molt directe i
un amie en podia fer sorgir un despullat de l’agitaciô sentimental que

L

la va somoure. Van néixer com
l’anotació immediata i espontánia de
les fluctuacions passionals que la
dominaren i segons les quals percebé el
món; habitualment aquesta anotació és
resolta en parágrafs breus i condensáis,
capsules de reflexió i de turment amo
res, esporgades de qualsevol realitat que
no siguí la del viatge assidu del jo
sofrent al tu evocat —i aquesta és
precisament la troballa estilística
d’aquestes confessions. La voluntat de
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consignació quasi «objectiva» té ben bé
el valor d’una biopsia: una extracció,
no exempta de dolor, que li permetrà
d’aìllar i d’examinar el teixit
corromput del jo enamorat (del «cor
desolat»),1 i copsar aixi, amb incis
clinic, l’essència de l’amor. De la projecció escrita d’aquesta anàlisi (perqué
«amor sense literatura no és res»),2 en
brolla una lírica cenyida, aguda i
personal. Aquest és, en efecte, un
procès tan connatural que, ultra els
moments de vera prosa poètica, els
versos van emergint corn a tais de
l’interior del text.

El dolor com a cántic
Les Confessions intimes están articulades en dos blocs, un de datat entre
el 1933 i el 1936, desigual de ritme i
de contenció, però en qué apunten i es
van definint els motius i les maneres
leveronians; i un de redactat entre el
1943 i el 1945, que és un producte
d’acabada maturitat estilística i, afegiria, sentimental. El destinatari silenciat d’aquests papers és l’historiador
Ferran Soldevila. La naturalesa d’aquest
amor, llarg en el temps però breu en els
encontres, rau en els moviments atzarosos i accidentats d’una relació que
s’havia de mantenir en els limits de la
clandestinitat, ja que l’historiador era
casat amb Yvonne Lepage. Es defmeix
aixi un amor sense joia i prédestinât a
una insatisfacció insalvable, a l’entorn
del quai gravita el turmentat accent
que travessa, sencera, una veu de
tessitura elegiaca. Dones bé: ja al
primer bloc trobem deu passatges
lírics de diver-sa extensió (però amb
predomini compositiu del quartet)
que va compilar posteriorment a
Epigrames i cançons (1938). De fet, el
seu primer llibre de versos (que
articulà en quatre seccions: Neguit,
Dolor, Joia i Abséncia) és el correlat
líric dels estats passionals que descriu
ais dietaris. Simptomáticament, la
meitat de les peces recuperades s’inclouen a la secció «Dolor» i no n’hi ha
cap que vagi a parar a la secció «Joia»
(val a dir que, a les Confessions..., els
moments de culminació i de félicitât
són convocáis per mitjà de trans
criptions de versos de Pedro Salinas).
Hi rescata un poema primerenc, de
l’agost de 1934, com a pórtic d’«Absència», però en negligeix un altre
d’assumpte idèntic, «Sento en la earn
dolor de l’abséncia». La dualitat
tràgica entre la «earn desolada i envilida» essencial i la «earn plena de
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joia» que es consuma en instants rars
(i tan efímera com el mateix instant) ja
és esbossada d’una manera determinant en els versos de joventut. I
també el pressentiment de la paraula
poética com a manifestació del seu
ésser en el món: «L’aigua murmura
dins la clara pica / una canqó per
sempre inacabada.»3
Ais deis dietaris, no solament emergeix la figura de Ferran Soldevila com
a «tu líric» deis versos á'Epigrames i
cangons, sino com a lector primordial i
crític sever (paper encara més nítid en
la correspondéncia mútua, i en un
grau, formatiu i suggeridor, fins ara
poc conegut, tan important com la ja
assenyalada i remarcada ascendéncia
ribiana, o encara més). El sentit
d’aquesta inñuéncia és molt ciar en un
passatge com el següent, quan ella
anota al dietari: «Passo els dies submergida en les coses diverses —fins
estudio llatí—, i aquest esperar
arribaría a semblar-me una traició si
no fos aquest sentiment tan intens, tan
arrelat ja, de tenir-te dintre meu que ja
no em cal pensar-te.» Soldevila, que al
llarg de l’escriptura deis quaderns hi
tingué accés en diverses ocasions, de
vegades hi afegí unes remarques al
marge. Aquesta circumstáncia, alhora
que en vigoritza l’estil dialogat, converteix aquests quaderns en un document doblement valuós. En aquest
cas, hi anota: «Basteixi uns versos
damunt d’aquests: de tenir-te dintre
meu, / que fa que no em cal pensar
te.»4 D’aquí resulten els versos que
conclouen no solament la secció
«Abséncia», sino l’opuscle Epigrames i
cangons:

«Em pren la calma deis camps
quan l’hora esdevé rogenca.
I la quietud del mar
quan els venís dormen la sesta.
I mentre vola l’ocell
l’ánima esdevé lleugera...
Saber-te lluny sense dol
em fa ressó de miracle.
Ara, pero, veig el món
amb la claror que m’encanta
de tenir-te dintre meu,
que fa que no em cal pensar-te.»

Ferran Soldevila va valorar aqüestes
destil-lacions líriques i, al capdavall, va
encoratjar l’autora a dur-ne a terme la
publicació —per cert, prologada per
Caries Riba amb unes ratlles particularíssimes i plenes d’intenció: vivía
amb el convenciment que aquells

versos, que l’antiga alumna diligent li
encomaná de presentar, li eren adreçats. Era, és ciar, una percepció
equivocada.

La passiô com a elarividèneia
La segona fase d’escriptura de les
Confessions, la suscità el retorn de
l’exili de Ferran Soldevila (setembre
de 1943). És una prossecuciô arravatada. Moralment i estilisticament hi ha
un guany indubtable: una maduresa i
una comprensiô de la passiô força més
temperades, com també la consolidaciô d’una factura elegiaca molt Per
sonal, dos aspectes que fan d’aquesta
part de les Confessions intimes un
moment d’un clima particular. Tornen
a emergir poemes, inserits entre les
anotacions de dietari; en son nou, ara
amb el predomini formai de la cançô.
Dos els deixà inédits, i els altres set els
recuperà en el volum Presència i record
(1952): «Els records» (II), «Amor» (I)>
«Tema amb variacions» (XVI, XXI 1
XXII), «L’arrel» (IV i XXIII).
Després de la publicaciô à’Epigrames..., diverses circumstàncies (personals i evidentment historiques) van
donar lloc a un moment d’escassa
energia creativa. El retorn de Ferran
Soldevila fou el détonant d’una oscil-lacio intensa cap a una etapa
fructifère i déterminant, de la quai
resultà la part més sôlida de la
producciô leveroniana: reprengue
aquesta obra central de la seva
literatura que son les Confessions,
començà a produir contes —«Retorn»)
«La nit», «L’oda», «Viatge a Itàlia»—n
tradui {Les cartes portugueses o L’elegia
a una nit de Teixeira de Pascoaes) 1
participé activament en publicacions
com «Poesia» o «Ariel». Es produi una
«represa» lirica igualment tumultuosad’aquest impuls, en resultaren e
versos suara esmentats i algunes de leS
peces més acabades de la seva Pr°
ducciô, que trobà una manifestacio
plenitud feliç i brillant a les Elegies e
la represaf iniciades el novembre
1943. Hi ha desenvolupada en
aquestes elegies, no ja una percepcio
del mon governada pel pronom (<‘
el misteri / que sento en el respir de
natura, / me l’ofrenaves tu?», V), S1
una transsubstanciaciô de l’amat .
l’amada («si et ténia dins nreu 1
sabria / ja veure’t com a tu, Per<L
respires / dintre del meu respir»,
La interrogaciô dramàtica que arti
l’obra de Rosa Leveroni ara expreS^
(amb versos sense coronar i amb r
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cències) la temença que el projecte
líric, única i veritable salvaguarda del
seu dolor, quedi a mig dir, sense con
clusio: «I què restava / d’aquell càntic
d’amor, quina respos
ta I tindrà la meva
veu? D’aquesta cendra
I pot néixer el rossinyol que converteixi
/ aquest dolor callat en
doll de plata?», VIL

per Vamitié amoureuse que existi entre
ambdos. Aixi s’entreveu als dietaris,
on ella apuntà: «Finalment, m’has
deixat les tannkas d’aquest any. Com

Un parany dolç i
refînât
Els Quaderns intims
amb poesies, redactats
entre el novembre de
1945 i el maig de 1951,
tingueren com a re
ceptor, també innomi
nati el poeta Caries
Riba. Presenciem en
aqüestes págines l’assaig de comprensió
d’una relació frontereta, alhora que assistim corn a espectadors
privilegiáis a un subtil
i refinat diáleg poétic
entre ambdós intellec
tuals. «La teva intenció
en poesia és, m’has
dit, fer una obra pa
ral-lela a la de Bach.
La meva voldria èsser
eom una pura melodia
de Glück.»6 He dit
diàleg, però cal pre
cisarme un doble
grau. El primer, de
^atís unilateral. Rosa
Leveroni va recorrer a
a Poesia de Riba —de
a qual sempre fou
Una apassionada lec
tora-— per trobar-hi
Passatges que l’ajuessin a apregonar
home elemental que
1 ha al darrere. I amb
un propôsit semblant
ella porta a collació les
E^mposicions própies.
h segon grau és el
Raiment dialogic, i
s estableix quan la
v'nculació amorosa (i, ROSA LEVERONI. (BIBLIOTECA DE CATALUNYA.)
teTl indiscernible> inv ectual) adopta una solució en tots els teus versos t’hi cerco a tu, i
«T ltlcaba- Les catorze darreres en aquests, per qué no dir-ho?, també hi
annkas del retorn»7 de Caries Riba, cerco un possible rastre meu... Pero si
vaariteS
de 1946, foren moti- és que d’alguna manera hi sóc, serves
es’ directament o indirectament, gelosament el teu secret. (...) Pero

deixa’m sentir-m’hi en aqüestes.» Tot
seguit transcriví les «tannkes del retorn»
LXV, LXIX, LXXIII, LXXVII i
LXXVIII. I afegí: «He dit sentir-m’hi, fixat’hi, no he dit
trobar-m’hi.»8
Aixó no obs
tant,
aquest
«trobar-m’hi»
sembla que es
confirma quan,
unes págines
més endavant,
hi anotà uns
mots de viva
veu de Riba:
«“Si,
d’una
manera o altra
—vas dir—, el
que hi ha,
aquest nou élé
ment, és els
meus versos. I
és el meu se
cret.” D’una
manera o altra,
també tu has
entrât en la
meva vida. I en
els meus ver
sos.»’
Aquí, enca
ra, caldria esmentar que Ri
ba li dedicà explicitament la
tanka «Tamano-o», fet que al
seu torn suscita
l’escriptura
d’una «suite»
intitulada
«Respostes
a
una dedicatória
que m’ha commogut», amb
dues tankes recuperades amb
el titol «El som
ni»,10 i dues que
Leveroni s’es
tima més deixar inédites. De
totes les tankes
que ¡Ilustren els
Quaderns
intims, n’hi ha
tretze que són
inédites, i les tretze restants les publicà
dins Presència i record. No s’hi produeixen variants remarcables en
aquest transvasament; només aquelles
que consisteixen, primer, a selec-
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cionar-les, i, després, a aglutinar-les
sota títols sintétics (per exemple, les
«Dues tannkas de l’adéu» esdevingueren «Comiat»). La preséncia —o
el record— de Riba, per tant, és
sondejable en un bon grup de les
tankes leveronianes (ja la mateixa tria
de l’opció estrófica li és deguda), entre
les quais cal remarcar-ne dues,
«Calma» i «Ulisses» —la darrera directament endreçada al poeta—, peró
sembla que n’hi ha cinc més d’intencionades, no conegudes fins a
l’edició de Confessions...: «Adolescent»,
«Daina», «Clam», «Heràclit» i «Estel».
En aquest punt, serà ildustratiu
deturar-se en el que denominaré el
«tema de Marianna Alcoforado», per
qué és l’espai en què es desenvolupa
amb particular intensitat l’intercanvi
poètic. Torna a posar-se en joc el
procediment deis parangons amb què
constantment opera descriptora, cercant en el mite (Fedra, Francesca da
Rimini) o en una literatura d’assumpte
amorós (Mme. de Lespinase, Sten
dhal, Maurois) models de passió
sublimada.
«RjibaJ m’ha deixat Marianna. La
religieuse portugaise. Vaig començar a
llegir-lo ahir vespre, després de tornar
de casa seva on es respirava un feixuc
ambient de tristesa i d’emigraciô.
Alfred [Ferran Soldevila] també va
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anar-hi a última hora. Vaig sortir-ne
terriblement descoratjada, i el llibre
féu la resta. Em trasbalsà profundament. Marianna, descobrint el seu
dolor, descobria el meu, el feia vibrar
com una corda de violi fortament ten
sa. Fou horrible. Vaig desesperar-me
com no recordo haver-me desesperat
mai. I cosa curiosa, el que més m’acorava —fins a les llágrimes— era el te
mor de no poder-li escriure en catalá,
d’haver-li de parlar en llengua foraste
ra, i per tant que en résultés una cosa
postissa, sense valor, sense ànima...
»Ara em fa por tornar a agafar aquest
llibre. No em veig amb cor de resistir-lo.
L’experiència és encara massa recent i
massa dolorosa. Servo a R., per haverme’l deixat, un xic de rencor.
»Però ara, dos dies després, Marian
na també em recorda que no defugia
el dolor. M’avergonyeix sentir-me tan
poc disposta envers ell. Vull superarho. Deixaré ara, que per uns moments
parli ella per mi des d’aquest llibre.»11
Aquest passatge inédit fins ara deixa
ciar que Riba féu conèixer a Rosa
Leveroni les cartes de la monja
portuguesa a Noël Bouton, comte de
Chamilly. S’hi entreveu, aixi mateix,
que ella les llegí i les visqué fonamentalment pensant en Ferran Sol
devila. Aquest extrem, el confirma
encara el fet que en va elaborar una

traducció al català per oferir-la a
l’historiador com a present d’aniversari, l’any 1943.
Riba concebé un díptic sobre
l’assumpte, determinai en principi pel
mite —el d’un amor absolut sense cap
més compensació que la de l’abando
irrevocable i la solitud lacerant. Es
conserva un manuscrit de fautor de
les Estances, datat el 4 de gener de
1953, en què ofereix, de manera
extraordinària (però indicadora de
l’interès que li suscitava el tema), una
paràfrasi d’ambdues peces.12 El seu
«Com Marianna» indaga en l’interrogant sofrent en què degueren convertir-se els cinquanta-un anys 4ue
s’escolaren entre la cinquena carta
portuguesa i la mort de la Marianna
histórica: «Si riu l’absència / nomes
que de l’antiga / dolqor enfondeixis
un mot, i més te n’omples, / ¿no es ja
Déu que parla?». Aquesta «tannica de
retorn», LXXVIII, datada 1’1 de juhol
de 1946, tingué una resposta i111
mediata en els Quaderns... de R°ja
Leveroni: «Marianna... L’has torna a
a fer-me-la vivent i estimada. Deixa »
consignar aquí aquesta petita “suite
de tannkas que per ella et dee.

MARIANNA ENAMORADA
I
Nits sense estrelles,

LL ETR ES

oh nits dintre d’uns bracos
que m’oblidaren:
vostre vellut voldria
per fer-me la mortalla.

II
Seria flama
i canqons i tenebra
i una aigua pura.
El rossinyol diria
si l’oblit és possible.
MARIANNA PENEDIDA
I
Es que la flama
la nit fa més obscura
i em deixa cega?
Si l’amor tornaría
a serme l’antic glavi?
II
Si la tempesta
no hagués estat tan forta
i el port difícil,
¿podría ser tan bella
la pau, la font tan clara?»13

El díptic, l’unifica, a Poesía (1981),
sota la rúbrica «Marianna Alcoforado».
En féu, encara, una darrera aproxima
ré, el maig de 1951, conservada ais
diaris:
«COM MARIANNA, ENCARA
Si revéns, sempre
insistent dins el somni
Ens a l’angoixa.
Per què refusaria
de dir-te que t’estimo?»14

El dictamen sobre el destinatari de
arnor absorbent i agut de la monja
P°rtuguesa, el comte de Chamilly, va
^erèixer interpretacions no tan afins.15
ba, a la «tannka del retorn» nùm.
NRIX, «salva» el comte en uns versos
'antantins: «He fet l’absència / prounda a l’ona vana / dels dies —dura I
c°m la cova marina, / d’impures meravelles.» Després d’acotar-ne la
ectura amb un «No, cap molèstia,
Per° voldria saber en què o en qui has
Pensat dins d’aquest tenta», Rosa
everoni hi addui la seva «Com
anon»,1" en què tornem a trobar que
$arrere el joc de la intertextualitat
vmt s’oculta un argument vital.
Médita fins a l’ediciô dels
aris leveronians, existeix una tan’ datada el maig de 1951, que
sa?S^ra Un Chamilly moralment opoa al de Riba; aixô és, el receptor d’un
°r del quai és poc digne i que no

està préparât per a correspondre:

«PER A CHAMILLY
Sí, veus la flama
i per tu vols que sigui
sense cremar-te.
Pobre il-lús, què salvaves
si no tens què donar-li?»17

«Cuy d’haver port en la plaja
deserta»
Els versos, tot i la fluència cristal
lina, no neixen innocentment, en Leveroni. Al contrari, són el resultat
d’una arriscada tensió vital, provinent
d’una concepció de l’amor substancialment torturada i sofrent, i per a
la qual no s’albira sino un sentiment
irreparable de pèrdua, de desfeta i de
solitud. La poeta visqué aquesta
circumstància —literària i vital— com
una terrible ascesi, però amb una
lùcida comprensió de la nécessitât de
l’expressió poètica com a via de
salvaguarda, de superado; o de consu
mado. D’aqui ve l’interrogant greu
que transita pels seus versos caden
ciosos, el pressentiment temorós que
el cant resti inconclús, alhora que l’assumpció de l’elemental finir existencial en «un gemec sens limit».18
L’esplèndida composició que dona
acabament al seu corpus poètic, la va
encapçalar amb una divisa d’Ausiàs
March. La recupero ara per apuntar
que hi ha alguna cosa de pregonament
ausiasmarquiana en la dicció sofrent
de descriptora, i que no he trobat en la
mateixa mesura en cap més veu
femenina de la nostra lirica. No em
refereixo ara a concomitàncies estilistiques (que n’hi ha), sino a una afmitat
de fons i de tremp: com el nostre
clàssic, planteja una dissecció inquie
tant de la personalitat i dels accidents
(de les passions) que la sotmeten; es
recolza en un sistema de parangons
d’amor, i si March bastí el seu diseurs
sobre conceptes escolàstics i al-lusions
ais més grans amadors, Leveroni
recorregué a les teories d’amor novellades de la literatura del XIX i del XX,
fonamentalment de tradició francesa.
Hi ha, sobretot, en tots dos, una
superado del topic poètic i del Hoc
comú (de reminiscència trobadoresca
en l’un, d’efluvi noucentista en l’altra)
fonamentada en el verisme secciona
dor del seu esguard moral i en l’abeurament comú en una filosofía del
dolor. I Rosa Leveroni va sentir aquí
proper i «actual» Ausiàs March, preci-

sament perquè en la seva poesia trobà
«la concreció viva de la seva insatisfacció amorosa, del seu esperit congènitament turmentat», i hi sabé veure
«la confessiô de la seva desfeta enfront
del dolor, de la derrata de la seva voluntat», com ho consigné en les seves
aproximacions assagistiques a l’autor
medieval.19
Amb un recorregut sumari per la
poesia de Rosa Leveroni des de la
perspectiva que ens han obert els seus
papers intims, he volgut il-luminar
sobre el lligam estret —més: indisso
ciable— que va establir entre allò
viscut i el pòsit llibresc, fins a l’extrem
que conegué la passiô en termes de
conflicte permanent. Literàriament.
He volgut mostrar que el dolor que
n’havia de resultar fou el desencadenant efectiu de l’escriptura, i, finalment, he volgut seguir la gestaciô d’un
accent elegiac que ens ha proveït
d’una remarcable lirica amorosa, d’aparença discreta, amb discontinuïtats
certes, però amb algunes peces ben
tallades i d’indubtable valor.♦

1. Rosa Leveroni, Poesia. «Cinc poemes desolats», III.
Edicions 62, Barcelona, 1981, pàg. 183.
2. Rosa Leveroni, Confessions i quaderns intims.
Edicions 3i4, València, 1997, pàg. 43.
3. Cf. Poesia. «Dolor», VI, pàg. 19.
4. Cf. Confessions..., pàg. 114.
5. Cf. Poesia, pàgs. 115-123.
6. Cf. Confessions..., pàg. 218.
7. Carles Riba, Del foc i del joc. Dins OC, I, Edicions 62,
Barcelona.
8. Cf. Confessions..., pàgs. 223, 225.
9. Ibidem, pàg. 232.
10. Cf. Poesia, pàg. 49.
11. Ms. 3335, Biblioteca de Catalunya.
12. Carles Riba, OC, IV, Crítica, 3, Edicions 62, Barcelona,
1988, pàgs. 223-225.
13. Cf. Confessions..., pàgs. 225-226.
14. Cf. Ibidem, pàg. 242.
15. Es produeix una dissemblança en el mateix punt i en
els mateixos termes a les Confessions..., quan Ferran
Soldevila, en una nota marginal, qüestiona a l'autora
la seva visió de Chamilly: «Aquests dies precedents al
teu aniversari, Marianna Alcoforado m'ha fet
companyia. Ella em parlava amb la seva veu ardent,
desmesurada i genial: i no podia sino compadir el
pobre Chamilly; quedava tan petit, tan vulgar, tan
irremeiablement poca cosa enfront la seva singular
amant!...» [Soldevila:] «I, dones, ella d'haver-se'n
enamorat. A més a més: qué sabem d'ell? Sols que
va provocar aquesta gran passió» (pàgs. 154, 155).
16. Cf. Ibidem, pàg. 231.
17. Cf. Ibidem, pàg. 242.
18. Cf. Poesia, pàg. 14.
19. Rosa Leveroni, El meu Auziàs Marc, «Poesia», nùm. 5
(1944). Existeix, encara, dintre de les seves escasses
incursions assagistiques, un altre text simptomàtic
d'aquest interés, Les imatges marines en la poesia
d'Ausiàs March (publicat dins «Bulletin of Hispanic
Studies», vol. 29, 1951). La familiaritat de Leveroni
amb March venia dels temps de I'Escola de
Bibliotecàries, però no se li n'il-lumina la lectura fins
que no assisteix ais cursos de Jordi Rubio, l'any 1940,
dels quais resulten els estudis mencionats.
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Trenta anys de narrativa per a infants i joves
al Pais Valencia
per

Gemma Lluch

a literatura per a infants és una que ordenava que la castellana fos
producció jove: dificilment l’única gramática que podia ensenyar./pprlem parlar-ne abans del final se a les escoles. També fixava com a madel segle XVIII i és al llarg del XIX téries obligatóries, a més deis elements
que es consolida a Europa. Ante- de gramática castellana, principis de
riorment, el llibre infantil era sobretot religió i moral, lectura, escriptura,
un llibre d’instrucció adre^at al fili del aritmética.
Per tant, no és estrany que —segons
noble o del rei i escrit per l’instructor,
pel mestre. E1 segle XIX significa un l’estudi de l’Asociación Nacional de
canvi d’aquesta situació; però
un canvi lent, perqué majoritàriament el lector d’aquesta
literatura entrava en el mercat
laboral massa prompte per
qué pogués rebre una instrucció que li permetés l’accés a la
lectura.1 El 1841 és una data
significativa, ja que és el
moment en el qual Anglaterra publica una de les primeres liéis europees que
limitaven la jornada del
treball infantil a la fábrica.
L’avana més notable del
XIX va ser la instauració de
l’ensenyament obligatori a la
major part deis paìsos d'Eu
ropa i, consegüentment, la
necessitai de produir una li
teratura per a una part de la
població que accedia al món
de la lletra. És el segle en què
s’escriuen clàssics com Struwwelpeter de Heinrich Hoffmann (1845), Cuore d’Edmundo de Amicis (1886) o
Alicia en terra de meravelles de
Lewis Carrol (1865): llibres
pensats i editats especificament per a un públic in
fantil. Però, sobretot, és el
segle d’una sèrie d’obres que
molt prompte esdevingueren
els clàssics de la literatura
per a infants: Viatge al centre
de la terra de Jules Verne, IL-LUSTRACIÓ DE MANUEL BOIX PER A EL PARDALET SABUT
L’illa del tresor de R.L. DESCREGUT DE JOSEP PALOMERO.
Stevenson o Moby Dick de
Melville.
Els inicis de la literatura
per a infants en català són molt més Bibliotecarios, Archiveros y Arqueó
tardans. La Ley Moyano de Instrucción logos (1972)— la xifra de llibres
Pública instaurà el 1857 l’ensenyament publicáis durant el segle XIX només
obligatori deis sis ais deu anys, alhora arribe a 42, la majoria llibres religio-
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sos, petites obres de teatre i llibres de
lectura. Aixi doncs, hem d’esperar fins
al començament del segle XX per a
poder parlar de l’inici de la literatura
per a infants en català; un segle que a
la resta d’Europa ja és de maduresa.
La producciô durant el segle XX és
força irregulär. Si ens centrem en
l’ediciô de novel-les i contes, abans de
1900 no es va publicar cap
llibre que puga ser considérât
narrativa per a infants en
català. A partir d’aquest mo
ment, diferenciem un primer
période, de 1900 a 1930,
molt fèrtil tant per la quantitat de textos editats (2.019
llibres, dels quais 958 son
contes o novel-les escrits per
autors catalans) com per la
qualitat i la varietat: es publiquen rondalles, cançons,
teatre o poesia. I sobretot es I
en aquests anys que es pu
blica la narrativa de Josep MFolch i Torres i de Caries
Riba, com les traduccions de
les grans obres europees del
segle anterior fetes per Riba.
mateix, per Josep Carner o
per Marià Manent.
El següent période, de
1930 a 1939, es caracteritza I
per un notable descens de la
producciô de llibres de lite-1
ratura, enfront d’un augment
del llibre escolar. Finalment,
els anys que van des de l’acabament de la guerra d'Es-1
panya fins a 1960 estan mai'
cats per la quasi absència de
narrativa per a infants. La
guerra va significar la intet'
rupciô de tot el que s’havia
fet i no és fins a 1946 Ql!t
comencen a aparèixer ds
I EL REI
primers llibres, i encara
tracta de reedicions. L’estud’
de Nûria Ventura (1970)
comptabilitza la publicad0
d’un total de 159 llibres, perô nomeS
al voltant de 17 son novel-les o conteS|
per a infants.
A partir de 1962 el panorama co |
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mença a canviar: apareix la revista
mfantil «Cavall Fort» i un any després,
el 1963, l’editorial La Galera inicia la
Ptoducció: va ser l'inici —o la con
tinuado— d’una literatura que a hores
d ara ja está plenament consolidada, ja
Que, a l’actualitat, al voltant un terç de
la producció total de llibre en català
correspon a literatura infantil.
Pero, i al País Valencià? Si al
Principi dèiem que la literatura per a
mfants era una literatura jove, en
referir-nos al Pais Valencià hem de
Parlar d’una literatura de bolquers.
Amb tôt, hi podem diferenciar quatre
Périodes.

