»

PER CARME ARNAU

MONTSERRAT ABELLO, UN RECONEIXEMENT

PER MARTA NADAL I VINYET PANYELLA

22a FIRA DEL LLIBRE
DE BARCELONA

M^LL DE. LA FULTA
Del 2 al 12 de juliol de 1995
Organitza: Cambra del Llibre de Catalunya. Hi col-laboren: Departament de Cultura de la Generalität de

SERRA DO
3

Gargots, per Cese

4

Senyor director...

6

Tauler d'avisos

núm. 463-464 / juliol-agost 1998 / 825 ptes.

ANY XL

CINEMA
75

FE I PENSAMENT

TELEVISIÓ
77

PELS CAMINS DE LA TERRA

10

La gran Església i la petita comunitat cristiana, perTeodor Suau

11

El pare Gregori Estrada, monjo i
müsic, per Sebastià Benet

15

La darrera crida, per Miquel Es
tradò

Ajuda'ns a salvar les imatges de
Catalunya. Primer balang d'una
campanya (I), per Mique! Porter i
Moix

Cercar tres peus al gat, per Joan
E de Lasa

CULTURA I VIDA

17

Jordi Vilajoana, director generai
de la Corporació Catalana de Rà
dio i Televisió, per Zeneida Sardà
LITERATURA I INFORMÀTICA

23

Perdre la por del bit, per Assumpció Marasma

25

Internet i la cultura, per Vicent
Parta!

27

Histories per ordinador, per
Xavier Berenguer

29

Benvinguts al futur. Informàtica i
literatura, per Jaume Subirana

31

Babble i Vademe.cum: dues pro
postes digitals, per Màrius Serra

34

La prosa, per Carles Miralles

35

Literatura, assaig i transcendència, per Angel Castiñeira

37

La torre de Babel del segle XVIII,
per Ernest Lluch

ENTRETENIMENTS

96

Pàgina de jocs

PETIT DIETARI

38

Euro, per Pere Gimferrer
LECTORA CORRENT

38

Provincianismos?, per Marta Pessarrodona

71

Teatre en el teatre en el teatre (I), per
Jordi Coca

[497] 1

--OÍ1Gal servei de les editions en català

ONA, la vostra llibreria a Barcelona
Gran Via, 654 - Tel. 31819 79 - 08010 Barcelona

Complementeuel
vostre esbaijo amb la
lectura ila música.

SERRADOR

A LA NOSTRA PORTADA:
Mercé Rodoreda, Sense títol.
Collage, 65 x 50 cms.

Publicaciöns de l'Abadia de Montserrat.
Alt?Se de redacció: Margarida Aritzeta, Narcís Comadira, Isidor Cónsul,
D ert Manent, Marta Nadal, Vin yet Panyella i Jordi Sarsanedas.
RpdCt0C JoseP Massot i Muntaner.
PuLpCci°' administrado i publicitat:
icacions de l'Abadia de Montserrat, SA
0Rn\\S Marc' 92'98- interior
°8°13 Barcelona
Apartar 244 - Barcelona

pre, °" 93 245 03 03. Fax 93 247 35 94.
us de subscripció per a 1998:
a I'
Ptes' i'any. IVA indos;
r(Joan9er. Europa, 8.500 ptes.;
P'eu'd
mÓn' 92 dólars USA-

IVA • aciuest número solt: 825 ptes.,
indos.
© de le, „
,
.
VFc, a „„Pfduccions autoritzades,
S,Barcel°na, 1996
~LÍ!^3N 0037-2501
publicats a «Serra d'Or» expressen solament l'opinió de llurs autors,
d'O r>> n° 6S comPromet a tornar els origináis que li siguin enviats espontáH'ament
--------- mantenir correspondencia amb els autors._____________________

'"’Pressió:

EnrrrrLGráfics Soler. SA
D'Pös4°Grer |’ J5 ' Csplugues
legal: B.555 - 1959

[499] 3

SENYOR DIRECTOR...

Novetats Catalanes del Mes

Recomanem ais lectors desitjosos de fer una aportació a aquesta secció que
s'esforcin a reduir l'extensió de Hurs cartes: com mes breus, com més
condensades, més probable será que puguem publicar-les. D'altra banda, no ens
podem comprometre a mantenir correspondéncia sobre les comunicacions
adreçades a aquesta secció.
Red.

ELS VOSTRES LUCRES
EDITORIAL ALPHA I FUNDACIÓ BERNAT METGE
CICERO, CATÓ EL VELL (De la vellesa), Per Pere Villalba.
SIDONI APOL-LINAR, Lletres, volum II, Per Joan Belles.

EUMO EDITORIAL___________________________________
EL CARLISME CATALÀ DINS L’ESPANYA DE LA RESTAURACIÓ, un
assaig de modernitzacló política (1888-1900), Jordi Canai.
Col-lecció “Referències”.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT________
LA HISTORIA DE LA LLENGUA CATALANA: LA CONSTRUCCIÓ
D’UN DISCURS, Miquel Nicolás i Amorós.
Col-lecció “Biblioteca Sanchis Guarner”, 41.

REPERTORI DE CATALANÒFILS, 5.
Col-lecció “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, 37.

MIQUEL FERRER I BAUÇÀ (1770-1857). Societat, política, poder,
servei, M.Teresa Renom i Ferrer. Col-lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 196.
ESTUDIS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES EN HONOR DE
JOAN VENY, II. Col-lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 190.

“LA GUERRA QUE HAN PROVOCAT”. RECULL D’ARTICLES SOBRE
LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA, Antoni Rovira i Virgili. A cura de Josep
M. Roig i Rosich. Col-lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 195.

MISCEL-LÀNIA EN HOMENATGE A JOAN AINAUD DE LASARTE, I.
Col-lecció “Biblioteca Abat Oliba (sèrie il-lustrada)”, 14.

EL CLUB FEMENÎI D'ESPORTS DE BARCELONA, PLATAFORMA
D’ACCIÔ CULTURAL, Neus Real i Mercadal.
Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 205.

SÌNTESI D’HISTÒRIA DE CATALUNYA, Ferran Soldevila.
Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 143.

ORALMENT. Estudis de variació funcional.
Col-lecció “Biblioteca Milà i Fontanals”, 29.

CATALUNYA DE POBLE EN POBLE, Francesc Gurri.
Col-lecció “Cavali Bernat”, 35.

LA DARRERA CRIDA, Miquel Estradò. Col-lecció “Sauri”, 142.

PER A UN ITINERARI CRISTIÀ, Evangelista Vilanova.
Col-lecció “L’Espiga”, 63.

QUE N’HAS FET DELTEU GERMÀ? EKOLO YA BONDEKO”. Poblé
de la fraternitat”, Philippe Nikiere i M. Isabel Correig.

I

Col-lecció “El Gra de Blat”, 130.

VERSOS AMICS, Joana Raspali. Col-lecció “Els Flautats”, 24.

RUAIX EDITOR
CATALA COMPLET / 3.Curs superior de llengua. Léxic i estilística,
Josep Ruaix i Vinyet. 232 págines. 1.560 ptes.

EXERCICIS DEL CATALA COMPLET / 3, Josep Ruaix i Vinyet.
80 págines. 900 ptes.

CLAU DELS EXERCICIS DEL CATALÄ COMPLET / 3, Josep Ruaix i
Vinyet. 44 págines. 400 ptes.

¡

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS______________________
APORTACIÓ A LA TERMINOLOGIA GEOGRÁFICA CATALANA. Societat
Catalana de Geografía, Marc-Aureli Vila i Comaposada. 236 págines.
WILHELM MEYER-LÜBKE I DAS KATALANISCHE. Introdúcelo i
traducció, Guillem Calaforra i Castellano. “Biblioteca Filológica”, XXXIV.
234 págines.
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SOBRE L'«ACADÉMIA NEOCUBISTA» DE DALÍ
Acabo de llegir, al número de
«Serra d'Or» corresponent al
marg d'aquest mateix any,
l'article del pare Josep de C.
Laplana que, sobre el quadre
«Tres figures, academia neocubista» original de Salvador
Dalí, publiqueu sota el títol «El
marinen Academia neocu
bista».
No pretenc polemitzar amb
l'esmentat autor sobre aquest
punt ni sobre la interpretació
que vulgui donar el director del
Museu de Montserrat a l'obra
en qüestió. Al cap i a la fi, sobre
el primer—el títol— prefereixo
que siguí el pintor mateix,
mitjanqant les cartes adreqades
a Dalmau (el seu marxant, a qui
les va enviar amb motiu de la
seva primera i única exhibició),
i les adreqades ais seus
familiars i a Lorca, quan els va
escriure referint-s'hi, qui defensi el títol que ell, Dalí, li va
donar.
Sobre el contingut de l'obra,
tampoc no polemitzaré ni ara ni
després amb el pare Laplana,
que, com qualsevol, pot posar
se davant d'un llenq i interpretar-lo «según su leal saber y
entender», fórmula ben coneguda al món daliniá.
Pero al seu article hi ha un
punt, deliberadament ambigú,
que vull deixar molt ciar. Diu:
«Rafael Santos Torroella arriba
a conéixer l'existéncia d'aquest
quadre per mitjá d'una fo
tografía antiga...»
El 1948 vaig conéixer «Tres
figures. Academia neocubista»
al Masnou, a casa del col-lec
cionista propietari de l'obra, el
senyor Joaquim Cusí, a qui va
passar des de l'estudi de Dalí
mateix. L'anonimat que la seva
hereva, la donant al Museu de
Montserrat, vol mantenir, ja és
un secret conegut de tothom,
publicat a «La Vanguardia» per
Playa Maset fa unes setmanes
(gener de 1998).

Amb motiu de l'edició de la
primera monografía que sobre
el pintor es va fer a Espanya, encarregada per mi, corn a direc
tor d'Ediciones Cobalto, al doc
tor A. Oriol Anguera, vaig visitar
les col-leccions d'oncles i amies
que el pare del pintor —senyor
Salvador— i la germana —An
na Maria— assenyalaren com a
idonis per a trobar obres que
ens servissin d'il-lustracions. A
la seva casa del Masnou-Ocata,
els propietaris d'uns coneguts
laboratoris, els senyors Josep i
Joaquim Cusí, amies de la
familia Dalí, em van mostrar
aquest quadre entre altres
obres —bastants dibuixos— de
Dali penjades a les parets de
l'habitatge
i
del
que
anomenaven Mas antic.
Encara el vaig veure algún
cop més al mateix Hoc, amb
motiu de les reunions—alguna,
celebrada a can Cusí— del
grup encarregat de promoure
activitats de Música i Dansa, al
qual pertanyia Josefina Cusí;
grup enquadrat dins les
activitats de Cobalto 49, que
Ediciones Cobalto patrocinava,
i de les quais jo era el director.
Més tard, al pis barceloní de la
filia del senyor Joaquim Cusí,
en companyia d'ella, de la
inoblidable Anna María Dalí, i
de la meva esposa, he tomata
contemplar-lo en un pareli
d'ocasions.
Cree que amb aixó —no hi ha
per qué aprofundir més en l'assumpte— el pare Laplana
tindrá aclarits els seus dubtes,
en aquest aspecte, pel que fa a
mi.
No vull acabar aqüestes linies
sense manifestar que tots ens
hem de felicitar —no sols el Mu
seu de Montserrat i la generosa
donant— perqué, a la fi, una
obra tan bella com «Tres figures.
Académia neocubista» ha trobat
el seu Hoc, on podrá èsser
admirada per tothom.— Rafael
Santos Torroella (Barcelona).

LLIBRES SOBRE MASIES
He recollit alguns articles
sobre Ilibres dedicats a masies
de termes municipals o de
comarques. I voldria saber si hi
ha cap bibliografia que els hagi
aplegats. El mas o masia té a
Catalunya un origen millenari i
ha ajudat a configurar el nostre
pais.
Per mitjà de «Serra d'Or»
voldria tenir alguna noticia més
sobre aquests reculls de masies
(no Ilibres sobre masies soles).
Jo en tiñe eis següents: Jordi
Monés, Els masos de Sant Joan
de les Abadesses (Sant Joan de
les Abadesses, 1985); Benjamí
Catalá i Benach, Masies de la
Bisbai del Penedés i rodalies
(Caixa del Penedés, 1987);
Taller d'histbria, El nostre poblé
pagès. Maçanet de la Selva
(Maçanet de la Selva, 1988):
recull només historia deis
masos del terme; Joan Sala i
altres, La masia a Sant Cugat
(Sant Cugat del Vallès, 1988);
Margarida Gómez, Irma Fabró i
altres, Masies del Prat (El Prat
de Llobregat, 1989); Benjamí
Catalá i Benach, El Montimeli,
sostre del Penedés (La Bisbal
del Penedés, 1991); Josep
Augé, Masies i cortáis de
Castellò d'Empúries (Castellò
d'Empúries, 1991); Joan Rabell
i Coll, Els masos de Roses
(Roses, 1991); Imma Navarro i
Mol levi, Masies de les Corts
(Barcelona, 1993); Francesc
Anoro i altres, Veïnats, camins i
cases de pagès (Sils, 1993);
Antoni Bach, Masies del Solsonès (Conseil Comarcal del
Solsonès, 1995), i J.M. Conti
joch i Vicenç Bayona, Els masos
de Rojals (Montblanc, 1997). Hi
afegeixo dos Ilibres sobre
molins, perqué eren també un
Hoc habitat en solitari: Salvador
Palau i Rafecas, Els molins
fariners hidràulics de Catalunya
(Montblanc, 1992), i Gonçal
Cutrina i Sorinas, El Ripollès,
molins fariners (Ripoll, 1993).
Agrairé, dones, qualsevol
informació per mitjà de la
revista.— Albert Sorribes i
Casas (Barcelona).

CATALANS A AMÉRICA
La relació dels catalans amb
América, que va ser tan intensa
durant el segle XIX i durant
bona part del XX, continua
essent matèria d'investigació.
Fa poc ha sortit, finalment, i

publicat per la Generalitat de
Catalunya, el volum que recull
les ponéncies i les comunicacions de les Jornades d'Estudis
Catalano-Americans, celebrades a Barcelona el maig de
1993 i dirigides peí professor
Joaquim Molas. De la cinquantena de textos que recull
el volum, se'n poden destacar
«Pensament económic i filo
sofía social deis catalans
d'América» de Francesc Roca,
«Actors i actrius catalans a les
Amériques» de Joaquim Roma
guera, un altre de dedicat ais
himnes oficiáis de diverses
repúbliques, compostos per
músics catalans, i escrit per
Jaume Carbonell i Comerma.
Destaquem també «Llengua i
nacionalisme entre els exiliáis
valencians a América» de Santi
Cortés, «América en els Ilibres
de viatge» de Joan de Déu
Doménech, «Rafael Guastavino
a América» de Joan Bassegoda, i «L'Església catalana a
América» de Joan Galtés.
També s'ha publicat un Ilibre
breu de Joan Muray, Masnovins
a les Amériques (editorial
Oikos-Tau, Vilassar de Mar). Es
tracta d'un recull de biografíes
de filis del Masnou, sobretot
capitans de vaixell, comerciants
i artistes, d'entre els quals
destaquen el mestre Lluís
Millet, Pere Grau Maristany,
comte de Lavern, Josep Abril i
Llinés, que va fugir després de
la Setmana Trágica i a l'Argentina va publicar diversos
fullets sobre catalanisme en
castellá, i el pirata que va raptar
el rei i la casta sacerdotal de
l'illa de Pasqua per convertir
los en esclaus, cosa que va ser
gravíssima per a la continuTtat
de la cultura en aquell racó de
món.
He volgut subratllar aqüestes
dues publicacions perqué els
lectors de «Serra d'Or» en
tinguin almenys esment.— Antoni Salabert i Reig (Bar
celona).

guéssim cap visió de conjunt
d'aquesta escriptora, tan fe
cunda i que va escriure amb
tants de pseudónims. Cree que
«Serra d'Or» continua complint
una de les seves missions, que
és la de recuperar personatges
engolits per l'oblit o per la
postguerra. També em va interessar l'article que revalora
l'obra de Simona Gay, una de
les poques poetesses del Rosselló. L'estudi que li fa Vinyet
Panyella és encertat i aprofundit i potser només h¡ sobra,
com a cosa postissa, unes
consideracions sobre el feminisme que no tenen res a veure
amb la poesía de Simona
Gay.— Mercé Brunet i Camps
(Barcelona).

normalment, els qui causen
accidents i sobretot els qui
causen trasbalsos innecessaris
als pobres que no anem
motoritzats i que moltes
vegades no disposem ni tan
sols de les voreres.— Francesc
Alegre i Mas (Barcelona).