De 1930 a 1939
Josep Pascual Tirado publica a
astelló Tombatossals (1930), una obra
editada amb gran format i il-lustrada
e Bernat Artola, Pérez Dolz i Sales
°li- Es un text de difícil adscripció: un
aplec ecléctic d’elements rondallístics,
e materials folklórics castellonencs i,
ns 1 tôt, de referències gastronomiques
0 referències a la geografía castellouenca.
podem afirmar amb seguretat

que el destinatari en fos especificament infantil; el proemi que encapçala
el llibre, signât per fautor, s’inicia
amb les paraules següents: «Per igual
intéressants a grans i menuts van a
ésser aqüestes contalles. Són recordances, enyoraments de la infantesa...
Bells romanços dits ab melosa veu de
carinyós parlar, relaixos fantàstics oïts
a l’ensems que a força d’engronsons
se’ns volia dormir... Els que també hui
conte jo als meus fillets, si no igual,
per l'estil...» Pensem que es tracta
d’una obra de carácter general que les
referències rondallístiques han fet que
haja estât considerada especificament
infantil.
El volum ha conegut diferents
versions, algunes de les quais de
carácter marcadament infantil, com
l’obra dramática en vers La collonça de
Miquel Péris Sagarra (1978), i més
tard, el 1984, una versió en cômic de
Pere Rambla editada per la Diputació
de Castelló.
El mateix any es publica l’obra del
valencià Joaquim Reig, Contes per a
infants, subtitulada «Contes de la
tradició nórdica»: unes versions de

contes del folklore europeu com «El
flautista encantat», «El gegant de la fi
del món» o «Ulls-blaus». En el próleg
que 1’encapqala, fautor escriu sobre el
perqué del llibre: «Tots sabeu de quina
bella manera els pobles nórdics es
preocupen deis seus infants. [...]
Meditant sobre aquella bella preocupació deis pobles nórdics pels seus
infants, vaig evocar més d’una vegada
la plenitud del seu folklore de narracions i contes. I, després, vaig
meditar sobre la migradesa del nostre.
Llavors, vaig decidir-me a traslladar a
la nostra ben amada llengua, alguna
d’aquelles narracions.» Reig no és un
autor professional, sino, com diu
Pérez Moragón (1993) en el próleg de
la reedició actual, «un home de finances, un deis més importants banquers
valencians del segle XX. Estimava
molt la seua térra, la gent d’ací i també
la seua llengua. Per aixó va escriure
aquest llibre».
Durant aquest període es publi
quen també unes dotze narracions que
acompanyaven la col-lecció setmanal
«Nostra novel-la». Narracions que Em
par de Lanuza (1990) qualifíca d’«o-
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ILLUSTRACIÖ DE MIQUEL CALATAYUD PER A EL ROSSINYOL
DEL POU D'AVALL DE BERNAT CAPO.

bres d’escassa volada, d’un sentimen
talisme i d’un moralisme exacerbats,
de personatges classificats amb uns
criteris absolutament maniqueus, molt
pobres pel que fa als recursos
lingüistics —poc adaptats per a la
comprensiô dels xiquets— i narratius».
I el Centre d’Actuaciô Valencianista
(CAV), créât el 1931, publica alguns
contes infantils com El flautista
encantat de J. Reig o Laflor del lliri blau
(1932), adaptaciô rondallistica d’Angeli Castenyer sobre un poema de
Victor Iranzo.

De 1939 a 1970
Durant aquests anys apareixen
algunes obres de caràcter menor, com
uns poemes d’Enric Soler i Godes publicats per Lletres Valencianes (1952):
Bestioles (ni epigrames ni faules)’, la
novel-la de Josep Mascarell i Gosp,
Joaquim i els sens amies (1953); o les
rondalles de Léopold Martinez Vidal,
Pere Patufet, Les vacances de Jordiet
(1954) i
somnis de Jordiet (1955).
Va tenir una major transcendència
l’antologia de Joan Fuster Un mon per
a infants (publicada el 1959 i reeditada
el 1988 per la Conselleria de Cultura),
il-lustrada per Andreu Alfaro, que té el
subtitol «Primer llibre de lectura».
L’antologia recull textos de santVicent
Ferrer, «L'avariciôs i l’envejôs»;
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JOSEP PIERA, QUE ADAPTÄ LA RONDALLA LA RABOSETA I EL
RABOSOT.

poemes de Goethe, Jaume Bru i Vidal,
Almela i Vives o Caries Salvador;
petites narracions de Josep Palacios o
Josep M. de Sagarra; contes adaptats
dels clàssics de la literatura catalana,
com un fragment à.’El llibre de les bèsties
de Ramón Llull, i rondalles com
Historia d’un mig pollastre d’Enric
Valor.

De 1969 a 1983
Ja durant el tercer période comencen a publicar-se les primeres obres
dels que esdevindran en pocs anys els
autors més importants de la literatura
per a infants valenciana. Amb tôt, atès
l’incipient moment, les primeres creacions literàries es publiquen en édi
torials de Catalunya (sobretot La
Galera) o en éditorials valencianes
que, excepcionalment, editen llibre
infantil. Parlem de Carme Miquel i
dels contes Un estiu a la Marina Alta
(1970) o Marieta (1974); de Ferran
Zurriaga i l’antologia Veles i Vents
(1974) il-lustrada per Manuel Boix, o
de Teresa Pitxer, Maria Victôria
Navarro i Alfred Ramos amb el Llibre
de Pau (1974), subtitulat «lr. llibre per
a l’ensenyament de la llengua». Perô
sobretot d’Empar de Lanuza, que amb
el recull de contes El savi rei boig va
guanyar el premi Folch i Torres de
1978; l’obra ha esdevingut un clàssic

en la curta histôria de la nostra
literatura.
Un altre fet important va tenir lloc
durant aquests anys: la creaciô de la
Federaciô d’Entitats Culturels del Pais
Valencià, que va dur a terme iniciatives tan intéressants com la institucio
del concurs Joanot Martorell per als
xiquets i xiquetes valencians. Molt
important va ser la publicaciô de les
obres guanyadores, que va donar lloc
als llibres Els xiquets i les xiquetes
escriptors (1975), en què Maria Conca
recopilà els guanyadors de les edicions
de 1969 a 1974, o Gandia vista pels
seus xiquets (1979), éditât per Teresa
Pitxer. La mateixa federaciô va ser la
responsable de la creaciô del premi
Enric Valor, destinât a obres de litera
tura per a infants, i que a les primeres
edicions va ser concedit a escriptors
com Maria Conca o Vicent Pardo.
Una altra iniciativa, no menys
important, va ser la publicaciô de la
primera col-lecciô de literatura per a
infants l’any 1982: «Joanot» (Que
actualment édita el Bullent), °n
aparegueren entre d’altres els contes
d’Empar de Lanuza, Histôria de mans
(1982), o de Rosa Serrano, Ara va ae
caps (1984).

De 1983 a l’actualitat
El punt d’inflexiô és marcat per una
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data, 1983, que inicia el darrer període, que arriba fíns a l’actualitat.
Entre fináis d’aquest any i principis
del següent, es publiquen tres colleccions institucionals i es crea la
primera editorial valenciana especia
lizada en literatura infantil: plataformes que serviren per a consolidar,
en uns casos, i descobrir, en la majoria, els que avui són els escriptors i
il-lustradors de la literatura per a
infants catalana al País Valencia.
La Institució Alfons el Magnànim el
1984 comenqà l’edició de la col-lecció
«Fullets per a Pescóla», on aparegueren
una sèrie de quaderns d’ajuda per a les
primeres classes de valencià a Primà
ria. Alguns títols, com Cants de treball
de Ferran Zurriaga, La paraula és una
aventura de Rosa Serrano o Estimem la
nostra llengua de Carme Miquel,
esdevingueren emblemátics.
La Diputació de València creá el
premi Tirant lo Blanc, i una col-lecció
amb el mateix nom, on n’editá els
guanyadors. Aquesta iniciativa repre
senta un auténtic canvi en l’edició
valenciana, sobretot pel tipus de
format triat: álbums grossos amb tapa
dura, d’una gran qualitat, molt ben
editats i que van merèixer premis
europeus; de fet, els primers reconeixements de la literatura per a
infants catalana editada al País Valen
cia. Per no fer llarga la llista, només
farem mencio de dos títols: El pardalet
sabut i el rei descregut (1983) de Josep

Palomero i Manolo Boix i el premi
Pomme d’or de la Biennal de Bratis
lava, La serp, el riu (1986) de Josep
Palácios i Manolo Boix.
També el 1984, la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciéncia i les
Diputacions d’Alacant, de Castelló i
de València creaven la col-lecció
«Biblioteca Infantil», dirigida per Jesús
Huguet. Aquesta col-lecció significava
una novetat en el panorama editorial
valencià: tant perqué el tiratge era de
10.000 exemplars, una part deis quais
es repartien gratu'itament entre les
biblioteques i escoles del País Valencià
i la part restant es posava a la venda
amb preus politics com a forma de
promoció, com per la forma d’ediciô:
amb solapa i amb unes magnifiques
il-lustracions a quadricromia. Hi escrigueren autors com Alfons Llorenç,
Josep Palomero, Cerdán Tato, Joan
Ponsoda, Empar de Lanuza, Caries
Cano, Rosa Serrano, i il-lustradors
com Enric Solbes, Rosanna Crespo i
Enric Soler, Manolo Boix, Lourdes
Bellver o Miquel Calatayud.
I, com hem dit adés, el mateix 1983
es crea l’Editorial Gregal, la primera
que, majoritáriament, editava llibres
adreçats a un lector infantil i juvenil.
Les principáis col-leccions, iniciades el
1984, van ser «Els Llibres de la Granota» (per a primers lectors) i «Gregal
Juvenil», el número 1 de la qual és el
gran éxit de la narrativa valenciana: el
llibre de Vicent Pascual El guardiá de

l’aneli, que el 1988 ja tenia vint-i-cinc
edicions amb un tiratge —com el de
tota la col-lecció— de 3.000 exem
plars, o l’obra del conegut Joan Pía,
La máquina infernal, que el 1988 havia
fet sis reedicions.
El mateix any s’inicia la col-lecció
«Gregal Literària», adre^ada a un
lector en principi heterogeni, però
sobretot estudiant de BUP, i s’hi
publica l’altre gran éxit de vendes de
la literatura juvenil valenciana, una
obra que havia obtingut l’accèssit del
premi Jaume Roig el 1981: l’obra de
Joan Pía, Mor una vida es trenca un
amor.
El 1988 es crea la col-lecció «Les
Faves Comptades» (cicle mitjá), que,
com la resta, tenia una il-lustració en
color a la portada i a l’interior il-lus
tracions en blanc i negre. El primer
títol n’és una rondalla adaptada per
Josep Piera, La raboseta i el rabosot i,
com a 1’anterior, autors que amb els
anys s’han consolidai hi iniciaren la
producció: Caries Cano, Maria Jesús
Bolta, Fina Masgrau, Vicent Pardo o
Toni Mestre, i il-lustradors com
Francese Giménez, Lourdes Bellver o
Marieta Pijoan.
Actualment, el món editorial valen
cià disposa de vint-i-quatre empreses
que treballen al País Valencià, la
majoria de les quals editen en catalá.
La major part comparteixen un tret: la
data de naixement es relaciona directament amb la incorporació del catalá

alqunes de les publicacions de la consellerìa de cultura de la generalitat valenciana.
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al currículum escolar, amb la publi cianes, de manera que actualment
cado de la Liei d’Ús i Ensenyament podem trobar un mateix títol publicat
per éditorials diferents, la qual cosa
delValencià, el 1983.
Anteriorment a aquesta data, de les provoca el desconcert del lector, ja
sis éditorials que existien,2 quatre que el eos del llibre és exactament el
publicaven exclusivament en castellà; mateix en tots dos casos i el que canvia
les dues que ho feien en català son és el disseny de la portada, que manté
l'Editorial Saó (de carácter
religiós i lligada a la revista
del mateix nom) i Tres i
Quatre; la resta d’editorials es creen en dates
posteriors a 1983, moment
en el qual la incorporació
del català al curriculum
escolar crea una demanda
de llibre de text i de llibre
de lectura; de fet, totes
publiquen majoritàriament
(si no exclusivament) llibre
d’ensenyament, però sobretot literatura infantil i
juvenil.
La producció de totes
aqüestes éditorials els darrers anys ha aconseguit
que la literatura per a in
fants al País Valencià compartesca bona part deis
encerts i de les mancances
de la resta de mercáis
éditorials, és a dir, actualment disposem de col-leccions per a totes les franges
d’edats, que participen de
les caractéristiques prototípiques de la resta; tot i
que majoritàriament es
publiquen autors valen- IL-LUSTRACIÓ D'ENRIC SOLBES PER A CRIATURES MINUSCULES
cians, també s’hi edita D'EMPAR DE LANUZA.
l’obra de la resta d’autors
de l’ámbit cultural i es tradueix bona les característiques de la col-lecció on
part de la millor literatura europea; els s’ha publicat. D’altres dupliquen les
il-lustradors valencians tenen una for ta col-leccions: una per a Catalunya i la
presencia en el panorama de la lite mateixa col-lecció (format, disseny de
ratura; i, tot i que es publica majori portades, nom de la col-lecció) per al
tàriament narrativa, ja apareixen llibres País Valencia, pero amb títols diferents
de poesia i de teatre. En definitiva, una i amb la varietat lingüística valenciana.
Aqüestes polítiques editorials, que
producció editorial força consolidada.
Malauradament, la literatura per a responen ais legítims criteris econóinfants continua tenint una forta mics de les empreses, provoquen en el
dependència del món escolar, on lector el miratge que es troben davant
majoritàriament es compra i es difon, de literatures que pertanyen a dues
i, consegüentment, els agents insti llengües, a dues cultures. Un miratge
tucional hi influeixen tant en la cada vegada més extens, més consoproducció com en la difusió. No és lidat, més perillos.
Aqüestes polítiques editorials són la
estrany, dones, que l’actual situació
política provoque que sovint les édito conseqüéncia de l’estat d’opinió creat
rials de Catalunya troben dificultats a des deis órgans de poder i des d’alguns
l’hora de vendre els llibres al País mitjans de comunicació; estat d’opinió
que genera tant la creació espontánia
Valencià.
Per a algunes, la solució ha estât la de grups (de sobte interessats per la
col-laboració amb éditorials valen- literatura per a infants i joves) que
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controlen els títols proposats pels
professors, com la persecució de qualsevol activitat cultural feta per biblioteques, centres culturáis o escolars rela
cionada amb autors com Enric Valor.3
En la conclusió d’aquesta revisió de
la literatura per a infants al País
Valencia podem ser optimistes si
només valorem el treball que les
editorials, els escriptors, els il-lustra
dors, els professionals de l’ensenyament i els investigadors fan amb
l’objectiu d’augmentar-ne la qualitat.
Pero no podem oblidar la política
anomenada secessionisme lingüistic (i
cultural) que va iniciar la tasca amb els
llibres de text i que la continua amb la
literatura per a infants: no és un home
del sac que podem utilitzar en els
acudits perqué, d’alguna manera, ja se
li veu la cara en l’autocensura deis
diferents productors literaris.
Així dones, si la literatura per a
infants —al llarg de la historia tantes
vegades tutelada des del poder
aconsegueix trencar el control de
Pescóla i entrar en els circuits literaris
de l’anomenada literatura legitimada-,
el camí encetat ara fa trenta anys
s’albira forca optimista.♦
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1. Només fem referéncia a l'accés del nen a la literatur
mitjançant la lectura, deixant de banda un tema força
intéressant com n'és l'accès mitjançant la lectura
veu alta.
. .
2. Segons les dades de Lluch, 1995, aqüestes editona ¡
són Albatros, Ecir, Saó, Aguaclara, Marfil i Tres

Quatre.
3. «La Biblioteca Pública de Valencia programa a
escolares con textos de Enric Valor. La ^'reCCIen
general de Promoción Cultural ha consentido que
la Biblioteca Pública de Valencia se lleve a cabo un$
programación pancatalanista para los más pequ
[...].» «Las Provincias», 17-X-1997. La notic‘a .^a
referéncia a l'organització d'una setmana dedica
les Rondalles de Castalia a Ont/nyent d'Enric Va.
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Xavier Amorós
TESTIMONIATGE I MEMÒRIA

avier Amorós és el paradigma
d’escriptor que, sense renun
ciar al seu origen social —si
tuât a la petita burgesia reusenca—,
vol comprendre la realitat de la seva
societat i reflexionar-hi, fitant alhora
els details més subtils del quefer
quotidià i l’engranatge poderos del
devenir historie. La força de la seva
literatura rau en la capacitat evocativa
que sap donar a la narració de petits
episodis, anècdotics o estrafolaris de
vegades, però capaços de bastir un
edifici referencial pie de matisos. El
seu diseurs ha résultat que té, al llarg
de tota la seva obra, un elevat valor
testimonial, i en conjunt és una eina
especialment útil per a entendre el
période que va des del final de la dic
tadura de Primo de Rivera fins al final
de la democràcia orgànica del «Cau
dillo de España por la gracia de Dios»,
atnb tot el que han significai aquests
anys per a la seva ciutat, Reus, i, per
extensió, per al conjunt del seu país,
Catalunya. Dir que els textos d’Amoros tenen més de lúcids que de lúdics
no significa ni de bon tros que renunciï
a la beilesa expressiva: justament l’equilibri entre referit i referent, entre detail
1 amenitat, i l’hàbil ús de la precisió com
a recurs estilistic, tot això constitueix un
XAVIER AMORÓS, EL 1989.
actiu important de la seva obra.
L instrument introspectiu que utittza Amorós —nascut el 1923— és la
ntemória deis temps que ha viscut.
La pretensió literària d’Amorôs és
Quan tenia entre trenta-cinc i qua- volgudament limitada, però en canvi
ranta anys, la forma que va prendre la ha aconseguit dir el que es proposava
seva escriptura va ser la poesia; entre d’una manera nítida, amb l’adminise s cinquanta-cinc i els setanta-cinc tració curosa del llenguatge popular, i
anys, ha estât la prosa autobiogràfica:
ha assolit alguns moments d’una
en la poesia va utilitzar la memòria del contundència magnífica. La seva poe
Présent llavors immédiat, en la prosa sia completa, aplegada a Ebemes, 1959. 3 utilitzat el record deis dies de
1964 (1982), per exemple, només
Joventut, ja llunyans: en ambdós casos, conté seixanta-quatre poésies, però
testirnoniatge i memoria defineixen un alguns versos equivalen tots sols a una
ntateix fil argumentai. Aquests han anàlisi sociològica del franquisme,
estât fms ara— e|s ¿os grans mo_ lluny de mistificacions i d’autoenganys
^aents creadors d’Amorôs, les dues
(recordem-ho: «No hi havia res a dir, i
eP°ques en qué ha escrit els textos ningú / no deia res; aquesta és la
liteb m^s Pretensió i més personalitat veritat»).
d, aries- A banda, Amorós «persevera
La seva prosa autobiogràfica consta
d’Uns quants anys ençà en l’elaboraciô de dos volums d’intenció i d’abast
un articulisme periodístic de filiació desiguals: El carni deis Morts (1996) i
ararnent bonhomiosa» —sigui dit amb Histories de la plaça de Prim (1997). El
araules de Josep Murgades.
carni deis Morts reuneix dos Iliura-

Antoni Nomen
(FO TO : CARLES FARGAS)

per

X

ments, el primer deis quais fou publicat abans amb el titol L’agulla en un
palier (1985): comença amb records
d’infància, situats al moment de la
proclamació de la República a Reus, el
1931; continua en plena guerra civil
amb el décorât de fons de la batalla de
l’Ebre i els bombardeigs deis facciosos
sobre Reus, quan, el 1937, la familia
l’envia al poblé del pare, Pradell, on,
alliberat deis estudis i en contacte amb
la natura i els brigadistes internacionals, viu un seguit de petites aventures
adolescents; i acaba quan l’exèreit
franquista, venint d’Almoster, és a
tocar de Reus.
Aquesta estada a Pradell será evo
cada, a manera de catarsi, com a tema
deis primers poemes que va escriure el
1959 abandonant la lírica trivial i
vagament simbolista que havia conreat
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XAVIER AMORÔS, AMB EL SEU PARE, EL 1930.

fins aleshores. La troballa del que ell
anomena «expressiô directa» va resoldre la crisi expressiva en què es trobava.
I el fet que, sovint, un mateix episodi
apareixi al-ludit en alguna poesia i
després correlativament explicitât en
aquests llibres en prosa, estableix un
sistema de paral-lelismes i de cercles
concèntrics que reforcen el sentit dels
diferents éléments i conformen el
conjunt de l’obra d’Amorôs com un tôt
unitari, que persegueix la desmitificaciô
(en mostrar-nos la quotidianitat d’unes
circumstàncies histôriques que s’acostumen a designar recorrent a grans paraules, que ja han perdut una mica el
sentit) i l’expulsiô dels fantasmes
interiors (referits a moments prétérits
o a la posiciô personal prôpia en una
circumstància concreta).
L’Amorôs nen es mou inicialment
en un espai urbà, la zona de Reus en
què la petita burgesia local deté el

LA PLAÇA DE PRIM, EL JULIOL DE 1936. SORTIDA
D'UN ESCAMOT DE VOLUNTARIS PER A ANAR A
COMBATRE
ELS
REVOLTATS.
(FOTOTECA
MUNICIPAL DE REUS.)
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poder, que actúa com
una xarxa de seguretat per als seus moviments. Fins que, de
sobte, amb la guerra,
la xarxa es trenca. Els
grans redueixen el
control sobre els ado
lescents, i aquests se
senten estranyament
lliures i descontrolats: el desconcert
comporta una relati
vi tzació dels valors.
La segona part
d’El carni dels Morts
se situa als dos primers anys de la post
guerra, a Reus i a
Barcelona, amb el
narrador ja adoles
cent i més implicat
en els fets que ens
son descrits, bruscament submergit en
l’ambient repressiu
de l’anomenat «nacionalcatolicisme» de
després de la fi de la
guerra civil. Si la
primera part prete
nia una crònica his
tórica de certs fets,
observais de fora es
tant per un Amorós a cavali de la
infància i de l’adolescència, a la
segona part les vivències merament

personáis prenen més i més
protagonisme, la historia cedeix pas a
les notes sociologiques, les quais es
dilueixen en aventures, sovint
merament sexuals, que fan que la
novel-lació vagi prenent autonomia
respecte a la pretensió primera de
reportatge social. Certament, no hi
trobem ni hi podíem trobar a faltar
estampes tenebroses il-lustratives de la
barbàrie franquista, però paral-lelament el relat ens duu a viaranys que
pertanyen en exclusiva a l’arqueologia
biogràfica de fautor i que, des de
l’avui, ens són exposats de manera
desapassionada o distant, pel simple
fet que corresponen a un personatge
diferent de com ara és o se sent Xavier
Amorós. Llavors, el relator arriba a un
cul-de-sac narratiu: el progrès mateix
de l’escriptura l’ha allunyat del relat
historicista i l’ha dut a vorejar la faula
novel dada (van existir la Mercè, el Gor
gui, la Juli?); per contra, seguir el cami
autobiogràfic fhauria menât a endinsar-se en moralitats i confessions
exclusivament personáis i hauria
hagut d’abandonar la finia marcada
inicialment. El carni dels Morts acaba
amb una circumstància familiar sobtada, la mort del pare, fet que —com
sabem per afires textos— va canviar
les expectatives vitáis d’Amorôs i que
al llibre és utilitzat, a tali de solució de
compromis, per a posar punt final al
relat. Perqué, ras i curt, El carni dels
Morts es tanca en ell mateix: Amoros
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LA PLAÇA DE PRIM, EL JUNY DE 1939. UNA CELEBRACIÓ FRANQUISTA. (FOTOTECA MUNICIPAL DE REUS.)

nrateix ho ha declarat. Això no vol dir
Que no tingui més coses per explicar:
Per exemple, li queda molt per dir
referent a la cultura i a la politica sota
el franquisme.
Aquest altre vessant ha començat a
^r explorat a Historiés de la plaça de
rini- Es tracta d’una miscel-lània de
Clnc escrits o capitols, de diferent
°rigen. La fmalitat també n’és variada:
Van de la memòria histórica al record
c°foi, però passen per zones poc
transitades per la literatura catalana,
egern les «Notes sobre el franquisme
a Reus»: amb quatre railles, unes
Plnzellades vivíssimes sobre la crua
realitat dels maquis, sobre els exiliats
Mue enyoren fantasmes, sobre els esraPerlistes (entendríem, sense aquests
estraperlistes, altres famosos comerde npS l°cals’ de fa quatre dies, del ram
o només falta pensar que
ncara són els mateixos?) i els cons
tructors espavilats, sobre el Pedrol de
aPçanes, cec (emblema d’altres ceueses), únic activista de l’unie partit
¿¡æ resistia, el PSUC. En un altre
Prtol, un personatge recordat, un fet

local al Pradell al temps de la guerra
civil, tot això serveix d’excusa per a
una exposició plena d’insinuacions
sobre la confrontado entre anarquistes i comunistes a la rereguarda, i,
sobretot, guaitem amb els ulls del
poblé ras l’acció directa deis pistolers
de la FAI (a quin preu podía guanyar
la República aquella guerra?). Amorós
ens dona una llista de gent amb qui la
vida pública, al Reus de la República,
comptava per a una labor regeneracionista, compromesa a favor de
l’autonomia de Catalunya: la historia,
però, va anar per un altre carni.
El capítol que dona títol a Histories
de la plaça de Prim és també l’elegia
d’un moment màgic, que va permetre
a una capitai comarcal un punt fugaç
de cosmopolitisme; el que Puig i
Ferreter retrata ja a les acaballes, al
voltant de 1920: «L’automôbil entra a
Reus. Pujà pel raval de Jesús, travessà
la plaça de Prim, vibrant de llum» {Els
tres al-lucinats). L’evocado d’aquella
efervescència concreta —naturalment,
al marge d’altres realitats socials— per
força contrasta amb la decadència del

present: castigada per desgavells de
tota mena —urbanistics, politics,
especulatius, administratius—, el
declivi de la plaça de Prim apareix
com una metàfora del declivi general
de tota la ciutat, o potser com el
definitiu enterrament del mite del
«Reus, París i Londres». El mateix
declivi que ja fa trenta anys constatava
Gabriel Ferrater: «...el desesper / els és
comú, perqué tots ells / van ser
fundats en un cert règim / que ara
agonitza, en el decenni / penúltim del
segle passât.»
Sempre amb unes dosis mesurades
de tendresa i d’ironia (que un sol
moment va arribar a la ràbia: «No
donaria ni cinc cèntims I per la lloada
majestat de les àvies»), amb civilitat i
lucidesa (conscient, dones, del seu
paper a la societat), Xavier Amorós ha
reeixit a donar-nos una visió, testimonialment i literàriament valuosa,
del seu món i del seu moment, dels
que ell anomena «temps estranys» que
li ha tocat viure.4
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Els murais de la catedral de Vic
i la pintura franquista
per

Vicenç Pascual

na qüestió que potser no s’ha catedral ha estat considerar-les un
précisât suficientment és la exemple d’un estil propi del pintor que
concreció del corrent pictóric no es pot relacionar amb cap deis corrents
contemporani dins el qual cal situar
les pictórics del seu temps. Els sepintures que Sert va fer per a la guidors entusiastes de Sert, que els té,
catedral de Vie, l’any 1945. D’entre els exalten el pintor com un epíleg de la
molts punts de vista amb qué s’han gran pintura barroca espanyola, amb la
tractat, podem destacar l’opinió qual realment és fácil de relacionar-lo.
d’Alexandre Cirici, per al quai aqües
tes pintures son simplement «decora- «Sert és el Gaudí de la pintura»
Aquesta afirmació és de l’arqueóleg
cions» —en el sentit menyspreador del
i
tractadista
d’art religiös Joan Fer
terme— fetes amb una concepció
retòrica, de manera abarrocada, amb rando Roig (1908-1980), al Ilibre El
grans masses dinàmiques, èpicament arte religioso actual en Cataluña,
encastellades; en canvi, un altre critic i publicat l’any 1952. Amb aquesta
professor d’art, Francese Miralles, frase, Fautor no volia pas considerar
considera les pintures de Vic com I’art de Gaudí i el de Sert com a propi
l’obra cabdal del muralisme religiös de de figures genials, sino que, ben al
postguerra. En general, la manera més contrari, els presentava com a artistes
còmoda de definir les pintures de la que desentonaven dins les seves res-

U

pectives especialitats i, si bé eren
personatges dignes d’interès, quedaven
fora de Hoc per les seves excentricitats.
Joan Ferrando pensava que el
moviment de recuperació de l’art
religiös modern havia de fer acabar els
sants de motlle i els objectes vulgars
d’aparença fastuosa. Situava l’evolució
d’aquest art dins el moviment de
renovació litùrgica que es va promoure
al Congrès litùrgic de Montserrat,
l’any 1915. L’ùltim période d’aquesta
evolució de l’art religiös, que eil
anomena «Periode de reconstrucció»,
comença l’any 1939, com una continuació històrica de la tasca que
havien desenvolupat els Amies de l’Art
Litùrgic, en aquell moment agrupats al
Fomento de las Artes Decorativas. El
que promouen aquestes entitats és un
art allunyat del «servii réalisme pero
que defuig l’exagerat simbolisme»,
com recomanava l’enciclica «Mediator
Dei». Joan Ferrando pensa que, en
aquesta etapa de reconstrucció, algunes obres s’extralimiten i ofenen el
décorum, la pietat i la modèstia
cristiana; pensa també que l’art cristia
s’ha de posar al servei de la comunitat
cristiana i no s’ha de fer segons el gust
i el criteri de l’artista. Evidemment,
dedica molt poc espai a l’anàlisi de la
persona de Sert com a pintor religiös i
gairebé refusa parlar de la tercera
decoració de la catedral de Vie, tot i
que ja era col-locada set anys abans de
la publicació del llibre.
En general, els especialistes d’art
religiös van considerar la tercera deco
ració de la catedral de Vie com una
obra d’un simbolisme exagerat que no
es podia vincular ni al moviment d’art
religiös d’abans de la guerra ni al de
després.
«Per donar vida a un nou griin
Estil»

SANT LLUC. SE SUPERPOSEN LES FIGURES DE L'EVANGELISTA, EL BRAU I LÀNGEL PER ACONSEGUIR
UNA IMATGE POTENT.
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Aquesta frase, escrita en l’anomenat
Manifest del Réalisme, de l’any 192
—fet a Moscou pels constructivistes
russos Naum Gabo i Anton Pevsner-"’
recull força bé el neguit que tenieu
molts artistes i intel-lectuals del an>s
vint. En generai, hi havia la cons

ART

ELS MERCADERS TREUEN JESÚS DEL TEMPLE. COMPOSICIÓ DESCENDENT QUE
CONTRASTA AMB LA FORÇA ASCENDENT DE LA CONDEMNA DE CRIST.

ciencia que l’avantguardisme no dona
va resposta a les inquietuds socials i
Politiques del moment. Aquests mani
festos i d’altres demanaven a l’art que
recollis la problemàtica causada per la
situació política, exigien un art po
pular capaç de reflectir les aspiracions
collectives i que s’exposessin les obres
d aquest art en llocs públics d’utilitat
general, com, per exemple, els grans
edificis. Els antecedents d’aquest moviment es poden trobar en l’art monu
mental, si bé en aquell moment es
Pensava que l’art no havia d’exaltar
ets concrets ni, encara menys, el
Poder politic.
Lart monumental es va identificar
acilment per la grandiositat de les
res i va crear un estil, àmpliament
1 os per Europa i América, que es
caracteritzava per la voluntat de pro
vocar l’efecte d’impacte impressionant
fiüe produeixen les obres de grans
tensions. Sert, en tornar dels EUA,
any 1933, havia declarat que calia
SuPerar la limitado del quadre —entés
v°nt un producte burgès— i que el nou
1 esdevenia la manifestació propia
un art de masses per a una societat
Jove.

LA CONDEMNA DE CRIST PER PILAT OCUPA LA FAÇANA
INTERIOR DE LA CATEDRAL.

L’art monumental es desenvolupará
en diferents fases o moments. Un
d’aquests, amb el quai Sert es vin
culará, és l’anomenat art humanístic.
Els temes principáis d’aquest corrent
serán mostrar les conquestes de la
ciéncia, de la medicina..., els avantatges del progrès i la destrucció deis
prejudicis socials. Tots aquests aspeetes es poden veure representats en els
muráis de Diego Rivera, en els del
grup de muralistes mexicans, en els
muráis de Delaunay, de Dufy, de
Léger, de Sironi, fins i tot de Picasso,
que també va ser sensible a aquest art
monumental; en aquest sentit, el
Guernica s’ha vist sempre com una
obra compromesa amb una reflexió
sobre el feixisme, la violéncia i la
destrucció de la societat humana.
Els pintors plasmaven els seus
ideáis a les parets i volien convertir
l’obra en una mena d’instrument de
direcció espiritual. Sert és un pintor
perfectament intégrât dins aquest
moviment. L’any 1936 havia acabat les
pintures per a la sala del Conseil de la
Societat de Nacions de Ginebra, en les
quais hi ha l’exaltació de la fi de la
violéncia, plena d’al-legories i de

símbols; del progrès, presentai com un
esforç col-lectiu, i de l’entesa de tot el
món sobre la base del dret interna
cional.
En general, l’art humanístic tendeix
a representar la humanitat com un tot
homogeni, no individualitzat. La re
presentado de l’indigena de Rivera no
voi reproduir un retrat, sino una
abstracció que siguí capaç d’evocar la
puresa i la força de l’indi americá. Per
la seva banda, tampoc els homes de les
composicions de Sert no volen perso
nificar individus concrets —tot i que
pugui identificar-se alguna figura—,
sino que volen reflectir allò que de
primitiu i de formós té l’ésser humá.
«Una águila amb una esvástica
mirava les escultures russes»

Albert Speer, l’arquitecte preferit
de Hitler, explica amb aquesta frase de
les seves memóries que, a l’exposició
internacional de París, de 1937, el
pavelló alemany va ser col-locar
competitivament enfront del rus.
Ambdós pavellons volien mostrar-se
amb formes impressionants i agres
sives, que recollien —en el terreny de
l’arquitectura— la intensificado de

[465] 49

ART

l’enfrontament politic que es vivía
entre tots dos estats. L’exposició de
París va ser el moment culminant a
partir del quai l’art monumental va
deixar de ser una manifestació
artística paral-lela a les avantguardes,
dominada per la llibertat de creació,
per convertir-se en un art al servei deis
régims politics. Tots els pavellons de
l’exposició volien mostrar no sois la
diversitat artística i tècnica propia,
sino també l’afirmació cultural de
caire estatalista. Un deis més famosos
va ser el de la República espanyola,
que, en plena guerra civil, es va
plantejar com a plataforma reivindicativa de la lluita contra el feixisme i, entre d’altres obres, va exposar el
Guernica.
Dins aquesta mateixa dinàmica
d’enfrontament, a poca distància del
pavelló republicà hi havia el del Vaticà,
per a la decoració del qual el cardenal
Gomá havia encarregat a Sert la tela
sobre la mediació de santa Teresa en la
guerra. Aquesta pintura, Sert no la va
fer, com li era habitual, per decorar
cap espai concret, sino que era una

tela aì'llada amb finalitat propagan
distica. L’al-legoria, basada en la
intercessió divina, la representa santa
Teresa i fa referència a l’incendi de les
esglésies el 1936, un deis temes més
récurrents de la propaganda fran
quista.
En aquesta pintura, Sert no con
tinuava la línia deis valors que van
inspirar la decoració de la Societat de
Nacions, sino que es decantava en la
direcció de l’art monumentai deis anys
trenta, que es posava al servei de la
propaganda politica.
A part d’aquest exemple, també els
projectes de Sert per a decorar la
cripta de l’Alcázar i la sala d’actes de
la ciutat universitària de Madrid —encàrrecs que li va fer de la Dirección
General de Regiones Devastadas—
s’han de considerar una producció
artistica al servei del franquisme.

pintura de Sert», aparegut a la revista
«Arbor», es recullen dos aspectes diferents: d’una banda, l’aspecte religiós
de la pintura de Sert i, de l’altra, la
voluntat de representar una determi
nada concepció del món. Pel que fa a
aquest darrer, com ja s’ha dit, a les
pintures de la catedral no hi ha
referències concretes a la guerra civil
ni cap exaltació deis «caídos» ni
tampoc al-legories de l’home nou,
com reclamava l’art falangista, ni cap
glorifìcació del nou estat que s’acabava d’impiantar.
En conclusió, podem dir que les
pintures de la tercera decoració de la
catedral de Vie són fetes dins l’estil
humanistic de la pintura mural deis
anys trenta, i Sert hi voi reflectir una
visió ideal del futur de l’home, en
aquest cas, plantejada des del punt de
vista religiós.♦

«La catedral de Vie, una visió
mistica de la concepció del món»

Amb aquesta afirmació que José M.
Sanchez de Muniain va fer a l’article
«Estudio de los valores estéticos de la
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El pavelló dels Artistes Reunits
UN EPISODI DE L'«ART DÉCO» CATALÁ
per

urani els anys vini tots els
paìsos europeus van crear una
variant de l’«art déco», un estil
eclèctic que heretà del Modernisme el
privilegi reservat a l’ornament i que va
ser superat pels corrents racionalistes.
En l’àmbit català també és fácil trobar
algunes mostres d’aquest estil que
hom va anomenar «cubista», tot i que,
a diferencia del seu precursor estil
modernista, no arrelà de manera tan
intensa i aclaparadora. Com el seu
nom indica, va teñir una especial incidència en el camp de les arts aplicades o decoratives i del disseny
industrial. En aquest context cal
esmentar el nudi d’artistes del
Foment de les Arts Decoratives i la
tasca del seu president, Santiago
Marco. A més d’esdevenir el
decorador socialment de moda
durant aquests anys, Marco va
impulsar les iniciatives en les quals
es desenvolupà, culminà i expirà,
Per utilitzar un terme biologista, el
fenomen «déco» en les mal anomenades arts menors catalanes: el salonet del te el 1923 dins el mare de
1 Exposició Internacional del Mo
ble, la secció catalana del FAD a
fExposition Internationale des Arts
Décoratifs de 1925 a Paris, el Pavelló deis Artistes Reunits dins el
mare de l’Exposició Internacional de
Barcelona el 1929, l’exposició mono
gràfica de laTaula Parada el 1933, i
el saló deis Decoradors el 1936, tots
afiuests són episodis que reflectei- ®
Xen 1 abandonament progressiu del
c assicisme mediterrani del Noucentisrne a favor de l’adopció de les
ormes cubistitzants pròpies de Vestii
^5, tot i que de vegades es produeix
una curiosa amalgama que defìneix la
esomia pròpia de l’«art déco» català.
tecisament, a Catalunya la particulaf'tat de l’«art déco» és especialment
°nada pel fort arrelament del NouCentisme o per aquell retorn al clasS'eisme, fet que, d’altra banda, és
mplícú en molts d’altres paisos
europeus, com ara Itàlia i TxecosloVaquia.
Ble totes aqüestes iniciatives, el
avelló deis Artistes Reunits proba-

blement fou l’obra més programática
de Santiago Marco. La mateixa denominaciô «Artistes Reunits» denota una
voluntat d’integració dels diferents
sectors creatius vigents a l’època.
Aquesta associació fou creada amb la
finalitat de permetre a un grup selecte
d’artistes i industrials participar a
l’Exposició Internacional de 1929
amb un pavelló propi, independent de
l’ofïcial, que hom considerava anacrònic. L’objectiu de Marco era reflectir
l’esperit modem que impregnava les
arts décoratives catalanes i culminava

aixi, a més dels seus desigs de cosmo
politisme, l’aspiracio d’aquella recerca
gairebé obsessiva de reflectir un nou
estil, en sintonia amb la vida moderna
d’una època transformada vertiginosament pel progrès, l’electricitat i la
presència del maquinisme. De cara a
la introducciô de l’«art déco» a les
obres catalanes, tingueren un paper
rellevant els Salons d’Automne de
Paris, que exhibien anualment les darreres novetats en el camp de les arts
aplicades; les publicacions, en especial
les Edicions Morancé i Levy, i la
formaciô dels artistes a la capital
francesa, tôt i que l’ambient cultural

Mariàngels Fondevila

que els esperava a la tornada semblava
engolir qualsevol intent renovador, per
la manca d’una clientela potencial.
Bona part deis artistes que s’hi aplegaven havien coincidit a l’exposició de
París el 1925 i estaven vinculáis al
món artístic de Marco. Tal vegada l’éxit i els nombrosos guardons assolits
en aquella mostra els esperonava a
tornar-se a reunir.
La part arquitectónica del pavelló
fou a carree de Jaume Mestres i Fossas, que incorporava de manera retar
dataria el model deis pavellons de
l’exposició. La part decorativa i
l’interior, en canvi, els va dirigir
Santiago Marco mateix. El pavelló
volia mostrar totes les arts que
directament o indirectament convergien a la llar humana moderna:
mobiliari, objectes d’art, utillatge
modern. Els trets que en caracteritzaven l’agencament eren la simplicitat i la sobrietat, la recerca del
confort i, sobretot, la utilització de
nous materials i técniques. En
sintonía amb el viure deis nous
temps, les peces més representatives
de l’habitació eren el hall, el dormitori, la cambra-vestidor, el
despatx-biblioteca, la sala de bany
—amb pintures muráis de Josep
Obiols que representaven tritons—,
la cuina, alliberada del sutge del
carbó, i Voffice, amb tots els equipaments necessaris.
Les manifestacions artístiques
del pavelló ens permeten revisar les
arts decoratives deis anys vint i
abastar les diferents representacions
deis bells oficis, en especial aquelles
modalitats que, com ara el vidre
esmaltat, la laca i el tapís, coneixen
una gran difusió durant aquesta
época. La documentació conservada a
l’arxiu del FAD,1 d’altra banda,
permet conéixer i documentar part de
les obres que s’hi van exposar. Així
mateix, la pintura i l’escultura també
hi eren presents, tot i que subsidiáries
de l’arquitectura i de la decoració
interior. Hi van col-laborar artistes tan
diferents com Josep de Togores,
Granyer, Caries Collet, Tomás Aymat,
Pau Gargallo, Enric Casanovas, Emili
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Dimecres, dia 17 de juny,
a dos quarts de vuit del vespre,
al Salò Modernista de la
Caixa de Sabadell.
carrer de Gràcia, 17

ACTE DE CONCESSIO
DEL PREMI SANT JOAN
CAIXA DE SABADELL

Programa
Parlament d'obertura,
a cärrec del Sr. Manuel Grau Gasulla,
President de la Fundaciö
Caixa de Sabadell.
Audiciö Musical,
a cärrec d'Adolf Pia, piano,
Bernat Castillejo, flauta i
Nuria Feliu, cantant.

Veredicte del Jurat
i proclamaciö del guanyador
Entrevista amb el guanyador

Parlament de cloenda,
a cärrec del President del Parlament
de Catalunya, Mojf Honorable
Sr. Joan Reventos Carner.
Cloenda de l’acte,
als jardins.de la Caixa de Sabadell
on se servirä coca i cava
A atöts eis assistents.

ATORGAMENT
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Store, J. Mercadé, Ángel Ferrant,
Crespo & Nogués, Ramon Sunyer,
E.P Benigani, Sarsanedas, J. Badrinas,
S. Marco, V. Corberó, Josep Sala,
Serra, Solanich i Miquel Soldevila. En
analitzar globalment el conjunt artistic
del pavelló és innegable que exhala un
aire de l’època de l’«art déco».
Evidentment, alguns artistes, com és
el cas de Pau Gargallo i de Josep de
Togores, tenen una personalitat massa
forta i independent per a enquadrarlos en un estil determinat. Tanmateix,
les pintures de Togores, que retroben
les formes géométriques, tubulars,
compactes i sensuals, de vegades ens
recorden l’estil d’artistes com ara
Tamara de Lempicka. Les escultures
de petit format de Pau Gargallo, concretament les màscares de metall que
féu a partir de 1907 i molt
especialment les dedicades a Greta
Garbo i a Kiki de Montparnasse,
musa deis artistes deis anys vint, ens
permeten també situar-lo en aquest
context.
Un aspecte indiscutiblement «art
déco» era el hall central, de planta oc
togonal, presidit per un orgue; amb
una tonalitat de gris metàl-lic, el mar
bre s’hi combinava amb l’or i el

bronze, i el ferro amb el níquel. Els
tons metàl-lics, com afirma Valeri
Corberó, són molt apreciáis en aquest
període. En aquest àmbit centrai del
pavelló van teñir Hoc els concerts,
còctels i vetllades mundanes. Al cen
tre, sobre un pedestal format pel
radiador de la calefacció, la Gran
Bailarina de Pau Gargallo ocupava un
Hoc destacat. Aquesta obra, que ha
esdevingut clau de l’avantguarda es
cultórica, i de la qual es conserven tres
versions, fou veñuda a un important
col-leccionista de Paris, Marcel Monteux, que n’havia vist una rèplica a la
Galeria Bernheim de la capital fran
cesa.2 Ricard Crespo, que feia d’apoderat i representant de l’escultor, en
va efectuar la venda, fet que va lamen
tar Santiago Marco: «El centre del
pavelló quedará vuit, li marxa l’ànima,
però què hi farem! a totes les recances
té que acostumar-se l’home [...].»’
Entre les obres deis moblistes que
van intervenir-hi, cal destacar el «bou
doir» i la biblioteca executats per la
firma Vídua de Josep Ribas,4 que en
aquesta ocasió deixava de banda la reproducció deis estils anglesos, Chip
pendale i Reina Anna, i exhibía un
conjunt plenament estil 1925. El cas

CONJUNT DE VESTIDOR. PAVELLÓ DELS ARTISTES REUNITS, 1929.

de la firma Ribas exemplifica les contradiccions i l’eclecticisme en què es
troba immergit l’«art déco». L’ebenista
Badrinas constitueix, en canvi, l’excepciö. Pioner del moble modern, fou
un dels primers a reaccionar vers el
Modernisme i el moble d’estil. Les
seves obres, sense negligir la tradiciö,
mantenen aquell component de sobrietat de caire germanitzant, fruit de
la seva estada a Dresden, i alhora
connecten amb les creacions de Sue et
Mare i Ruhlmann.
Les vitrines mostraven les pastes de
vidre de Joan Sala, les joies i escultures
cubistitzants d’Emili Store —un artista tan interessant com desconegut—,
les joies de Mercadé i de Sunyer i els
vidres esmaltats de Crespo-Nogués,
il-lustratius de la fusib d’elements «art
déco» amb el vessant populär del
Noucentisme. També eren destacables
les figures décoratives de coure repussat de Valeri Corberô que formaven part de les portes d’uns armaris de
Santiago Marco. Corberô, aleshores
molt jove, hi presentava, aixi mateix,
diferents objectes d’art esmaltats, al
guns dels quais es conserven, malmesos per l’esclat de les bombes durant la
guerra
civil. Dintre d’aquesta

SALA DE BANY. PAVELLÓ DELS ARTISTES REUNITS, 1929.
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ASPECTE DEL HALL AMB LA BALLARINA
DE
PAU
GARGALLO.
PAVELLO DELS ARTISTES REUNITS,
1929.

MOBLE. A. BADRINAS.

especialitat, una de les obres que més
van cridar l’atenció fou el colossal esmalt de llemotges «Adam i Eva» de
Miquel Soldevila (1x1,40 ms.).
Dins la pluralitat de les obres
presentades, cal fer esment del para
vent de laca «La Creació», segons el
projecte de Francesc d’A. Gali, fet al
taller de Sarsanedas i amb la col-laboració de Pere Bruguès. E. Pascual de
Benigani, que en una carta que envià a
Marco reivindicava ser la primera
artista que havia treballat la laca a
Catalunya —afirmado errônia, atès
que el primer a instaurar aquesta téc
nica fou Lluís Bracons—, hi exhibia
una copa de nacre, pots, bomboneres,
basions i plafons de Bracons. La firma
Biosca & Botey va assumir els bronzes
d’art, ferreteria i metalls per a obres i
llums. Les portes d’accès al pavellô es
conserven actualment a la botiga de la
rambla de Catalunya
El Pavelló deis Artistes Reunits va
desencadenar una certa polémica entre
Joan Sacs, que ja havia criticat l’estil
1925 amb motiu de l’exposició de
París, i Santiago Marco. En un article
Sacs avivà el débat sobre l’habilitat
imitativa deis artistes catalans respecte
de l’«art déco» afrancesan5 Des de les
págines de «Mirador», Márius Guifreda
qualifícava l’estil 1925 de parásit del
cubisme. «Es tracta d’una mena d’estil
que —si no fos peí respecte que ens
mereix la revolució pictórica iniciada el
1907 i acabada el 1924— podríem
anomenar cubista. Del cubisme, pero,
amb prou feina hi veiem l’epidermis.
Aquesta decoració és, més aviat, un
parásit del cubisme. Fixeu-vos que en
tots aquests interiors pseudo-cubistes a
base de triangulacions “origináis”,
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POT D'ARAM ESMALTAT AMB ATZAVARA I NÚVOLS. VALERI CORBERÓ.

FERMALL DE PLATA ESMALTA
DA. VALERI CORBERÓ. (COL.

(COL. PARTICULAR.)

PARTICULAR.)

motius enrevessats, mobles prismàtics,
etc., persisteix —i amb molta més
banalitat— el decorativisme superflu
que el bon sentit modem pretén eliminar. Recordem, ara, les instal-lacions
dels paisos nôrdics de l’Exposiciô i
observarem que tôt aquest repertori
decorativista ja l’han dépassât.»6
Per a un sector de la critica, l’«art
déco» era una moda rebutjable per les
seves excessives implicacions ornamentals i en aquest sentit l’aproximen
al Modernisme. Els artistes del FAD es
mostraven propers a la tendència dels
contemporanis francesos, que adopten
materials luxosos; una tendència palesada a l’exposiciô de Paris el 1925,
en què el concepte decoratiu persisteix
i té un protagonisme déterminant. A
l’exposiciô, en canvi, al pavellô de
Mies van der Rohe no hi havia caprici
ni moda decorativa, sinô solucions
artistiques impregnades de sabor
clàsssic, amb les quais culminava
aquell desig de recerca d’un estil
véritablement modem.
El 21 de maig de 1931 es va procedir
a la dissoluciô de l’Associaciô Artistes
Reunits de Barcelona. D’aquell esdeveniment, roman ûnicament el record.7
Algunes de les obres exposades s’han
perdut8 i d’altres estan disperses en
col-leccions privades i institucions publi
ques. Tanmateix, essent la presència del
pavellô un esdeveniment relativament
poc llunyà en el temps, afortunadament
encara hem pogut comptar amb el
valuôs testimoniatge que gentilment ens
han brindat els artistes i amies Valeri
Corberô i Pere Cosp, als quais em plau
de dedicar aquest article.♦

1. La Biblioteca i l'arxiu del FAD contenen un notable
fons documentai que en permet resseguir el fil, tôt i
que probablement part del material que inicialment
integrava l'arxiu de Santiago Marco s'ha perdut arran
dels diferents canvis de la seu d'aquesta entitat. Altres
consultes imprescindibles són les publicacions (vegeu
la revista «Arts i Bells Oficis» i el Raport de Santiago
Marco de l'any 1930), corn els articles d'A. Cirici, Les
arts a l'exposiciô del 1929, «Serra d'Or», núm. 235,
1979; M. Arenas i P. Azara, L'«art déco» a Catalunya,
1919-1936, dins «Exposició Internacional de
Barcelona del 1929. Arquitectura i Arts Décoratives»,
Barcelona, 1979; J, Bracons, El temps dels
decoradors. Entre l’idéal noucentista i les 9iariS
expositions, «Moble Català», Electa, 1994.
2. Carta de Pau Gargallo a Santiago Marco, Paris, 12 de
desembre de 1929 (Arxiu del FAD): «Amie Marco.
Estlc content però la meva alegría hauria sigut mes
profuda que la bailarina s'hagués quedat a Barcelona.
La venda s'ha fet perqué la que vaig emportar-me a
París la va exposar el marxant amb un lletrero de
"vendu" perqué la vol guardar per eli. Se va sapiguer
que'n tenia una a l'exposiciô d'aqui y a correcuita. t
ries de Barcelona corn sempre no es volen compro
metre a les critiques dels amies y encara que una cosa
els agradi aguarden que agradi primer a la multitud y
per aixô compren només que vulgaritzacions.» Sobre
aquest assumpte, vegeu la carta dels Artistes Reunits
de Barcelona a Pau Gargallo, Barcelona, 3 e

desembre de 1929 (Arxiu del FAD).
3. Vegeu carta de Santiago Marco a Pau Garga o,
Barcelona, 20 de febrer de 1930 (Arxiu del FADL
4. Casa fundada el 1850 per Josep Ribas, proceden
d'una familia carlina exiliada a París. Els diferents
àlbums-catàlegs, conservais per la néta de I artiste
inclouen fotografíes (acolorides a mà d'Audouard) e
diferents repertoris decoratius. Aquest albums
documenten els principals conjunts de mobn
sales, menjadors, habitations, amb varietat d'estils5. J. Sacs, Els Artistes Reunits, «Arts i Bells Oficis”'
Barcelona, 1930, pàgs. 43-47: «El Pavellô dels Artistes
Reunits i les coses belles que conté estan forca be °
i que els nostres arquitectos, moblistes, metallis
*®^
vidriers i tapissers se'ns hi presenten imitant I art
llurs congéneres de Paris.»
6. M. Guifreda, Questions Décoratives, «Mirador»,
Barcelona, 11 de juliol de 1929.
,
g
7. El 1979 es va organitzar a la Fundado Miró un$
exposició a l'entorn de l'arquitectura i Ies 3
décoratives de l'exposiciô de 1929 que reunia Pa

del material del Pavellô dels Artistes Reunits.
8. Les obres exposades eren destinades a la vendaartistes es comprometien a satisfer el 10% °e
vendes dels objectes.

........
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EL QUARTET DE CLARINETS DE BARCELONA DURANT LACTUACIÖ DINS LA
JORNADA GERSHWIN A LA FACULTAT DE CIENCIES DE LA COMUNICACIÖ DE
LA UNIVERSITÄT RAMON LLULL.

TAULA RODONA ENTORN DE GERSHWIN: D'ESQUERRA A DRETA, JOANALBERT AMARGOS, ALBERT MALLOFRÉ I JAUME RADIGALES, QUE Hl
ACTUA DE MODERADOR.