«ELS PIRATES»
A la secció de «Discografia
catalana recent» del mes
d'abril, el senyor M.P. fa la
critica,
alhora
teatral
i
discogràfica, d'«Els pirates».
Les seves paraules no em van
pas invitar a adquirir el disc,
però em predisposaren a veure
l'obra. Cai dir que no em va
decebre gens. Com molt bé diu
el critic, és frivola, no conté —i
això cal agrair-ho— cap
ELS VIANANTS I LA CIR- missatge social i resulta a més
CULACIÓ A BARCELONA
apta per a les families. No es
He vist a la premsa que l'Ajun- pot demanar més. De tant en
tament de Barcelona ha donat tant també és prou estimable
ordres a la seva guàrdia urbana un esdeveniment d'aquest
de posar multes ais vianants tipus.— Esteve Padrós (Bar
que
no
compleixen
la celona).
normativa a l'hora de travessar
els carrers, amb la finalitat
d'evitar uns accidents que,
dissortadament,
han
anat
augmentant durant aquests
darrers anys. La iniciativa de
ESTABLIMENTS
minvar els accidents em sembla
perfecta i em sorprèn que
l'Ajuntament hagi trigat tant a
reaccionar respecte a aquest
tema. No sé entendre, perô,
per què les multes i la
campanya de prevencib contra
accidents han d'anar adreçades
només als vianants. Els qui
tenim el costum de caminar a
peu
per
Barcelona
ens
horroritzem constantment en
veure que una bona part de
cotxes i sobretot de motos no
Casa fundada el 1886
compleixen les normes més
elementals de la circulacio:
circulen massa de pressa,
Especialitats en
s'estalonen els uns als altres,
passen els semàfors en vermeil
PASTISSERIA
o si més no no s'aturen quan el
semàfor deixa de donar-los
CONFITERIA
pas, no respecten gairebé mai
els passos zébra, i encara sovint
BOMBONERIA
es permeten d'escridassar els
ESCRIPTORES
GELATERIA
Vaig llegir amb molt d'interès pobres vianants que sempre hi
surten
perdent,
per
molta
raô
els dos articles que vau dedicar
a dues escriptores. Em va que tinguin.
Major de Sarrià, 57
Demanaria, doncs, als senyors
interessar especialment el de
Tel
fs.
203 00 04- 203 07 14
Mercè Nicolau, que fins al final de l'Ajuntament que abans de
Plaça de Sarrià, 12-13
de la guerra civil va intentar fer posar multes als qui van a peu
Tel. 203 04 73 - Fax 280 65 56
un tipus de literatura en català en posin a tots els qui van amb
08017 Barcelona
que el franquisme va anorrear. cotxe i amb moto i que se
Era una llàstima que no tin- salten les normes. Aquests son,
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TAULER D'AVISOS

XXXIX PREMI SANT JORDI DE
NOVELLA
Convocat per Omnium Cultural i
dotat per la Fundació Enciclopédia
Catalana amb 6.000.000 de ptes.,
de les quais 4.000.000 són en
concepte de drets d'autor de
l'ediciô que en farà Columna
Edicions, les obres que hi aspirin,
originals i inédites, han de tenir una
extensió mínima de 200 fulls
mecanografiáis a doble espai (30
ratlles de 70 espais) per una sola
cara i cal presentar-les o enviar-les
per quintuplicai, amb el nom i
l'adreça de l'autor, abans del 9
d'octubre de 1998, a la secretaria
d'Omnium Cultural, palau Dalmases, carrer de Monteada, 20,
pral., 08003-Barcelona, amb la
indicació «Premi Sant Jordi». Cal
que els autors que es vulguin
presentar amb pseudònim dipositin
a la secretaria d'Omnium Cultural
una plica, amb la seva identitat,
dins d'un sobre tancat amb la
identificació «Premi de Novel-la
Sant Jordi, conté plica». El secretari
general d'Omnium Cultural en
tindrà la custòdia fins a la Nit de
Santa Llúcia, en la quai será oberta
públicament la corresponent a
l'obra guanyadora i les deis
finalistes que ho autoritzin. Si
Fautor vol que l'obra siguí feta
pública amb pseudònim, ho ha
d'indicar així. El jurat será format
per Joan Carreras i Martí, MariaMercè Roca, Sebastià Serrano,
Emili Teixidor i Pere Verdaguer. Els
autors es comprometen a no retirar
els originals abans del veredicte, i
no han de tenir l'obra presentada
en cap altre concurs pendent
d'adjudicació. Columna Edicions
tindrà una opció preferent, durant
un mes, per a decidir la publicado
d'altres obres presentades.

Il PREMI MANUEL DE PEDROLO
DE NARRATIVA DE CIÈNCIAFICCIÓ O DE FANTASIA
Convocat pel Patronat Municipal
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de Cultura de Mataró i la Societat
Catalana de Ciéncia-Ficció i
Fantasia, les obres aspirants,
escrites en catalá, han de ser
originals i inédites en qualsevol
idioma o mitjà de difusió. Hi ha
dues categories: per a estudiants
d'ensenyament secundari (primer
premi dotat amb 50.000 ptes. i
segon amb 25.000) i categoria
lliure (primer premi dotat amb
150.000 ptes. i segon amb 75.000).
Els originals han de tenir una
extensió d'entre 10 i 25 fulls escrits
a doble espai per una sola cara,
amb un màxim de 33 linies el full i
un cos no inferior a 10 punts ni
superior a 12, i s'han de presentar
per quintuplicai, anònims o amb
pseudònim, amb títol o lema. Els
treballs s'han de presentar dins un
sobre clos, a l'exterior del qual s'ha
de fer constar exclusivament el
lema o títol i la indicació «Il concurs
Manuel de Pedrolo» i la categoria a
qué concursa, i a l'interior un altre
sobre que ha de contenir les dades
de Fautor i un disquet amb el relat
en format Word o Word Perfect per
a Macintosh o PC. Cai trametre els
treballs al Patronat Municipal de
Cultura de Mataró, carrer de Sant
Josep, 9, 08302-Mataró, abans del
30 de setembre de 1998. El jurat
será format per la presidenta del
Patronat, o la persona en qui
delegui, dos membres nomenats
pel Patronat i dos de nomenats per
la SCCFF. El Patronat Municipal de
Cultura publicará les obres premiades dins els sis mesos següents
a la proclamado del veredicte, que
tindrà Hoc a la biblioteca pública
Pompeu Fabra, de Mataró, la
segona quinzena de novembre,
dins la tercera Trobada de ciénciaficció i fantasia que organitza el
Patronat.

VI PREMI DE CONTES EMILI
TEIXIDOR
Els treballs, inédits, han de ser
escrits en català. Hi pot prendre
part qualsevol ciutadà deis Països

Catalans i el tema és lliure.
L'extensió deis treballs ha de ser
d'un minim de quatre folis i màxim
de vuit. Cal enviar tres copies deis
origináis, escrits a una sola cara i a
doble espai, a l'Ajuntament de
Roda de Ter, plaça Major, 4, Roda
de Ter (Osona). Els autors han de
signar el conte amb un pseudònim
i, en un sobre tancat adjunt, hi ha
de figurar el nom, l'adreça i el
teléfon de Fautor. Cada concursant
pot presentar un màxim de tres
contes. S'estableix un únic premi
de 100.000 ptes. per a l'obra
guanyadora. El termini per a
presentar el origináis s'acaba el 30
de juliol de 1998. El veredicte del
jurat es farà públic el dia 11 de
setembre a la porxada de can
Plañóles. Es publicará l'obra
guanyadora i les finalistes.

I PREMI MERCÈ LLIMONA DE
CONTE INFANTIL IL LUSTRAT
Convocat per l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrù amb la collaboració de la Caixa de Catalunya
i Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, els autors, individuals o
en equip, hi han de presentar una
obra original i inèdita en les
condicions següents: la part gràfica
ha de contenir tots els dibuixos
originals (12 il-lustracions per a
pàgines de 238x181, un dibuix
petit per a la portada, i il-lustració
per a les guardes i per a la coberta)
i el text ha de tenir una extensió de
4 a 5 fulls d'uns 2.100 espais cadascun. Cai presentar-ne set copies (el
dibuix, original i set copies) sense
signar i amb lema o títol, acompanyades d'un sobre tancat, amb el
mateix títol, i que ha de contenir les
dades de Fautor o autors, abans de
1'1 de setembre, a la Biblioteca
Municipal Joan Oliva, plaça de la
Vila, 13, 08800-Vilanova i la Geltrú,
o a l'Ajuntament, plaça de la Vila, 8
(Cultura, a l'atenció de Bienve
Moya, secretari del premi), els
matins no festius de 9 a 1, amb la
indicació «Premi Mercè Llimona».

El conte ha de contenir alguna
referèneia a Vilanova i la Geltrú o la
seva área geográfica (en podeu
demanar
informado al departament de Cultura de l'Ajuntament,
tel. 93 814 00 00). El jurât, format
per set membres, presidits per
regidor de Cultura, emetrà el
veredicte el 15 de setembre. Es
concedirà un únic premi, dotât amb
250.000 ptes. i la publicado de Co
bra, abans de Nadal, dins la col-lecció «Llibres del Sol i de la Lluna» de
les Publicacions de l'Abadia de
Montserrat. L'import del premi
cobreix els drets d'autor de la
primera edició.
Els origináis
quedaran en propietat de Fautor.
La institució promotora podrá
organitzar una exposició de les ¡Ilustracions guanyadores i les selec
cionados en una galería comercial
de la ciutat; els autors quedaran
lliures de negociar amb la galería
les condicions de venda.

IX PREMIS DE LITERATURA BREU
A MISLATA
Convocats en les modalitats de
conte i poesia, les obres que hi
aspiren han d'ésser rigorosament
inédites. Els origináis s'han de
presentar per quadruplicat i
acompanyats d'un sobre tancat, a
l'exterior del qual hi ha d'haver
escrit el títol de l'obra i un lema, i a
l'interior,
la
fotocòpia
del
document d'identitat de Fautor i el
butlletí d'inscripciô degudament
formalitzat. Els origináis en la
modalitat de poesia no poden
excedir de cent versos, en un sol
poema o en més d'un. En la
modalitat de narrativa, els contes
no han d'excedir de dotze fulls,
mecanografiáis a doble espai i pet
una cara. Cal fer arribar els origináis
al Centre Cultural de Mislata,
avinguda de Gregori Gea, 34,
46920-Mislata (l'Horta), on els
intéressais també poden demanat
les bases completes i la butlleta
d'inscripciô, abans del 18 de
setembre de 1998. Cadascun deis

premis sera indivisible, tindrà una
dotaciô de 100.000 ptes., i pot no
ser atorgat. Els treballs premiats
seran publicats, com a plaquettes,
en ediciô de cinc-cents exemplars.
L'autora o autor en rebrà cinquanta
i mantindrà els drets per a una
possible segona ediciô o per a la
inclusio del seu original en una
obra més àmplia. El jurât per al
premi de narrativa és format per
Ferran Cremades, Josep-Lluis
Segui i Josep Franco, i el de poesia,
per Francesc Collado, Maria
Fullana i Jaume Pérez Montaner.

Il PREMI MICROLITERATURA
Convocat pel Col-lectiu de
reanimació literària Cartes Sense
Sobre i Ia regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Premia de Mar, el
premi es concedirà al millor text de
creaciô literària (contes, aforismes,
poesia, etc.) escrit en català, d'una
extensio no superior a sis linies de
setanta espais. Cada autor només
hi pot participar amb una sola obra.
Els treballs, originals i inédits, s'han
de presentar per quadruplicat en
fulls diferents i fent constar nom i
cognoms, adreça i telèfon de
l'autor a l'apartat de correus num.
57 de Premia de Mar (08330) abans
del dia 1 de setembre de 1998. El
veredicte es farà public durant el
mes d'octubre de 1998. El jurat
estarà format pels components del
grup Cartes Sense Sobre. S'atorgarà un primer premi de 30.000
ptes. al millor text elegit pel jurat i
un segon premi de 15.000 per al
que sigui considerat finalista.
L'organització es reserva el dret de
fer una selecció deis millors textos
rebuts i reproduir-los en una ediciô
especial del full de creaciô literària
«Cartes Sense Sobre», de difusiô
local.

XIV PREMI DE POESIA MIQUEL
MARTÍ I POL
Hi pot participar qualsevol
ciutadà deis Països Catalans, major
de 16 anys. Els poemes han de ser
inédits, escrits en català i meca
nografiáis a doble espai, i s'han
d'enviar
per
quintuplicat
a
l'Ajuntament de Roda de Ter
(Osona), plaça Major, 4, abans del
31 de juliol de 1998. Cada
participant ha d'enviar un recull,
amb un minim de quinze poemes,
signât amb un pseudônim; la
identificado de l'autor ha d'anar en
un sobre tancat. Deis
cinc
exemplars presentáis, un passarà a

ser propietat de l'ajuntament i els
quatre restants podran ser retirais
per l'autor en un termini d'un mes a
partir de la data del lliurament deis
premis. L'acte de publicado del
veredicte i del lliurament deis
premis serà el dia 11 de setembre
de 1998, a les 12 del migdia, a la
porxada de can Plañóles. El jurât es
donará a conèixer en l'acte de
publicado del veredicte i estarà
format per persones de reconeguda solvència en el camp de la
poesia. L'import del premi serà de
200.000 ptes. A criteri del jurât, el
premi podrá no ser concedit o bé
se'n podrá repartir l'import en
diferents accèssits.

PREMI DE POESIA MARTI' DOT
L'edat dels participants es limita a
25 anys. Cada aportació ha de
consistir en un recull de poemes,
originals i inédits, en quantitat
suficient per a integrar un petit
volum. El premi consisteix en
l'edició del recull guanyador a la
col-lecciô de poesia de Columna
Edicions.
L'autor
de
l'obra
premiada rebrà 150.000 ptes. Els
treballs han de ser presentats per
quintuplicat, mecanografiats a
doble espai i per una sola cara,
signats per l'autor. Hi ha de constar
també l'edat, l'adreça i el telèfon.
El jurât, format per Feliu Formosa,
Alex Susanna, Ramon Pia, Josep
Faura, Joana Raspali, Iban Leon,
Xavier Pérez i Torio, Miquel
Alzueta, i Jaume Pagès de se
cretati, es reserva el dret de no
concedir el premi si, al seu criteri,
els treballs presentats no reuneixen
la qualitat suficient. El veredicte es
farà public el dia 13 de novembre
de 1998. El premi s'adjudicarà el 26
de novembre. El termini d'admissió
dels treballs es tancarà el dia 30 de
setembre de 1998. Cal adreçar els
treballs al secretari del Premi Marti
Dot, Patronat Municipal de Cultura,
carrer de la Rectoria, 4-6, 08980Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat), amb la indicació «Per al
Premi de Poesia Marti Dot».

XXIII PREMI BORN DE TEATRE
Convocai pel Cercle Artistic,
Societat Cultural de Ciutadella de
Menorca, amb el patrocini de la
Fundació Rubio i Tudurí Andrómaco, de l'Ajuntament de Ciu
tadella, de la Caixa de Balears «Sa
Nostra» i del Consell Insular de
Menorca, és dotai amb 2.000.000
de ptes. i la publicado de l'obra. La

Societat nomenarà un jurât, que
podrà no concedir el premi. L'autor
de l'obra premiada renuncia als
drets de la primera ediciô, cin
quanta exemplars de la quai li
seran lliurats. L'autor de l'obra
premiada autoritza el Cercle
Artistic de Ciutadella per al
muntantge i l'estrena d'aquesta
obra, i a representar-la a les llles
Balears dins d'un termini de dos
anys i totes les vegades que la
Societat ho consideri oportu.
Només poden aspirar al premi
treballs inédits de tema lliure,
presentats en foli o Din A-4,
mecanografiats a doble espai i per
una sola cara. S'admeten treballs
fets en col-laboraciô. L'obra
guanyadora podrà traduir-se del
català al castellà o a l'inrevés, bé
pel mateix autor o per encàrrec de
la Societat, que es reservarà el
registre de drets d'autor de la
traducciô. Els treballs s'han de
presentar per quadruplicat i, si
l'autor ho vol, es poden presentar
sota un lema, tôt incloent-hi un
sobre tancat amb el nom, l'adreça i
el telèfon. El termini d'admissiô de
les obres es tancarà el 31 de juliol
de 1998 i el premi es farà public el
dia 28 de novembre de 1998 dins
del programa de la Festa de la
Societat. Els treballs s'han de
trametre a la secretaria del Cercle
Artistic, plaça des Born, 19, de
Ciutadella de Menorca (llles
Balears), amb la indicaciô «Premi
Born de Teatre 1998».

I PREMI LITERARI DE TEATRE
D'HUMOR EL CASTELL DELS
TRES DRAGONS
Convocat per la Llibreria Casa
Biava, Oceli de Paper, poden
aspirar-hi les obres de teatre
d'humor originals, inédites, escrites
en català i no premiades en
concursos anteriors. S'admet un sol
treball per participant, que s'ha de
presentar per quintuplicat en fulls
escrits en una sola cara i a doble
espai. Les obres, signades amb
pseudônim,
han
de
constar
exclusivament de dos actes, i s'han
de presentar a la Llibreria Casa
Biava, Ocell de Paper, rambla
Fivaller, 9, tel. 93 593 04 60, 08100Mollet de Vallès, dins d'un sobre,
on ha de constar «I Premi Literari
de Teatre d'Humor, El Castell dels
Tres Dragons»; dins d'aquest sobre
hi ha d'haver l'obra presentada, i
un altre sobre tancat (plica), amb el
títol del treball i el pseudônim de
l'autor/a, i a dins les dades de

l'autor/a. El termini d'admisiö dels
treballs acabarä el 28 d'octubre de
1998. El Jurat es format per Jose
Carlos Alonso, M. Estel Aluart,
Marta Busquets, Josep Escarre,
Oriol Fort, Montserrat Delas, Josep
Masats i Pere Garcia. El premi,
dotat amb 128.128 ptes. (IVA
inclös), serä lliurat en el ressopö del
Castell dels Tres Dragons del 28 de
desembre de 1998.

IX PREMI JOAN MARAGALL
Convocat per la Fundació Joan
Maragall per a una obra d'assaig o
d'investigació sobre Cristianisme i
Cultura, entenent tots dos termes i
la seva relació en el sentit més
ampli, les obres que hi aspirin han
de ser originals, inédites, en
llengua catalana i no premiades en
altres concursos, presentades per
quintuplicat, a doble espai i
relligades. Al primer full ha de
constar clarament el nom de l'autor
o el pseudônim amb qué concursi
(en aquest cas, amb plica dosa). Els
treballs, que han de tenir un minim
de 125 pàgines i un máxim de 300
(2.100 espais per pàgina), s'han de
lliurar a les oficines de la Fundació
Joan Maragall (carrer de Valéncia,
244, 2n. 08007-Barcelona), fins al
29 d'octubre de 1998 a les 7 del
vespre. El jurat estará compost per
Josep M. Tubau, Norbert Bilbeny,
Ángel Castiñeira, David Jou i Pere
Lluís Font. La dotació del premi és
d'1.000.000 de ptes. El jurat
emetrà el veredicte durant la
celebrado de la Festa Literària de
la Nit de Santa Llúcia. La Fundació
tindrà una opció préfèrent durant
un termini máxim de dos mesos per
a gestionar l'edició de l'obra
guanyadora.
La Fundació es
reserva igualment el mateix termini
d'opció preferent en relació amb la
resta d'obres presentades. L'import
del premi és en concepte de drets
d'autor de la primera edició
catalana. L'eventual publicació en
altres llengües no podrá fer-se fins
passais nou mesos de la publicació
en català.

AJUT DE RECERCA AULA FRANCESC DE B. MOLL
Convocat per l'Estudi General
Lul-liá, de Mallorca, per incentivar
una investigado en el camp de la
Filología catalana (dialectología,
historia de la llengua, lexicografía,
lingüística), cultura popular, etc.,
que tengui les llles Balears com a
objectiu primordial, i destinat
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preferentment a nous investigadors, els projectes que s'hi
presentin han de constar d'una
memoria-programa del treball que
es pensa desenvolupar, amb in
dicado expressa deis antécédents
del tema, si n'hi ha, i de la previsió
temporal necessària per a dur-lo a
terme. Els projectes, acompanyats
d'un currículum, s'han de presentar
a la secretaria de l'Estudi General
Lul-lià de Mallorca (carrer de Sant
Roc, 4, 07001-Palma) fins el dia 31
d'octubre de 1998. L'import de
l'ajut sera d'un màxim d'un miliô de
pessetes. El guanyador en rebrà
del vint al cinquanta per cent
(segons les caractéristiques del
projecte) una vegada es fací públic
el veredicte del jurât, i la resta
després que la comissió de seguiment hagi valorat i certificat la
qualitat científica del treball
realitzat i lliurat. El jurât estará
constituït per cinc personalitats
rellevants deis diversos camps
objecte de concurs. L'Estudi
General Lul-lià es reserva el dret de
publicar el treball premiat, durant

un any des de la certificació final de
la comissió de seguiment.

VI BORSA D'AJUT A L'ESTUDI
Adreçada ais universitaris i
estudiosos de cara a potenciar la
investigació de temes relacionáis
amb la vila de Roda, l'ajuntament
convoca una borsa d'estudis,
dotada amb 100.000 ptes., per a la
realització d'un estudi o treball
d'investigació sobre un tema de la
historia, la geografia, l'urbanisme,
l'ambient, l'ecologia, l'economia, la
sociologia
o altres matèries
relacionades amb Roda de Ter i el
seu àmbit d'influència. El termini
de presentació de candidats i
projectes acaba l'últim dia del mes
de juliol i la documentació s'ha de
presentar a les oficines municipals,
Ajuntament de Roda de Ter
(Osona), plaça Major, 4, on també
es poden demanar les bases
completes.
La
borsa
será
adjudicada el dia 11 de setembre
d'enguany.

V BECA D'INVESTIGACIÓ PEPITA
MARTÍ DE DURAN
Convocada per la Fundació Duran
i Martí i dotada amb 1.000.000 de
ptes. (la meitat al moment de
proclamar-se el projecte guanyador
i la resta al moment que el jurat
hagi aprovat l'obra enllestida), en
aquesta edició és adrerjada a un
projecte de recerca humanística o
científica que estigui relacionada
amb la ciutat de Tortosa i la seva
regió histórica. Els aspirants,
doctors i llicenciats universitaris,
individualment o col-lectivament,
han de presentar una proposta de
recerca, per triplicat, d'entre cinc i
deu fulls, acompanyats de les
dades personáis i un currículum, a
la seu de la Fundació Privada Duran
i Martí, ctra. Simpática, zona
Orléans, sn. 43500-Tortosa (Baix
Ebre), abans del 30 de juny de
1998. El verdicte del jurat será fet
públic el mes de juliol de 1998. La
durada de la beca será fins al 24 de
maig de 1999, prorrogable en
seixanta dies. El treball acabat
haurá de teñir una extensió mínima

de 200 fulls, ais quais es poden
afegir fotografíes, gráfics i textos
documentais..

LVI CONCURS DE PINTURA
PREMI CENTELLES
Amb la participació oberta a tots
els artistes, amb pintures de
qualsevol tècnica, només una per
concursant i de mides no superiors
a 130x130, que cal presentar
emmarcades amb llistó, acompanyades d'una fotografia de
18x24 entre el 4 i el 19 de juliol, els
interessats s'han d'adregar a
l'Arxiu-Museu, carrer de Jesus, 25,
08540-Centelles (Osona), on els
seran
facilitades
les
bases
completes
i
les
butlletes
d'inscripció.

VEREDICTE DELS PREMIS DE
L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Els premis del LXVII carteil han
estât els següents: Premi Prat de la
Riba, a Enric Pujol per «Ferran
Soldevila: els fonaments de la
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historiografía catalana contemporánia»;
Premi
Internacional
Catalónia, a Ivette Barbaza; Premi
Jaume Vicens i Vives d'história
moderna i contemporánia, a Jordi
Olivares i Periu per «Comunitats
rurals en ierres de baró: Conflictes
camperols i ligitació a la Reial
Audiencia (1591-1662)», i mencions
per a Josep Colomé i Ferrer per
«L'especialització vitícola a la
Catalunya del segle XIX: La
comarca del Penedés» i a Benet
Oliva i Ricos per «Els orígens de la
primera
industrialització
del
rerepaís. Un cas emblemátic: Vilassar i el capítol comercial barceloní
(1828-1875); Premi Josep Pijoan
d'História de les Arts, a Rosa M.
Subirana Rebull per «La calcografía
catalana del segle XVIII: Deis
argenters ais académics»; Premi
August Pi i Sunyer de bioquímica o
ciéncies fisiolbgiques, a Núria Bel
Fernández per «Acció deis fármacs
antidepressius sobre el sistema
serotoninérgic cerebral», i esment
a Elisabeth Pinart Nadal per
«Efectes de la criptoquírdia espontánia abdominal sobre la qualitat
espermática i l'estructura testicular
deis máseles porcins postpuberals»; Premi Josep R. Bataller de
geología, a Caries Ferrández i
Cañadell per «Morfoestructura i
paleobiologia deis ortografmínids
de la Mesogea (Discocyclinidae i
Asterocyclinidae, Foraminifera)», i
esment a Raimon Pallas i Serra per
«Geología de l'illa de Livingston
(Shetland del Sud, Antártida): del
Mesozoic al present»; Premi Josep
Teixidor de matemátiques, a Joaquim Ortega Cerda per «Varietats
de zeros i successions d'interpolació»; Premi Lluís Nicolau
d'Olwer de filología, a Joan Perera
i Parramon per «Tirant lo Blanch:
Edició crítica»; Premi Josep Carner
de teoría literaria, a Mary Ann
Newman per «El pecat de la naturalesa, la redempció de la cultura:
L'al legoria a les novel-les d'Eugeni
d'Ors»; Premi Francesc Flos i Calcat
de pedagogía, a Roser Ros i Vilanova per «Les rondalles d'animals:
El cas del cicle de la guineu i el
llop»; Premi Joan Givanel i Mas de
periodisme, a Jaume Guillamet
Lloverás per «Els orígens de la
premsa a Catalunya: De la "Gazeta" al "Diario de Barcelona" (16411808)»; Premi Mercó Rodoreda, a
Roser Porta Espluga per «Mercó
Rodoreda,
humorista»;
Premi
internacional Ferran Sunyer i Balaguer de matemátiques, a Juan J.
Morales-Ruiz per «Differential

Galois Theory and Non-integrability of Hamiltonian Systems»;
Premi Miquel Mas Molas a la
investigació tóxtil, a M. Rueda
Rueda per «Estudio comparativo
entre una sábana de calada y una
de tejido de punto por urdimbre»;
Premi Catalunya d'economia, a
Ernest Reig Martínez per «Capita
lización y crecimiento de la eco
nomía catalana 1955-1995»; Premi
de la Institució Catalana d'Estudis
Agraris, a Iris Frigolé Vilaró per
«Una metodologia per a la generalització automatitzada de mapes
detallats de sois: Aplicació al full
360-1-2 Bellvís del Mapa de sois de
Catalunya 1:25.000», accóssits a
Neus Martí i Sanz per «Evolució de
la práctica arrosserà al delta de
l'Ebre: Consideracions per a una
gestió agroambiental» i a «Alexandra Chavarria i Arnau per «El món
rural al llevant de la Tarraconesa
durant l'antiguitat tardana»; Premi
de la Institució Catalana d'História
Natural, a Núria Sanz Ball-llosera
per «Anàlisi electroforètica de la
truita comuna, Salmo trutta, a la
conca alta de la Noguera Ribagorgana», accèssit a Montserrat Badia i
Vila per «L'anàlisi del paisatge
vegetal i la seva aplicació a l'ordenament municipal: El cas de
Torello (Osona)»; Premi de la Societat Catalana d'Estudis Histories, a
Alexandra Chavarria i Arnau per «El
món rural al llevant de la Tarraco
nesa durant l'antiguitat tardana»;
Premi de la Societat Catalana de
Biologia, a Antoni Vaierò Cabré per
«Aspectes neurobiològics de la
lesió i la regenerado del sistema
nervios perifèric: Una aproximado
neurofundonal i terapèutica»,
accóssits a Eva M. Tomás Falcó per
«Arquitectura molecular de les
vesícules d'emmagatzematge del
transportador de glucosa Glut4:
Identificació de la fosfoproteTna
p110» i a Jordi Martínez i Viialta per
«Conductivitat hidráulica, embo
lisme i resistóncia a la sequera en
Quercus ilex i Phillyrea latofolia»;
Premi de la Societat Catalana de
Matemátiques, a Francesc Bars
Cortina per «Determinado de les
corbes Xo (N) biel-líptiques»,
accèssit a Ramon Antoine Riolobos
per «Anells repetitius»; Premi
Societat Catalana de Química, a
Antoni Solsona i Palau per «Compostos ambifílics: Noves vies sintótiques, estudis d'agregació i possibles aplicacions com a radiofármacs», accóssits a José Besora
Moral per «Sintesi i caracterització
estructural de complexos de Zn(ll),

Ni(ll) i Cu(ll) amb el lligand (2dimetilaminoetil)
metilditiocarbamat: Aplicado de l'espectroscópia de RSE a l'estudi del complex
de Cu(ll)» i a Esther de la Encarna
ción Gradailla per «Sintesi i aplica
cions catalítiques de complexos
arens de rutenil(ll) amb lligands
fosfina»; Premi de la Societat Cata
lana de Tecnologia, a David
Jiménez Jiménez per «Un sensor
òptic interferomètric en tecnologia
de silici per a mesurar indexs de
refracció»; Premi Jordi Porta i Jué
de la Societat Catalana de Fisica, a
Joan Marc Rufí i Tatjer per «De
gradado de transistor NMOSFET
submicrònics per efecte de porta
dor calents»; Premi Lluís Casassas i
Simó de la Societat Catalana de
Geografia, accóssits a Jordi Nadal i
Tersa per «Efectes de l'abandonament deis camps de conreu en
els sòls del Pare Naturai de Sant
Lloreng del Munt i Serra de l'Obac:
Proposta metodològica», a Iris
Frigolé i Vilaró per «Una meto
dologia per a la generalització
automatitzada de mapes detallats
de sòls: aplicació al full 36o-1-2
Bellvís del Mapa de sòls de
Catalunya 1:25.000» i a Anna Ortiz
i Guitart per «La flexibilitat laboral
de les dones al sector del comen; a
Barcelona»; Borses d'estudi Generalitat de Catalunya, a Brian Aivars
Catlos (Canadá) pel projecte «Els
vencedor i els venguts: Cristians i
musulmans a la corona catalanoaragonesa, segles XI-XIII», a Witold
Jan Maciejewski (Polònia) pel
projecte «Elaborado d'un diccionari català-polonès, polonés català» i
a Christian Munch (Alemanya) pel
projecte «Desenvolupament de la
competència escrita a Catalunya
com a resultat de la politica
lingüística des del 1975»; Borsa
d'estudi Abelard Fàbrega, a Xavier
Sanahuja Anguera pel projecte «La
moneda catalana del segle XVI»;
Borsa d'estudi Eusko-lkaskuntza Institut d'Estudis Catalans, a M.
Pilar Ferriol i Bruixola pel projecte
«Anàlisi de les possibles isoglosses
bascocatalanes a la Catalunya
nordoccidental. El testimoni topo
nimie, literari i patrimonial».

pí i un segon accèssit a «La frágil
senyoreta» de Josep Valor i Gadea.

VEREDICTE DEL PREMI ENRIC
BAYERRI
El jurât format per Ramon
Miravall i Dolç, Salvador-J. Rovira i
Gomez, Josep M. Sans i Travé, Lluís
Pegueroles i Arinyô i Joan F.
Cabestany i Fort ha atorgat el
premi a «Catàleg d'autors i obres
tortosines impreses manuscrites
(1475-1800)» d'Enric Querol i Coll.

VEREDICTE
DEL
CONCURS
PAPER DE MÚSICA
El jurat format per Antoni RosMarbá, Albert Attenelle, César
Calmell, Benet Casablancas, Jaume
Cortadellas, Rasvan Neculai, Oriol
Romani, Enriqueta Tarrés i Manuel
Villuendas ha escollit com a
guanyadors del concurs Isaac
Rodríguez i Mireia Fornells.

ALTRES CONVOCATÓRIES PUBLICADES A «SERRA D'OR» EL
TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 DE JULIOL I EL 15
DE SETEMBRE
Premi de recerca Doctor Joan
Mercader, deis Premis Ciutat d'lgualada (vegeu «S. d'O.», juny 1998).
Premi d'investigació Jaume Caresmar, deis Premis Ciutat d'lgualada
(juny 1998).
XIV premis literaris d'investigació
Ciutat d'Elx (maig 1998).
Premi lluro de monografía histó
rica (maig 1998).
Premis Leandre Colomer sobre la
historia de Catalunya a l'ensenyament (maig 1998).
XIX premis literaris de Calldetenes
(juny 1998).
Premi Ciutat de Terrassa, Agustí
Bartra d'assaig sobre poesía (juny
1998).
Premi de recitació Manuel Mateu i
Premi d'art informátic Jaume
Graells, deis Premis Ciutat d'lgua
lada (juny 1998).
Premi Fundació Caixa de Manresa
1998 (juny 1998).
Programes i Beques de la Fundació Caixa de Sabadell (juny 1998).

VEREDICTE DELS PREMIS JOAN
CID I MULET
El jurat format per Joan-Josep
Rovira i Climent, Josep Panisello i
Chavarria, Daniel Arasa i Fava i
Vicent Pellicer i Oller ha atorgat el
premi a «Anälisi final» d'Albert
Garcia, un primer accesit a «Signes
detempesta» de Miquel Lopez Cres-
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PELS CAMINS DE LA TERRA