Excuses i aniversaris (II)
A L'ENTORN DE GEORGE GERSHWIN
PER Jaume

Radigales

al com anunciava al número de la Fundació Blanquerna va orgaanterior, dedico l’article de nitzar el mes de mare una jornada
final de curs a la figura i l’obra d’estudi dedicada a Gershwin a la
de George Gershwin (1898-1937),
facultat de Ciéncies de la Comunicació
conscient que l’ombra del músic nord- Blanquerna de la Universität Ramon
arnericá és allargada. Massa, per a Llull. El programa, molt interessant, es
lesPai de la secció de música que va iniciar amb un esplèndid concert
“Serra d’Or» posa a l’abast dels lectors. del Quartet de Clarinets de Barcelona,
°m déiem a l’article de maig, les dels quals vam ressenyar fa un mes el
xcuses deis centenaris —i enguany disc compacte dedicat precisament a
s escau el del naixement de Gersh- Gershwin i els seus contemporanis,
i, ln~r no han d’implicar forqosament programa que en gran part fou el que
°blit de l’autor quan les foguerades integrá el concert universitari de l’ese 1 any s’hagin apagat.
mentat conjunt de vent, jove i
Gershwin mereix un any de com- entusiasta.
etnoracions i celebracions, i molt
Ja a la tarda, la figura de Gershwin
^es que aixó. Mereix que les sales de va ser evocada en una agradable taula
concert d’arreu continuin programant rodona que qui signa aqüestes linies va
seves obres simfóniques; mereix teñir el privilegi de moderar: Albert
9ue els teatres d’ópera escenifiquin Mallofré (critic musical), Albert GuiorSy and Bess; mereix que el jovent novart (pianista i compositor) i Joan^uiant de la melodía fácil i els ritmes Albert Amargos (compositor) van
$esbordants es familiaritzi amb les entaular una conversa fresca i espones canqons, no gens passades de tània a partir de Gershwin, persona i
°da; mereix que les universitats es personatge. Finalment, la jornada es va
vre°cupin per la seva figura des del tancar amb la projecció de Porgy and
e^ant estetic i musicológic. Mereix, Bess en format telefim, a partir de la
cal e^ln*h va’ ser tingut en compte com producció de Glynde-bourne dirigida
5 des d’una óptica seriosa, crítica i escènicament per Trevor Nunn i
rigorosa.
musicalment per Simon Rattle (la
Potser per aixó, l’Espai de Música veurem algún dia al Liceu?).

T

L’interès que —penso— ha de sus
citar la figura de Gershwin en el públic
d’avui és el que m’ha dut a escriure les
linies següents, basades en gran part
en els apunts presos abans i després de
l’esmentada taula rodona.
Gershwin, fill del seu temps

George Gershwin va néixer el 26 de
setembre de 1898 a Nova York. Nat al
si d’una familia procèdent d’una comunitat jueva russa, l’ambient en què
nasqué és l’excepció de la regla de
¡’emigrant pobre que va a les Amé
riques a buscar fortuna: el pare del
músic, Morris Gershowintz, va anar
als Estats Units perseguint l’amor de
Rose, mare del futur compositor; i
ambdós procedien de families benestants.
La infància de Gershwin va estar
decididament marcada pels barris
novaiorquesos, i molt especialment pel
Harlem negre, bressol d’una manera
incipient d’entendre la música a partir
dels ritmes lliures i de la improvisado
melòdica: el jazz. Amb una notòria
precocitat, el jove Gershwin aprengué
a tocar el piano. A setze anys el tocava
al Tin Pan Alley, barri musical per
excel-lència. Allí, quan compràveu un
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Miquel Ferrer i Bauçà (1770-1857)
Societat, política, poder, servei.
El pare Miquel Ferrer i Bauçà ha passai a totes les historiés, a
partir de Miquel dels Sants Oliver, com un personatge reaccionari
i un ferotge antiliberal. L’autora arriba a la conclusio que es
tractava d’un home tenaç, que fins i tot va pagar personalment
per les seves idees amb la preso i l’exili. En l’àmbit de les obres
concrètes, va treballar a favor de la llengua i de la cultura
popular.

“La guerra que han provocat”
Recull d’articles sobre la guerra
civil espanyola
A cura de Josep M. Roig i Rosich
Amplia selecció dels mes de mil editorials o articles de fons |jue
Rovira i Virgili, un analista excepcional, va publicar a la premsa
al llarg dels quasi tres anys de guerra. Les seves opinions ens
arriben avui corn a véritables documents histories d’una época i
amb l’agilitat propia d’una col-laboració periodística.

Estudis de llengua i literatura en
honor de Joan Veny, II
Amb motiu del seixanta-cinquè aniversari de Joan Veny, Ia
Universität de Barcelona i les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat li ofereixen un suggestiu recull d’estudis sobre els mes
diversos aspectes relacionáis amb la llengua i la literatura
catalanes, en els quais col-laboren especialistes d’arreu del mon-

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 Int. - Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona DisWbucto CArc de Bera,
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instrument, un empleat de la casa el
provava davant del client, per mostrar
ne les possibilitats tècniques. Gershwin
féu aquest ofici, i els qui l’escoltaven
endevinaven el talent innat del precoç
pianista.
L’any 1916 és el de la composiciô
de la seva primera cançô. La dada és
especialment significativa, si tenim en
compte que la producciô de Gershwin
en aquest camp és força important,
amb unes set-centes obres, si bé
moites sorgiren dels musicals que el
van fer igualment cèlebre. Efectivament, la vida de Gershwin ben aviat va
estar marcada per l’èxit, en part
gracies també a les lletres a les quais
posava mùsica, gairebé sempre producte de la ploma d’Ira, el seu germà.
Aviat, la cançô i el musical foren les
dues grans dimensions de la producciô
gershwiniana. Obres teatrals com Of
thee 1 sing, Oh, Kay! o Lady Be Good
foren de les més ben acceptades pel
public, que féu de Gershwin un
personatge simpàtic i carismàtic, reconegut i respectât. La seva tràgica mort,
després d’un ràpid i gens prévisible
•timor cérébral, s’escaigué el 10 de juliol de 1937. La desapariciô de l’autor
de «Rhapsody in blue» provocò una
cornmoció generalitzada a tots els
Estais Units.
Un mùsic inquiet
Seria absurd reduir la personalitat
musical de Gershwin a l’aspecte d’un
melodista d’imaginació envejable, o a
a d’un virtuós del piano capaç d’imProvisar durant hores. Segurament
Gershwin mateix voldria ser recordat
Per la seva producciô simfònica, de
concert, o per Porgy and Bess, més que
°o pas per ternes —d’altra banda tan
genials— com «I got Rythm», del qual
Va fer unes intéressants variacions.
George Gershwin va ser un music
ln9uiet, amb un innegable complex
•nferioritat quan es trobava algù
Procèdent de la mùsica mal anomeHada «cultas o, encara pitjor, «clàssica».
° hem d’oblidar que Gershwin es
!?°u a l’època de la darrera etapa de
eoussy, de l’incipient dodecafonisme
. Ÿrn°ld Schonberg, del neoclask$ISIrie iconoclasta de Stravinski o de
recerques etnomusicolôgiques de
C a Bartók. I, davant d’aquests
|, stres, Gershwin se sentia a anys
de Hur talent, quan en realitat
admiraciô era mùtua.
dot °m 3 bQtô de mostra, dues anèces- Durant una visita que Gershwin

féu a Maurice Ravel, el mùsic nordamericà demaná al francés que li fes
algunes lliçons de piano i composiciô.
Ravel sembla que li contestà: «Per què
voleu ser un Ravel de segona podent
ser un Gershwin de primera?» I encara
una altra: la proposta de rebre classe
d’algun mestre també la va fer
Gershwin a Igor Stravinski. L’autor de
La consagrado de la primavera pre
guntó a Gershwin quants dôlars
guanyava en un any. «Deu mil», respongué Gershwin. Stravinski no s’ho
va pensar dues vegades a fer-li una
sucosa contraproposta: «Aleshores sou
vós que m’hauríeu de donar classes a
mi.»
Anècdotes a banda, Gershwin fou
un etern cercador de nous conceptes
en el tractament rítmic i harmonie de
les obres, des de les més seriöses fins a
les més banals i de circumstàncies. Per
aixô el seu pas pel cinema fou poc
afortunat, per bé que la seva mùsica
hagi servit per a il-lustrar posteriorment destacades produccions com Un
americà a Paris de Vincent Minnelli,
amb la mùsica de bona part del poema
simfònic homònin gershwinià; i encara
més el pròleg de Manhattan de Woody
Allen, tota una declaració d’amor cap
a Gershwin i Nova York, amb un
encert total pel que fa al muntatge i a
l’adequació visual i sonora, amb el
suport de la genial «Rhapsody in
Blue».
La recerca ecléctica i heterogènia de
Gershwin fou segurament allò que
dividi la critica del seu temps, que es
mostrò decididament a favor de la seva
obra o declaradament en contra.
Quan Gershwin estrenà les seves
obres simfôniques i de concert, com
«Un americà a Paris», «Rhapsody in
Blue», el Concert en Fa, les variacions
«I goth Rythm», els Preludis o la Se
gona Rapsodia, i evidentment també
Porgy and Bess, el desconcert fou
enorme. N’hi havia per a aixô i més.
Gershwin després de Gershwin

La controvèrsia suscitada per l’obra
gershwiniana al moment de ser
gestada es pot comprendre gràcies a la
distància del temps. I és que l’obra de
Gershwin devia causar un desconcert
enorme. Les composicions del mùsic
nord-americà són una mescla, variada
i intel-ligent, equilibrada i amb
coneixement de causa, del que era
l’Amèrica dels anys vint i trenta: un
brou d’interculturalitat. Per aixô és
logic que una peça de dimensions

tragiques com Porgy and Bess, que
col-loca damunt de l’escenari dos
personatges que conformen una pare11a operística tan emblemàtica com
Pel-lees i Melisanda, Tristany i Isolda,
Dido i Enees o Orfeu i Euridice,
contingui ritmes i tractaments melo
dics i harmonies d’una —a primer cop
d’ull— varietat desconcertant: blues,
gospells, negro spiritual i jazz s’hi
donen la mà, juntament amb passatges
harmonies agosarats i plenament
conscients de l’influx que exercí en
Gershwin la figura d’Arnold Schon
berg.
I la mescla es troba també a les
obres orquestrals que hem esmentat.
El ritme tallant i ironic de Stravinski,
el fraseig pianistic de Ravel o el
tradicionalisme innovador de Bartók
influïren en Gershwin, però ell també
influí en els mestres citats. Sense cap
mena de dubte.
Avui día, Gershwin és força
programat. A casa nostra, les seves
obres simfôniques solen sentir-se amb
freqüència al Palau de la Mùsica
Catalana, que fins i tot ha programat
audicions peculiars, com la prota
gonizada l’any passât per Albert
Guinovart, intèrpret d’una «Rhapsody
in blue» amb acompanyament de
cobla (!). Manquen, però, funcions de
Porgy and Bess al Liceu, on tan sols s’hi
ha représentât en nou funcions, el
1955 (com a coixi preparatori de la
visita de la companyia de Bayreuth per
als emblemàtics Festivals Wagner) i el
1982.
El talent de Gershwin ha estat
igualment aprofitat per figures distanciades del seu estil: figures del rock
i del pop com Elvis Costello, Sting,
Meat Loaf o Elton John han inter
prétât alguns dels seus temes, i també
ho han fet Simon Estes o Kiri Te
Kanawa, per citar-ne només dues.
Entre el jovent d’avui, es coneixen
algunes de les melodies de Gershwin,
per bé que no sempre s’identifiquen
amb l’autor. Tothom coneix alguns
dels cinc-cents arranjaments que
existeixen de «Summertime», però
pocs l’identifiquen com a obra de
Gershwin, i menys encara com la
cançô de bressol que canta Clara al
nadó al primer acte de Porgy and Bess.
Hi ha, encara, molt carni per recórrer.
Però la música de Gershwin ens és la
millor companya de viatge.<
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Els veins del Nord i els anys noranta
per

Miquel Pujadö

ra que la década dels noranta a una dinàmica compartida per tots els
agonitza, em pregunto quina pa'isos europeus... No fa gaire, vaig
visió té el públic en general de llegir un article de Carles Sends en
l’evolució de la cançô cantada què
en afirmava que la gran cançô fran
català al llarg dels darrers anys. Es cesa (Brassens, Brel, Ferré...) no tenia
conscient que, a més dels supervivents continuïtat. I això és una falsedat
dels inicis (Raimon, Llach, Bonet...), extraordinària: que a nosaltres no ens
hi ha gent jove que ha començat a arribin eis productes culturáis del
escriure, compondré i cantar al llarg mereat veí (quina Europa Unida anem
dels darrers anys, i no seguint neces- construint!) no voi dir que no existeisàriament l’estètica rock? Quins ca- xin. La renovació en la cançô francò
mins té per a conèixer l’oferta d’uns fona és un fet, com el seu eclecticisme,
joves que pràcticament no disposen de i els artistes apareguts al llarg dels
canals (mitjans de comunicado, sales, darrers trenta anys que compten amb
un public enorme i majoritari, que
festivals) per a arribar fins a eli?
El més greu és que aquest públic venen milions de discos, i que omplen
distret i desinformat pot pensar que sales de gran aforament (de Michel
aquesta situado (l’absència de nous Sardou a Alain Souchon, de Renaud a
artistes que canten en la llengua del Francis Cabrel, de Jean-Jacques Gold
pais, al marge d’una estètica deter man a Julien Clerc, de Michel Jonasz a
minada) és un fet normal, i que respon Yves Duteil), tots aquests coexisteixen

A

amb d’altres de —relativament—
minoritaris pero sovint interessantíssims i d’una gran qualitat: Romain Didier, Allain Leprest, Gilbert Laffaille...
I els anys noranta no han estat cap
excepció. Alhora que s’han consolidat
els noms esmentats, i que es mantenen
en actiu monstres sagrats insubstitui
bles (Gilbert Bécaud, Charles Trenet,
Serge Reggiani, Guy Béart, Anne
Sylvestre, Francis Lemarque, Claude
Nougaro...), han anat donant-se a
conéixer contínuament nous noms.
Cree que donar una mica d’informació sobre alguns d’ells no fóra una
feina del tot inútil:
Juliette: Parisenca arrelada a Tolosa de Llenguadoc d’enqrá de la
infantesa. Utilitza amb un sentit de la
ironía no exempt de sensualitat el seu

MISCEL-LÀNIA EN HOMENATGE A
JOAN AINAUD DE LASARTE, I
Miscel-lània dividida en dos volums, el primer dels quals recull
la biografia del doctor Joan Ainaud, la bibliografia dels seus
treballs, cartes que tracten de records o vivències personals al
costai del doctor Ainaud i articles ordenats de manera
cronològica des de la prehistòria i l’antiguitat fins a l’època
medieval.

Coeditada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya,
l’institut d’Estudis Catalans i les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiás Marc, 92-98 int. - Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L’Arc de Berá, Centre Difusor d’Edicions Catalanes - Comandes i administr
_
Polígon Montigalá, Bélgica, 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08 - Fax 93 465 87 90 - 08917 Bad
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Asie més que generôs, és una ex
cellent pianista i està dotada amb
unes facultats vocals i parateatrals extraordinàries. Ha fet versions de ternes
molt diversos, sovint de manera
iconoclàstica, i ha compost moites
cançons que es mouen entre l’humor
cruel i el decadentisme, sovint a partir
de textos de Pierre Philippe (exlletrista de Jean Guidoni). Ha publicat
cinc discos de 1991 ençà, dos en estudi {Irrésistible i Rimes féminines') i très
en directe, el darrer dels quais —Deux
pianos, enregistrât a la sala Gaveau—
acaba de sortir i és un autèntic festival
interpretatiu.
Thomas Fersen: Nascut el 1963,
abans de fer vint anys el trobem can
tant en anglès en diversos grups punk.
El 1993 redescobreix la seva llengua i
1 estètica d’una certa cançô francesa
amanida per referents jazzy, i posa la
seva veu ronca i el seu enorme talent
d escriptura al servei de cançons originalíssimes i d’un gran atractiu, filies
de Prévert i de la poesia de carrer,
tintada per un toc de surréalisme. Ha
Publicat tres discos, en una casa
important (Warner), de 1993 ençà:
sota el signe de l’aire/I’ocell (Le bal des
oiseaux), la terra/el conili {Les ronds de
carotte) i l’aigua/el peix (Le jour du
Poisson). Aquest darrer, que oscil-la
entre la música zíngara («Bucéphale»),
el txa-txa-txà («Les papillons») i el tan
go («Que l’on est bête»), és realment
Magnifie des de tots els punts de vista.

MC Solaar: Quan sentim parlar de
’ap, pensem immediatament en textos
mtenció social, generalment agresS'Us i mancats del més minim valor
'terari, fins i tot de la més minima
cohesió gramatical. En canvi, aquest
~Ve negre, que alguns consideren el
ainsbourg dels noranta, és un geni
e a llengua, i juga com ningú amb les
eves possibilitats fonètiques, sense
se 1C^ar ma’ ei significat dels mots. El
r_u Primer àlbum {Qui sème le vent
ocote le tempo, 1991) és un autèntic
.°°Wz i es converteix ràpidament en
de Piati. Consensual i discret (a
erencia de grups tan polèmics corn
B (W’ acluest lector de Montaigne,
^audelaire i Prévert ha seguit
seguit una
una
trera ascendent: dos milions de
Scos venuts en set anys.
no Orn'nique A: Fill de Nantes, amb

en016/8 treS discos publicats de 1992
a {La fossette, Si je connais Harry, La

JULIETTE, UNA DE LES INTÈRPRETS-REVELACIÓ A LA FRANÇA DELS ANYS NORANTA.

mémoire neuve), ha creat escola —l’anomenada minimalista— en la cançô
francesa. Els seus textos cruels i tristos
son vestits d’una manera volgudament
despullada i bruta, perd estan marcats
per la profunditat, per la recerca de
l’essència.
Clarika: Filla d’un poeta hongarès i
d’una professora francesa, és la revelaciô de les Francofolies de la Rochelle
l’any 1994. El seu primer àlbum
{J’attendrai pas 100 ans) imposa un
personatge de noieta extravagant i
desencisada, intèrpret de cançons que
son com pintures naïf énormément
suggeridores. El segon àlbum {Ça
s’peut pas, 1996) ha confirmât el seu
talent.

Evidentment, hi podriem afegir
molts més noms: Art Mengo, el grup
Au P’tit Bonheur, Enzo Enzo, Arthur
H (el fîll de Jacques Higelin), Les
Hurleurs, Bruno Maman, Pascal Ma

thieu, Pascal Obispo, Mano Solo...,
fins i tot Céline Dion, quebequesa que
molts creuen anglòfona arran dels
seus èxits als mitjans de comunicaciô
(duo amb Barbra Streisand, banda
sonora de Titànio...). Ja ho veieu: la
cançô francòfona potser té problèmes,
però està molt lluny de l’agonia. I els
seus intèrprets, adoptin l’estètica que
adoptin (i molts han arribat a una
cançô més genuina després de passar
pel rock i de quedar-ne decebuts: aqui
sempre anem amb retard!), no demanen perdo per utilitzar el francès
com a vehicle expressiu. Potser que en
prenguéssim exemple, i ens miréssim
una mica més els veins més propers
abans de bavejar sistemàticament
davant de qualsevol producte estandarditzat que ens arribi del paradis de
l’hamburguesa.4

MÚSICA

DISCOGRAFIA CATALANA RECENT

NOVETATS

Alara Kalama, AIGUA
VIVA. El Ventilador, CDA
010.

Bateig discogràfic d’un grup
empordanès de rumba catala
na, format al voltant d’Albert
Alforcea, autor i compositor de
la majoria deis temes, i veu
solista del conjunt. Alara
Kalama parteix de la rumba,
però no és un grup tradicional:
empra referents musicals tan
diversos com els ritmes africans i els llatins, el jazz i el
flamenc, i crea una sintesi força
personal i atractiva. En
l’enregistrament d’aquest pri
mer àlbum (format per una
desena de temes, cantats
majoritàriament en català) hi
han col-laborat diversos musics
convidats, entre els quais cal
destacar Toti Soler, que posa la
seva inconfusible guitarra al
servei del tema «Qui pogués
tornar», un dels més bonics del
disc.— M.P.

Xavier Barò, LA CANÇÔ
DE
L’UDOL. Discmedi/Blau, DM 331-02.

Aquest cantant lleidatà ha
seguit un cami paral-lel al dels
francesos Kent o Thomas Fersen (antics rockers d’expressiô
anglesa reciclats a un altre
tipus de cançô en la seva prôpia llengua). Després de
formar part durant molts anys
de grups de rock com Yerba,
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Tagomago, Primavera Negra i
Los Tormentos, i d’enregistrar
bàsicament en castellà, aquest
intèrpret de veu nasalment
dylaniana i temática existencial
ha retrobat la llengua materna i
una estética molt més senzilla i
depurada, en qué podem de
tectar força rastres de la cançô
tradicional. No és estrany que
els set ternes propis de l’àlbum
estiguin precedits i seguits,
respectivament, per una llarga
versió de «La presó de Lleida» i
per un fragment més llarg en
cara del «Romanço d’en Vinaixa» que Jaume Amella havia
enregistrât en el seu esplèndid
Carregat de romanços. Jaume
Amella (amb Lou Reed i els
poetes Baudelaire i Rimbaud)
és un dels referents més admi
rais per Xavier Barô. Llàstima
que no hagi pensât a deixar
constancia de l’autoria d’a
quest tema en el llibret del
CD.— M.P.

sivament topiques i poc creíbles,
des d’un suposat internatio
nalisme («La meva terra és el
mar») fins a la defensa d’un
immigrant que fuig d’un país
en guerra («Sota el cel rogent»),
passant per les cançons d’amor
i/o sexe («Blau», «Poder tocar
te», «Clau de no»), que fan una
molesta sensació de déjà enten
du. I el problema básic i
insalvable és, diguem-ho ciar,
l’ínfima qualitat de l’escriptura, un terreny en el qual forma
i contingut haurien de formar
un tôt indissociable. De tota
manera, si no demanem al dise
més del que ens pot oferir,
l’audició de Si pot resultar
simpática i entretinguda. I
fácilment oblidable.— M.P.
Unió Filharmónica d’Amposta, CONCERT. Cardi
Records EN-044.

Lax’n’Busto, SÍ. Discmedi/Blau, DM 330-02.

Després d’un parèntesi acústic
(el seu disc en viu A 1’Auditori),
Lax’n’Busto torna ais climes
electrificáis per al seu cinqué
enregistrament d’estudi. Sí
recull tretze temes literáriament un xic més ambiciosos
que de costum, servits per
melodies fàcils (de vegades
excessivament fàcils, com és el
cas d’«Emiliano Zapata») i per
uns arranjaments basats en un
senzill joc de guitarres —tot i
que, a l’hora de l’enregistra
ment, el grup ha tingut la
col-laboració de l’excel-lent
teclista Xavi Ibáñez. Hem dit
que els textos eren més ambi
ciosos, però això no voi pas dir
que siguin aconseguits: és una
llàstima, però les histories que
ens expliquen i les idees que
volen expressar sonen exces-

Catalunya música va enregis
trar el concert que el setembre
de 1996 va protagonitzar la
Unió Filharmónica d’Amposta
al Palau de la Música
Catalana, de Barcelona. Ara
s’ha éditât en disc compacte i
el producte ha de ser saludat
amb respecte. Recordo el
concert i l’efecte que ens va
causar a tots els presents, més
enllá dels ampostins que, com
si fossin seguidors d’un equip
esportiu, van fer cap a
Barcelona per animar els seus.
La tasca és meritoria, sobretot
en passatges poc compromesos
com «Juny» de Carreta o la
«Dansa del foc» de Falla.
Sortosament, l’enregistrament
recull un dels moments més
esperats d’aquella tarda: cinc
fragments del temptador i
deliciós «Candide» de Leonard
Bernstein per mitjà dels quais
vam redescobrir la genial
partitura del compositor nordamericà i una altra cosa: la

soprano Rocío Martínez, una
grata sorpresa que voldriem
retrobar en projectes de més
alta volada.— J.R.

REEDICIONS EN CD
Conchita Supervía, CANQONS. Aria Recording 10.