La gran Església i la petita comunitat cristiana
per

Teodor Suau

a memoria de la Pentecosta és text a la memoria de l’eucaristia (Jn
sempre una bona ocasió per a 21,1-14). Després, el conegut diàleg
la reflexió sobre un dels temes entre Pere i Jesús, amb el qual queda
més intéressants de la vida cristiana:
la
confirmât
com a pastor del ramat del
tensió creadora que es dona entre ressuscitât (Jn 21,15-19). Finalment,
l’Església universal, que els Pares una estranya referencia al «deixeble
anomenaren «la católica», i cada una que Jesús estimava» (Jn 21,20-23), que
de les comunitats locals que la s’allarga en els dos versets que clouen
constitueixen. Una relació no sempre definitivament el quart evangeli.
fácil, sobretot en la práctica, però que
Mirent de prendre nota d’alguns
en la seva tensió revela el sentit més details significatius. El conjunt deis
pregón de l’Encarnació.
deixebles, tampoc Pere, no son
El testimoniatge del Nou Testament capaços de reconèixer Jesús quan es
ens aporta dades prou significatives dirigeix a élis. Sols «el deixeble que
perqué puguem constatar amb alegría Jesús estimava» (v.7) és capaç de dir a
que es tracta d’un problema nascut Pere: «Es el Senyor.» I és gràcies al
gairebé l’endemà de la resurrecció del testimoniatge d’aquest que Pere, refiat
Senyor. I, com sempre, assenyala per en eli, es llança a l’aigua per acostar-se
als cristians de tots els temps la a Jesús, que espera a la vorera.
direcció autèntica de la solució dels
Respectuós amb la figura del
possibles conflictes que es puguin Primer deis Apòstols, l’autor li
presentar.
reconeix el primat a l’hora d’acostar
L’evangeli de Joan, escrit cap al les xarxes plenes de peix al Ressuscitât
final del segle primer de la nostra
(v. 11). Però recorda dues coses de
historia, és un testimoniatge im- cabdal importància: és la veu de la
millorable del que diem: el seu origen, petita comunitat representada pel
cal cercar-lo en una comunitat que té «deixeble que Jesús estimava» la que
problèmes a l’hora de rebre el reco- dona nom a l’experièneia tinguda i
neixement de la gran Església per descobreix Jesús en el desconegut que
causes que ara no podem esbrinar.
els parla. Sense aquesta veu, Pere tal
L’autor crea la figura del «deixeble que vegada no hauria sabut descobrir-lo. I
Jesús estimava» per simbolitzar el grup hauria passât de llarg. Segona cosa: és
de qué ell mateix forma part. I, gràcies al crit del company de barca
d’aquesta manera, estableix una con que Pere troba la força per a llançar-se
frontado molt ben assolida des del al mar i apropar-se aixi al seu Senyor.
punt de vista literari i teologie entre
Una doble imatge piena de
aquest i Pere, esdevingut en els seus conseqüències eclesials. Sense la veu
sucOacessors, després de la caiguda de del petit, del diferent, del que no acaba
Jerusalem, el cap únic reconegut de d’ésser reconegut perqué presenta
l’Església universal.
diferències en el si de la gran Església,
Tal vegada no hi hagi cap text l’autoritat no troba el carni plenament
millor per a explicar el tema de qué correcte que la posa al servei del seu
tractem que l’últim capítol del text de únic Senyor. En positiu: l’altre, el
Joan, que com una mena d’apéndix és diferent, que només pot aportar com a
redactat amb la finalitat de deixar les garanda el fet de saber-se estimât per
coses clares sobre aquest punt.
Jesús —i no oblidem que el Senyor ha
Recordem-ne l’estructura: l’ùltima dit ben dar que els seu estimats
aparició ais deixebles, descrita en la primers són els pobres, els marginats,
forma d’una pescada miraculosa i els petits, els qui no són deis
d’un menjar amb el Senyor que obri el nostres...— i sois perqué aixi ho ha
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volgut el Senyor, és un deis éléments
decisius en la difícil tasca de
col-laborar amb la vinguda del Regne,
ùnica missió de l’Església en el món.
L’escolta del que diuen i fan aquests
germans amb dificultáis per a sentir-se
intégrais en la Gran Comunitat no
minva gens l’autoritat de Pere:
simplement el fa més capaç d’acollir la
convidada del Ressuscitât: «Veniu a
menjar» (v. 12). És a dir: celebrem
l’eucaristia!
Prosseguim.
En correspondència amb la triple
negació de Pere, aportada pels quatte
evangelis sense excepció, Jesús
interroga Simó Pere i li proporciona
l’ocasió de proclamar també tres
vegades el seu amor per Jesús.
Una memòria corprenedora de
quelcom que ens convé no oblidar
mai: l’ùnica fonamentació possible de
l’autoritat en el si del grup cristià és
l’amor del qui l’exerceix. Un amor que
esdevé provat per la realitat del pecat.
I que sols en la capacitat de perdo de
Jesús Ressuscitât, i no en les pròpies
capacitats de liderat, troba el seu
contingut. El que introdueix en
l’exercici de la funció dirigent una
reserva constant que hauria d’impedir
l’autoritarisme, el monolitisme doc
trinal, la imposició de formes i
maneres que no respecten la diferència, l’acceptació del servilisme o de
l’adulació, tot i que fora en termes
aparentment tenyits d’obedièneia.
Perqué, diguem-ho una vegada més,
l’únic fonament de l’autoritat cristiana
—allò que fa Pere capaç de realitzar la
missió de pasturar les ovelles de
Jesús— és la verificació quotidiana de
la seva capacitat de fidelitat a l’amor.
Sense oblidar la negació radical —tres
vegades!— com a possibilitat, dones
com a quelcom a tenir molt présent.
Allò que ajudarà Pere en la seva funció
será un doble punt de referèneia: La
memoria de la seva tralcio, per a
saber-se també eli «servent inútil», rie
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sois del perdo graciosament rebut
d’un Déu que, perqué estima sense
mesura, es disposa a correr el rise de
confiar sense mesura en la fragilitat
humana. I, en segon Hoc, la capacitai
d’acollir, integrar, assumir, escoltar, la
veu de la petita comunitat que encara
no ha trobat el so comú en el càntic de
la lloança de l’Església.
Per acabar: Pere es preocupa per la
sort del «deixeble estimât, que durant
el sopar havia reclinat el cap sobre el
pit de Jesús i li havia preguntat
“Senyor: qui és el qui et traeix?”».
Paraules plenes de tendresa i que sens
dubte volen expressar la qualitat de
l’amor present en la comunitat
representada pel deixeble. I que,
tanmateix, esdevé la seva única carta
credencial a l’hora de respondre a les
exigéncies de l’autoritat eclesial del
moment. I, molt curiosament, Pere
rep una de les tantes paraules del seu
Mestre que no el fan quedar gaire bé.
I a les quais ja es troba prou avesat,
d’acord amb el text evangèlic: «...qué
hi tens a dir? Tu, segueix-me!»
Vet aquí una última precisió. Es ben
cert que a Pere correspon vetllar per la
sort i la vida dels qui han estât
encomanats pel mateix Jesús a la seva
caritat. I que ha de fer-ho amb la
màxima cura possible. Però mai per
substituir la llibertat amb qué Jesús es
fa present en la historia i que ningù
fora del seu Esperii no pot controlar.
Mai per posar-se en Hoc del seu
Senyor, del qual és humil servidor:
pastor és tasca d’esclaus, no sinònim
de dignitat! El que li cal a Pere és
radicalitzar el seu seguiment. I aquí hi
ha la seva primordial tasca. Cada dia
esdevenir més i més bon deixeble.
Cada dia fer més seus els sentiments
del Crist, que són actituds de servei,
de gratuïtat, de do de la vida,
d’integració i unitat, de posar tot el
que és i el que val al servei de la Bona
Nova. Mai de força ni d’imposiciô ni
de condemna.
Podem resumir: la gran Església
realitza la seva funció quan acosta els
germans de cada petita comunitat al
Crist. Quan els convoca per celebrar
l’eucaristia en l’amor. Quan fa
possible el perdo. Quan ajuda a
radicalitzar-se en el seguiment tots els
seus membres. En cas contrari,
s’exposa a rebre el retret del seu
Senyor a Pere: «A tu, què t’importa, si
jo vull que aquest es quedi —i no tu!—
fins que jo torni?»4
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El pare Gregori Estrada
MONJO I MÚSIC
per

Sebastià Benet

El curriculum del pare Estrada —nascut a Manresa el 1918—
seria matèria suficient per a omplir moites pàgines. Cal,
dones, correr el rise d'oblidar alguna dada en les dues vessants de la seva vida: la del monjo —que va començar a
Montserrat el 1934— i la del músic, que es va iniciar abans a
Montserrat mateix quan va entrar a l'escolania el 1926. El
1941 és ordenat sacerdot després de cursar els estudis eclesiàstics a Montserrat, a Alemanya i a Roma. Els estudis
musicals —orgue, harmonia, contrapunt i fuga—, els començà
al Conservatori del Liceu abans de la guerra civil, i posteriorment amb Josep Barberà i Cristòfor Taltabull i, a Paris,
amb André Marchai i Charles Koechlin. A mitjan anys
cinquanta el monjo Gregori Estrada comença a exercir l'ofici
de músic i dirigeix l'Escolania durant un temps. I ja no ha
parat. Ha preparai edicions d'obres de mùsics montserratins,
ha creat les Trobades d'Animadors de Cant per a la Liturgia,
ha donat concerts d'orgue i ha enregistrât diversos discos, ha
estât president de la Societat Catalana de Musicologia,
compon i edita cants en català per a la litúrgia, i actualment
dirigeix el cor deis monjos, i continua estudiant els cants i les
danses del Llibre Vermeil de Montserrat.
Abans de començar la conversa he d'advertir que, pel fet
d'estar inclosa a la secció «Fe i pensament», i en coincidir en
el pare Estrada la temàtica religiosa amb la musical, que
també m'interessa especialment, corro el rise de faltar a
l'objectivitat plantejant des de la perspectiva musical temes
bàsicament religiosos. Espero que el pare Estrada m'ajudarà a
vèneer aquesta temptació amb la seva amabilitat.
[507] 11
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—Per parlar de música religiosa em
sembla inevitable referir-nos per
separat als condicionaments musi
cals i als religiosos. La música
actual, tant en la versió culta com
en la popular, no és gaire propera a
l'ámbit de la religió. Com és que els
compositors actuals no creen obres
per al cuite? S'han allunyat de
l'Església, o l'Església s'ha allunyat
d'ells? A quines causes atribuTu
aquesta situació?

—L’Església invita els artistes a
col-laborar en la Litúrgia. En emmirallar-se en la tradició, els compositors
es troben amb una producció musical
multisecular, abundant i rica, però que
ja no sempre respon a l’evolució de la
nostra litúrgia d’ara.
—Pel que fa als condicionaments
religiosos, és possible parlar de mú
sica litúrgica sense referir-nos a la
reforma del Concili Vaticà II, i sense
plantejar-nos les conseqüéncies de
l'abandó del llatí i del cant gre
goria? Ara es magnifica aquest
cant, però, amb l'excepció d'alguns
monestirs, a la majoria de temples
el gregoria es cantava d'una mane
ra abominable.

—La Constitució del Vaticà II sobre
la Sagrada Litúrgia amplia el que, al
tombant dels segles XIX i XX, el
moviment litúrgic havia iniciat. El
Concili té el cant gregoria com a propi
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«Actualment el cant
gregoria, en les
seves peces
autèntiques, és cada
dia més valorat.»

de la litúrgia romana amb preferencia
en les celebracions en llatí, però admet
també per a la litúrgia les llengües
vernacles. Actualment el cant gregoriá, en les seves peces autèntiques,
és cada dia més valorat. El cant en les
llengües vernacles, de creació proble
mática ais inicis, ha entrât en la
litúrgia en detriment de l’ús del «trésor
musical» en llatí, tant gregoria com
polifonie medieval, clàssic o romàntic.
Ara cal una apreciació justa, quali
tativa i litúrgica, tant d’aquest «trésor
musical» com del cant en llengua
vernacla.
—La problemática de la música
litúrgica, és d'ordre musical o reli
giös?

—Musical, ja que cal una tècnica
musical apta perqué el cant i la música
puguin integrar-se en la litúrgia.

Religiös, i concretament litúrgic: la
litúrgia hauria de ser més compresa i
viscuda. La creativitat no és suficient
si no está fonamentada en una fonda
comprensió litúrgica.
—L'obertura al món del Vaticä ¡I no
s'ha consolidat, la reforma litúrgica
no s'ha adaptat ais signes deis
temps i per a molts cristians la
litúrgia ha deixat de ser signi
ficativa. En aquest context, quina
és la funció de la música?

—La funció de la música en la li
túrgia és fer participar de la litúrgia la
comunitat cristiana també amb l’expressió sublimada del cant i de la
música. La renovació que aporta el
Vaticá II és un fet indiscutible. La
reforma litúrgica del Concili respon a
la mentalitat comentada a elaborar
anteriorment pels liturgistes. Dintre
d’aquesta mentalitat, a principis del
segle XX, el papa sant Pius X va dictar
unes línies per al cant sagrat basades
en la santedat i en l’art del cant
gregoria i en la participació deis
cristians en la litúrgia. La consolidació
d’aquesta mentalitat, assumida i
ampliada peí Vaticá II, demana temps,
potser generacions, també entre els
artistes, els compositors i els intérprets. Es una evolució normal, en el
lapse de la qual es pot endevinar que
la práctica litúrgica s’obrirá també a
nous camins.
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—Quins trets creieu que tindran
aquests nous camins.

—Naturalment, com en totes les
activitats humanes, la práctica litúr
gica evolucionará. Se’m fa difícil
predir-ne el com; m’estimo més expressar-ne el desig: que evolucioni en
qualitat. Una qualitat litúrgicament,
pastoralment i artísticament sòlida i al
mateix temps comunicativa. Ho veig
factible si els liturgistes, els pastoralistes i els artistes ho viuen i hi
treballen a fons, en íntima col-laboració. La receptivitat d’aquesta litúrgia,
la veig possible si en la nostra comunitat cristiana es viu el fet fonamental de
la fe en comprensió, entusiasme i il-lusió per a la celebració eclesial i
comunitària de la litúrgia.

«La funció de la
música en la litúrgia
és fer participar de la
liturgia la comunitat
cristiana també amb
l'expressió sublimada
del eant i de la
mùsica.»

—És necessària la música litúrgica?
La música pot aportar solemnitat
ais ritus, però, no en pot destorbar
la comprensió del sentit profund?

—Cai reconèixer l'esforg que s'ha
fet per constituir un nou repertori
de cants liturgics. Creieu que s'ha
aconseguit en generai una acceptable qualitat musical?

—En tota acciò litúrgica la
vivència religiosa és bàsica. Hi ha
moments en els quals el cant té un
paper important. És evident que no
tothom en tindrà la mateixa re
ceptivitat. Cal una compenetració
amb la comunitat celebrant i una
adequació de la mùsica a la fmalitat
litùrgica. El cant hi és, i ha de ser-hi,
una part integrant. Desentonada si
no s’adequava a la celebració li
tùrgica.

—La qualitat del nou repertori de
cants litùrgics és encara una
assignatura pendent. S’hauria d’exigir
qualitat en l’elecció deis textos i de la
mùsica, tant en la funcionalitat
litùrgica com en la composició i en
l’execució. A més de compondre per
als cors parroquials o per a les corals
(a veus soles o amb instruments), els
compositors haurien de tenir en
compte l’assemblea, el poble que, en
alguns moments, és un nouvingut com
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a intèrpret. La participació activa de
l’assemblea demana la dedicació al
cant popular. El nivell musical per a
l’assemblea del poble ha de ser sempre
de qualitat, però possible. No es pot
exigir al poble el mateix nivell que
s’exigeix a una bona Capella de
mùsica o a una coral.
Amb referència a l’execució del
cant de l’assemblea, des de l’any 1970
lesTrobades d’Animadors de Cant per
a la Litùrgia, a Montserrat, han ofert
als animadors del cant en la litùrgia,
en el nivell popular, la possibilitat
d’una formació en la selecció, en
l’estudi i en la direcció d’un repertori.
—A vegades l'ambient que es crea
abans de la missa amb els assaigs de
cants no ajuda gens a concentrar-se
en la preparació de la celebració, i
sovint el paper del director dels
cants —a vegades encara amb la
guitarra!— esdevé més important
que el del celebrant. Cai ampliar
constantment el repertori de cants?
Per què s'ha oblidat, per exemple,
el Credo de mossèn Romeu?

—L’assaig dels cants de la cele
bració hauria d’ajudar l’assemblea a
concentrar-se. La renovació dels cants
s’ha d’ajustar a les possibilitats de
l’assemblea. Seria bo poder cantar
sempre els textos del Missal o de la
Litùrgia de les hores, però això no
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sempre és possible. A voltes caldrà
repetir alguns cants, cosa que, per
altra banda, mentre es tracti de cants
de qualitat litúrgica i musical, també
és un fet positiu, perqué ajuda a
retenir-ne la memòria.
El Credo de mossèn Romeu se
serveix de la traducció catalana del
Credo antic anomenat «Simbol dels
apòstols», amb un afegitó que li fa dir:
«Cree en l’Esperit Sant, la santa Mare
Església católica, apostòlica i romana»,
afegitó {apostòlica i romana) que el
mateix Missal romà-català no té. A
partir de la incorporació al Missal
romà d’aquest text del «Simbol dels
apòstols», a més del text del Credo
nicenoconstantinopolità que ja hi
havia, la mùsica de mossèn Romeu es
canta en força llocs de Catalunya.
—Per què s'han adoptat espirituals
negres i no cap melodia del rie
folklore tradicional català?

—Suposo que els qui van promoure
els espirituals negres ho van fer amb
l’esperança que fossin aptes com a
cants populars per a la litùrgia. Però
em sembla que ni en el ritme ni en el
text no hi encaixen. El nostre poblé en
deforma el ritme, i el text no s’adiu
gaire a la funcionalitat litúrgica. El folk
lore tradicional català posseeix melo
dies de gran beilesa, però, en general,
amb textos no litúrgics. Conec alguns
cants de creació actual per a la litùrgia
en català que s’hi han inspirat.
—Una altra cosa és el sentit religiös
que pot tenir una obra musical que
no està destinada al culte. La
historia de la música n'ha donat
exemples genials, però ara tampoc
no se'n donen gaires. A què ho
atribuïu?

•—A la nostra època també es donen
casos de composicions musicals amb
tema religiös, encara que no sempre
amb una funcionalitat litúrgica actual.
No els conec pas tots. Se’n poden citar
alguns: el «Parenostre» de RimskiKorsakov, de la litùrgia eslava, adaptat
a moites llengües de tot el món, un
dels cants litúrgics nous més divulgáis.
D’entre les moites composicions presentades i executades a Montserrat en
els Encontres Internationals de Com
positors per a la Litùrgia promoguts
pel pare Ireneu Segarra, es poden
mencionar: la «Missa de la Nativitat de
Maria» d’Ernst Krenek, les «Vespres
de la Nativitat de Maria» de Petr Eben
(aqüestes dues marquen un esforç
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d’adaptaciô a les estructures de la
reforma litùrgica actual) i la «Vigilia de
Pentecosta» de Vic Nees. A part
d’aquests Encontres es poden citar: el
«Pater noster» i l’«Ave Maria» d’Igor
Stravinski, la «Missa», la «Simfonia
dels Salms» i els «Threni» del mateix
autor, la «Passiô segons sant Lluc» de
Krzysztof Penderecki, el cant «O
Sacrum Convivium» d’Olivier Mes
siaen, la gran obra sobre sant Francesc
d’Assis i la producciô per a orgue del
mateix autor, «L’Orgue Mystique» de

«La qualitat del nou
repertori de cants
liturgies es encara
una assignatura
pendent.»

♦
«EI folklore
tradicional catala
posseeix melodies
de gran bellesa,
perd, en general,
amb textos no
liturgies.»

Charles Tournemire, etc. A casa nostra
podriem citar, entre d’altres: l’obra
montserratina d’Antoni Nicolau, les
«Salves montserratines» i altres obres
d’Antoni Pérez Moya, tots els cants de
Pau Casals fets per a Montserrat, una
sèrie de «Salves montserratines» i altres
composicions de Cristófor Taltabull, les
obres religiöses de Frédéric Mompou i
de Francesc Civil, «La Creació» de
Joaquim Homs, «El Llibre Vermeil» i el
«Requiem» de Xavier Benguerel, els
«Improperis» de Josep Soler, unes
«Vespres» de Salvador Pueyo, etc. No
conec proti tota aquesta producció,
però no és arriscat dir que tant entre els
compositors estrangers com entre els de
casa la llista seria llarga. Una altra
qüestió seria saber quina dificultat
presenten, quina difusió han tingut i
quina acceptació han merescut.

—La recuperació actual del cant
gregoriá per mitjà de dises, creieu
que té algún sentit religiós?

—En alguns casos, sí, però en la
majoria, no. La gran sortida inter
nacional que han tingut pot explicar
se per la força d’un màrqueting
començat amb sort i continuat amb
traça, i també pel mateix caire reposât
del cant gregorià, en el qual no hi ha
estridèneies mélodiques ni ritmes
persistents i aclaparadors d’un baix
obstinat. Tant de bo que, tot i no haver
sortit d’un sentit religiós, aquesta
aproximació al cant gregorià fos en bé
de la nostra societat.
Potser els monjos no se n’adonen gaire, però, per als que
vivim enmig de l’enrenou urbà,
entrar a l’església del monestir de
Montserrat mentre canten els
escolans i els monjos és com obrir
una finestra màgica a una realitat
intemporal, en la qual es com
binen l’estètica i el culte amb un
encert i un equilibri extraordinaris, i deis quais se’m fa difícil
destriar l’emoció artistica de la
devoció religiosa. Sigui com sigui,
és una obra d’art que enyorem els
que només podem acudir habitualment a cerimónies confegides
amb pocs mitjans o amb criteris
poc encertats. L’experiéncia reli
giosa no és del mateix ordre que
l’experiéncia artística, però totes
dues ens obren àmbits que van
més enllà del món material, i estic
segur que una música litúrgica de
qualitat pot portar-nos fins al llindar de la transcendència. El Con
cili Vaticà II, en adoptar les
llengües vulgars per a la litùrgia,
va proposar un repte difícil als
liturgistes i ais mùsics, que s’ha
acumulat a la problemàtica evolució de la mùsica contemporània,
tant la culta com la popular, des
prés de la revolució dodecatònica.
Els mùsics de Montserrat van
acceptar el repte, i d’allà han
sortit repertoris de cants adéquats
per als nous temps, per a ajudar eji
les celebracions deis temples de
l’àmbit lingüístic català.
Certament, el monjo Gregori
Estrada ha fet de religió i mùsica
una sintesi admirable, en una ùni
ca opció vital que s’ha projectat a
tot Catalunya, coherent amb la
vocació secular de Montserrat.♦
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La darrera crida
per

n mal costum, que abans inaugura en nosaltres un dinamisme
potser no era tan dolent com de mort i un dinamisme de vida. Sant
ara ens pot semblar, fou el Basili pot dir que tota la vida humana
propòsit força estès de fer venir porésdeel moment del baptisme. Aquest
la mort per ajudar la salvaciô dels acompliment del baptisme demana la
homes: qui viu amb por, no farà un mort.
Confesso que em sentó incomode
pas en fais. Ja ho diu l’escriptura: «En
el que fas, recorda’t de les teves llegint les paraules de comiat d’un
bisbe que sabia que es moria: «Tots
darreries, i no pecaràs» (Sir 7,36).
Aquest text, al quai podriem afegir, recordeu que Jesús va morir a la creu i
del mateix Eclesiàstic, 14,12,3,1-4 i que poc abans d’expirar llançà un
d’altres, era una garantia que feia venir “crit” anguniôs que estremi la terra
por de la mort i, de retop, es convertia (Mc 15,38). Jo pensó, amb altres
en un favor per al pecador. Però és un entesos, que aquest clam de Jesús a
text que en l’hebreu no diu el mateix l’hora de la seva mort és el mateix
que en la versió grega, del qual està “crit” misterios i permanent del Déu
près. L’hebreu no parla de darreries, Pare que, impotent davant els homes
sino que simplement diu: «En les teves lliures, veu com es perden tôt dansant
una dansa boja i desbridada de folls.»
accions considera el final.»
Amb tôt el respecte pel bisbe que
Sembla que vol ajudar a no perdre
ànim en les dificultats que portarà parlava així i pels altres entesos, no hi
l’exercici de les bones obres que pue estar d’acord. Es molt gros, allô
que diuen: que Déu respecta l’home i,
l’autor ha descrit abans.
Es cosa certa, tanmateix, que els pel respecte que li té, mai no el força
autors espirituals sovint han insistit en la seva llibertat; i, com que no el
sense mesura i sense criteri en els força, no pot ficar-se en les decisions
horrors de la mort i n’han fet una que l’home pren lliurement, encara
arma al servei de la conversiô dels que aqüestes decisions el duguin a
pecadors. Com que l’home no pot separar-se de Déu. I l’home àdhuc pot
esquivar la mort, aquesta ha esde- arribar a perdre’s pel gran respecte
vingut la darrera arma dels predica- que Déu li té i li mostra.
Per mi que el contingut de la Bona
dors moralistes. La bona voluntat era
évident, però aquest recurs no és prou Nova no pot ser un Déu que respecta
evangèlici no es pot abusar de la por fins a aquests extrems l’home, sinô un
animal perquè la mort tingui un sentit Déu que el salva àdhuc de la seva
cristià.
foraviada llibertat. Déu, més que
Com diu Müller, cal alliberar-nos respectar l’home, l’estima. I tots
del complex del Dies irae, que té uns sabem quines coses més estranyes no
tons individualistes que esgarrifen: arriba a fer l’amor!
Tôt plegat em duu a esclatar en
«Quan siguin confosos els maleïts / i
destinats al foc etern, / crideu-me amb aquest clam fervent: «Pare i Senyor,
Salvador: força’m tant com vulguis,
els beneïts.»
La realitat darrera de l’home, en el tant com et sigui necessari. No cal que
sentit més interior, és l’obra de la em tinguis tant de respecte com
salvaciô de Jesucrist. Cal tenir présent alguns sentó que diuen, quan la meva
el «partit près» de misericòrdia del diguem-ne llibertat s’entossudeix per
Jutge divi.
mais camins!» Pobre de mi! Com
Una inscripció cristiana antiga es Simone Weil, necessito un Déu que, si
mira la mort d’una altra manera quan cal, se m’endugui per força. [Respir
diu: Mors complevit baptismum [La mor 384.]
és l’acompliment del baptisme], El
Si hom té por que la vida perdi
baptisme, participació a la mort i a la valor, si no pot decidir amb els seus
resurrecció del Crist (Rm 6,3-11), actes, al marge de Déu, sobre la
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Miquel Estrade

salvaciô de l’home, tirem per terra un
concepte tan fonamental com la
gratuïtat i privem del seu esclat infinit
l’amor salvador de Déu. La idea de
gratuïtat, si ha de tenir sentit de debô,
no s’ha de limitar a la primera crida,
sino també a la darrera i a les
conseqüències que en deriven.
Em sento molt més de gust amb
aqüestes paraules del pare Valensin,
que són una confessio:
«Aquests són els sentiments que
voldria tenir a l’hora de la mort (i que
ja tinc ara!): pensar que descobriré la
Tendresa. Es impossible que Déu em
defraudi; és gros només de pensar-ho!
Jo m’hi presentaré i li diré: No
m’agafo en res, sino en el fet d’haver
cregut en la vostra bonesa. Aquí hi ha,
certament, la meva força, tota la meva
força. Si això m’abandonava, si
aquesta confiança en l’amor em
deixava, tot s’hauria acabat, ja que tinc
la sensació de no valer, sobrenaturalment, res de res; i, si per a tenir la
félicitât cal ser-ne digne, és qüestió de
renunciar-hi. Però, com més va, més
veig que tinc raó de representar-me el
meu Pare com la Indulgènza infinita.
I que els mestres de la vida espiritual
diguin el que vulguin, que parlin de
justicia, d’exigències, de pors: el meu
jutge és aquell que cada dia pujava al
terrât i mirava a l’horitzó si tornava el
fili pròdig.
»Oh Pare, gràcies perquè m’estimeu! I no sóc pas jo qui us cridará que
en sóc indigne! En tot cas, estimar-me
a mi, tai com sóc, això és digne de Vós,
digne de l’amor essencial, digne de
l’amor essencialment gratuit! [...]. Hi
ha pobres teòlegs que tenen com por
(sense confessar-s’ho) de fer Déu
massa bo, és a dir, massa bonic. “És
bo, però no és feble”, que diuen. Però
una bondat que no va fins a una certa
feblesa (això que el nostre enduriment
anomena feblesa) és la bondat d’aquell qui té por d’encoratjar en els
captaires la peresa i sospesa la seva
almoina. Feble per amor, si n’és de
gran i de bo, el meu Pare! La creu en
dona testimoni.»
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Jesucrist ha vençut la mort. La mort
ja no té domini sobre nosaltres, ja no
té la darrera paraula. La darrera
paraula, la definitiva, és una paraula
de vida.
L’eucaristía, en fer-nos combregar
en la pasqua del Crist, nodreix en
nosaltres el comportament pasqual
que iniciá el baptisme. És la mort del
Senyor que proclamem cada vegada
que mengem el pa i bevem de la copa
(cf.. ICo 11,26), pero és també la
nostra mort i la nostra resurrecció que
ens anunciem a nosaltres mateixos.
La pasqua és la victoria de la vida
sobre la mort. En el Crist ressuscitât
tôt és vida, tota vida és en ell. Mentre
vivim anem éliminant els gérmens de
mort que portem al cor, perqué un dia
pugui ser també tot vida en nosaltres
(H. 56).
La decisió de l’amo del sembrat de
deixar que creixin alhora el blat i el jull
(cf. Mt 13,24-39) és senyal de poder i
de força alhora que de bondat. Está
segur que al final, quan la mort, el darrer enemic (cf. ICo 15,26), será vençuda, podrá destriar el bé del mal: Més
que destriar-los, transformará el mal en
bé. El moment de la mort és el moment
de la gràcia (H. 97). Els mossos no
podien sino arrencar; el senyor era
capaç de transformar!
Per mantenir el sentit de la mort en
aquesta finia, m’uneixo a la senzilla
oració d’En Josep Miracle: «De la vida
i de la mort / doneu-me sempre l’hora
clara; / feu que visqui sense tara; / feu
que mori sense tort.»

SERRA
DOR
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Es pot ocultar la mort no parlantne, o parlant-ne excessivament, en el
tabu o en la xerrameca. Totes dues
maneres són una barrera i una
pantalla que amaguen el sobreviure.
I encara es pot amagar la mort no
fent correctament l’acompanyament
del malalt. La por de la mort ha fet
venir la por dels darrers sagraments,
sobretot de la unció dels malalts, de
l’extremaunciô, que es deia fins no fa
gaire. En moites families era paraula
sagrada: «Que no se n’adoni!» Era
transformar el sagrament en màgia.
Que se’ns obrin els ulls el dia de la
darrera crida no serà cap màgia: serà
simplement que el goig i la pau de la
Pasqua eterna faran esclatar els
gèrmens de pau i de joia que, per molt
amagats i desfigurats que els tingui, tot
home porta. No per mèrits de cap
mena, Déu nos en guardi, sino per
pura gràcia del Déu que, per amor,
ens ha creats tots a la seva imatge.
Davant la duresa de la mort, hi ha
dret de creure en miracles, i aixi
s’enfronten el pessimisme dels metges
i l’optimisme de la fe. Gairebé sempre
tenen raô els metges, però la fe no ha
perdut el seu optimisme, només li ha
canviat el registre. Fins al darrer
moment, hom creu que el miracle es
farà, i la pregària continua. I el miracle
s’ha fet, però d’una altra manera: el
pas de la configuraciô en la mort de
Jesucrist a la configuraciô en la seva
resurrecció.
És un misteri davant el quai la ment
humana queda esbalaïda, però no

escandalitzada, perqué el cor de l’home dona a la raó unes pistes per les
quals aquesta no s’oposará frontalment a la vida nova. Com sempre, allò
que Jesucrist ens revela troba en el cor
de l’home un lloc d’encarnació.
Gabriel Marcel diu que dir a una
persona: «T’estimo!» equival a dir-li:
«Tu no morirás!» És una intuició
poètica i filosòfica alhora, que la fe ens
fa ben real quan Jesús afirma que el
qui creu en eli no morirà (cf. Jn
3,15;6,47; etc.).
Davant de tot això només hi ha el
silenci, un silenci que se’ns fica dintre
per tots costats. La darrera fase de
l’existéncia, quan ens anem tornant
dependents dels altres i constatem que
a poc a poc no podem fer res per
nosaltres mateixos, que la nostra
autonomia ha cedit l’espai a una
humiliació per maneres inadequades
d’ajudar que es converteixen fácilment
a la práctica en dominació, és una
ajuda per a prendre l’actitud neces
sària davant el misteri inexplorable:
humilitat, adoració, confianza, i per a
obrir-nos a la plenitud de Déu.
Per a arribar aquí ens cal poder
comptar amb un misteri encara més
gran que el de la mort, el misteri d’un
amor infinit que ens duu a l’esperanqa, amb la qual la mort ja no és un
acabament, sino també un comenqament.<

SÌNTESI D’HISTÒRIA de
CATALUNYA Ferran Soldevila

Una obra escrita per Ferran Soldevila, una de les figures més
representatives de la Catalunya contemporània, que resumeix en
un volum la histdria de Catalunya des dels seus origens fins al
segle XIX, d’acord amb les recerques més recents fins al moment
de la seva redaccio.
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Aquest text és el d'un capítol d'un Ilibre sobre la
mort, encara inédit.
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Jordi Vilajoana
DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ
per

Zeneida SardA

¡ ¡mpacte de les noves tecnologies digitals
sobre el nostre entorn, sobre l'economia
■ mundial, sobre els hábits quotidians, és
una realitat que alguns experts ja no dubten
qualificar de canvi de civiíització. La transcen
dencia d'aquest canvi tot just comenta a intuir
se. Sens dubte, afectará no ja l'organització
política mundial, sino la nostra manera més
intima de viure, de pensar, de moure'ns, de re
lacionar-nos, i fins la nostra psicología.
En aquest sentit, la responsabilitat deis qui,
com Jordi Vilajoana, director general de la Cor-

L

—Considereu que la programado de
TVC és equilibrada? Els espais cultu
ráis, d'esbarjo, els esports..., tots
tenen tractaments equiparables?

—L’equilibri dins la
programado és el nostre
objectiu principal. En
aquests moments en qué
tenim aixó que ara en
diem uns bons nivells
¿’audiencia (des de fa set
mesos hi som líders),
potser la satisfacció més
important és aquest equilibri. Es parla molt que
aquest récord és degut al
fútbol o a «Nissaga de
poder». Pero amb fútbol i
amb «Nissaga» sois no
s’arriba a aquests nivells. Si
hi arribem és perqué, a
més d’aixó, van molt bé els
informatius, van molt bé
els programes d’entreteniment i van molt bé els
documentáis. Programes
com «30 minuts», d’informació-documental-reportatge, tenen una acceptació
altíssima. «Vides privades»
també funciona molt bé. El
«Club Super Tres», al Ca
nal 33, és una programació molt potent.
Respecte al 33, també ha pujat molt, i és
un canal essencialment enfocat de cara a
programacions del terreny de la cultura,
de l’ensenyament... Es a dir que, amb la

poració Catalana de Ràdio i Televisió, tenen al
seu cárrec l'equip que ha de seleccionar informació, donar prioritat a les programacions i
a emetre espais televisius és cada cop més gran.
Jordi Vilajoana té les idees molt clares. Parla
rápid, decidit, sense dubtar. Té al cap dades
precises i concretes amb les quals reforja els
arguments de manera contundent. El seu despatx és un espai transparent, pulcre, escrupolosament ordenat, on mitja dotzena de monitors
están a punt per a connectar-lo en qualsevol
moment amb la plataforma que desitgi.

suma de tots dos canals, tenim tot el
que hem de teñir, amb un bon equili
bri. Un altre factor molt important és
que per primera vegada en molts anys

tenim cinema no solament en catalá,
sino catalá, setmanalment, al 33.
—Tanmateix, i malgrat aquesta
diversitat, no creieu que TV3 ha

anat cedint Hoc al divertiment fácil
(Buenafuente, Toni Soler...) en de
triment de programes de més
qualitat?

—Nosaltres hem de
ser competitius jo gairebé
diría que «per Ilei». El
públic, per a nosaltres,
no és solament un factor
comercial, sino que
determina la feina que
hem de fer. La nostra
principal funció és acon
seguir un país normal. Si
tinguéssim més televi
sions que emetessin en
catalá sí que ens podríem
permette fer només de
televisió pública. Però
l’alternativa, per a nosal
tres, és la televisió en
castellà. Si no féssim
entreteniment, l’anirien a
buscar a la televisió cas
tellana. Atès que la majoria de ciutadans, a les 10
del vespre, el que voi és
entretenir-se, TV3 ha de
fer entreteniment. Ara
bé, fem un entreteniment
amb la màxima dignitat
possible. No és que hàgim cedit respecte d’una determinada
programació, sino que ens hem marcat
aquest objectiu de buscar la màxima
cobertura possible en el máxim de
générés. Abans deien que el 25% de la
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població de Catalunya no veia mai
TV3. En aquests moments podem
situar en un 10% la gent que veuTV3
molt poques vegades.
—Respecte del fútbol, que evidentment és el producte estratègic de
les televisions autonomiques, no
creieu que se n'abusa?

—Amb el fútbol, el que passa és
que, corn que té aquest factor de gran
notorietat i de gran força, fa l’efecte
que n’hi ha molt més que no n’hi ha
en realitat. La gent no s’exclama
perqué fem tant cinema. En canvi, hi
ha molt més cinema a la televisió que
no pas fútbol. De partits n’hi ha, en el
pitjor deis casos, dos la setmana a la
nostra cadena. En canvi, de pel-licules
n’hi ha més de tres i de quatre cada
dia. Passa això mateix amb les
telenovel-les: la gent només parla dels
morts, no dels personatges encantadors, bona gent, que compleixen la
seva funció social...
—De tota manera, el fútbol ha estât
decisiu a l'hora de pujar al carro de
les plataformes digitals.

—En efecte. El fútbol ha estât un
factor estratègic decisiu. El nostre
objectiu de cara a les noves tecnologies era, en primer lloc, ser-hi; que hi
fos la nostra llengua, que hi fos la
nostra indùstria, els nostres valors... El
fútbol ha estât, sens dubte, el motiu
que ens ha perinés entrar en aquesta
estratégia, perqué és un producte
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diferencial, és a dir, un producte que
els altres no tenen. Una pel-lícula, la
podem tenir nosaltres o uns altres; és
molt difícil dir «tiñe la millor pel-lícula
de l’any». En canvi, si tens el Barça, i
no el té ningú més, és evident que
disposes d’un factor determinant.