La col-lecció «Les nostres veus
retrobades», que va publicant
Aria Recording, ha arribat al
desé volum. Per molts anys i
que no s’aturin. L’ocasió era
propicia per a retrobar-nos
amb una de les veus nostrades
que estimem més: la de
Conxita (o Conchita?) Su
pervía, l’exímia mezzosoprano
nascuda el 1895 i morta
prematurament el 1936. Exi
mia perqué, a més de posseir
un dels timbres més peculiars
—i potser no bonic
1
personal de les nostres dives,
va ser de les pioneres en ¡a
restitució del material sonor
original a partitures trinxades
per la tradició i els capricis de
cantants d’arreu, i en Part1'
cular el repertori rossiniaSupervía, per exemple, retorna
el paper d’Angelina (L«
nerentold) a la tessitura ori
ginal, amb résultats òptimsÒptims són també els résultats
del disc, el primer de s
(quants?) que Aria dedicará a
la nostra artista. En aquesta
ocasió, el retrobament és ambe
repertori de cançô amb obres
Toldrà, Marqués, Manem
Mompou, Morera i Lamote e
Grignon entre d’altres, a més e
cançons gallegues i d’altres
Mendelssohn, Grieg i Bizet.
so és acceptable, la interpretalo
incommensurable i el jhb
molt simpàtic, en part gracies
una selecció fotogràfica 9^
ens permet veure que, a mes
ser una bona cantant, la n°s^e_
mezzosoprano tenia una
Ilesa desbordant.— JR-

T E A T R E

El judici de Paris
PLANA, SANSA, SANTOS, TRES CREADORS D'AVUI
per

nguany, els premis Crítica transcurs d’una accidentada tarda
«Serra d’Or» de teatre han descobreixen les seves més pregones
volgut destacar la revelació d’un captinences i els desigs fíns i tot
autor (Plana), el risc d’un muntatge
crimináis. Plana s’instal-la «dins els
(Santos) i una trajectória actoral de racons més obscurs de l’ésser humá» i
llarga aleñada (Sansa).
activa tots els ressorts per «veure fíns
on pot arribar». Només comentar,
L’obra d’un home de teatre
l’obra ens situa en un Hoc insòlit, de
Una de les més grates sorpreses ressonáncies cinematográfiques, que
escéniques que ens va oferir 1997 va té un poderos atractiu escénic potser
ser Mala sang, obra inaugural del per inusual i, sense dubte, per con
tercer cicle de Nous autors catalans
centrai. Es tracta de l’interior d’un
organitzat per la Sala Beckett, un cicle ascensor que s’ha quedat enxampat
Que confirmava el bon moment entre dos pisos. És l’ocasió per a
ereatiu del teatre catalá. És simpto- presentar-nos els tres personatges que
teátic també que el muntatge fos durant mitja hora han de compartir un
dirigit per 1’autor mateix, David Plana, espai minúscul. Una situació extrema
ja amb tretze textos (propis i adaptats)
que fa aflorar les febleses deis
que havia muntat i dirigit, mentre que protagonistes: un professor univer
també havia intervingut com a actor sitari verbos i delirant, les interen altres espectacles. Perqué Plana és vencions del qual arrenquen la rialla
d>plomat en Interpretació i titulat en del públic per inoportunes i improtJtamatúrgia i Direcció per l’Institut cedents; una galerista plena d’insadel Teatre, i ha estât deixeble de José tisfaccions i amb els nervis a flor de
anchis Sinisterra i de Sergi Belbel. peli, i una mestra de primària que ha
e fet, la nova dramatúrgia catalana errat la vocació. Atrapats en aquests
Presenta un elevat tant per cent claustrofóbics tres metres quadrats, la
autors directament vinculáis a la confídéncia és obligada, però també
creació escénica i plenament involu- les crisis. El diàleg furga en les
erats en el procès d’elaboració de intimitats deis personatges i és pròdig
espectacle, i en aquest sentit David en humorades que esclaten sense
ana no ha dubtat a reivindicar la aturall. La segona escena revela les
■gura de l’home de teatre que intenta practiques sadomasoquistes que es
a astar totes les facetes del muntatge.
paga la galerista, esguerrades per la
s més, Plana considera que auto- impericia d’un inexpert castigador. La
lrigir-se és una de les poques mane- tercera ens situa al laboratori del
res d estrenar, i ho tornà a fer el professor de dissecció, on els alumnes
Pr°Ppassat 17 de març amb la lectura li preparen una broma macabra i eli hi
¿tarnatitzada de la seva darrera obra, arriba amb pastes i xampany per
a dona incompleta, fruit d’una borsa celebrar el seu últim dia, car l’acaben
aJut a la creació teatral (1997).
d’acomiadar. La quarta ens transporta
eguint les pautes de Wilson, Müller,
a Pescóla on la mestra renya una nena
j^amet, IColtés o Pinter, també les de set anys que ha aixafat el cap d’una
°ves generacions d’autors catalans
amigueta, mentre va descobrint les
i n trepitjat els escenaris i han près seves frustracions i les seves urgéncies
Puis en la materialitat de l’esceni- erótiques, que li estimulen l’instint
acio. Es el cas d’autors-directors- assassi. A l’escena cinquena coincip tOrs com Manuel Dueso, Josep Pere deixen, i trenen una rara complicitat,
J°r(di Sánchez, Roger Bernat o el professor, que tragina el cadáver del
Escudé, entre d’altres.
seu estimat gat sacrificai pels estu
Ce
sang está articulada en sis es- diaras, i la galerista. El cercle es tanca
nares que protagonitzen tres perso a l’ùltima escena, en qué tots tres
nes aparentment normáis, que en el personatges tornen a trobar-se atra-

E

Francesc Massip

pats al mateix ascensor, com en un
mirall on es reflecteixen les seves més
negres pulsions i comparteixen la
complicitat dels crims que més desitgen.
El text de Plana és un prodigi
d’habilitat dramàtica i d’autèntic instint teatral. Présenta situacions plenes
d’enginy, potser amb menys mala sang
de la que el titol anuncia, perô bastides
amb uns diàlegs crépitants d’humor i
agusats per la fina intel-ligència i l’oportunitat dels acudits. L’escenificaciô
que ell mateix va dirigir, estrenada el
29 d’abril de l’any passât, va posar-se
el pùblic a la butxaca des de la primera
rèplica i va ser un èxit inesperat. Qui
ho vulgui comprovar, en pot llegir el
text a Nous autors catalans (1997), el
primer titol de la col-leccié «Editions
C» (Focus), que, a més de Mala sang,
inclou El color del gos quanfuig de Beth
Escudé i A trenc d’alba d’Ignasi
Garcia.
Un espectacle pie de troballes

Una de les posades en escena més
atractives i innovadores de 1997 va ser
La pantera impérial del compositor,
director i intèrpret Caries Santos, un
espectacle que arriba al cor de la mùsica
de Bach i el fa esclatar generosament en
un calidoscopi de suggeriments. A l’escenari, très actrius-cantants, un ténor i
quatre instrumentistes: un violi, un
clavicèmbal i dos pianos que es
desplacen sobre rodes i lluiten a mort
amb una pianola que es mou i sona
automàticament. Un torneig instru
mental que guanya l’autômat londinenc, el mateix que el Teatre Lliure
va utilitzar per encetar el muntatge El
barret de cascavells (1994). Es balla
Bach a ritme de flamenc o se’l canta a
estrebades, mentre s’enfonsa el cap del
ténor en un récipient d’aigua sota
l’atenta mirada de quinze efigies de
Bach d’escuma que pengen oscil-lant i
emmarquen l’escenari. L’espectacle de
Santos, des del punt de vista teatral, és
pie de troballes imaginatives i colpidores. Sobre l’aspecte musical, ja en va
parlar extensament Sebastià Benet al
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DAVID PLANA.

número de «Serra d’Or» de novembre
passât.

Tots els registres
El camí teatral de Carme Sansa és,
sens dubte, un deis més sôlids i inté
ressants del panorama artistic català, i
no se li ha fet la justicia que es mereix
per la qualitat, la dedicació i el rigor.
Carme Sansa es forma a l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual, que, creada per
Ricard Salvat i Maria-Aurèlia Capmany, va ser durant anys l’ûnic centre
teatral renovador del pais, amb un
ensenyament que combinava l’aplicació del mètode Stanislavski amb els
procediments pédagogies del teatre
èpic. Va debutar amb la versiô de
Salvat de U auca del senyor Esteve
(Teatre Romea, 1966) i va tenir una
destacada participació a l’espectacle
sobre textos de principis del XIX
Balades del clam i de la fam (Cúpula
Coliseum, 1967) dirigit per JosepAnton Codina. Sansa i Codina havien
de ser l’ànima del Cabaret literari que,
entre 1968 i 1973, van conrear a la
Cova del Drac, amb muntatges ideats
per Jaume Vidal Alcover, MariaAurèlia Capmany o Josep Palau i
Fabre. Carme Sansa va ser l’actriu i la
cantant que, de fet, va imposar el
gènere: «dúctil, plena de picardía, tant
en la dicció com en el gest, Sansa
posseeix el domini de tots els recursos
que la pista pot oferir», com escrivia
Xavier Fàbregas, que sempre hi va
veure la figura i la veu catalanes més
importants del teatre de cabaret del
moment. Cal destacar, segons les
crôniques, l’Homenatge a Picasso
(1971) i Botxirel-lo botxirel-lo (1973) a
la Cova, o el Meccanoxou (1972) de
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CARLES SANTOS.

Jordi Teixidor al Martin’s. En reconeixement per aquesta tasca en el camp
del music-hall català, Sansa va rebre el
premi Sebastià Gasch (1978). El 1977
va encarnar la protagonista de Primera
historia d’Esther de Salvador Espriu, a
la darrera revisió que en va fer Ricard
Salvat del seu muntatge de 1962.
L’ampli espectre de registres que do
mina Carme Sansa es posa de
manifest en la diversitat d’autors i
générés que ha représentât: des dels
clàssics catalans com Ángel Guimerà
(Terra baixa, 1982, sota la direcció de
Montanyès-Segarra) o Josep M. de
Sagarra (El café de la Marina, 1983,
dirigit per J.G. Schroeder, i La filia del
Carmesí, 1987, sota la batuta de Jordi
Mesalies), fins a clàssics universals
com Ibsen (Un enemigo del pueblo,
1972, direcció de Fernando Fernán
Gómez) o Valle-Inclán (La cabeza del
dragón, 1995, en muntatge deis germans Flores), passant pels autors
contemporanis com Fernando Arrabal
(Inquisición, 1980, dirigida per Ángel
Alonso, un treball pel quai va obtenir
el premi Joanot de Teatre 1981), Franz
Xaber Kroetz (Ni earn ni peix, 1985,
posada en escena de Roger Justafré),
Heiner Müller (La missió, 1990, dirigit
per Carme Portacelli), Marguerite Du
ras (L’amant anglesa, 1996, sota la
batuta d’Alfons Flores) o Dario Fo Franca Rame (foc de dos, 1988-89, i
Un dia qualsevol, 1991, ambdós dirigits
per Enric Flores); per aquest darrer
muntatge va rebre el premi Margarida
Xirgu (1991). Menció a banda mereix
la seva implicació en les escenificacions de Bertolt Brecht, des de A los
tiempos futuros, yo, Bertolt Brecht (1979)
fins al recent De l’amabilitat del món

CARME SANSA.

(1998), un sobri i intens recital de
songs i lieder de Brecht (al piano, com
ais temps de la Cova, Joan-Albert
Amargos), passant per dos muntatges
molt rellevants: L’ópera de tres rals que
Mario Gas va dirigir al Romea (1984),
en qué Sansa va fer una espléndida
Jenny deis Bordells, i Els set pecáis
capitals deis petits burgesos (Grec 1986)
en versió de Carme Serrallonga, co
reografía d’Avelina Argüelles i
escenografía de Josep M. Espada, un
espectacle que l’actriu va dirigir.
Un historial, dones, que reclama
una major i més continuada preséncia
ais nostres escenaris. No és un
símptoma de gaire normalitat, és més,
és llástima, que Carme Sansa no hagi
encapqalat els repartiments deis mun
tatges més ambiciosos deis darrers
anys, perqué fins i tot ais mes
modestos ha fet treballs de factura
impecable i ha fet brillar els mes
pregons tresors de l’ofíci. Recordem
l’aspre sarcasme amb qué va elaborar
la Hellen de Gust de mel de Shelag
Delaney al muntatge de Lurdes Barba
(1993), [’espléndida mare d’Anna
Frank a l’adaptació escénica de
célebre diari de l’adolescent jueva
(direcció de Tamzin Townsend, 1994)
o la magnífica interpretació de Joanne
a Company, el millor atot del música
que Bieito va dirigir amb túm
voltatge (1997). Quan surtin aqüestes
ratlles, ja haurá estrenat el seu darrer
traball, un altre Valle-Inclán sota
batuta d’Enric Flores i amb música de
Toti Soler: Farsa y licencia de la f^na
castiza (Teatre Joventut). No us h°
perdeu!<
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TEATPE (ATALAlKOMlDIA

/ZltllJOPil OLIVER

PRIMI TE AT DE (ATAlÂfKOMtNAlî J8
CUES DE LES OBRES PROGRAMADES DURANT LA TEMPORADA TEATRAL 1937-38 AL TEATRE CATALA DE LA COMÈDIA (ACTUAL POLIORAMA), ÚNIC
LOCAL SOTA EL PATROCINI DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LOBRA DE JOAN OLIVER, LA FAM, ESTRENADA EL 15

DE JUNY DE 1938, ESDEVINGUÉ LA MILLOR CREACIÓ ORIGINAL DEL TEATRE CATALA REVOLUCIONAR!.

L'Associació d'Autors de Teatre Catala
SEIXANTA ANYS ENRERE
per

a creació recent d’una agru
pado teatral d’autors catalans,
que aplega més de trenta dra■riaturgs (entre molts més: Josep
enet i Jornet, Rodolf i Josep-Lluís
lrera, Jordi Teixidor, Josep M. Muñoz
uJol, Ramon Gomis, Albert Boadella,
^ergi Belbel, Narcís Comadira...), ha
stat motivada per la necessitat de
Lenir
nir Una veu propia i de defensar els
$eus ’nteressos arran de la polémica
Uscitada amb la posada en funL°narnent del Teatre Nacional de
atalunya. El nou col-lectiu d’autors

L

Francesc Foguet i Boreu

vol teñir una veu diferenciada en el
debat sobre la política teatral i vol
potenciar, així, una presencia i una
M.
difusió
més ámplies de la dramatúrgia
catalana ais escenaris. Dones bé, en el
fons, encara que la conjuntura historicocultural, la dinámica teatral i les
condicions associatives eren totes unes
altres, uns objectius en certa manera
similars o equiparables —amb tots els
matisos que vulgueu— guiaren la
creació de l’Associació d’Autors de
Teatre Catala el 1938. Aleshores,
enmig del trasbals de la guerra, la

intervenció activa deis autors en el
desenvolupament de l’escena catalana
i, sobretot, en la programació del
Teatre Catala de la Comèdia (actual
Poliorama) dugué a la creació d’un
organisme que havia de reunir eclécticament el col-lectiu d’autors teatrals i
permetre-hi una participació corpora
tiva en l’organització escénica.
En el context de la socialització deis
teatres duta a terme pel sindicat
anarquista CNT, el Teatre Catalá de la
Comèdia era l’únic local sota el
patrocini del Departament de Cultura
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de la Generalität de Catalunya. La
primera programado, la temporada
1937-38, havia rebut moites critiques
per la linia de reposicions d’obres
inadequades al moment, que impossibilitaven la vindicada renovado
teatral de cara a la creado d’un públic
i d’un repertori innovador. Certament,
els autors no podien escamotejar, com
reconeixia el critic Domènec Guansé,
la responsabilitat de protestar públicament per la programado desen
cerrada del teatre oficial,1 i, al mateix
temps, tampoc no podien romandre a
l’expectativa d’unes circumstàncies,
determinades per la socialització deis
teatres, que relegaven fautor dramàtic
a unes condicions paradoxals: d’una
banda, era considérât un treballador
més i, per tant, estava obligat a adqui
rir el carnet sindical com a Pro
fessional del teatre i, de l’altra, no li
asseguraven un mitjà de subsistència
—per mitjà de la representado de les
obres— i, a la práctica, era exclôs del
cens de treballadors de l’espectacle.
Els primers rumors que circularen
sobre la creado d’una agrupado
d’autors teatrals assenyalaven, de fet,
la nécessitât primordial de reivindicar
els interessos Professionals. La secció
«Escenaris» del diari «La Humanität»
informava, amb primicia, de la disposició deis autors a treballar conjuntament, vist el tracte desconsiderat que
havien patit des del 19 de juliol, per
«reclamar aquells drets i complir
aquells deures que al judici llur siguin
d’absoluta nécessitât».2 O, amb una
al-lusió plena d’intencions, «La
Publicitat» considerava que aquesta
associació havia de vetllar per la
defensa deis interessos deis autors, «no
sols en un sentit purament material,
sino també, i potser preferentment,
des d’un punt de mira espiritual,
actualment massa descurats pels qui
han vingut a substituir els antics
empresaris».3 La nova associació es
proposava endegar, segons aquest
rotatiu, «una tasca continuada, per tal
de fer-la eficient a profit d’un teatre
digne i en el qual els autors del país hi
siguin consideráis amb les prerrogatives que saberen guanyar-se amb
una labor persistent i patriótica, la
qual sembla que hi ha interés a donar
per oblidada».
Així dones, l’Associació d’Autors de
Teatre Catalá, tot situant-se en un
ámbit suprasindical i emparant-se en el
suport oficial de la Conselleria de Cul
tura de la Generalität de Catalunya,
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naixia amb la intenció de resoldre la
problemática deis autors de literatura
dramática i d’assumir la seua respon
sabilitat com a integrants de la pro
fessio teatral. A més d’aixo, expressá,
de bon començament, una clara
voluntat de continuítat —en la finia de
la funció genérica de la Institució de
les Lletres Catalanes pel que fa a la
literatura en general— entre la tradició
dramática i les noves (i no tan noves)
promocions d’autors. En efecte, els
propósits iniciáis, que reportava Avel-lí
Artís,4 anaven des de la voluntat
d’intervenir en les qüestions teatrals
catalanes i controlar-les, fins a
l’aplegament del nucli d’escriptors en
actiu que s’erigien en continuadors de
la tradició dramática (integrada per
Frederic Soler, Ángel Guimerá, Ignasi
Iglésias, Santiago Rusiñol...), i la selecció, la revisió i la reivindicació, pri
mer, de la dramatúrgia posterior —la
de les tres darreres décades—, amb
l’objectiu que figurés en els repertoris
de les companyies, i, després, deis
nous autors que s’havien mantingut
fidels a Catalunya.
L’Associació havia d’aglutinar eclécticament autors professionals de gé
nérés i tendéncies diversos i pretenia
d’estimular la producció teatral
catalana amb vista a la preséncia ais
escenaris. La fita era aconseguir dotar
se d’una sala per a cadascun deis diver
sos générés teatrals catalans, per de
mostrar la capacitat deis autors per a
dur a l’escena els problèmes vius i per
a mobilitzar el públic. Avel-lí Artís, al
text esmentat, s’adheria entusiásticament a la iniciativa, tot i que en
lamentava el retard, i proposava que
l’agrupació rescabalés el greuge fet ais
autors en la percepció deis drets de
propietat intel-lectual. D’aquests
drets, Artís assegurava —amb dolguda
ironia— que els autors en cobraven
cada mes «una quantitat aproximada a
la que percep cada dia la camarada
que té cura del water d’un teatre o el
més modest dels funcionaris de
l’organisme que li administra l’esmentada propietat, per al manteniment
deis quais —tot s’ha encarit tant!— li
és retingut un vint per cent més del
que se li retenia abans de la révolta, o
sigui la quarta part d’allô que paguen
els teatres i les entitats particulars que
paguen, d’acord amb unes tarifes que
ja regien deu anys enrera».
Els estatuís de l’Associació d’Autors de Teatre Català, aprovats en una
Assemblea
general
constitutiva

celebrada a Barcelona el 25 d’octubre
de 1938, feien constar que els
objectius del nou organisme eren els
següents:
«a) Acoblar els escriptors i
compositors teatrals en llengua
catalana.
»b) Procurar llur millorament social
i material.
»c) Protegir i defensar, en tots els
ordres, els interessos deis autors
associats.
»d) Establir relacions amb les
entitats similars de la resta de la
República i de l’estranger.
»e) Fomentar el Teatre Catalá i
vetllar per la seva dignificació i es
plendor.
«f) Propagar-lo i defensar-lo dins i
fora de Catalunya.»5
L’Associació es declarava aliena a
tota tendencia política, per bé que
havia de proscriure deis seus rengles
els autors que, amb les seues obres o
els seus actes, atemptessin «contra
l’esperit nacional de Catalunya». Po
dien formar-ne part tots els escriptors
que es dediquessin a l’autoria, la
traducció, l’adaptació o la composició
musical d’obres teatrals. Els associats
constituien dues categories: a) nume
raris, que eren tots aquells que havien
estrenat, almenys, una obra en un
teatre públic barceloní i per una
companyia d’actors professionals, o bé
haguessin obtingut el Premi Ignasi
Iglésias; i b) aspirants a numeraris, que
eren tots aquells que havien estrenat,
almenys, una obra en un teatre públic
o particular, per companyies n°
professionals, a Barcelona o a la resta
de Catalunya, o n’haguessin publicada
també almenys una, o bé haguessin
obtingut un premi en un concurs de
teatre creat per algún organisme oficial
o representatiu. Els darrers, que tenien
veu pero no vot a les assemblees,
passaven a formar part de la primera
categoria tan bon punt complien leS
condicions establertes. Aquesta f°r"
muía solucionava el lligam entre els
autors més consolidats i els amateurs,
amb la fmalitat d’admetre l’afiliació de
tots aquells que escriguessin per
teatre, visquessin o no del producte de
les obres.
La idea havia estat ben acollida pe¡
president de la Institució de les Lletres
Catalanes, Josep Pous i Pagés —el qua'!
sensible a les necessitats del teatre
catalá, assisti a la reunió inicial de dotze
autors per donar cos al projecte 1
proposá tot un seguit de sugger1'
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ments—, i pel director de la Institució
del Teatre, Joan Alavedra —el qual
havia ofert tota mena de facilitats
perqué l’Associació gaudís d’unes
dependències al seu casai. A més
d’aquestes dues entitats de carácter
institucional, la Conselleria de Cultura
de
la
Generalität
reconegué
oficialment l’entitat i li concedí una
subvenció destinada a les primeres
despeses d’instal-lació de les oficines.
Aconseguida la personalitat jurídica,
l’Associació s’havia adre^at al conseller de Cultura i a l’alcalde de la
ciutat per complimentar-los en reconeixement «a llur profunda afecció per
l’art dramatic del país».6 A l’entrevista
amb el conseller, Caries Pi i Sunyer,
sorgí la idea que l’Associació intervingués en les directrius de la propera
campanya del Teatre Catalá de la
Comedia. Aquesta avinentesa havia de
permetre, si més no inicialment, es
tabilizar la marxa d’aquest teatre «per
a poder, amb exemples a la má,
reclamar-ne d’altres». Així, atés el reconeixement del seu dret a tutelar la
temporada de l’únic teatre oficial, la no
va entitat d’autors Catalans comenqava
a dur a terme els propósits fundacionals per l’única via factible a curt
termini i vistes les circumstáncies: la
intervenció en el Teatre Catalá de la
Comédia. La nova entitat triomfava,
Per tant, «en tota la línia».7
Constituida l’Associació, en una
entrevista publicada al diari «La HuHtanitat» Avel-lí Artís, com a president,
■nsistí en la desvaloració deis escriptOrs teatrals a qué havia conduit la
tevolució, especialment deis dramatUrgs Catalans en actiu i fidels a
atalunya: «... ens hem vist arreconats
c°m si fóssim una nosa, quan és un fet
Incontrastable que som, uns amb més
' altres amb menys fortuna, els que
em mantingut la literatura dramática
e País durant un bon quart de
Segle.»8
Aquesta «preterició injusta» havia
Motivât la iniciativa de crear una
a8tupació que, eclécticament, reunís el
Co lectiu d’autors catalans. Una bona
jostra d’aquesta voluntat aglu'nadora era, segons Artís, la
^Ignacio del Conseil Directiu, constut per personatges tan diversos com
amon Vinyes, Francesc R. Oliva,
a vador Bonavia, Josep M. Francés,
uis Millá, Agustí Collado, Josep
avarro i Costabella i Josep GimenoNavarro.
Tanmateix, la nova Associació havia

AVEL-LÍ ARTÍS, QUE FOU EL PRESIDENT DE
L’ASSOCIACIÓ D’AUTORS DE TEATRE CATALÁ.

de generar, sens dubte, reticéncies i
reaccions contráries, principalment
des d’aquells sectors que «remenaven
les cireres».’ Però també alguna veu,
corn la de Simó Armengol, des de
«Treball», organ del PSUC, emfasitzava la transcendéncia de l’entitat
en la marxa del teatre catalá i ratificava
l’opinió de Guansé sobre l’actuació
pèssima del teatre oficial, que, si
continuava amb la mateixa dinàmica,
no dubtava que aviat caldria «enterrar
lo». Al seu parer, calia «mobilitzar totes
les forces de reserva, tant en 1’aspecte
d’actuació com en el d’orientació» i,
prioritáriament, els autors. Alhora,
aixó no obstant, calia vèncer resistències per damunt de tots els
interessos individuals o de capelleta a
favor d’una actuació conjunta en pro
del teatre catalá, per a la qual l’As
sociació podia ser un factor decisiu, de
cara a fer reaccionar «aquest cos
anémie que és el teatre a casa nostra».10
La nova entitat havia significat un
revulsiu important i, tot just acabada
de nàixer, ja feia forrolla.11
En qualsevol cas, la intervenció en
el Teatre Català de la Comèdia era una
solució provisòria, atès que, tal com
indicava Agusti Collado, un dels
membres del Conseil Directiu de
l’entitat, el teatre català necessitava
més escenaris d’exhibició perqué un
de sol no podia pas abastar la
producció del gran nombre d’autors
teatrals catalans en actiu i, precisament, l’Associació d’Autors treballava
en aquest sentit, «i no us càpiga dubte
que farà tots els possibles perqué, com
abans millor, hi hagi uns teatres que

facin un gènere selecte i uns altres
teatres que facin un gènere popular».12
La nova associació es disposava,
dones, a fomentar i difondre els di
versos générés del teatre català en una
linia de continuïtat en relació amb la
tradició i, paral-lelament, a defensar
els interessos professionals dels autors
en actiu. La seua constitució era una
reacció davant de l’oblit a què s’havia
relegat els escriptors teatrals catalans i
n’abanderava la revaloració en un
intent d’aglutinar esforços i d’incloure
totes les tendències. Malgrat que
oficialment s’acceptà que la nova
associació tutelés la temporada del
Teatre Català de la Comèdia, el
desenllaç bèl-lic en féu inviable la
intervenció efectiva a l’escena pro
fessional i estroncà prematurament els
objectius que s’havia proposât d’aconseguir.<
1. Domènec Guansé, Tornará a èsser subvencionada
la Necrópolis del Teatre Català? Al senyor
Conseller de Cultura, «Meridia», 46 (26-XI-1938),
pàg. 7.
2. «Escenaris», «La Humanität», 21-IX-1938, pàg. 4.
El diari «La Humanität» dispensa una rebuda i un
suport entusiastes a la constitució de l’Associació
d'Autors de Teatre Català corn una via per a
reivindicar la figura de l'autor i per a «posar
ordre» al desgavell de l'escena catalana dels
darrers temps. Vegeu-hi la secció «Escenaris» del
26-X-1938, pàg. 4; 5-XI-1938, pàg. 4, i 7-1-1939,
pàg.1.
3. Es projecta la constitució d'un organisme d'autors
professionals, «La Publicitat», 22-IX-1938, pàg. 2.
4. Avelí Artís, Col-laboració. Els Escriptors catalans a
la defensa de llur personalitat i llurs interessos,
«Meridià», 38 (30-IX-1938), pàg. 3.
5. «Associació d'Autors de Teatre Català. Estatuís»,
TEEC, Barcelona [1938]. Document dipositat a
l'Arxiu Historic de la Ciutat. L'Associaciô fou
domiciliada a l'edifici de la Institució del Teatre de
la Generalität de Catalunya (carrer d'Elisabets, 12,
de Barcelona).
6. Vegeu Joan Antoni Masdeu, Els autors teatrals
catalans s'han associat. Es un fet que la nova
entitat intervindrà en les directrius de la propera
campanya del Teatre Català de la Comèdia, «La
Humanität», 4-XII-1938, pàg. 2
7. A petició de nombroses families. Comunicai de
guerra del Teatre Català de la Comèdia,
«L'Esquella de la Torratxa», 3.092 (2-XII-1938),
pàg. 758.
8. Vegeu Masdeu, «Els autors teatrals catalans s'han
associat....», art. cit., i, també, L'Associaciô
d'Autors de Teatre Català. Avelí Artís, en un
interviú a «La Humanität», explica com s'ha
constituit aquesta nova entitat, la qual orientará,
sembla, la propera temporada del Teatre Català
de la Comèdia. Un organisme que mancava, «La
Publicitat», 6-XII-1938, pàg. 3.
9. A petició de nombroses families. Alguns autors
teatrals s'han decidit a aprendre de llegir i
escriure, «L'Esquella de la Torratxa», 3.086 (21-X1938), pàg. 670.
10. Simó Armengol, Catalunya ja té la seva Associació
d'Autors Teatrals, «Treball», 10-XII-1938, pàg. 5.
11. A petició de nombroses families. Amb palla i
temps... maduren els fracassos, «L'Esquella de la
Torratxa», 3.094 (23-XII-1938), pàg. 794.
12. Agustí Collado, Nécessitât de més escenaris
catalans, «La Rambla», 11-1-1939, pàg. 2.
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CINEMA