«Atès que la majoria
de ciutadans, a les
deu del vespre, el
que vol és entretenirse, TV3 ha de fer
entreteniment.»

—Hi ha un acord definitiu respecte
de les retransmissions?

—Encara no s’ha resoli del tot. El
que s’ha creat és una societat que es
diu Audiovisual Sport, en la quai
participa Telefonica amb un 40%, el
grup Prisa Sogecable amb un 40% i
Televisió de Catalunya amb un 20%.
Aquesta societat té els drets d’explotació del fútbol fins l’any 2003, tant
amb obert com amb «Pay per view»,
com per cable, com a l’estranger. El fet
que tinguem en aquesta societat una

posició del 20% ens ha garantii una
presència estratégica molt important.
—No fa gaire declaràveu que, per
les dues plataformes digitals, s'emetran cent vint hores en català,
més de les que es produeixen entre
TV3 i el Canal 33. Però, quina creieu
que será la realitat pel que fa a
nombre d'espectadors?

—En aquests moments, el creixement d’aquestes plataformes és el creixement més important que hi ha a Eu
ropa. Aqüestes noves tecnologies han
generat una convergéncia d’empreses.
Abans era molt ciar i estava molt
separat el que era telefonia del que era
televisió, del que era cable, del que
eren les empreses audiovisuals. Amb la
digitalització, ara la telefonia, la infor
màtica, la televisió, el cinema, tots
aquests àmbits cada dia están més a
prop i per aixó es produeixen fusions,
acords...Tot aixó genera tensions, per
qué cada un d’aquests operadors es
voi col-locar en aquest futur. En segon
lloc, aquesta mateixa discussió ha
creat una gran atracció al voltant
d’aquest tema i en aquests moments
hi ha una plataforma que té quatrecents cinquanta mil abonats i l’altra
tres-cents mil aproximadament. Parlem d’una cosa que tot just fa un any
que ha comenqat! Set-centes cinquan
ta mil famílies ja hi están abonades!
Canal+ tenia un milió i mig d’abonats.
Per tant, será fácil que un milió i mig
de famílies (no de persones, sino de
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famílies) s’apuntin a aqüestes plataformes. Arribar a xifres de dos o tres
milions és possible els propers tres
anys. Això voi dir que aquest fenomen
farà acabar la televisió generalista? No.
Però, evidentment, hi haurà una
progressió en aquesta televisió de
pagament.
—Quin tant per cent de producció
propia hi haurà dins d'aquestes cent
vint hores?

—Bé, el que hem intentai és que el
català hi estigui al máxim de present
possible. Però una cosa és que hi sigui
la llengua i una altra és que hi sigui la
producció. En aquests moments, en
una plataforma hi tenim unes setantacinc hores diàries i a l’altra unes
trenta. Pel que fa a producció, deis
canals que té Via Digital al paquet
bàsic, el 40% és produit a Catalunya.
En el cas de Canal Satèl lit, hi
aportem un canal de meteorologia,
una hora diaria de «Sputnik», i producte divers que fem nosaltres i que
ells incorporen. Això dona noves oportunitats de producció no solament a
Televisió de Catalunya, sino també al
conjunt de la indùstria del país.
—Quines conseqüéncies estructuráis
mes importants comporta el creixement de la televisió per satèl-lit?

—El Llibre Blanc de la Unió Eu
ropea diu que el sector amb més
creixement i que generará més llocs de
treball els cinc anys vinents será el

sector audiovisual. Això és molt ciar.
En aquests moments, a Europa, hi ha
uns cent vint canals i la idea és que,
d’aquí a l’any 2000, és a dir, en dos
anys, n’hi hagi cinc-cents. Això voi dir
tres milions i mig d’hores de programació. Per a fabricar aquesta
producció diuen que es necessitará
que hi treballin dos milions de perso-

«En aquests
moments, "Nissaga
de poder" s'emet a
Hongria amb un éxit
molt important. La
idea és que aquesta
telenovel-la pugui
aparèixer a tants
països com sigui
possible.»

nes. Això té una gran transcendència
econòmica. A més, aqui tenim una
competència molt important, que és la
nord-americana. Als EUA han tingut
durant molts anys unes grans fàbriques de productes audiovisuals. A
Europa hem anat més endarrerits. Jo
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pensó que ara anem accelerant. Hem
de ser capapos d’omplir aquests canals
amb producte europeu; si no, s’ompliran amb producte americá. Aquest
és el repte que té Europa. I, en certa
manera, en la nostra proporció, és
també el nostre repte. En aquest
sentit, una de les coses que hem fet els
últims anys és produir més a casa per
oferir més programes propis a les
nostres cadenes obertes, pero també
per teñir producte que després es pu
gui reutilitzar en canals europeus. En
aquests moments, per exemple, «Nis
saga de poder» s’emet a Hongria,
traduit a l’hongarés, amb un éxit molt
important. La idea és que aquesta
telenovel-la sigui doblada en totes les
llengües i que pugui aparéixer a tants
paisos com sigui possible com a
producte audiovisual europeu.
—La TV digital canviara els hábits
deis teleespectadors?

—Jo cree que la televisió generalista
programada continuará essent molt
potent. El que és cert és que cada
vegada hi ha més sectors de públic que I
volen productes diferents a hores
concretes. Ara hi ha una tria de sis
canals. Si n’hi ha de més canals, es
podrá triar més. Pero, sobretot, el
criteri final és que el teleespectador
pugui veure, cada moment, alió que
desitgi veure. Hi haurá una oferta
estandarditzada, que será aquesta
generalista en qué les noticies es do
nen a quarts de nou, pero després hi
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haurà llocs on es podran recuperar
aqüestes noticies, llocs on es podran
veure quan es vulgui, perqué hi haurà
un canal de telenotícies les vint-iquatre hores. Quan hi hagi un partit
de fútbol, si no el vols veure, podrás,
per exemple, veure cinema, però no el
cinema que ofereixin altres canals
oberts, sino, gairebé, la pel-lícula que
vulguis. Aquesta és una mica la televisió del futur: el poder passará de
l’operador que marca la programació
al teleespectador, que escollirà allò
que voi veure cada moment. Això no
es produirà de cop, però si que hi ha
aquesta tendència.
—Quins avantatges o diferencies
essencials hi ha entre la TV per
satèl-lit i la TV per cable?

hi hagi competencia, perqué aixó
beneficia el consumidor. En alguns
estats en qué les plataformes digitals
per satél-lit s’han ajuntat hi ha certs
inconvenients. Pero també és cert que
és un ámbit amb unes grans inversions
i, si no es creen unes condicions de
mercat adequades, pot haver-hi grans
desastres económics. En definitiva, jo
diria que Europa ha de vetllar perqué
no es crein monopolis, perqué no es
crein grans concentracions de poder,
ja no solament ais diversos paisos, sino
mundialment. Cal vigilar que no
quedin només dos o tres grans operadors. Pero, a part d’aquestes petites
intervencions, el rigor económic ha
d’intentar crear uns mercats raonables

«Aquesta és una
mica la TV del futur:
el poder passará de
l'operador que
marca la progra
mació al teleespec
tador que escollirà el
que voi veure cada
moment.»

—El satèl-lit té l’avantatge de la
rapidesa d’implementació. Un satèl-lit
situât en un déterminât punt d’Eu
ropa cobreix pràcticament la totalitat
del continent. L’usuari només ha de
posar una parabòlica dalt del terrât i ja
pot veure dos-cents canals. El cable,
en canvi, exigeix tota una infraes
tructura d’instal-lació. La rapidesa i la
universalitat són dones els avantatges
de la TV per satèl-lit. L’avantage del
cable és que té més capacitat, una ca
pacitar de canals pràcticament il-limitada. L’altre gran avantatge és que
és interactiu; és a dir, Tañada i el
retorn és fan pel mateix cable. El sa
tèl-lit és unidireccional: envia senyals i
per posar-nos en contacte amb l’ope
rador hem de fer servir una altra via; el
descodificador ha d’estar connectât a
la linia telefònica perqué sigui inter
actiu. A la llarga, el cable serà més
potent que el satèl-lit, però jo crée que
són sistemes que coexistirán. El sa
tèl-lit guanyarà durant una sèrie
d’anys, i després el cable, a mesura
que es vagi créant la xarxa adequada,
anirà récupérant espai.

i un nombre d’empreses raonable; si
no, la situació pot arribar a ser
complexa. Som en un moment en qué,
de cop, han aparegut moltes tecnologies: el cable, el satél-lit, la via digital
terrestre, que és el sistema actual pero
digitalitzat, que permet més canals....
Ja veurem si som capapos de digerirho tots plegats!

—Que opineu de la Ilei de TV digital,
després de les correccions de la
Comissió europea? Considereu que
continua essent massa interven
cionista?

—El Club de Roma ha subratllat el
fet que els nous mitjans van
incrementant la separado entre
paisos rics i paisos pobres. Qué
n'opineu?

—Actualment es tendeix cap a la
liberalització de tots aquests serveis,
però encara hi ha factors d’intervenció
clars. La liberalització absoluta podría
comportar una situació de mercat in
sostenible. Jo cree que al final quedará
una situació de «duopolis» o de «tripolis»; els mercats no donen per a més.
En aquest sentit, Europa intenta que

—Som davant d’una revolució
important en el conjunt de la societat.
Hi ha gent que pensa, i jo també ho
cree, que hi va haver la revolució
agrícola fa deu mil anys, la industrial
en fa dos-cents, i ara som davant de la
tercera gran revolució de la humanitat, la revolució de la informació.
Totes les revolucions són caótiques, han
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generat guerres... Jo espero que no hi
arribarem, però és evident que som
davant d’un canvi serios que incideix
en la manera com ens eduquem, en la
manera com les coses es desenvolupen, en la manera com ens in
formem, en la forma com ens entretenim...Tot això generará problèmes.
Per una banda, aqüestes tecnologies
permeten que un pastor, per exemple,
pugui estudiar una carrera università
ria mentre s’ocupa de les cabres (a la
UOC això es pot fer des de qualsevol
punt del planeta). Es a dir, l’educació
s’universalitza. Evidentment, però,
aquest pastor ha de conèixer i saber
utilitzar minimament un ordinador, i
això, sens dubte, crea un decalatge.
Un dels gurus d’aquestes noves tecno
logies, Negroponte, diu que el gap no
será tant de rics i pobres, sino de
generacions digitals i analogiques. Si
no s’és capaç, no de dominar, però sí
de saber utilitzar aqüestes tecnologies,
es crea evidentment una fissura consi
derable. Es evident que tot canvi
comporta que hi hagi gent que es pot
quedar al marge. Però, en principi,
aqüestes tecnologies universalitzen les
coses.
—Tornant a casa nostra, com hauran
d'actuar les emissores comerciáis
per mantenir els nivells d'espectadors davant el repte de la TV digital?

—Dins d’aquest mon global, allò
que ens és més proper té força. El
nostre gran avantatge és que aquests
canals enllaunats no deixen de ser
temàtics: música vint-i-quatre hores,
cinema vint-i-quatre hores... L’impor
tant per a nosaltres és conèixer molt
bé el nostre espectador, ser-hi molt
propers i donar-li, en contrapartida a
aquests productes enllaunats, un pro
ducte molt frese i molt viu. En aquest
terreny, les plataformes digitals tindran més dificultats. Es una mica el
que ha passât amb la ràdio. Per què ha
sobreviscut? Perqué és un mitjà molt
proper a la gent: dona la noticia al cap
d’un minut d’haver-se produit, i això
fa que sigui un mitjà encara impres
cindible. La televisió haurà de tendir
una mica a fer aquest plantejament de
gran novetat, de gran sorpresa, del
factor interessant diari. Aquesta és la
força que té la televisió oberta, generalista. De fet veiem que, encara que la
televisió digital comença a funcionar,
les televisions generalistes com TV3
creixem com mai. Per qué? Dones
perqué aquesta competència fa que
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ens esforcem més a fer un producte
més proper al ciutadà, més atenent-li
els gustos, més buscant l’aspecte de
noticia en qualsevol programa, ja sigui
d’entreteniment, ja sigui de cultura...
—Respecte de TV3, una de les
funcions principals ha estât la
normalitzacio lingüistica. Si bé és
cert que actualment el factor de la
llengua no desmotiva el teleespectador, tanmateix és évident que
l'esclat de canals pot perjudicar la
televisié en català. Com ho veieu?

—Nosaltres hem fet una tasca molt
important des del punt de vista de la
normalitzacio. En aquests moments hi
ha només cent vint mil persones a
Catalunya que declaren que no
entenen el català. Aixô, evidentment,
fa quinze anys no era aixi. Perô un
altre factor important que aporta una
televisiô catalana és el factor de
normalitat global. Aquest pais perdria
tôt el seu sentit com a pais si no
tingués una televisiô catalana. La
nostra presència garanteix que hi hagi
un hàbit de consum de televisiô en
català, que fa que sigui el mateix
teleespectador el que exigeixi el català
a les plataformes. En aquests mo
ments, les dues plataformes donen els
productes fonamentals amb l’opciô
lingüistica catalana, perquè entenen
que forma part de l’oferta necessària
que es reivindica. Hi ha, d’altra banda,
un factor que farà que les télévisions
generalistes no caiguin mai del tôt: la
televisiô és també un factor de sociabilitzaciô. La gent parla de ternes que
té en cornu, i per tant continuarà né
cessitant programes que vegi tothom.
«Nissaga» de poder», per exemple, per
què ha estât un fenomen social?
Perquè hi havia molta gent que la veia
i aixô permetia que als despatxos, a la
feina, amb els amies, se’n parlés. Els
nens quan arriben a l’escola necessiten
comentar l’ûltim episodi de «Les très
bessones», perquè aixô els uneix. El
futur no passa per la individualitzaciô
de la televisiô. La societat nécessita
ternes comuns.
—Quant costa, actualment, TV3 al
ciutadà?

—Li costa très mil vuit-centes
pessetes l’any. Es un cost relativament
baix. Sobretot, si mirem què els costa
la seva als alemanys, als danesos... La
televisiô pùblica té un cost, perquè fa
coses que la privada no fa. De vegades

ens diuen que fem el mateix. No és
cert. Fem el mateix a les deu del
vespre, quan fem entreteniment,
perqué és el que voi l’espectador.
Però, per exemple, la televisió privada
mai no farà hoquei sobre herba.
Nosaltres en fem, perqué és un esport
del país que hem de potenciar. La
televisió privada mai no farà teatre, ni
òpera... Nosaltres cada setmana fem
òpera, sardanes, programa religiós...
El que passa és que molta gent no ho
veu, perqué no els interessa. Però això
no és culpa nostra. El programa
«Avisa’ns quan arribi el 2000» és
culturalment impecable, molt ben
valorat; és una oferta magnifica, el pot

«Hi ha gent que
pensa, i jo també ho
crée, que hi va haver
la revolució agricola
fa deu mil anys, la
industriai en fa doscents, i ara som
davant la tercera
gran revolució de la
humanitat, que és la
revolució de la
informado.»

triar la gent sempre que vulgui. El
trien de trenta-cinc mil a quaranta mil
persones, i, és dar, no se’n parla. La
gent tria «Nissaga». Els programes no
multitudinaris es fan, existeixen i
tenen un cost, proporcionalment, molt
més baix que els d’altres televisions
europees que fan el mateix que fem
nosaltres, és a dir, programes culturáis
i programes multitudinaris.
—La gran assignatura pendent de
TV3 és el cinema. Per què TV3 no
aposta pel cinema català? Per què
no compra més drets d'antena?

—El cinema no ha anat mai bé en
aquest pais. Dit això, aquest és el
millor moment de la historia del
cinema català. I, en gran part, gràcies
a TV3. Per qué? Dones, entre altres
coses, perquè quanTV3 fa «Nissaga de
poder» va creant un star system, va fent
que tota una sèrie d’actors siguin molt
coneguts. Emma Vilarasau o Jordi
Dauder són actors coneguts per tot el
país. Aquest és un pas important. El
problema és que només són coneguts
a Catalunya; és difícil fer el salt a
Espanya, a França o a la resta d’Eu
ropa. Per tant, el problema no és sola
ment nostre, sino del mereat i de les
dimensions d’aquest mereat. Difícilment un país amb les nostres di
mensions pot tenir un cinema potent,
tret d’alguna excepció. Quina és la dificultat del cinema català, del cinema
danés, del finlandés, del suec? Es,
evidentment, un problema de dimen
sions. D’altra banda, el cinema català
(i el cinema espanyol també) ha de
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competir amb un supercinema que ho
domina tot, el cinema nord-americà,
que és una gran indùstria que s’ha
desenvolupat des de fa molts anys i
que té un star System propi que és
alhora universal. Al costai d’això,
nosaltres, en cinema, proporcionalment, invertim més que cap altra
televisió de l’Estat espanyol.
—Però, es compren drets d'antena?

—Evidentment. De tota pel-licula
fêta a Catalunya mínimament digna,
en comprem els drets. El que passa és
que paguem el que ens és possible de
pagar. No paguem tant com TVE. Si
TVE, per exemple, paga vuitanta
milions, nosaltres en paguem quinze.
El problema sempre és el mateix: TVE
arribará amb la pel-licula a trenta-sis
milions d’espectadors i nosaltres a sis.
Però això també passa amb Titànic,
per exemple; els drets es paguen
segons el territori propi. Nosaltres,
tenint en compte el nostre territori,
ajudem molt més el cinema català que
no pas TVE el cinema espanyol. Hi ha
un altre aspecte que és molt impor
tant. Un deis problèmes que hi ha
hagut és que s’ha fet molt cinema
d’autor i no hi ha hagut indùstria real.
Ara tot just comença a haver-n’hi.
Però, fins ara, el cinema ha estât basai
en el talent deis guionistes, deis directors... Al darrere hi ha d’haver una
indùstria. Hem de sortir de la cultura
de la subvenció, perqué això no
fomenta el cinema.