«Vor», un lladre d'ánimes
per

Miquel Porter i Moix

l desarrelament, la mentida
com a mètode de subsistència,
les délacions, les desaparicions
inexplicables, el fantasma de la
del fred i la companyia inseparable de
la mort feien costai a l’omnimoda
presència de la figura de Jósif Stalin, el
«pare de tots». Això passava a començaments dels anys cinquanta a
l’URSS i ara, desapareguda aquella
sigla, un film ens ho vol recordar, no
pas per caprici, sino corn a motiu de
reflexió sobre la realitat violenta,
estranya i tràgica que encara avui
plana sobre una nova sigla, la CEI.
Han passât quasi cinquanta anys,
però les ferides a l’ànima que es feren
aleshores encara no s’han tancat ni
semblen en cami de fer-ho: inseguretat en els negocis i en el treball,
màfies organitzades i abusos de poder
de tota mena, a part de les abismáis
diferències de nivells economics.
Lluny de voler explicar la situació
actual com a conseqüència de la
d’aleshores, el fet és que Pavel Chujrai
—que sembla que no té res a veure
amb Grigori Chujrai, el cineasta
també humanista que, durant l’anomenat «desglaç», realitzà El quarantaun (1955) o La balada del soldat
(1959)— ens presenta un exemple de
la infància de la generació que, avui
dia, regeix els destins de Rùssia i
n’ocupa els llocs actius. Potser avui el
petit Sània d’aleshores té una
cinquantena d’anys i qui sap si és un
obrer, un empresari o un criminal?
Pariem, és ciar, d’una pel-licula de
ficció, però Chujrai mostra uns am
bients, tant fisics com mentals, que
coneix molt bé, puix son els de la seva
generació. La convivència en condi
tions precàries i el microcosmos agitat
que se’n deriva són certeses, records
precisos, i si bé la cinta se centra en els
tres personatges del lladre Tolian,
Kàtia la mare i, sobretot, l’infant,
Sània, tots els altres, fins al darrer, són
retrats de fácil i correcta identificació.
Tots tenen motius i reaccions capaços
de crear un entorn plausible.
Tolian és un aventurer nat, dotat
d’una figura agradable i d’un indubtable poder de seducció natural, i ell
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ho sap prou bé. Sap dir la paraula
justa o fer el gest précis —el somriure,
la manera de caminar— al moment
fam
i
oportù.
No ens diuen quan va
començar la carrera d’engalipador i de
lladre, però si que, de fa temps,
s’habituà a una vida erràtica, lliure i
perillosa. Malgrat que, com tants, té la
filosofia del «mentre jo vagi bé...» i que
els seus sentiments només afloren de
tant en tant, és capaç d’emocions
contra les quais ha de lluitar si no vol
perdre la superioritat que li dona el fet
de saber-ne prescindir. La disfressa de
militar respon a un model autèntic: tot
combatent de la «gran guerra pàtria»
havia d’ésser tingut com un heroi i
respectât com a persona d’especial
dignitat. La guerra, acabada el 1945,
havia fet que a la majoria de les
families tinguessin éssers morts, i no
era estrany que en la figura dels qui
havien sobreviscut es volgués honorar
els que s’havien sacrificat.
Kàtia representa la victima major,
total. Una victima de les circumstàncies, és dar, però també dels
instints i dels sentiments propis.
Estima i fins és estimada, però és feble
i morirà en la feblesa. La seva beilesa
no és mai emprada com a arma d’atac
ni de defensa i la seva voluntat oscil-la
entre un ben explicable instint de
protecciô, de seguretat, i els dubtes
morals davant els fets d’aquells que
són més forts.
La cinta gira, però, al voltant i dins
de la figura de Sània, l’infant. Una
criatura que rep les conseqüències
d’un món que no ha buscat ni
demanat però on ha de viure, malgrat
tot. Una criatura que necessita un
pare, del quai conserva només una
borrosa figura fantasmagòrica, i que
es revolta per la presència d’un intrùs
que necessita tant que acaba estimantlo i, a la fi, matant-lo, en no suportarne la indiferència culpable.
Moites vegades les cròniques han
esmentat el fet espantôs —una de les
més grans tragédies del món contemporani— dels més de vint milions de
soviètics que moriren els anys de la
guerra, però aquest fet, per terrible
que sigui, potser no ho és tant com la

quantitat molt més gran dels que van
sofrir una autèntica mort de la consciència moral.
El film de Chujrai ha comptât amb
uns intèrprets sorprenentment madurs en l’ofici, uns actors que, des de
la beilesa fisica, saben mostrar la vertadera cara de la tragèdia. De sempre,
en literatura, en teatre o en cinema, els
russos han estât mestres en el terreny
de la tragèdia: només els ha calgut
traduir el que veien i vivien i, una
vegada més, el cineasta no ha fet més
que traduir en imatges i paraules allô
que ha conegut. Però la força del film,
allò que reaiment pot aixecar en
l’espectador una mena de miseri
còrdia solidària, rau, de manera ben
principal, en la manera d’enfocar
aquesta mirada.
El contrast entre el bigarrament
humà i la claustrofobia dels apartaments on conviuen els personatges, o
dels vagons de tren atestats de gent i
les immenses planùries de certs
exteriors, tradueix en bona part
l’esquinçament interior dels protago
nistes: és ben difîcil de mantenir el
sentit de la mesura en aqüestes
condicions. Sense dubte, aquest és un
dels mèrits del director, però una part
de l’encert cal atribuir-lo al director
artistic del film. Viktor Petrov. Sense
endolcir ni exagerar res, mantenint
una plausibilitat exemplar, els cineastes han creat el mare de la tragèdia.
Però el major atot de la pel-lícula es
la llum. Sovint, quan es comenta una
cinta, s’esmenta l’eficàcia, la saviesa o
la bellesa deis enquadraments i sovint
també s’oblida que la base de l’expressió filmica rau en la Ilum, sense la
qual les imatges no tindrien existència
fisica. Vladimir Klimov, el fotògrafi
film, ha treballat com un pintor atent
per al qual els dimes luminics són e
més important instrument de creativitat. Al llarg de la historia, la pintura
russa va passar segles apartada de Ia
recerca lumínica, ja que les icones
eren pensades per a èsser il-luminades
i va caldre arribar al segle XVIII b
especialment, al XIX perqué aquest
element prengués la válua que ha
tingut posteriorment. Tant en e

detevusí o

tractament deis interiors —una mica
seguint les escoles romántiques de
l’Est alemany— com, sobretot, en el
paisatge —en qué l’admiració per la
llum italiana va èsser ben aviat
substituida pels models francesos— els
russos van esdevenir mestres, i és de
lamentar que, per moltes raons, la
pintura russa de la darreria del segle
passai i bona part del present siguí tan
desconeguda, ja que, com passa al
film, les llums són la traducció deis
sentiments i de les vivéncies deis
humans. La inacabable planària amb
qué comenta la cinta i també la vida
de Sánia és il-luminada per una
transparencia freda, gèlida, que
penetra en certa manera els ossos de
l’ànima. Els matisos entre la llum del
fred i la calorosa, entre les ciutats
russes i les llums càlides i daurades del
viatge al Sud, fíns al mar Negre, són un
encert de Valeri Klimov, el fotógraf.
En una de les seqüéncies del film,
quan la mare i l’infant assisteixen al
trasllat de presó de Tolian, el lladre, la
sensació de glaqada violéncia no és
tant producte de les actituds o del gest
deis personatges —familiars, guárdies,
Presoners— com de la llum que
fi'lumina de manera malèvola el
kremlin desmarxat d’un antic monestir
convertit en penal, emergint, com un
espant, de la pianura.
Quan les sales comerciáis o les pantalles televisives no semblen cansar-se
d oferir-nos quilómetres i quilómetres
de violéncia gratuita, aquesta tragèdia
del món contemporani, en qué la
V1°léncia física emergeix sense gaires
crits d’una altra violéncia de les
c°nsciéncies, ens obliga a admirar el
eoratge d’aquells que han sabut
teflectir-la.
El cinema rus, tan admirat en altres
temps i tan poderos, avui malviu, i una
Clnta com aquesta no ha estat possible
¡?es que en régim de coproducció amb
ran?a. Per sort, de tota manera,
equip de realització ha estat totalent rus, i també ho ha resultat el seu
treball.^

GIOVANNI SARTORI, AUTOR DEL LLIBRE HOMO VIDENS. LA SOCIETAT TELEDIRIGIDA.

Giovanni Sartori contra la
videocracia
per Joan F. de

Lasa

tots els nostres lectors, cada dia namentada crítica del que eli defineix
més preocupats pels abusos i com a «videocràcia», i acusa els
les misèries de la televisio en mitjans de comunicació de contribuir
general, em permeto recomanar-losa lel’empobriment cultural i a la pèrdua
llibre de Giovanni Sartori, doctor en del sentit crític de la població.
Ciències socials, Homo videns. La
Amb una clara visió, analitza la
sociedad teledirigida, que ha publicat transformació de l’«homo sapiens»,
l’editorial Taurus en castellà, i que producte de la cultura escrita, en un
espero que ben aviat sigui traduit a la «homo videns», com a conseqüència
nostra llengua.
d’una diguem-ne «formació» basada
Es tracta d’un dels textos més im en la imatge —especialment la televi
portants que sobre el tema han estat siva—, per culpa de la quai l’ésser
publicats fins ara. Sartori, politicôleg, humà va perdent de mica en mica la
assagista i doctor Honoris Causa per capacitat d’opiniô.
les Universitats de Washington i de
Diu Sartori: «El nen comença a
Gènova, hi emprèn una pregona i fo- veure la tevé molt abans d’aprendre a

A
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llegir i a escriure i, per tant, la realitat
se li presenta d’una faisó únicament
visual.» Es a dir, que l’infant percebrá
el món només com una realitat
«visible» i aixó li destruirá la capacitat
d’abstracció. «Heus ací —explica—
que la televisió ha anat formant un
món sensible en detriment del món
intel-ligible, que vol dir aquell que
s’entén, i aixó a la llarga ens porta a la
destrucció de l’“homo sapiens” en
l’ámbit multitudinari». «Podríem dir
—afegeix Sartori— que ens trobem
davant d’una singular revolució
“cultural” en el sentit d’auténtic
anorreament de la cultura, la qual
cosa comporta que la primacía de la
imatge ens condueix a un “veure sense
entendre” que liquida el pensament
abstráete; pero és evident que aquest
problema només comenta amb el
nen, i acabará afectant el mateix
sistema democrátic.»
No és estrany, dones, que aquest
extraordinari llibre que comentem
hagi provocat un profund debat a
Itália, i que després hagi tingut també
un fort ressó a tot Europa. Perqué una
de les principals conclusions a qué
arriba Sartori és que «ais paisos on hi
ha una televisió pública tots hem
d’exigir que siguí realment pública i
no una televisió comercial de l’Estat»,
com per exemple ho és a l’Estat

espanyol, on precisament —i aixó ho
afegim nosaltres— aquests dies sentim
a parlar de la possibilitat que RTVE
pretengui fínanqar-se amb un cánon
de vint mil pessetes l’any per familia,
si bé —pensant-ho bé— ens sembla
que aixó no pot ésser més que una
d’aquestes freqüents «sondes» que
sovint engega el govern de Madrid.
No cal dir que l’anunci d’aquesta
possibilitat ha despertat una general
indignació, perqué, just al moment en
qué es planteja una reforma de
l’IRPF, seria, més que paradoxal,
estúpid que es creés un nou impost
que podría servir —totalment o en
part— per a cobrir aquest fabulós
deute de sis-cents mil milions que
diuen que té en aquest moment la
Radiotelevisió espanyola.
Es per totes aqüestes raons, i moltes
més, que el llibre Homo videns de
Giovanni Sartori ens ha semblat realment transcendent com a base d’un
dels grans debats politics i culturáis
pendents dins la societat contemporánia.
Hi insisteixo, perqué ací, i arreu, la
televisió —la pública i la privada—,
només amb algunes excepcions, es va
convertint en un vertader pou de niciesa. Setmanes enrere vaig veure —per
via satél-lit— com en una cadena
italiana un «humorista» es menjava un

munt de suposats excrements; com al
canal británic Challenge TV, dins el
concurs «Endurance UI<», ais pobres
participants els feien beure litres de
cervesa d’una latrina, mentre els
tiraven cues a la cara, i uns altres
concursants eren encadenáis durant
tot un dia en un piafó publicitari, en
calfotets, i a una temperatura de
menys de deu graus, alhora que els
llanpaven galledes d’aigua gla^ada. I
aixó només són petites mostres del
desgavell televisiu europeu, perqué en
una colla de cadenes alemanyes són
cada dia més freqüents els programes
pornográfíes —ara de les aberracions
en diuen fantasies— disfressats de
reportatges culturáis. I, per acabar
aquesta mostra d’imbecil-litat televi
siva, en una de les emissores privades
espanyoles hem sentit com un
presentador deia a un vil proxeneta
que la seva professió d’alcavot era «tan
digna com qualsevol altra».
Ens trobem, dones, televisivament
parlant, ais límits de l’absurditat i la
incongruencia. Per aixó aplaudim
Giovanni Sartori, que, al seu
inapreciable llibre, sosté que, «en una
societat dominada per la imatge
televisiva, l’ésser humá va perdent de
mica en mica la capacitat d’abstracció
i sobretot d’opinió».
Grácies, senyor Sartori.♦

L'ESTUPIDESA I
EL MAL GUST
PORTATS A
L'ÚLTIM EXTREM-

EL CONCURS
TELEVISIU
ANGLÉS
«endurance

UK».
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TRIA PERSONAL
PER JOSEP M. RIPOLL

Julià de Jôdar, L’ÁNGEL DE LA
SEGONA MORT. Quaderns Cre
ma, Barcelona, 1997.

J UL1À DE JÒDAR

L’ÂNGEL DE LA SE
GONA MORT-------

novel-la recrea la postguerra
ESPANYOLA DINS EL MARC D'UN barrí
“ADALONÍ.

Heus aquí una novel-la que ha
....
Portât els critics a l'elogi unànime, fet
Prou insòlit en una primera obra d'un
lQ/|Or -ia madur —és nascut l'any
V42— ¡ aliè fins ara, dones, al mon
oe la creació literaria. I és que L'àngel
e 'a segona mort és una obra densa,
acurada, de construcció impecable i
■ una força singular, en qué es recrea
a quotidianitat sòrdida de la post
guerra en un barri obrer de Badalona
~~<juifré i Cervantes— que acuii un
evat nombre d'immigrants mur
aos. Novel-la coral, té el principal
ontre d'atenció en la mort mis
eriosa d'un adolescent, Ángel
lor/ai?cas' Ia nit de Sant Joan de
Po, ¡ presenta una rica galería de
Personatges, d'entre els quais
t staÇa sobretot el térbol però
cat e- patètic Gregori Salicrú,
,,fequista liée que havia estât mestre
d aerates.
de°n Prou diversos eis aspectes per
qu- car en aquest complex i inH 'étant mosaic, d'aparença realista
sirnk'pmb abundants connotacions
rne °'Aues —en algún cas, vagareligiöses—, que s'inicia amb

tres citacions sobre l'alternanpa de
llum i de foscor, i en qué no és casual
que diversos personatges pateixin
mancances visuals importants. Un
deis trets formáis que més hi criden
l'atenció és sens dubte el tractament
del temps, amb la remarca obsessiva
deis dies que han passat des de la
mort d'Ángel Cucharicas, i amb la rup
tura ocasional de la linealitat. D'altra
banda, les conseqüéncies de la
guerra civil marquen de manera
constant l'acció, de manera que
present i passat apareixen indissociablement units. També cal fer
referencia a la varietat de técniques
utilitzades —collage, monóleg inte
rior, histories oráis—, que contribueix
a la riquesa del conjunt. Si bé l'estil
d'alguns diálegs resulta de veqades
una mica massa emfátic, L'ángelde la
segona mort—on ressonen ecos que
van de Faulkner a Marsé— suposa
una auténtica revelació, que cal es
perar que es vegi plenament con
firmada amb els dos següents volums
de l'anunciada trilogía L'atzar i les
ombres, tal vegada una referéncia
inexcusable els propers anys.
Joan Brossa, ALFABET DESBARATAT. Empúries, Barcelona,
1998.

UNA DE

LES NOVETATS

MÉS RE

MARCABLES DEL NOU LLIBRE DE
JOAN
BROSSA
ÉS
LA
MENA
D'«ESBÓS AUTOBIOGRÁFIC» QUE
INCLOU.

Joan Brossa és sens dubte un deis
autors catalans més singulars del

segle, i un deis que s'han lliurat a un
major nombre d'experiéncies literaríes: deis sonets i les sextines ais
poemes d'un sol vers, del teatre
d'avantguarda a les varietats o de la
poesía visual ais poemes-objecte,
sempre s'ha mostrat com a poeta en
qualsevol de les manifestacions de la
seva obra. La prosa és, potser, el
vessant fins ara menys valorat de la
vastíssima producció brossiana, i
Alfabet desbaratat ens n'ofereix
mostres diverses —deis anys 1948,
1949, 1950, 1966 i 1979—, que
complementen les ja recollides en
volums com Vivárium o Anafíl. De
classificació formal incerta, aquests
textos parteixen del poema en prosa
per recollir trets formáis tan aviat del
teatre —Carnaval escampat o la
invasió desteta— com del guió cine
matografíe —Gart. Hi són recurrents
tan aviat les referéncies pictóriques
—sobretot en relació amb els artistes
de Dau al Set— com les centrades en
el carnaval o la magia, entre d'altres
constants de l'univers brossiá.
Pero alió que sens dubte suposa
una novetat més remarcable per ais
lectors de Brossa és la inclusió d'un
«esbós autobiográfic, que no pensó
continuar», titulat Prosa egipciana i
que, de fet, no té res a veure amb
una autobiografía, si més no conven
cional. Recreació molt lliure d'episodis diversos de la vida quotidiana
de l'autor, els canvis sobtats de
personatges i d'escenaris hi aporten
una dimensió onírica, tractada pero
amb ironía i desimboltura, que en fa
un text molt característic d'aquest
escriptor enemic aferrissat de la no
vel-la —«ópera sense música», en diu
aquí en un moment determinat—, i
que defuig, dones, les liéis habituáis
de la narrativa. Heterodox, enjogassat, i amb un estil sempre planer,
Joan Brossa ens mostra en aquests
textos un deis vessants menys
valorats d'una obra tan múltiple i plu
ral com coherent, personal i inclassificable.
Homer, LA ÍLÍÁDÁ. Traducció de
Manuel Balasch. Proa, Barcelona,
1997.

Fer una ressenya d'una obra de la
importància de La lliada pot semblar
un despropòsit, com ho seria fer-la
de L'Odissea, el Quixot o Hamlet. El
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comporta també una distancia en
l'actitud del poeta. Obra densa i
equilibrada, majestuosa i sobria, La
llíada reviu per ais lectors d'ara en
una nova versió que en demostra,
una vegada més, la perdurabilitat.
Josep Palau i Fabre, QUADERNS
DE L’ALQUIMISTA. Proa, Bar
celona,
1997.
POEMES DE
L’ALQUIMISTA, Proa, Barcelo
na, 1997.

LA RENOVADA TRADUCCIÓ AL CATALÁ
QUE MANUEL BALASCH HA FET DE LA /LIA
DA HA REVERTIT, SOBRETOT, EN LA
DUCTILITAT DEL LLENGUATGE.

fet, però, que Manuel Balasch n'hagi
publicat una nova traducció, substancialment diferent de la que eli
mateix va oferir ais lectors catalans el
1971, és un motiu més que suficient
per a deixar-ne constancia, atesos, és
ciar, el rigor i la qualitat que han
presidit la difícil empresa. La present
edició suposa, tal com ho indica el
traductor mateix, «una llíada més
llegidora, en un català, em penso,
poc forçat, menys sotmès a les dures
regles de la versió poètica, i dotat de
diqnitat literaria». Pel que fa a les
diferencies entre la versió de 1971 i
la d'ara, n'hi ha prou de comparar un
mateix vers de l'inici de l'obra: on
abans deia «Quin déu fou que els
llançà a batussa, que ells dos s'enqrinyessin?», ara llegim «Quin déu va
fer-los renyir, que atiés entre ells tal
barella?». Sembla evident, dones,
que el llenguatge és ara més dúctil i
entenedor, sense que se'n ressenti
en cap moment l'alt nivell d'exigéncia.
Traduïda en hexámetres —homoogables al primer de les Elegies de
Bierville de Riba—, l'obra respon a
es constants que el traductor
resumeix en un pròleg modélic: des
de les polaritats donades pels canvis
d'escenari, i en relació amb el sentit
grec de la proporció, fins a la
lumanització dels déus i la contraaosiciô entre designi divi i voluntat
■/umana; o des de la llengua
«objectiva i plàstica» fins a la dis
tancia temporal respecte de l'època
en què s'emmarca l'acció, i que
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JOSEP PALAU I FABRE, UNA AVENTURA
CREATIVA TAN RADICAL COM CO
HERENT.

Josep Palau i Fabre representa
encara avui per a la literatura
catalana una veu dissident, una línia
de continuftat, des deis anys més
obscurs de la postguerra, amb les
poétiques radicáis de Rimbaud,
Baudelaire o Lautréamont, com
també una concepció de la creació
literaria propera, metafóricament, a
la recerca alquímica en tant que
actitud d'experimentació. Palau i
Fabre havia emprés un projecte
literari ambiciós, que comprenia els
assaigs breus de Quaderns de /'Al
quimista, els Poemes de ¡'Alquimista
i el Teatre Alquímic, projecte reduït
finalment ais dos primers génères
esmentats. Reconegut especialista
en l'obra de Picasso, l'autor s'ha
mantingut sempre fidel a unes
obsessions que van de Ramón Llull a
Rosselló-Pórcel, del mite de Don
Juan a la versatilitat picassiana o a la
llibertat extrema de Rimbaud o
Artaud.
L'edició definitiva deis Poemes i la
reunió deis volums dispersos deis
Quaderns en un de sol ens enfron
ten, dones, amb una aventura
creativa tan radical com coherent, en

què l'esperit totalitzador d'alguns
creadors medievals entronca amb la
disgregaciô de la personalitat pré
sent en la poesia i l'art contemporanis més avançais. Es crea aixi un
univers propi, en què la intuïciô
s'imposa al racionalisme en la lliure
recerca de la totalitat. És ben évident
que tots dos llibres es complementen; tot allò que als poemes es
vincula al sensualisme —sovint per
mitjà de l'erotisme— i a l'assodaciô
lliure de conceptes —vegeu, per
exemple, els esplèndids textos de
«Teoria dels colors», de 1946—, a les
notes i els assaigs breus dels
Quaderns esdevé més discursiu i
teorie, si bé mai académie. Les
obsessions, però, són les mateixes:
des de l'ànsia d'absolut fins a
l'actitud de revolta d'una bona part
de la modernitat. Si al poema
«Comiat», de 1946, Palau i Fabre
constatava «He deixat al paper tota
la sang», per acabar dient «Els mots
se'm moren a dins / i jo vise en les
coses» —en la linia del cèlebre text
de Lord Chandos a l'entorn de
l'abandô de l'escriptura—, al text «La
paraula viva», de 1952, inclôs als
Quaderns, afirma: «Les paraules són
uniques i serveixen una sola vegada:
són éssers vivents.» Concepcions
complementàries a l'entorn de la
relació entre realitat i Ilenquatge,
que troben una doble manifestació
en aquests volums, encara avui
heterodoxos en la nostra cultura.
Carme Guaschi, ÎNTÈRÏÔRSColumna, Barcelona, 1997.

UN LLIBRE QUE REVELA EL VALOR
SIMBÖLIC, DE VEGADES SORPRENENT,

DE LES PETITES COSES.

Carme Guasch, escriptora ern
pordanesa de fina Sensibilität, tanc3
amb el present recull de poemes un
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trilogía iniciada el 1985 amb Amat i
amic i continuada el 1993 amb
Práctica de vida, l'un i l'altre a
l'entorn del record de l'ésser estimat
i trágicament perdut. Si Amat i amic
respirava tristor i desesperanza,
Práctica de vida suposava en canvi
l'assumpció serena d'un dolor tan
omnipresent com, alhora, matisat peí
pas del temps. Interiors, per la seva
banda, transmet ara una malenconia
agredolpa en qué l'enyor de l'estimat
arriba per mitjá deis objectes

quotidians i els espais vinculats a eli
en el passât —el mirali, la taula, la
cadira, la cambra— o, en tres
poemes de l'últim tram del llibre, de
la contemplado de la natura. Aquest
és, dones, un llibre intimista, contemplatiu i de subtil melangia, en qué les
petites coses adquireixen una
importancia simbòlica insospitada,
des del moment que, tal com diu
l'últim poema, «la mort els dona vida
—paradoxal contrast».
La millor virtut d'aquest recull es

troba aixi en una senzillesa aparent
que atorga intensitat lirica a la
quotidianitat més intima. Amb una
major llibertat mètrica que els dos
reculls anteriors —en què predo
minava el sonet—, aquest petit
volum suposa un délicat exercici
introspectiu, resoli amb la contendo
i l'elegància caractéristiques d'una
autora enemiga des de sempre de
qualsevol mostra de grandiloqüència.>

LITERATURA POPULAR CATALANA DE LA FRANJA
ARAGONESA
per

ALBERT MANENT

s una paradoxa que, si ho com
parem amb les del Principat, les
comarques catalanoparlants d'Aragó siguin les que tinguin un
repertori més complet de literatura
Popular. Val a dir que en deu o dotze
anys a la Franja d'Aragó, on parlen la
aostra llengua, s'ha produTt com una
¡aiena d'ecíosió: poetes, cantautors,
lr|vest¡gadors, novel-listes, lingüistes,
etnógrafs, folkloristes, historiadors...
^ense comptar-hi l'ensenyament de
a llengua propia en moltes poolacions, sobretot de la Llitera i del
°aix Cinea, assignatura voluntaria
Pero amb una gran participació deis
escolars. Afegim-hi les revistes locáis,
~s grups de recerca (com el de
'-retes), la recuperació de tradicions,
L'OBRA, EN TRES VOLUMS, EDITADA EL
Perdudes recentment (com la de Sant
1995.
Antoni), ¡ l'aparició de tres o quatre
c°Heccions dedicades exclusivament

E

Fie
CADpc E LES col-leccions DEDIMatcA a ED|TAR exclusivament
ATeRIALS de la franja.

a editar materials de la Franja, una de
les quais, «Pa de casa», és publicada
per la mateixa Diputació General
d'Aragó, que ha fet aprovar una certa
cooficialitat de la llengua catalana a la
comunitat autònoma aragonesa. I
hem anat sorprenent-nos perqué han
sortit estudis especialitzats sobre la
llengua local de Mequinensa, Saidí,
Fraga o la Valí de Benasc.
Però, com a culminació de tot un
procès de recuperació d'identitat,
sobretot lingüística i cultural, tenim
dos grans corpus. Un és Lo Molinar
(1995), en tres volums, rie compendi
de la cultura popular en català a la
comarca del Matarranya i la població
de Mequinensa. Els motors d'aquest
immens arreplec han estât, des de fa
anys, Artur Quintana, professor en
una Universität alemanya, i el mequinensà Héctor Moret, professor de

llengua i literatura catalanes en un
instituí de Terrassa. Em contava
Quintana que en periode de vacances recorrien tota mena de
llogarets i racons, poc habitats o de
vegades habitats temporalment, i
que, com que coneix tan bé les
diverses parles locáis, s'adaptava
dialectalment a l'enquestat perqué
no tingués cap suspicacia anticata
lana, fet tanmateix molt menys
freqüent del que hom pensa.
Fa pocs mesos ha sortit la segona i
darrera part d'aquest corpus ingent
de les comarques aragoneses de
parla catalana. Duu el títol de Bllat
colrat!, recollint així una expressió
popular que inclou la palatalització
de la «I» en totes les poblacions
enquestades. El primer volum recull
la narrativa i el teatre i ha estat
preparat també per Artur Quintana.
Conté una gamma molt variada de