«El futur no passa per
la individualització de
la TV. La societat
necessita temes
comuns.»

de Montserrat, ha recollit en
aquest llibret una colla de
pensaments que poden ajudar a
acompanyar el «camí» deis

cristians, tot subratllant la
primacía del testimoniatge i de

la fe, i els aspectes que fomenten
un millor itinerari fratern, just i
solidari en el seguiment de Crist.
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—La tasca a la direcció de la
Corporació és, sens dubte, com
plexa. Des del punt de vista profes
sional, com us definiu: economista,
politic, tècnic de la comunicació? Dit
d'una altra manera: per a ser
director general de la CCRTV, quines
qualitats professionals s'han de
tenir?

—Jo sóc economista, però sempre
m’he dedicai a l’àmbit de la comuni
cació, primer des de la publicitat i ara
aquí. Per a una persona a qui agradi
tot això, no hi ha millor lloc de treball
que el de la ràdio i la televisió del teu
pais. Per tant, aquests tres anys i escaig
que fa que estic al càrrec de la
Corporació han estât els millors anys
de la meva vida professional. Dit això,
en aquest lloc et toca fer una mica de
tot cada dia: molt d’economista, però
també una mica de creatiu, en el sentit
de buscar innovació. Tot això es fa

evidentment en equip. L’equip és
fonamental. El més important d’aquesta casa, tant a la ràdio com a la
televisió, és el talent que hi ha en el
conjunt de l’equip de treball, i la meva
funció és coordinar i dirigir aquest
equip. En segon lloc, és important
conèixer el país i entendre’l, és a dir,
formar part d’aquest país i escoltar
molt la gent, la de casa i la de fora. Jo
diria que la gent s’estima la nostra
televisió. Quan ens critiquen o ens va
loren, ho fan sempre en un to de gran
afecte. Em sento molt acompanyat pel
conjunt del país, que ens dona idees i
suggeriments. Es un lloc difícil, en el
sentii que s’hi han d’abocar moltes
hores i que és un càrrec molt complex,
però és un lloc fantàstic i molt inte
ressanti
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LITERATURA I INFORMÀTICA

Perdre la por del bit
per

Assumpció Maresma

empre recordaré l’optimisme
tranquil de Jaume Fuster quan
explicava la lectura de la premsa
del pais, a primera hora del mati, per
mitjà d’Internet. Senzillament s’entu
siasmava i entusiasmava. Creia en el
futur i en el paper de l’intel-lectual de
cara a intervenir en la transformació
del nostre temps amb les eines més
avançades. Des del seu Mac o organitzant cursos d’Internet per als
escriptors o somiant una pàgina web,
en Jaume és per a molts el simbol de la
impossibilitat de dissociar les dues pa
rades que encapçalen aquesta article.
Com també ho són, d’una altra
manera, Teresa Pàmies, quan amb un
convenciment profund déclara que
ella no voi saber res de tot això, o
Quim Monzó, quan fabula sobre la
possibilitat que des d’un altre
ordinador la competència li furti un
originai.
A binici de la década dels vuitanta,
quan Steve Jobs i els seus, en un
garatge de la mitica Califòrnia, inventaven l’ordinador personal, iniciaven
una de les revolucions més importants
del segle. Passar d’aquells ordinadors
mastodòntics, que ocupaven despatxos sencers, als petits artefactes
domèstics anomenats Pc (Personal
Computer) era alguna cosa més que
un canvi de volums: era un canvi
d’època que amb l’arribada d’Internet
havia de desencadenar una de les
aventures més fascinants d’aquest
segle: la revolució de les tecnologies de
la informació. Perquè, com explica
molt bé Joan Majó al llibre Xips, cables
ipoder, és un error pensar que l’era de
la informació només ens afectarà en la
nostra manera de treballar. La trans
formació no és passar del boligraf a la
màquina d’escriure i de la màquina
d’escriure a l’ordinador o a la cal- INICIAR ELS INFANTS EN L'ÀMBIT DE LA INFORMÀTICA ÉS UNA TASCA QUE LA NOSTRA SOCIETAT S'HA
culadora. Les noves tecnologies ens DE PLANTEJAR SERIOSAMENT. ENCARA QUE, AL COMENÇAMENT, NOMÉS HI ARRIBIN DE PUNTETES.
han abocat a una transformació pro- IL-LUSTRACIÓ DE BARTOMEU SEGUÍ PER AL LLIBRE EL VIRUS DE L’ORDINADOR (PAM).
funda que passa per la tan anomenada
globalització i tot el que comporta. Per
tant, la relació entre cultura i d’un punt de vista instrumental o de l’eina que ha desencadenat un nou
informàtica no es pot analitzar des causa i efecte. La informàtica ha estât món i una nova cultura global en què
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tots estem immergits, malgrat que no
haguem tocat mai cap ordinador.
Com diu Negroponte: «Els ordinadors personáis han desplaçat la
informática des del pur imperatiu
tecnolôgic i ara evolucionen més com
la fotografía. El domini de la compu
tadora ja no és exclusiu deis militars,
del govern i deis grans negocis. Es va canalitzant directament a les mans d’in
dividus molt creatius en tots els àmbits
de la societat, i ha esdevingut el mitjà
d’expressió creativa tant en el seu ùs
com en el seu desenvolupament. Els
mitjans i els missatges del multimédia
es convertirán en una mésela de consecució artística i técnica. Els productes
de consum serán la força directriu.»
Perqué en el fons l’arrel de tot
plegat está en el bit. Quan la década
deis quaranta apareix el primer
ordinador ais Estats Units, l’essencial
és la introducció d’un nou codi, el
codi binari. Amb els bits, transmette
informació és molt més fácil. Tot
queda réduit a dues opcions. O ets 1 o
ets 0. O est obert o tancat. O dones
pas o l’interceptes. Una ona sonora es

dì
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coneixement. I és aquí on al nostre
país, i a tots els que tenen una cultura
minoritària com la nostra, se’ns dibuixa una nova oportunitat a l’horitzó. A
Internet es va demostrant l’existència i
la intersecció del mercat global, però
també del mercat locai. Una realitat
que ha donat nom a un nou concepte:
el mercat «giocai». Enfront deis mer
cáis globals creats a l’entorn de la
llengua dominant emergeixen els mercats cohérents. Ben segur que tenen
més coses en comú els ciutadans d’Elx
i de Reus que opten per viure en català
que els ciutadans de Salamanca i de
Mèxic, tot i parlar la mateixa llengua.
A Internet totes les pàgines, siguin on
siguin, són a l’abast del lector. Aquesta
evidència ha portat molta gent a
creure que l’ús de la xarxa només era
important d’acord amb una estratègia
global. Que només tenia sentit emette
per a tot el món. Aquesta suposada
evidència ha abocat al fracàs més
d’una experiència.
El nostre país ara té una nova
possibilitat, però perqué això siguí real
cal que perdem la por. El Fòrum del
2004 ha de ser una
oportunitat en aquest
sentit, però no l’ùnica.
-13
Només es pot arribar al
pie desenvolupament
de la societat de la
informació si es comença a construir des de les
aules de les escoles, des
de les universitats i des
de la societat civil. La
tendèneia a crear comis
sions i grans enunciats
comença a ser un mal
endémie del país. Les
noves tecnologies han
donat pas a molta
reflexió, benvinguda sigui, però la transfor
mado real d’un país és
a les aules i per obra deis
mestres, encara que estiguem en una societat
deis mitjans de comuni
cado. I a Pescóla no tot
s’acaba posant ordinadors i módems. Molts
mestres, des de l’anonimat i la solitud, fan
molta més feina que les
comissions institucionals il-luminades amb
O
Hums de neó passats de
moda. Cal un projecte
en aquest sentit perqué,
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sense comptar amb Pescóla pública, no
s’arribarà a la societat del coneixement.
Cal parlar del CD, dels nous canals
de distribució culturáis, dels nous
suports digitals, però perqué la nova
cultura que emergeix del món digital
ens sigui útil, perqué puguem adaptar
la i adaptar-nos a una nova forma de
vida, cal, com deia el poeta, anar més
lluny. Els avis i les àvies del país ja han
entés que quan un diari regala un CDrom l’han de guardar per ais néts.
Perdre la por

NEWTON I EINSTEIN, DUES MANERES DE VEURE EL MON QUE HAN MARCAT LA HISTORIA.

Internet i la cultura
per Vicent partal

a histôria del segle XX ha estât
marcada per un combat entre
dues maneres de veure el mon.
Esquemàticament, i assumint el
aixô té de caricatura, en podriem dir
que ha estât una batalla entre Newton
i Einstein. Un conflicte que ha
enfrontat una visiô mecanicista de
l’univers i de la societat davant una
visiô radicalment marcada per la
subjectivitat, difusa. Com passa
sempre, l’àmbit de la cultura va ser el
primer abanderat del nou mon.
Mirem aquella època que, encara avui,
anomenem de les avantguardes. Hi
van coincidir en el temps i sovint en
l’espai personatges que van alterar de
soca-rel els conceptes sobre els quais
ens moviem en l’àmbit de la cultura.
Hi ha Picasso, per exemple, o
Kadinski, reformulant les réglés de la
pintura. Més que reformulant-les,
superant-les a partir d’un coneixement enciclopèdic del passât. La
presentaciô de la tècnica dels dotze
tons que féu Schônberg, el 1923, o la
nova mesura del temps continguda en
el «Canticum Sacrum» de Stravinski,

L

van dinamitar tôt allô que havia estât
la mùsica. Simultàniament, Kafka i
Joyce escrivien com mai no s’havia fet,
que
i fins i tôt Le Corbusier, des del vaixell
que el portava a Grècia, reformulava
l’urbanisme. El cinéma mateix, la
«nova tecnologia» emergent aleshores,
era convulsionat per pel-licules com El
cuirassat Potemkin... Vist des de la
nostra perspectiva, sobta imaginar
com va ser possible un volum tan
enorme de canvis en un espai tan curt
de temps. I més encara sobta comprovar que tôt allô no ha estât superat.
A redôs de la cultura, com sempre
també, la ciència va formular el
paradigma del canvi i ho féu per mitjà
d’Einstein. Al mecanicisme se li va
enfrontar la relativitat. A l’immutable,
el canviant i difùs. Una visiô de
l’univers que negava, i nega, fins i tôt
l’existència d’un temps i d’un espai
finies i immutables. Una visiô que, per
força, havia de transformar severament la humanitat. Avui ja sabem que
alguns dels conceptes d’Einstein eren
equivocats, perô aixo no li altera ni un
mil-limetre de genialitat. L’essència
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Per acabar, voldria explicar la meva
experiéncia. Com de cop i volta vaig
passar de ser una periodista (feia de
directora a la revista «El Temps») a ser
gerent i impulsora d’una de les
empreses pioneres d’Internet al país.
El tractament va ser de xoc, no cal que
us n’expliqui els details. Només hi
havia una idea clara: el periodisme
catalá havia d’entrar a l’era del
periodisme digital des de l’inici i per la
porta gran. A «El Temps» no havia
estât possible fer-ho; per tant, ens
havíem de crear un espai propi. Així va
sorgir Vilaweb. El meu soci, Vicent
Partal, portava els bits a la sang; jo, en
canvi, només podia agafar-me a la
ideologia per tirar endavant. Creia en
el projecte, però sempre havia estât
al-lèrgica visceral als ordinadors. El
resultat és el que m’interessa explicarvos. Obviament, he sobreviscut en el
camp de batalla, però, sobretot, he
perdut la por de la pantalla. He entés
que l’eina és més senzilla que no
sembla i que el fons és més complex
que no aparenta.
Per als que encara no n’han
travessat la porta, la recomanació és de
dos llibres bàsics: Xips, cables i poder de
Joan Majó i Viure en digital de Ni
cholas Negroponte, traduit al català
per Nadal Bade. Són una bona ajuda.
Encara un ùltim exercici. Diuen les
estadistiques, que la majoria d’objectes que fan servir els americans del
nord fa menys de vint anys que han
estât inventats. En principi, l’afirmació
pot semblar una exageració, però
només cal que donem un cop d’ull a la
nostra llar o a l’entorn més immédiat i
comencem a comptar. Ben segur que
ens faltaran dits de les mans, i aixô que
no hem nascut als EUA.4
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cultural del que va explicar continua
viva. Aquesta imatge einsteniana d’un
mon en què no hi ha regles fixes i
permanents, d’un món difícil de
controlar per la seva propia essència
difusa, ha pénétrât profundament dins
nostre. Culturalment. I és la que ens fa
entendre Internet i sentir-nos-hi inquietament cômodes.
La xarxa ha tardât massa a arribar
respecte del pòsit que la feia com
prensible. Però, en canvi, quan ha
arribat ha trobat un terreny molt
adobat, que ha estât en bona part
responsable del seu èxit i de la seva
acceptació. Encara hi ha qui s’espanta
davant el model de comunicació que
representa, però normalment aquest
espant té un element «de classe» (si
se’m permet l’expressió) tan concret
que resulta insultantment explicable.
Qui té por de la xarxa és qui té por de
perdre.
Ha calgut que s’acabés politicament
el caïnià segle XX i que la revolució
tecnològica es posés en un nivell
passablement de masses perqué la xar
xa s’imposés. L’espera era justificable.
Raonable si més no. Però el trencament del veli ordre comunicacional, el
més afectat per Internet, ara ja és
imparable. Un deis darrers mons
encara newtonians, el de la comu
nicació, viu amb espant l’arribada del
món «fuzzy», incontrolable. Internet
elimina els obstacles économies que
vicien la producció de la informació i
la distribució d’ençà de la invenció de
la impremía. Ens retorna d’alguna
manera al món primitiu, com també
tornava Picasso a la recerca de models
no contaminais per l’ordre newtonià.
El poder de la comunicació va
canviant de mans. Els individus tornem a tenir la visió complexa de les
coses. El dret d’acumular visions
parcials. Qui escriu, qui publica, ha
estât sempre un objecte de poder. La
impremta occidental introdui el
comerç en el món de la comunicació.
A la Xina l'ùs de la tinta vermella estava réservât en exclusiva a l’emperador, sota pena de mort a qui la fes
servir. Durant aquest llarg mil-lenni
no ha comunicat qui ha volgut, sino
qui ha pogut. I aixô s’acaba.
S’acaba, però alhora provoca la
integrado del procès de la comuni
cació en un univers cultural més
contemporani. Els diaris, les télé
visions, tots els mitjans avui conti
núen pintant amb la perspectiva
inventada per Velâzquez i escrivint
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com ho podia fer Joanot Martorell
(Ausiàs, en això, resulta excepcionalment contemporani: «jo só aquest...»).
Es continua fent mùsica, com a
màxim i amb sort, a l’estil de Gustav
Mahler. Es continua creient en un
univers newtonià en qué les coses es
mouen per regles fíxades i en qué la
visió propia de la realitat, la mirada
individual, resulta sospitosa. Els nostres mitjans de comunicació, en defi
nitiva, són contraris a la contemporane'itat cultural i social, objectes veils
i feixucs, marcats amb la tinta vermella que ells mateixos generen. Es
contra tot això que s’ha aixecat la
xarxa. Sense controls, tothom hi
assumeix el rise i la subjectivitat com a
valors; igualitaria a la base formal,
però que recompensa d’acord amb
l’intel-lecte de cadascú.
Tot això no vol dir que el món hagi
de canviar radicalment. Ara ja sabem
que aqüestes coses no passen: hem
portât un terç de la humanitat per un
carni diferent només per acabar veient
com s’ensorrava; hem vist la terra des
de fora i no ens hem commogut prou;
aguantem les imatges de la misèria
mirant de reüll amb displicència,
mentre esmorzem un suc i unes
pastes. No, el món no canviarà de cop
i volta, però deixarà de ser el que és.
Els mandarins ho saben i per això
dubten davant Internet. Però, sobretot, ho saben els milers, els milions
d’usuaris de la xarxa, esdevinguts al
seu torn comunicadors actius.
Els internautes coneixen un estât
febrós semblant al que envaïa Kafka o
Picasso. Saben de la passió com a
motor de la humanitat. Es reconeixen
en aquest gran mirali que amplifica
per tot el planeta el diseurs basic de
l’avantguarda cultural: sigues tu, mira
tu!
I, sobretot, saben, o intueixen, que
la revolució de les comunicacions que
Internet ha engegat té poc a veure
amb la tecnologia. Aquesta només la
fa possible. En canvi, té molt a veure
amb la cultura. Es cultura. Es l’apropiació que fan els ciutadans dels valors
culturáis ensenyats pels genis del
tombât de segle i codificáis per Eins
tein. Això és el que fa Internet més
contemporani i no l’ùs d’unes màquines que, en definitiva, es faran
velles en qüestió de mesos i sempre
trobaran un utensili més nou que les
reemplaçarà. Aquest és el lligam estret
entre el món de la comunicació i la
creació cultural que Internet acosta

com ningú no ho havia aconseguit
mai.
Discutir sobre tecnologia, com
alguns s’encaboten a fer, no té gaire
sentit en aquest context. Avui dia és
habitual sentir que la gent defineix
Internet com una «xarxa d’ordinadors». Si, ho ha estât. Però avui ja hi ha
gent que hi accedeix des del televisor o
el telèfon. Eixamplem la definido i la
fem inacabable o reconeguem que és,
esencialment, una «xarxa de persones
connectades elles amb elles»?
Adhuc la discussio, i la confron
tado, entre el bit i el paper és
irrellevant. Convé no confondre el
suport i el mitjà. El paper és la pan
talla més perfecta que hem inventât
fins avui. La seva nitidesa i el seu
contrast són insuperables. Com ho és
la seva portabilitat. De tant en tant
assistim a discussions sobre si el paper
morirà, quan la discussio hauria de ser
sobre si morirà, o quedará minoritzat,
el model de comunicació que del
paper ha fet estendard.
Imaginem una hipótesi que no és
gens llunyana: el televisor o l’ordinador esdevinguts purs i simples fulls de
paper. Al MIT ja tenen enllestit un
projecte de llibre esborrable. La tèc
nica és senzillissima: un paper pautat
electrònicament que atrau i ordena els
punts de tinta segons els impulsos que
genera. Es a dir, connectes el llibre (de
paper) a l’ordinador i hi imprimeixes
un text. El desconnectes, te l’emportes
i el llegeixes pel carrer. En arribat a
casa, el tornes a endollar, esborres el
llibre que has acabat de llegir i en
tornes a imprimir un altre. Això ja
existeix. No és fantasia. Però anem
més lluny: un cop l’has esborrat una
vegada, què t’impedeix esborrar-Io
trenta vegades per segon i generar
video sobre un simple full de paper?
La hipótesi d’un ordinador de
paper no se’ns presenta aixi com a
insòlita, sino com a absolutament
realizable. Que l’exemple serveixi per
a dir que no cal que ens aturem a
discutir sobre els aspectes anecdòtics
d’aquest canvi. Cridaners si ho voleu,
però anecdòtics. Dit d’una altra
manera: Picasso usava pinzells i
llenços, no ordinadors i photoshops.♦
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Histories per ordinador
per