TAMBÉ EN TRES VOLUMS,

RECULL

NARRATIVA I TEATRE, CANÇONER...,
DEL BAIX CINCA, LA LLITERA I LA
RIBAGORÇA.
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proses: llegendes i tradicions, contes
encadenáis, contes animalístics i
faules, facècies i allò que anomena
«historia oral i etnotextos»: bandolers, llops, ôssos i medicina popular.
El teatre comprèn sobretot les carnavalades i les «pastorades» (dialogades i de vegades amb trossos en
castella), representacions ben populars, mig satiriques i de textos
canviants, segons els anys.
El segon volum, a cura de Gloria
Francino i Lluis Borau, comprèn el
cançoner. Hom h¡ trabará les cançons
de Nadal, de festivitats, de bres,
religioses, infantiis, corrandes i uns
pocs romanços tradicionals, com «La
porquerola» o «A la vora de la mar».
La classificació és modélica, perqué
els autors de tots tres volums han
sabut fer molts subgrups cohérents.
Hi ha curiosament una cançô contra
Felip V, de 1705.
El tercer, a cura d'Hèctor Moret, es
titula «Générés etnopoètics breus no

musicals», definició, d'entrada, difícil,
però encertada. Hi descobrireu
peces d'enigmistica, tornaveus, emoarbussaments, oracions i pseudooracions, encantalls, carrandelles,
rims onomàstics, i més de tres mil
frases fetes, locucions i refranys.
En conjunt es tracta d'unes noucentes planes d'una obra de format
gran que confirmen, una vegada
més, que, malgrat la castellanització
oficial (ajuntaments, govern central,
Església aragonesa, ensenyament,
etc.), encara batega en aqüestes tres
comarques la força tel-lúrica de la
llengua i de la cultura popular.
L'espai no dona per a subratllar
particularitats folkloriques com les
«encantàries», mena de dones d'aigua, de les quais hom recull molts
episodis. Ni tampoc per a valorar la
gran riquesa dialectològica de Bllat
col rat.
Cientificament el treball de camp,
amb magnetofón, ha seguii un

mètode rigoros i hom hi trabará la
referència dels cent vint-i-vuit llocs
d'on procedeixen les peces (llevat de
Fraga, molt treballada en llibres
especialitzats, i Mequinensa, que
s'inclogué a Lo Molinar). Finalment
cal subratllar, pel que significa
politicament, que l'obra ha estât
publicada per l'Instituto de Estudios
Altoaragoneses (Osca), l’institut
d'Estudis del Baix Cinca (Fraga),
l'institut d'Estudis llerdencs (Lleida) i
la Diputado General d'Aragô.
Com a complement i marcant una
continuïtat cal esmentar l'obra de
Màrio Sasot Escuer, Joglars de
frontera, que ofereix els materials
poètics de sis cantautors i grups
musicals modems i que duu per
subtitol «La cançô d'autor a l'Aragô
catalanòfon». Significativament l'o
bra ha estât publicada per la
Diputado General d'Aragô.♦

AUSlAS MARCH I ELS ESTtMULS D’UN FALS
CENTENARI
per

LOLA BADIA

l gener del 1980 acabava una comentaris més o menys obviables, tom 26 de la revista «Afers» de
nota sobre l'actualitat biblio recopilacions d'ús. De miscel-lánies Valéncia (amb alquns estudis
gráfica marquiana (vegeu «Serra relacionades amb els papers d'un
presentáis a Girona el juliol de! 96, i
d'Or», núm. 244, págs. 43-44) amb
simposi monográfic (el d'Alemany d'altres treballs), i una tercera, en
l'avís «ara com ara no llegirem Ausiás recull i amplia les lliqons llegides a
premsa,
que
reunirá
algunes
March sense patir». L'ardu pronóstic Valéncia l'octubre del 96), n'hi ha,
ponéncies del col-loqui marquiá de
venia del fet que cap de les noves per ara, una segona, publicada al
París (març del 97).
edicions del moment no es presentava acompanyada deis comentaris
explicatius que em semblaven im
prescindibles. Durant els divuit anys
que ens separen d'aquella data na
madurat una producció crítica esponerosa, que comprén diverses antologies comentades i una multitud
d'aportacions de pes, que —lloat sia
Déu— comencen a posar en entredit
aquella adverténcia. Remeto a la
recopilació una mica apressada de
Rafael Alemany i Vicent Martines,
«Bibiografia sobre Ausiás March», a
les págs. 365-408 del volum
col-lectiu, a cura del primer, Ausiás
March: Textos i contextos, publicat
oel departament de Fililogia Ca
talana d'Alacant i les Publicacions de
'Abadía de Montserrat, el 1997.
El volum que acabo d'esmentar
representa el to mitjá deis productes
que han circulat en ocasió del que
créiem el sisé centenari del naixement d'Ausiás (1997): propostes L'OBRA COMPLETA D'AUSIÁS MARCH I L'APÈNDIX DESTINAT ALS INVESTIGADORS, TOTS DOS VOLl^5
innovadores, análisis esclaridores, A CURA DE ROBERT ARCHER.
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Entre els materials divulgatius, filis
de l'enganyós centenari, destaquen
els de l'editorial Empúries: \'Aproxi
mado a Ausiàs March de Robert
Archer, del 1996, una acurada
reelaboració deis estudis temàtics i
formais de l'autor sobre March, i la
Guia de lectura d'Ausiàs March de
Xavier Dilla, del 1997. Aquest darrer
Hibre és una antologia comentada,
que planteja un recorregut per la
seqüència deis poemes de March
establerta per Pagès com si es
tractés d'una unitat textual construi
da per l'autor.
El plat fort de les novetats, perd,
son quatre llibres, signais per Robert
Archer, Costanzo di Girolamo, Jaume
Chiner i Marie-Claire Zimmermann.
El més ambiciós és el d'Archer: dos
volums de set-centes i sis-centes
Pagines i escaig cada un, que
contenen, respectivament, la total'tat de l'obra poètica marquiana en
9rafia actual i anotada i una versió
del corpus en grafia antiga, amb un
aparat sistemàtic de variants, que
dona raó de la tradició manuscrita i
'Apresa. L'editorial Barcanova és qui
anÇa aquesta doble aposta per un
<<nou Bohigas» i un «nou Pagès». Pel
AUe fa a aquest darrer, és a dir, el
volum destinat ais investiqadors, cal
estacar que Archer T'anomena
Prudentment Apèndix de l'Obra
oiTipleta (la del volum per a lectors
e poesia), perqué reconeix (pàg. 39)
Pue I estât actual deis coneixements
P°sa de manifest «la gran incertesa
re envolta la transmissio de l'obra
I e March». Cal entendre, dones, que
seva revisió del text és un acte
onestedat crítica: gosa interpretar
ntre del «nou Bohigas» quan està
p Sur del que l¡ aporta el «nou
9es»- Aquest, dones, completa i
. Ualitza el seu predecessor tot
uorporant-hi l'abans desaprofitat
nuscrit N, conservat a Ia Hispanic
(j, Cle*y de Nova York, i amb l'afegit
p srnenes de diversa natura.
la V i^Ue - a'tom Per a' 9ran publie,
basa Orac'd és anàloga. Partint de Ia
||_ ? 9Ue convé no haver de patir per
qJJr March, Archer dona un text
reSD'Carri®nt desenteranyinat, bé que
Pro^?-U°s amd les caractéristiques
altra°d|clues del català antic. Una
Con . mesura de torsimany amable
dava t^IX en 1 a producció de
¡nter 9 S 'n/,orrnat'us ¡ notes per a la
sirnnPretac'? literal (sovint són
|6s g.®s Paráfrasis); tant els uns com
cas i res fan convergir, quan és el
la c'r-?-s aP°rtacions més rellevants de
E| f lca< sobretot, és dar, la recent,
inform Eue Archer proposi una
Pel sed'”'0 m°^ escarida i passada
as de la seva opinió personal

He triât aquest exemple perquè el
coixi critic amb què compta en
aquest cas Di Girolamo li permet un
nivell de diseurs gairebé homologable amb el de les tradicions
literàries cultivades, com és ara la
seva pròpia. Fa goig.
El llibre de Jaume Chiner, Ausiàs
March i la València del segle XV
(1400-1459), publicat el 1997 per la
Generalitat Valenciana, ens aclareix
finalment el misteri de la falsedat del
centenari. Les conjectures que
situaven el naixement del poeta el
1397 fan aigues a la vista de la nova
documentaciô exhumada. L'aportació de Chiner permet, doncs, d'afinar
la biografia marquiana (sembla que
va néixer a València l'any 1400), de
perfilar la història de la nissaga dels
March (inclosos els poetes, Pere i
UNA DE LES DARRERES NOVETATS
Jaume),
de conèixer millor el pa
MARQUIANES, EL LLIBRE A CURA DE
trimoni
rural
i urbà del poeta, de
CONSTANZO DI GIROLAMO, QUE
descobrir els secrets dels seus enINCLOU LA TRADUCCIÓ ITALIANA
D'UNA SELECCIÓ DE POEMES DE
frontaments amb la justicia, d'arreMARCH.
plegar més details sobre els matrimonis amb Isabel Martorell i Joana
Escorna, o d'ampliar les dades sobre
les relacions amb la cort del
Magnànim, sobre els viatges, sobre
les circumstànçies de la mort i sobre
pot suscitar algún desacord; les els hereus. És una llàstima que
puntuáis remissions bibliogràfiques aquesta primera ediciô d'un treball
permeten, però, que el lector recu tan valuôs freturi de corrector d'estil,
peri les dades que li convinguin. La
d'apèndix documentai i d'index de
tenaç dedicado d'Archer a March i
noms.
l'eficaç pragmatisme dels seus planAquesta ràpida ullada al bo i millor
tejaments li han merescut amb raó el del fais centenari marquià del 97
premi Critica «Serra d'Or» a la acaba amb un homenatge a la vete
Catalanistica de 1998.
rana de Marie-Claire Zimmermann.
El llibre de Costanzo di Girolamo,
El seu Ausiàs March o l'emergèneia
aparegut a la «Biblioteca Medievale»
del jo, publicat per l'institut Inter
de l'editorial Luni de Mila el 1998, es universitari de Filologia Valenciana i
diu Pagine del Canzoniere, i ofereix les Publicacions de l'Abadia de
una selecció de quaranta-cinc poe Montserrat a la «Biblioteca Sanchis
mes marquians acarats a una Guarner», el 1998, recull treize
traducció italiana interpretativa. Les assaigs, que han anat apareixent en
vuitanta pàgines del pròleg recorren revistes especialitzades a partir de
descriptivament el conjunt dels l'any 1975. L'autora es planteja des
problèmes que suscita el poeta a de sempre questions de Ions que van
partir d'un coneixement fonamentat i
més enllà de la documentaciô
una actitud dúctil i exigent alhora. històrica i de la interpretaciô literal;
Imposicions editorials releguen
per això, tot i que dedica algunes
enutjosament el «commento» del denses pàgines a
problèmes
curador al final del volum (pàgs. 293- pròpiament filològics (la relació amb
395). Di Girolamo, que no ha de el public, el gènere «maldit», la
parafrasejar el text perqué compta funciô de les imatges, l'aprofitament
amb la traducció, aporta la seva de determinades fonts), les seves
àmplia formado de romanista a la
investigacions més personals giren
lectura dels textos, matisant opi entorn del fet poètic. La veu de
nions, aportant proves a favor d'una
March més autèntica insisteix en
hipótesi o d'altra o prenent deci aclaparadores metàfores de destrucsions, generaiment encertades. Aixi, ció, que posen en relleu, com a
per exemple, per poder suprimir de contrapunt, la creaciô d'un jo liric
l'edició la segona estrofa suspecta excepcional des de tots els punts de
del poema 68, «No em pren aixi com vista. El llibre de Marie-Claire
al petit vailet», escriu un petit assaig Zimmermann ens ensenya a dialogar
de suport, que treu hàbilment profit amb aquest subjecte esquerp i
de les discussions que Than precedió singular.<
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VIDES, CIUTATS I, SOBRETOT, LITERATURA
per

JAUME AULET

Jordi Castellanos, LITERATURA,
VIDES, CIUTATS. «Biblioteca
Universitària», 6, Edicions 62,
Barcelona, 1997.

Amb el títol Literatura, vides,
ciutats, Jordi Castellanos ha recopilat
en volum una sèrie d'estudis
d'história de la literatura catalana en
bona part ja coneguts. Sovint
aquesta mena de llibres recopilatoris
passen força desapercebuts —fins i
tot entre els especialistes— pel fet
d'incloure poc material inédit. En
aquest cas concret, seria una llàstima
que succeís el mateix. El llibre de
Jordi Castellanos mereix una atenció
especial, com a minim per dos
motius: per la coherencia del conjunt
i per la revisió, l'actualització i la
refosa d'alguns dels treballs, cosa
que els converteix en autèntiques
aportacions innovadores.
La coherencia del conjunt és
donada especialment per la voluntat
explícita de fixar unes pautes de
treball per a l'anàlisi literaria que
després són aplicades a dos camps
específics: les vides i les ciutats.
D'aquesta manera, el títol genéric
del volum queda perfectament
justificat. El pròleg inicial i el primer
deis articles recollits («El dos matern
dels classics», pàgs. 7-17) constitueixen una autèntica declarado de
principis, tant metodológica com
també ideològica. L'autor hi defensa,
d'una banda, el rigor de la tradició
académica universitaria a l'hora
d'encarar l'anàlisi i la interpretado
del fenomen literari i, de l'altra,
reivindica el lligam indestriable entre
literatura i societat, amb especial
atenció als «usos que la societat fa
del seu patrimoni literari» (pàg. 5).
No ens han d'estranyar en aquest
sentit les referències que anem
trobant al llarg del primer article a
teòrics com Raymond Williams, Terry
Eagleton o Lionel Trilling, els quais
constitueixen tres bons exemples de
la crítica d'orientació sociològica,
aquella segons la qual la literatura
s'ha d'entendre en relació amb els
contextos histories, socials i culturáis
tant de l'autor com del lector. La tesi
de fons és clara: tota cultura que es
consideri ha de saber generar els
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seus clàssics, divulgar-los, revisar-los
adequadament i convertir-los en
referents per al conjunt de la
col-lectivitat. I aquesta —diu Castellanos— és una responsabilitat que
correspon en bona mesura a la
universitat: «Que el corpus literari
català no sigui una pura curiositat
arqueològica, que acompleixi una
funció emblemàtica i referencial,
cultural i formativa (en el sentii
d'adquisició d'experiència manllevada i de responsabilització personal
en allò que la literatura aporta com a
via de comprensió i participació
social), tot això depèn, en bona part,
de la capacitat de revisió critica que
generin les altes instàncies universitàries» (pàg. 13). La conclusió és
encara més explicita: «Només tindrem una cultura nacional si la
cultura que tenim la tractem com a
tal. Si no, no ens erréssim, no
optariem per una altra cultura;
optariem, ni més ni menys, que per la
incultura» (pàg. 17).
És per tot això que, en el conjunt
del llibre, l'article inicial es carrega de
sentii i fixa, de fet, la perspectiva des
de la qual cal entendre els blocs

posteriors referits a les vides i les
ciutats. El primer deis blocs l'integren tres estudis. Un és sobre la
lectura i la utilització durant el Mo
dernisme de la figura de Verdaguer
(«Jacint Verdaguer i el Modernisme:
una recepció controvertida», pàgs.
19-49). Els altresdos están dedicáis a
Victor Català: una ponèneia a pro
posé deis lligams de l'escriptora
empordanesa amb els corrents
modernistes del seu temps, llegida el
1992 a les Primeres Jornades d'Estudi sobre la vida i l'obra de Caterina
Albert i Paradis «Victor Català» i
titulada «Victor Català i el Moder
nisme» (pàgs. 51-72); i la lectura de
Solitud —ja clàssica—, publicada el
1982 a «Els Marges» («Solitud,
novel-la modernista», pàgs. 72-110)El bloc dedicat a les ciutats el
formen dos treballs. El primer es
l'ampliaciô d'un antic article de 197"
a «Presència» a propdsit de la imatge
literària de Girona i fonamentalment
de la utilització de la ciutat com a
mite decadentista durant el Mû'
dernisme («"Girona-la-morta":
ressons d'un mite», pàgs. 111-136).
El segon és la refosa —amb la
corresponent actualització— de très
articles sobre Barcelona i les dire'
rents imatges literàries de la ciuta
des de la Renaixença fins als -i005.
Olimpios («Barcelona: ciutat 1
literatura», pàgs. 137-185).
,
Dèiem que un deis atractius de
volum el tenim en la revisió o
diversos deis treballs que indou, tn
aquest sentit és especialmerl
significatiu l'article sobre Girona,
quai en la versió actual té ben poc
veure amb el text de 1979. Les ide®
bàsiques no són excessivament
ferents, peró el text està totalmen
reescrit i al darrere hi ha una feina
recerca molt més exhaustiva,
conjunt constitueix un bon eX®,71P|e
de com cal enfocar un estudi
literatura comparada des du
perspectiva histórica. La compara
és en aquest cas a propôsit
tractament decadentista de Giro _
Bruges i Venècia, amb els c°rr.■
ponents processos de mitificaC
Potser es pot discrepar en alg^J
matisos de la interpretado del P3^
que atorga a Josep Carner en
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aquest procès (pàg. 125) o en el fet
de no valorar el contrapunt entre el
mite de «Girona-la-morta» i el de «la
très veces inmortal Gerona», perd
aixo no son més que simples ba
gatelles diluides en el rigor de la
investigaciô i dels résultats obtinI guts. Cal mencionar també l'article
dedicat a Barcelona, el quai també
esta força reescrit, especialment en
lapartat sobre els anys vint i trenta.
Hi trobem per exemple molta més
informaciô sobre els grups marginals
de la bohèmia ciutadana d'aquell
temps, la quai cosa enriqueix no
tablement el coneixement del

période. També és cert —la qüestió
és, però, purament formal— que
aquest interés especific per una de
les époques descompensa una mica
el panorama global del que ara, amb
la refosa, vol ser un article unie.
Així mateix cal advertir que l'estudi
sobre Jacint Verdaguer i el Mo
dernisme, aue va ser llegit en el IV
Colloqui solare Verdaguer tingut a Vie
el 1995, està encara pendent de pu
blicado en el proper volum de
l'«Anuar¡ Verdaguer», per la qual
cosa s'incorpora en el Ilibre com a
material inédit. Castellanos hi fa un
repás detallat de les referéncies al

poeta de Folgueroles entre els
primers anys de «L'Avenç» i el mo
ment de la liquidado del moviment.
L'argumentació de fons deixa clara la
complexitat del fenomen de recepció per part deis diversos sectors que
volen apropiar-se del model i el
converteixen en «mite indiscutible»
(pàg. 36). La investigaciô també
deixa aountades altres vies de treball
per al futur: l'heréncia real en l'obra
literária deis autors modernistes i el
grau de la influéncia verdagueriana
en la llengua literária moderna.♦

UNA BIOGRAFIA LITERÁRIA PER A LA
DECONSTRUCCIÓ DEL MITE
PER

Margarida Casacuberta, SÁÑHAGO RUSIÑOL: VIDA, LITE
RATURA I MITE. «Textos i
estudis de cultura catalana», 56,
urial i Publicacions de l’Abadia
^.Montserrat, Barcelona, 1997.
[A/

VINYET PANYELLA

necessària consulta de fonts primáries, per la voluntat de prescindir
de la imatge tòpica de l'artista, entre
anecdótica i trivial, i pel propòsit,
entre subliminar i obertament con
fessât, de la deconstrucció del mite.
D'entre el conjunt d'obres d'aquests autors i d'altres, i com a

I uns anys engá, diversos especia
ntes s'han proposat la reinterPretació i la reconstrucció de la
l09¿afia ¡ l'obra de l'artista Santiaqo
^s|n°l (Barcelona, 1861-1931), no
d|,S|- es de 'a perspectiva de la
|< a ltat pintura-literatura, sino de
Pro^^C-a^tat mono9rafica- Aquest
. Posit havia estat aconseguit
n'c'alment per Heidi Roch i,
,¡ . eriorment, en el camp de la
. °riografia de l'art, per especiar |iS Com Francese Fontbona, Isabel
fr ' d uep de C. Laplana, Eliseu
eri C|BaHester, Cristina Mendoza, i,
Caer ii
'a literatura, per Jordi
RoHr- anos'
Lourdes
Sánchez
Clai'9?'- Edmond Raillard, Marie
Pr, ,e Zimmermann o Montserrat
Rarnnn,D?ntre d'altres. Els assaigs de
aqu 5"? ° anes' més allunyats de tots
carne t exPerts< tant cronològi MARGARIDA CASACUBERTA HA ACONSEGUIT LA
ci nt com Per raons de métode,
DEFINITIVA DECONSTRUCCIÓ DEL MITE LITERARI
CQriJ estat els darrers que I BIOGRÀFIC DE SANTIAGO RUSIÑOL.
la finrvaven l'intent d'aproximació a
Vess=Ul? de Rusiñol des del doble
definir P'ast'c i literari i, en
tota/ i'Va' d'aproximació a l'artista
referent immédiat de la present
RusiñrfrI r,econstrucció de la vida de
ressenya, destaquem l'estudi de
Passat 1 estlJdi de la seva obra han Josep de C. Laplana, Santiago
' en tots aquests casos, per la
Rusiñol. El pintor, /'home (Publica-

cions de l'Abadia de Montserrat,
,
1995)
de llarga gestació i de resultai
reeixit com a obra indispensable de
consulta, ja que es tracia d'una
biografia artistica escrita amb
voluntat d'exhaustió. Doncs bé:
l'obra de Margarida Casacuberta,
Santiago Rusinol: vicia, literatura i
mite, constitueix l'altre vessant
d'estudis russinyolians pel que té de
biografia literària partint, també
expTicitament, de la necessitat de
desfer el mite. Cai dir també que es
tracia de dos llibres amb una forta
càrrega d'informació, tot un repte
per al lector expert, i que els
continguts són àmpliament complementaris. Però, pel que fa a la
questió del mite de Rusinol,
Casacuberta n'explica la història de
la gènesi i la construcció com un
aspecte més de la personalitat,
sempre suggerent, del personatge.
L obra de Margarida Casacuberta
constitueix una biografia literària que
verifica una triple tesi (perquè no en
va es tracta de la reelaboració d'un
aspecte de la seva tesi doctoral).
Una: Rusinol és l'encarnació, a
Catalunya, de l'artista modern; dues:
com a tal, Rusinol construeix la seva
personalitat artistica a partir de la
novel-la de l'artista, de la qual
esdevé, voluntàriament, art i part,
autor i protagonista; i tres: la
biografia personal de Rusinol roman
oculta rere el personatge mitic que
eli mateix construi.
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La novel-la de Kartista i el pro
cès de construcció del personatge

Metodolôgicament, ens trobem
davant d'un estudi biogràfic que
bascula entre dues escoles: la de
l'anàlisi de l'obra (auto)biogràfica
convencional, i la de la historiografía
literaria catalana que, en l'àmbit del
Modernisme, s'emmarca principalment en els estudis de Marfany i de
Castellanos. El conjunt del llibre es
veu abocat a la segona metodología,
per la senzilla rab que l'autora ha
centrât l'atenciô en l'obra literària
convencional, reblerta, aixô si, d'elements autobiogràfics, i en la seva
immediata recepció.
Casacuberta divideix l'obra en sis
capitols, que corresponen a la
trajectoria literària de Rusiñol en
relació amb els corrents literaris i
estètics de l'època, sense buscar
necessàriament el corrélât amb
l'obra plástica. Entre 1888 i 1893 hi
estudia la construcció de la personalitat artística fins a la constitució
del Modernisme; entre 1893 i 1898
transcorren els anys culminants
d'aquest moviment, amb Rusiñol
com a capdavanter i abanderat. Son
els anys de les Festes Modernistes,
pero són també els anys en què
s'esdevé l'afirmació literaria de
Rusiñol amb tres obres cabdals:
Anant peí món, Oracions i Fulls de la
vida. Entre 1899 i 1903, Rusiñol
evoluciona d'autor modem a autor
de moda, en uns anys crucials que el
consoliden a les prestatgeries i als
escenaris; els anys subsegüents, fins
a 1907, Casacuberta hi analitza el
que ha denominat la vulnerabilitat
d'una imatge. L'enfronta ment amb el

Noucentisme imperant la dècada
següent ens mostra el Xarau antiorsià
i sarcàstic de «L'Esquella de la
Torratxa», que, des de 1918, entra a
formar part de l'OIimp terrenal dels
mites amb reconeixement public: tal
fou la seva habilitai. En molts de
casos, cada capitol conté una mono
grafia sobre els titols russinyolians
més assenyalats. Tot i la irregularitat
d'extensiô i de tractament d'alguns
capitols, val a dir que aquest és el
llibre més complet, eficaç i docu
mentât per a l'estudi de l'obra
literària de Santiago Rusinol.
El mite és l’epicentre

El plantejament de l'obra, els grans
apartats en què ordena i posa en
solfa tot el material de textos i de
recerques, i la descripciô, l'estudi i la
recepció dels textos literaris, tot aixô
podria fer pensar, en primera instància, que ens trobem davant d'un
manual més o menys convencional.
En canvi, la seva lectura, més enllà de
la triple tesi que l'autora planteja
obertament a la introducciô, ens
situa en una obra ambiciosa pel que
fa als propòsits, que assoleix plenament, i al davant d'un treball inqent
d'estudi i de pacient i detalTada
(anava a dir benedictina) recerca. El
fet que el llibre deixi entreveure la
quantitat d'informaciô utilitzada,
molta més que no en surt sota la
forma de les citacions convencionals,
fa esperar que de la tesi doctoral
sorgeixin altres obres que, juntament
amb els articles i els estudis que Ca
sacuberta ha publicat prèviament
sobre l'autor —com ara l'edició del
Teatre simbolista de Rusinol (Edicions 62, 1992) o l'aproximaciô al

mite de l'humor russinyolià (De
Rusinol a Monzó: humor i literatura,
PAM, 1996)—, continuTn revelant
aspectes fins ara mal entesos, poc
coneguts o, simplement, inèdits.
Mentrestant, a Santiago Rusinol:
vida, literatura i mite, Casacuberta ha
desmuntat tots els elements de la
mitologia tòpica rusinyoliana i els ha
reprogramat seguint-ne l'origen i
l'evolució en relació amb la biografia
interna, personal, de l'artista. Per si
l'estudi que ha portai a terme del
corpus literari de l'autor a partir de la
recerca positivista de dades (que és
el que cap esperar de l'orientació
convencional de les tesis doctorals)
fos poca cosa, Casacuberta hi ha
afegit la seva pròpia interpretació de
la modernitat de Rusinol com a
artista. No pas seguint l'artista
modem segons el cànon de Bau
delaire, sino analitzant i descrivint_el
que suposà la personalitat de Rusinol
a la Catalunya dels anys que li toca
de viure, del naturalisme a les
avantguardes. La construcció de, la
personalitat que Rusinol féu d'eli
mateix per mitjà de la literatura
constitui, potser, l'estratègia que li va
permetre sobreviure enmig dels
corrents estètics del segle vini.
Margarida Casacuberta la descobreix
i l'argumenta obra rere obra, etapa
rere etapa, i aquesta és l'altra gtaa
aportació del llibre. L'autora, que es
proposava «d'explorar la biografia
intel-lectual d'aquest personatge 1
sobretot resseguir la complexa cons
trucció literària del mite que Ien'
volta», ha reeixit en el seu propòsit i ha
aconseguit, amb aquesta obra, la
definitiva deconstrucció del mite ite'
rari i biogràfic de Santiago Rusinol.
*

NOTES DE LECTURA
MARIA VERGER I EL FEMINISME
Isabel Graña i Zapata - Neus Real
i Mercadal, DONA I CULTURA
CATALANA A TERRASSA EN
TRE
1923
I
1936:
MARIA
VERGER, TERRASSENCA D’ADOPCIÓ.
Ajuntament
de
Terrassa, 1997.

Dues llicenciades en Filología
Catalana a la Universität Autónoma
de Barcelona, Isabel Graña —que
prepara una tesi doctoral sobre l'Escola mallorquína— i Neus Real —que
prepara igualment una tesi doctoral
sobre les narradores catalanes dels
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anys trenta—, han unit els seus
esforços per tragar una primera
aproximació a Maria Verger, poeta
de l'Escola mallorquína nascuda a
Alcudia el 1892 (tot i que les
biografíes donen una data molt més
recent) i morta en una data posterior
al 1981 que fins ara no ha estât
possible de precisar, i bibliotecària
que fou la primera responsable de
l'Arxiu Municipal de Terrassa, la
primera conservadora i la primera
bibliotecària del Museu Soler i Palet,
a Terrassa mateix, i la primera dona
encarregada de tots els museus i
biblioteques municipals de la ciutat.

Aquest llibre, àmpliament
mentat, amb una compléta ^¡R1
grafia i amb intéressants apèndix^
dôna un bon nombre de pistes per
la histèria del féminisme a Cataluny,
—i en concret a Terrassa— entre jo
1923 i el 1936, i de retop permet
contrastar l'actitud de Maria Verge.g
de la seva amiga sollerica
lyol amb una altra gran am'9
Mayol
Maria-Antónia Sa
ma ílorquina,
’
més conservadora i allunyada de
el que fos militáncia i renovac
Queden encara moltes inc°9nlj¡5
sobre Maria Verger, i ?stUeVa
posteriors podran incidir en la 5
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actitud durant la guerra civil i durant
la postguerra i en la seva producció
castellana.— J.M.

V NOTES FAMILIARS
* FRUGELL

»

DE

PALA-

NOTES Ï DÏÈTÀRÏS DE LÀ
FAMÌLIA FINA (1561-1878). Estudi, edició i notes a cura d’Enric
Prat i Pep Vila. Ajuntament de
Palafrugell, 1998.

Enríe Prat i Pep Vila són ben
coneguts deis estudiosos per les
seves aportacions a la literatura
catalana deis segles XVI-XIX, especialment relacionades amb les
comarques gironines i amb el
Rosselló. Ara ens presenten una
curiosa tria del material memorialístic
de la familia Fina, precedents de
larxiu d'aquests hisendats palatrugellencs que els seus hereus han
ceait a l'Ajuntament de Palafrugell.
Les primeres notes que publiquen
corresponen al periode 1561-1622,
fret d'una de 1542, totes copiades
amb lletra del segle XIX i sense ordre
cronologie. Segueixen una recepta
Per al mal de queixal, deis segles
WII-XVIII, treta de les guardes d'un
Manuscrit literari del XVII; un «règim
alimentari per a un malalt» del final
del segle XVII, amb indicació dels
predicaments i dels aliments que ha
pe prendre al llarg del dia; el dietari
ee Joaquim Fina, que comprèn del
de febrer de 1842 fins a ¡'abril de
amb informacions que per'freten conèixer les activitats i els neSuits d'un hisendat del segle passai,
jutge municipal i caporal del sometent
e Palafrugell; una nota sobre «el
Pr°duït del suro» entre 1861 i 1867, i
in1es sobre una malaltia (d'abril de
I
que deu referir-se a un fili de
°aquim Fina. Els editors hi han afegit
na ¡ntroducció, un bon nombre de
tes i un útil índex onomástic i
C0Ponímic.— F.A.

fins ara havien estat prou confuses o
bé se'n tenia poca informació.
Estableix els punts de connexió entre
una política de normalització lin
güística i l'aplicació que en pot fer un
govern liberal. I arriba a la conclusió
que és totalment justificable. Pero
l'autor va molt més enllá: fa explícits
els arguments pretesament liberáis
contra la normalització lingüística
(«ABC», Jiménez Losantos, PP, etc.),
els analitza minuciosament, els sitúa
en el context d'altres pa'ísos i,
finalment, demostra que la majoria
deis arguments antinormalitzadors
no són válids des del punt de vista
liberal. És la millor réplica al cinisme
del Foro Babel. Branchadell palesa
clarament que la normalització lin
güística no vulnera els drets
individuáis de les persones. Per tant,
els intents estérils de Victoria Camps
de rebatre el Ilibre resten com una
pura anécdota. El Ilibre de Bran
chadell és irrebatible en el plantejament i en quasi totes les conclusions. Pero hi traspua un excessiu
empirisme científic que fa que, a
l'hora d'analitzar d'una manera
objectiva alguna de les opinions
contraríes a una llei de política lingüística, semblin un legítim exercici
d'opinió democrática, quan s'hi
amaga subtilment una táctica política
per a destruir les llengües minoritáries. A més, hi ha una conclusió
que, potser mal entesa, o mal ex
plicada, es pot considerar errónia. Té
raó Branchadell quan afirma que la
noció de llengua propia no és un
principi legitimador de la política de
normalització lingüística, pero s'equivoca en posar en dubte que el
catalá siguí la llengua propia o l'única
llengua propia de Catalunya. Liberalisme i normalització lingüística és
un excel-lent assaig que trenca
esquemes i desfá tópics; un Ilibre de
capqalera per a qualsevol defensor
de les llengües minoritáries.— J.M.T.

infantil i juvenil actual. L'autora, amb
un plantejament obert, aborda les
qüestions més debatudes sobre
aquest «espai literari» i aplica els
estudis de narratologia més recents
per classificar i esclarir els termes
literaris. Amb una base de duescentes una narracions, ofereix un
quadre general de caractéristiques i
tendéncies que subratllen l'evolució
del gènere els últims vint anys. Tot i
que ni falta algún autor de cert nivell
—les fonts de qué parteix són ben
concretes i per tant no és estrany que
alguns escriptors juvenils no hi
apareguin—, la claredat expositiva,
la bibliografia citada i l'anàlisi
acurada, tot això fa que l'obra siguí
des d'ara de consulta bàsica per ais
que s'interessen en la formació deis
hábits lectors dels no iniciáis.— G.O.
de L.B.

I

i
|

|
i
|

I

QUAN EL NOM NO FA LA COSA
ASSAIG RIGORÓS SOBRE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
|\UÓ'rt

Branchadelí,LÍBÉRÁ1
NORMALITZACIÓ
frNGUiSTICA. Editorial Empúries>. Barcelona, 1997

Com>ert Branchadell es consolida
un deis millors assagistes en
£ es de normalització lingüística.
h0 aquest assaig pretén dilucidar -—i
b0riaconse9ueix, sens dubte— un
la n 9raPat de qüestions que afecten
Orrnalització d'una llengua i que

Teresa Coíomer, LÀ FÒRMÀCÌÓ
DEL LECTOR LITERARI. Barcanova, Barcelona, 1998.

Hem de fer constar de bon principi
que hi ha una distènda considerable
entre el que anuncia el títol i el que
és intrínsecament l'obra; o entre les
expectatives que genera i les
respostes que dona. Es tracia d'un
estudi descriptiu i sistemátic de dos
aspectes de la literatura per a infants
i joves: d'una banda, els estudis de
literatura infantil i juvenil deis segles
XIX i XX, i, de l'altra, la narrativa

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE
MONTSERRAT
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BIBLIOGRAFIA CATALANA RECENT

(Pörtic Viure). 222 pägs.— 1.900 ptes.

BELLES ARTS I ESPORTS

Victoria

María Canals: Quaranta anys de vida
del concurs d'execució musical. Alguns
records.— Barcelona, Publicacions Aba
día de Montserrat, 1998. (Biblioteca
Serra d'Or, 204). 108 págs.

Camps - Salvador Giner:

Manual de civisme.— Barcelona,
Editorial Ariel, 1998. 160 pägs.— 1.300
ptes.

Repertori de catalanófils, 4.— Bar
celona,
Publicacions
Abadía
de
Montserrat, 1998. (Estudis de Llengua i
Literatura Catalanes, XXXVI). 376
págs.— 2.500 ptes.

Josep-Lluis Carod Rovira: Jubilar la

Historia del fútbol a /'Escala. 19121997— Figueres, Brau Edicions, 1998.

326 págs. il-ls.— 4.000 ptes.
Pujolboíra: Mediterránia. Text de Félix

transicio. Pröleg de Xose Manuel
Beiras.— Barcelona, Columna Edicions,
1998. (La Humanität, 5). 136 pägs.

FILOSOFIA

Josep M. Madern: La veu de Thome.—

Jean Bottéro - Marc-Alain Quaknin Joseph Moingt: La historia més bella

Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Moderna), 140 pägs.

Martí i Josep Valls.— Figueres, Brau
Edicions, 1998. 118 págs. il-ls.— 10.000
ptes.

Pere Massö Bofill: Juguem a la botifa-

rra - Juguemos a la botifarra.—
Barcelona, Viena Serveis Editorials,
1998. 200 pägs.

de Déu. Qui és el Déu de la Biblia?
Entrevistáis per Hélène Monsacré i
Jean-Louis Schlegel. Traducció d'Anna
Casassas.— Barcelona, Edicions 62,
1998. (Llibres a l'abast, 313). 174 págs.—
1.800 ptes.
Simon Singh: L'enigma de Fermât. La

CIÈNCIES APLICADES
Alejandro Sicilia - David Zurdo - Juan
Agustín Rodríguez: La cuina del

Costums i Folklore

Titanic.— Barcelona, Editorial Pórtic,
1998. 126 págs.— 1.600 ptes.

Josep Farnós Piñol - Joan Farnós
Pinol - Joan Farnós i Pallarés: Lo

Fardatxo de Rasquera.— Rasquera,
Grup Cultural Rasquerá, 1997. 86 págs.

historia d'un teorema que ha desconcertat els més grans savis durant 358
anys. Próleg de John Lynch. Traducció
d'Antoni Vicens.— Barcelona, Edicions
62, 1998. (Llibres a l'abast, 316). 374
pàgs.— 2.950 ptes.

CIÉNCIES SOCIALS

Próleg de Lluís de Carreras Serra.—
Barcelona, Editorial Pórtic, 1998. (Pórtic
Investigació de la Comunicació). 208
págs.— 2.200 ptes.
Lluís Badia i Torras: Mirada apassionada. Antología deis primers 10 anys de
col-laboració periodística a Regió 7
(1981-1990). Próleg de Gongal Mazcurán
i Boix.— Barcelona, L'AIbí, Jaume Huch
Editor i Columna Edicions, 1998.
(Columna Albí, l'oreneta). 284 págs.

Jaume Bertranpetit - Cristina Junyent:

Viatge ais orígens. Premi europeu de
Divulgació científica Estudi General.—
Alzira, Edicions Bromera, 1998. 200
págs.— 1.800 ptes.
Antoni Bolinches: L'art d'enamorar.—

Editorial

Raymond Ratio - Louis Audoubert: 50
passejades i excursions per la Cerdanya
i el Capcir.— Barcelona, Editorial Pórtic,
1998. (Pórtic guies). 144 pàgs. il-ls.—
2.800 ptes.

Historia
Jordi Amat i Teixidó: Sant Pol de Mar

(1931-1939). República, conflicte civil i
primer franquisme.— Barcelona, Oikostau, 1998. 318 págs.
David Ginard Féron: L'oposició anti

franquista i els comunistes mallorquins
(1939-1997).— Barcelona, Publicacions
de l'Abadia de Montserrat, 1998.
(Biblioteca Serra d'Or, 202). 336 págs.
Josep A. Martín: El teatre de titelles a

Catalunya.— Barcelona, Publicacions
Abadía de Montserrat, 1998. (Biblioteca
Serra d'Or, 197). 284 págs.
Josep Massot Muntaner: El bombar-

Salvador Alsius: Ética i periodisme.

Barcelona,

lès.— Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Monserrat, 1998. (Llibres de
Motxilla, 59). 108 pàgs.— 925 ptes.

Pórtic,

Pedagogia

GEOGRAFIA I HISTORIA

Eduard Estivili - Sylvia de Béjar: Nen, a
dormir.— Barcelona, Plaza i Janés
Editors, 1998. (Dinàmica). 142 pàgs.—
1.250 ptes.

Narcís-Jordi Aragó - Josep Clara: Els

FILOLOGIA

Josep Moran Ocerinjauregui: Cronicô

de Perpinyà (segle XIII).— Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1998. (Biblioteca Serra d'Or, 198). 72
pàgs.— 1.000 ptes.
Miquel Porta Perales: Dues millor que

una. Les raons del bilinguisme.—
Barcelona, Editorial Thassàlia, 1997. 156
pàgs.— 1.400 ptes.

1998.

Biografíes i Memóries

epistolaris de Caries Rahola. Antología
de cartes de cent corresponsals (19011939).— Barcelona, Publicacions Abadía
de Montserrat, 1998. (Biblioteca Abat
Oliba, 191). 618 págs.
Paul Auster: Viure al día. La crónica
d'un iracas inicial. Traducció de Víctor
Compta.— Barcelona, Edicions 62,
1998. (MOLU, 117). 416 págs.— 2.900
ptes.

Epistolari. Rosa
Leveroni - Josep Palau i Fabre. 19401975.— Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1998. (Biblio
teca Serra d'Or, 199). 172 págs.— 1.200
ptes.
Natalia

Barenys:

J.M. Benítez - Valenti Gómez Giuseppe Grilli - Carme Rucabado:

Nosaltres^^
j.r.
que vam declarar |^|

30 anys

Jacint Verdaguer, poeta.— Roma,
Associació Catalans a Roma, 1988. 144
págs.
Eulalia Collelldemont - Conrad Vilanou: Joan Roura-Parella en el centenari

del seu naixement (1897-1983).—
Barcelona, Universität de Barcelona.
Facultat de Pedagogía, 1997. 72 págs.
David Escamilla - Emili Rosales: Capri,

ttr
Justicia i Pau.
30 anys treballant pels Drets Humans

dP

t'estimem. Salvador Escamilla, coordi
nador del projecte.— Barcelona,
Columna Edicions, 1998. 120 págs.

Enric Vilalta Serra: Un recorregut per

les fronteres deis comtats catalans a 1epoca del comte Ramón Berenguer
(1035-1076).— Barcelona, Publicacions
de l'Abadia de Montserrat, 1998. (Cavall
Bernat, 34). 176 pàgs.

Monografies locals
Barcelona. Próleg de Joan Clos •
Matheu. Presentació de Ramon Albere
i Fugueres.— Barcelona, Viena SL, 19?0(Imatges i records). 94 págs il ls.

Bllat colrat! Literatura popular catala
na de la Ribagorça, la Llitera i el BalX
Cinca, I. Narrativa i teatre. Edició 3

cura d'Artur Quintana.— Instituto de
Estudios Altoaragoneses, Institut d Es
tudis del Baix Cinca, Institut d'Estu Js
llerdencs, Diputació General d'Arag01997.406 págs.
Bllat colrat! Literatura popular cata a
na de la Ribagorga, la Llitera i el &al
Cinca, II. Cantonen Edició a cura e

Lluís Borau i Glòria Francisco.— 'nS *1
tuto de Estudios Altoaragoneses,
Institut d'Estudis del Baix Cinca, Insti
d'Estudis llerdencs, Diputació Gener3
d'Aragó, 1997. 208 págs.

Agustí Pons: Pere Calders, veritat ocul

Bllat colrat! Literatura popular cata
na de la Ribagorça, la Llitera i el a

ta.— Barcelona, Edicions 62, 1998.
(Biografíes i Memories, 33). 398 págs.—
3.200 ptes.

Cinca, III. Générés etnopoètics
no musicals. Edició a cura d Hec

Excursionisme

Moret.— Instituto de Estudios Alto3 *
goneses, Institut d'Estudis del
Cinca, Instituí d'Estudis llerdencs, D’P
tació General d'Aragó, 1997. 348 p39

Josep Gordi Serrat: La vali de Mer-

Martí Boada - Helena Ullastres-

Justicia i Pau
Rivadeneyra 6, 10é - 08002 Barcelona -T. 93 - 317 61 77

deig de Mallorca durant la guerra civil
(1936-1938).— Barcelona, Publicacions
de l'Abadia de Montserrat, 1998.
(Biblioteca Serra d'Or, 200). 288 págs.—
1.950 ptes.

Justicia i Pau agraeix la publicació gratuita d’aquest anunci
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massís del Montseny.— Figueres, Brau
Edicions, 1998. 112 págs.— 2.000 ptes.
Ferran del Campo Jordá: Castells me

dieval del Maresme.— Figueres, Brau Edi
cions, 1998.112 págs. ¡l is.— 1.300 ptes.

Centenari de «la
Fábrica» de la Sociedad ElectroQuímica de Flix a Erkímia.— Barcelona,
Erkímia, Grup Ercros, 1997. 202 págs.
Diversos

autors:

Enríe Garcia Pey: Sant Fost, els noms

tradicionals. Recull onomastic.— Sant
Fost de Capcentelles, Centre d'Estudis
Sanfostencs, 1997. 186 págs.
literatura
Assaigs i Estudis
Joan Bastardas: «Els camins del mar» i

altres estudis de /lengua i literatura cata
lanes.— Barcelona, Publicacions de
I Abadía de Montserrat, 1998. (Biblio
teca Serra d'Or, 201). 212 págs.
Margalida Pons: Poesía insular de post
guerra: quatre veus deis anys cinquan*aBarcelona,
Publicacions de
'Abadía de Montserrat, 1998. (Biblio
teca Abat Oliba, 192). 528 págs.— 3.000
ptes.

Josep Temporal: Galaxia Propp. As-

pectes literaris i filosófics de la rondalla
<Peravellosa.— Barcelona, Publicacions
°e l'Abadia de Montserrat, 1998.
(Biblioteca de Cultura Popular Valeri
»erra i Boldú, 9). 164 págs.— 1.250 ptes.

Bari.— Barcelona,
Edicions de La Magrana, 1998. 92
Pags.— 1.500 ptes.
Barbai:

HUIS Calderer: Figurations.— Barce-

°na, L'AIbí, Jaume Huch Editor i
L«umna Edicions, 1998. (Narrativa
Alumna Albi, 3). 142 págs.

°nes enamorades. A cura de Maria
me.n'
Barcelona, Edicions 62, 1998.
a anci, 320). 190 págs.— 1.700 ptes.
erald Durrell: Les millors histories
-° re gossos. Traducció d'Albert
anova.— Barcelona, Editorial Barca
°va ' Editorial Siruela, 1998. (Les tres
edat*)- 230 pàgs.-1.875 ptes.

¡card Espi |_aca| _ joan Cardona

_• *l*?anos: Histories naturals - Els silencurt e\/7riS' Premi 25 d'abril de narrativa
Barila de Benissa 1996, ex aequo.
ceona, Columna Edicions, 1998. 104
Pegs.
Pretor11'?1’ Grimdt: Cossos i mossos.
Hp R1 25 d'abril de narrativa curta Vila
EH¡<--eniSSa ^997.— Barcelona, Columna
'°ns, 1998. (Moderna). 72 págs.

Barcal Pu'9^evaIE Era un secret.—
I99g6 °?a' Scions Quaderns Crema,
. • (Biblioteca minima, 57). 348
Pa9s — 2.900 ptes.

Maria del Mar Bonet: Quadern de viatge. Pintures i cangons. Pròleg de Biel
Mesquida.— Barcelona, L'AIbí - Jaume
Huch Editor - Columna Edicions, 1998.
102 pàgs. il-ls.

Antoni Colomer: Dijous a les 10, posa

Montserrat Camps Gaset: Doble vidre.

la tele. Pròleg de Jaume Cabré.—
Barcelona, Editorial Edi-Liber, 1998.
(Col-leccio de tinta, 12). 174 pàgs.—
1.275 ptes.

Premi de poesia Josep M. López Picó
1997 Vila de Vallirana.— Barcelona,
Columna Edicions, 1998. (Poesia Crema,
205). 66 pàgs.

Josep Franco: Les potències de l'àni

Josep-Francesc Delgado: El temps

ma. Premi de Novel la Ciutat d'Alzira
1997.— Alzira, Edicions Bromera, 1998.
(L'Eclèctica). 384 pàgs.— 2.400 ptes.

deis poderosos (Versions de Su Dongpo). XXXI Premi Guerau de Liost de poe
sia i prosa poètica 1997 Ciutat d'Olot.
Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Poesia Crema, 202). 92 págs.

Castells:

Christian Jacq: Ramsès. El temple de

milions d'anys. Traducció d'Albert
Vilardell.—
Barcelona,
Columna
Edicions, 1998. (Novel-la Històrica, 6.
Clàssica, 271). 280 pàgs.

Jordi Gabarro: País trencadís.— Barce

Philip Kerr: Esau. Traducció d'Ernest

Manuel Nadal: Poesia Completa. Prò

Riera.— Barcelona, Edicions 62, 1998.
(Èxits 62, 5). 376 pàgs.— 2.900 ptes.

leg de Xavier Muñoz. Epíleg de Jordi
Pujol — Barcelona, Columna Edicions,
1998. (Áuria, 86). 136 págs.

Tommaso Landolfi: Les dues tietes.

Maria Pena: Mots apassionats.— Figue

Ledo: Entre dos mons.—
Barcelona, Editorial Edi-Liber, 1998. 270
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Josep Planaspachs: La grisa neu. XVII

Isabel

Joan Olivares: Dies de verema. Premi

de narrativa eròtica La Valí d'Albaida.—
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Edicions
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1998.
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de Jordi Punti.— Barcelona, Editorial
Empúries, 1998. (Narrativa, 76). 202
págs.— 1.950 ptes.
M. Mercè Roca: L'àngel del vespre.—

Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Clàssica, 281). 214 pàgs.

res, Brau Edicions, 1998. 106 págs.—
1.500 ptes.

premi de poesia 25 d'abril 1997 de la
Vila de Benissa. Pròleg d'Antoni Prats.—
Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Poesia Crema, 201). 62 pàgs.

Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1998 (Sauri, 138). 308 pàgs.— 1.560 ptes.
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Coneixements
Diana Cot - Marta Folia: Cop d'ull.

(Mira com es diu en castellà). Il-lustracions de Pedro Espinosa.— Barcelona,
Editorial La Galera, 1998. (El bagul, 5).
112 pàgs. il-ls.— 1.700 ptes.
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Maria Mercè Domínguez: L'Andreu i el

Drac deis Set Caps. Il-lustracions de
Daniel Jiménez.— Barcelona, Edicions
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78). 116 pàgs. il-ls.— 800 ptes.
Elvira Lindo - Emilio Urberuaga: L'àvia
de l'Olivia s'ha perdut. Traduccio de
Núria Font i Ferré.— Barcelona,
Editorial Cruïlla, 1998. (Contes d'ara, 7).
22 pàgs. il-ls.— 705 ptes.
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Lindo
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Emilio

Urberuaga:

L'Olivia no vol anar a escola. Traduccio
de Núria Font i Ferré.— Barcelona,
Editorial Cruïlla, 1998. (Contes d'ara, 8).
22 pàgs. il-ls.— 705 ptes.

Juvenil

Ramon Rius Mosoll: Dies als ulls. Premi

de poesia Joan Llacuna Ciutat d'Igualada 1997.— Barcelona, Columna
Edicions, 1998. (Poesia Crema, 208). 60
pàgs.

Octavi Egea: Jordi d'Urtx. Premi Gran
Angular 1997.— Barcelona, Editorial
Cruïlla, 1998. (Gran Angular, 93). 128
pàgs.— 975 ptes.— OBLIT BASEIRIA

Josep Rovira i Güell: La claror dels

dies, la boira del temps.— Barcelona,
Viena Serveis Editorials, 1998. (Poesia El
Mirali, 5). 208 pàgs.

ESTABLIMENTS

Arundhati Roy: El déu de les coses

petites. Traducció de Pep Juliá.—
Barcelona,
Editorial Anagrama
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Editorial Empúries, 1998. (AnagramaEmpúries, 2). 398 págs.— 2.700 ptes.
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Edicions
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Barcelona, Columna Edicions, 1998.
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tre.— Alzira, Edicions Bromera, 1998.
(L'Eclèctica). 176 pàgs.— 1.900 ptes.

Josep M. Salvatella: De la pàtria més

Andreu Sotorra: Castell de nines. Premi

bella i estranya.— Figueres, Brau Edi
cions, 1998. 166 pàgs.— 1.700 ptes.
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1997. Barcelona, Columna Edicions,
1998. (Clàssica, 277). 106 pàgs.
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Teatre
Xulio Ricardo Trigo: Fado. Premi de

narrativa Joanot Martorell.— Alzira,
Edicions Bromera, 1998. (L'Eclèctica).
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Editor i Columna Edicions, 1998.
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Memóries de missions de recerca.
Materials vol. VIL A cura de Josep
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88). 80 págs.

Traducció d'Albert Mestres.— Barce
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de l'illa.— Barcelona, Editorial Edi-Liber,
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Cultura Popular 1997.— Barcelona,
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Traduccio de Manel Nin.— Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1998. (Sauri, 140). 200 pàgs.— 1.200
ptes.
Miquel
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139). 212 pàgs.— 1.500 ptes.
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ENTRETENIMENTS

MOTS ENCREUATS de Ra ¡XU

Problema número 307

TARGETA DE VISITA

Numero 182

per Amatici Mestre i Tirador

123456789

10

Concurs

Definido: Ja de menut, a Manacor mateix, s'hi feia a

Un lot de Ilibres será sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema núm. 307 de
mots encreuats que hagin estât enviades abans del dia 5 de juliol a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les trenta-dues respostes
correctes, d'entre les trenta-quatre
que han estât rebudes a temps, corresponents al problema número
305, el lot de Ilibres ha correspost a
Maria Ferrerós i Pibernat, de
Barcelona, a qui serà properament
enviât al seu domicili.

puntades de peu sense menystenir el cap.

HORITZONTALS:
1.
Partidaris d'aquella idea, treballariem incondicionalment al seu servei.
2.
Cap viu amb en Bertrán! Santuari dins la ciutat d'Olot. Demana esforç.
3.
La més fresca de casa. Hi va una ema, però in extenso.
4.
Ha fet pujar molts graus de febre. Generaiment ho fa de nit. Una discreta ve,

5.
6.
7.
8.

més aviat baixeta.
Fruit de l'om. Tanca sòlidament la perifèria.
Una o, posem per cas. Sàlvia romana. La duia el xèrif en una xeringa.
És a la Vali d'Aran. Pujar al pis del damunt.
L'orgull de Mila. Descreguda.

9.

Temps assenyalat per alguna cosa. Digraf.

GERMÀ QUELLINDA I HOMALAN
Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les
respostes correctes a aquesta "targeta de visita"

num. 182 que hagin estât enviades abans del dia 5
de juliol a: "Serra d'Or", targeta de visita, apartat

244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les cin

quanta respostes correctes, d'entre les cinquantasis que han estât rebudes a temps, corresponents

a la "targeta de visita" nüm. 180, el lot de llibres ha
correspost a Josep Castanyer i Bachs, de Girona, a

qui serà properament enviât al seu domicili.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 305

10. Zirconi amb propina. Una te. Mira malament el mari marejat. (Quin rengle, tu!)
11. Ve de l'est. Túnel amb ramificacions. Segon grab de l'escaleta.
12. Ho reduim a una mesura ínfima.
VERTICALS:

Per ais altres, no deixem ni les engrunes.
Corre per Franga. Faci'l feble, impotent.
Una eia d'aperitiu. Una ve de plat fort. Pot ser de prunes agres. Una ena de liestos.
4.
Reflexiu. Entre el re i el fa.
5.
Petita elevació. Un clot en el qual allò que reaiment compta és a sota.
6.
Municipi del Pallars Jussà. Una ena, us ho suplico. Enllaça negacions.
7. Ja s'ha quedat sense dévots. Comunitat Europea. Cabiró.
8.
Una altra i d'aquelles. Ganivet ferotge. Una ema. Una zeta, diguem.
9.
Forma prefixada d'encistellar. Faré, formaré, originaré, estendré.
10. Despendriem desmesuradament.
1.

2.
3.

solució a la targeta

de visita

núm. 180

ISABEL-CLARA SIMÓ I MONLLOR
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