Xavier Berenguer

U

aquest estadi on sorgeixen, o sorgiran,
les propostes més interessants i pro
metedores.
El potencial de l’ordinador com a
mèdium resideix en la seva condició
de máquina amb qué es dialoga, amb
qué s’interactua; el que és genuinament digital és la intermediació de
l’ordinador en la producció-exhibició
de l’obra. Narrar via ordinador, entés
aquest en el sentit de mèdium, voi dir
explicar una historia de manera inter
activa, la qual cosa implica que
l’espectador té la possibilitat d’intervenir-hi (i l’exerceix; si no, el pro
grama deixa de ser interactiu) i, en
major o menor grau, de modificar-la.
El repte fonamental de tota historia
interactiva consisteix a resoldre adequadament el dilema interactiu, aixó és,
la necessitat de Fautor de controlar la
historia i la llibertat de l’interactor de
variar-la.
En contraposició a la narrativa seqüencial i lineal «de tota la vida», la
narrativa interactiva es coneix com a
no lineal (o multilineal, ja que l’interac
tor a la fi rep la narració de manera
lineal). Un primer model de narrativa
no lineal, coneguda amb el qualifícatiu
de ramificada, té una forma d’arbre en
qué cada fulla representa una unitat
mínima del relat d’esdeveniments
(una léxia de la historia) i cada branca
n’és una possible connexió. En de
termináis moments de la narració,
l’interactor és convidat a decidir el
curs de la historia, el final de la qual
pot ser (o no) comú a les diverses
combinacions de subhistóries.
La simplicitat d’aquest patró —és
com en aquells llibrets de la Bruguera
de la col-lecció «Escull la teva aven
tura»— el fa particularment adequat a
Internet (de fet, el codi HTML amb
qué es programen totes les págines de
la xarxa no permet cap més tipus
d’hipertextualitat), però narrativament parlant no aporta gran cosa. A
banda de la «fal-lácia» que suposen
aqüestes opcions, un deis problemes
d’aquesta manera de narrar és el
creixement de l’arbre: per poques
opcions que es donin, de seguida es
pobla de fulles, i el perill que l’interac
tor, en la seva navegació, acabi ofegat
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n deis avantatges més apreciats gestiona un sistema complex simulai,
deis ordinadors, per les perso per exemple una ciutat («Sim-City»):
nes que es dediquen a tasques urbanitza un territori, construeix ca
créatives, és la possibilitat de refer l’obra
ses, atreu pobladors, atreu indùstria,
tantes vegades com es vulgui i, per tant, etc., i així fíns a haver-se de trobar
la possibilitat de «provar-la» abans de amb tots els problemes d’una ciutat
donar-la per bona. Il-lustradors, músics
(servéis, tránsit, delinqüéncia...). D’a
i cinéastes solen fer un ús extens questa mena de jocs no en resulta una
d’aquesta possibilitat.
única historia, sino infinites, una per
Pel que fa ais escriptors, l’ús de cada lector-espectador o, com
l’eina «retallar i enganxar» deis proces- l’anomena Janet Murray adequadasadors de textos planteja una primera ment —i aquí ho farem a partir
i curiosa reflexió al voltant de la d’ara—, interactor.
Pel que fa a Internet, el més destadigitalització i l’ofíci de posar paraules
l’una darrere l’altra. Umberto Eco cable són certes obres d’autoria
confessa en aquest sentit: «Quan vaig compartida (prácticament textuals)
escriure El nom de la rosa a penes es que evolucionen amb les aportacions
feien servir ordinadors. Ara si que utilitzo l’ordinador per escriure i, sobretot, m’ajuda a l’hora de reescriure.
Tanmateix, aquest afany de corregir
pot convertir-se en una desmesura
paranoica, perqué incita a l’obsessió
estilística. A El nom de la rosa vaig fer
iti dues o tres correccions sobre una
mateixa plana; però en el cas de L’illa
del dia d’abans he arribat a reescriure
quinze vegades una mateixa plana.»
Però, a banda d’eina amb més o
menys repercussions sobre I’ofici, podem associar d’altres maneres el digi
tal a l’escriptura. Per exemple, donant successives dels internautes, amb un
a la narració una dimensió interactiva, autor principal (o no) que «modera» la
com ara (en l’òrbita no anglosaxona) a historia. Pel que fa ais continguts,
Mzungo de Luis Goytisolo, en qué Enric Bou ho resumeix així: «La litera
l’escrit s’acompanya d’un CD-rom en tura a Internet oscil-la, de moment,
el qual la mateixa historia serveix de entre dos extrems: el neoavantmare per a uns jocs en la línia deis guardisme més corrosiu i minoritari
CD-roms lúdics deriváis de pel-lícu- —inintel-ligible— i les versions digiles, des de La guerra de les galàxies fins talitzades d’una literatura per a les
masses, com són les telenovel-les.»
al recentment aparegut Biade Runner.
Les experiéncies narratives amb
Es precisament en el camp deis jocs
digitals on trobem la inventiva més suport digital són ara per ara liminotable en matèria narrativa. Aixó es tades, però apunten una evolució que
deu al fet que al darrere hi ha una va bastant més enllá de la millora de la
indùstria amb xifres de negoci tan productivitat, el complement audio
voluminoses com les de la cinemato visual, el joc o la telenovel-la. Allò que
gráfica. En els jocs del gènere d’aven- hi veiem ara són manifestacions d’una
tura, com ara «Myst» i la seva seqüela primera etapa d’aplicació de l’ordi
«Riven», el jugador explora uns mons nador (a la narrativa i a tasques crea
visuals, resol diversos enigmes i obs tives en general) que Brenda Laurel
tacles i, de mica en mica, va destapant anomena productiva. Després d’aques
la historia que hi ha darrere d’aquests ta etapa en segueix una altra dita
mons. Uns altres jocs significatius en experimental, en el sentit de «fer de
matèria narrativa són els de la sèrie l’ordinador un “mèdium” d’una ex«Sim»: el jugador hi dirigeix i hi periéncia sensorial o estètica». Es en
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en un mar de confusions i que la
historia s’esvaeixi creix exponencialment com l’arbre mateix.
Una altra manera d’organitzar una
narració interactiva, més elaborada,
está inspirada en els jocs d’aventura. A
base d’interrupcions (per aixó se’n diu
narrativa interrompuda) l’interactor va
trobant indicis que, una vegada avaluats i organitzats conceptualment, li
permeten anar descobrint la historia.
Aquests indicis poden ser factuals o
poden aparèixer a partir deis múltiples
punts de vista deis protagonistes; en
definitiva, la histôria es construeix a
partir de variades maneres de pre
sentar-la i d’interpretar-la. L’acció i els
«botons» per a revelar-la se sitúen en
ambients i estances virtuals a qué
només es pot arribar després d’haver
identificat i conegut determináis passatges de la histôria. Un deis pro
blèmes d’aquesta narrativa és que no
és fácil donar-hi un tempo-, no hi ha cap
referencia cronológica intrínseca segons
la qual es puguin ordenar els esdeveniments, com la que trobem per exemple
quan llegim un llibre (l’ordre de les
pàgines) o quan mirem una pel-lícula
(l’ordre deis fotogrames). L’espectador
ha d’anar component, dones, les peces
del trencaclosques de la historia en un
exercici mental normalment més intens
que en una narració seqüencial.
Un tercer métode, el més pro
metedor i a la vegada el més exigent a
l’hora d’idear la historia, pren el nom
d’una manera moderna de programar
els ordinadors: la narrativa orientada a
objectes. En aquesta narrativa, ins
pirada en els jocs de rol i en certa
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manera en els jocs de tipus «Sim», es
parteix d’una trama genérica que
emmarca la historia, del perfil de les
caractéristiques i la «personalitat» deis
protagonistes que hi intervenen, i de
regles per a resoldre els encontres
entre ells. Sol haver-hi en joc més d’un
interactor, cadascun a carree d’algun
deis personatges. Un cop engegada, la
histôria fluctua dintre d’un cert caos,
amb un cert grau d’entropia, com a la
vida real, depenent de les interaccions
entre els personatges simulats; no
podem parlar, dones, d’una historia
résultant, sino de moites. Una carac
terística d’aquest métode (que no tenen
els programes d’autor d’interactius més
comuns avui dia, Macromind-Director
i HTML) és l’existéncia d’una memória de les accions deis interactors,
indispensable per a poder mantenir un
cert control sobre el diseurs narratiu.
Un aspecte particularment problemátic d’una historia interactiva, amb
independéncia de com está estructu
rada i presentada, prové de la interacció mateixa i de les interrupcions que
comporta sobre l’experiéncia narra
tiva. Des d’un punt de vista teóric, en
narrativa es fa la distinció entre el món
imaginan que conforma la histôria (en

termes especialitzats, el mon de la
diegesi ) i el mon real on s’exposa la
historia (el mon extern a la diegesi).
Una narracio te la virtut de separar
radicalment un mon de l’altre, i qualsevol confusio es perillosa narrativament parlant: trenca la magia del
relat i acaba confonent la trama
sencera. Per exemple, imaginem una
pel-licula en que, en una escena
d’amor, la noia diu al seu enamorat
referint-se a la banda sonora —una
melodia romantica, posem per cas—:
«No sento el que em dius. Pots abaixar
el volum de la musica?» Ates que la
musica pertany al mon de l’espectador, i no al de la narracio, la pregunta
provoca el contacte entre aquests dos
mons i com a consequencia la historia
perd versemblanqa.
Dones be, una interaccio implica
precisament una transgressio d’aques
ta mena. Constitueix una interrupcio
del discurs que curtcircuita els dos
universos de la narrativa. Des de
l’ortodoxia de la narrativa tradicional,
la no linealitat no es, doncs, aeonsellable. Per aixo alguns veuen mes
futur no tant en el fet de donar a
l’interactor la possibilitat d’intervenir
en la historia, sino en la manera com
es revela; en definitiva, en la possi
bilitat de canviar la narrativa mes que
la narracio. Aquest seria, doncs, un
model «conservador» de la narrativa
interactiva.
Sigui quin sigui el model —o la
combinacio de models— escollit,
escriure una historia interactiva
consisteix, basicament, a descriure
personatges, objectes, les propietats

í

LA DARRERA CRIDA
Miquel Estrade
Reflexions pòstumes sobre el misteri de la mort escrites amb la senzillesa i la
incisivitat habituals de l’autor. El llibre complementa el conjunt d’escrits iniciats
el 1960 amb Sant Fructuós, bisbe de Tarragona i màrtir, i que fins ara acabava
amb Shalom, Miriam (1997).
Darrers titols de l’autor:
Pinzellades de bona nova (Sauri, 116) El mal, problema i misteri (Sauri, 127)
Shalom, Miriam ( Sauri, 132) Pels camins de l’Evangeli (Sauri, 139)
Atura’t, respira (El Gra de Blat, 81) Diàleg sobre l’amor (Club de Butxaca, 49)
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Benvinguts al futur
INFORMÀTICA I LITERATURA: DUES EXPERIENCES
per Jaume

C

seva

EL VOLUM REPRODUEIX PARCIALMENT EL
CONTINGUT DEL DISQUET «1991 REVISTA MAG
NETICA», NÚM. 2.

mig any després havien de provocar
l’aparició dels centcinquanta primers
disquets amb l’etiqueta «1991 Lite
ratura».
Feia temps que l’Oriol Izquierdo i
qui aixó signa parlávem de les nostres
ganes de tirar endavant una revista de
debat i crítica cultural, farts de queixes, empipats de no poder publicar
segons quines coses, preocupáis per
qué moltes altres ja ni tan sois s’escrivien. Pero sempre topávem amb la
mateixa paret: no teníem prou diners.
Paradoxalment, ens vam adonar que
l’aplicació de la tecnología (l’eliminació del paper i la substitució per un
disquet) abaratia enormement ¡’em
presa. Així, paradoxalment, el papú de
la tecnología democratitzava (si més
no, ampliava) la possibilitat d’accés a
la producció cultural.
Hi ha havia, és ciar, inconvenients:
el dubte existencial entre dos entorns
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respectives, les formules de relació i
els escenaris de l’acció; és, dones, un
ofici de «coreógrafo d’históries. També
vol dir estructurar la trama no com
om tants altres avenços tècnics
una seqüéncia única d’esdeveniments,
i cientifïcs, la informàtica neix
sino com un argument multiforme
a redós de la investigamo
obert a la participació deis interactors.
militar, però a hores d’ara la
En el nivell débil, aquesta participació entrada als despatxos professionals i a
consisteix a decidir i actuar per revelar les llars l’ha convertida en una bomba
la historia; en el nivell fort, com en el d’imprevisible potèneia creadora.
cas de la narrativa orientada a ob- Contra el que alguns poden pensar, a
jectes, consisteix a fer contribucions i mi em sembla que la bomba encara ha
variacions en la historia.
d’acabar d’esclatar (o que la potèneia
Tanmateix, qui vol interactuar amb de l’esclat no és encara prou percep
un ordinador per «sentir» una historia? tible de Catalunya estant): som a la
O, encara més, qui pot teñir interés a porta de la més gran revolució tècnica
contribuir-hi? Certament, és poc d’ençà de la invenciô de la màquina de
probable que l’espectador de cinema o vapor. Però això, que dit entre tècnics
el lector de novel-les, passius per i en un grapat de revistes especianaturalesa, tinguin ganes d’interactuar litzades és a hores d’ara ja poc més
amb res perqué els expliqui una que un tôpic, topa tossudament amb
historia; en aquest sentit és ciar que, l’escepticisme (si no amb la desateses la llarga tradició que té i la font confiança o la desafecciô directa) de
inesgotable de plaer estétic o emotiu bona part de la «gent del món de la
que comporta, la narrativa de sempre cultura». Aquest article vol ser només
té assegurat el futur per damunt de una reivindicació de la combinaciô
modernitats digitals.
possible de literatura i nous mitjans a
En realitat parlem d’una manera de partir de la crònica sumària de dos
narrar alternativa, nova peí que fa a casos concrets.
autors i també a seguidors, uns seguidors necessáriament entrenáis en la Sense paper, del disquet a Internet
Un vespre d’octubre de 1991, a
interacció i educats davant de pantalles d’ordinador més que de televisor. Reus, després d’una de les sessions de
Parlem, dones, d’obres a la cerca no | l’encontre sobre «Escriptura i com
solament d’autors, sino també de binatòria» organitzat pel KRTU,
comentàvem amb l’Oriol Izquierdo,
públics.
Així dones, perqué una narració en Julià Guillamon i aigu altre, els
interactiva ens arribi a emocionar com j colzes al taulell del bar de moda del
ho fa una narració tradicional cal es moment, la xerrada-demostraciô de
perar algún relleu generacional, una Robert Coover sobre hypertext i
evolució de les tecnologies (com es ficcions no lineals en l’hiperespai de
pot parlar d’interacció quan Púnica les computadores. Feia temps que
acció possible consisteix a fer clic en intentàvem inûtilment posar en funun ratolí?) i, en general, una cultura cionament diferents projectes de
interactiva, una cultura d’obres de co- publicacions périodiques sobre litera
municació amb l’ordinador com a tura i un o altre va dir com una mig
médium. Després de continguts infor- boutade que potser hauriem de pensar
matius, didáctics o lúdics oferts inter- en el suport informàtic. Vam passar
activament, aquesta cultura donará una estona parlant-ne mig seriosalloc a continguts amb alguna intenció ment mig en broma i l’endemà,
sensorial o estética, entre els quals esvaïda l’escuma de les cerveses, de renarracions i histories. El fenomen In torn cap a Barcelona, dos dels
ternet accelera poderosament aquesta tertulians s’ho havien cregut i van
perspectiva. ♦
començar a moure els petits fils que

Subirana
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incompatibles (Mac? PC?), la manca
de circuit de distribució, la perplexitat
o les empipades deis que encara no
tenen ordinador... Perô també uns
quants avantatges de regai: podiem fer
el tiratge a mida (i aixi, a mesura que
ens vam quedar sense exemplars,
simplement n’anàvem copiant més),
es reduïa substancialment l’embalum
de la revista. I sobretot no ens
acabàvem el paisatge de possibilitats
que es desplegava al davant nostre:
intervenció del lector en els textos,
ampliació, substitució, col-lecció, collació. De fet, només la manca de preparació, de recursos i, sobretot, de
temps impedia que la revista creixés
exponencialment, que canviés i explotés millor les prôpies caracté
ristiques. La manca de temps deis
editors i la velocitat a qué les coses
passen al món digital: només cinc anys
després d’un «invent» que de primer
semblava original i modem, cap al
1996, quan preparávem el número
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corresponent de la revista, el suport
disquet ens semblava ja dépassât,
gairebé ridícul. I aleshores vam tenir la
sort que Vicent Partal ens oferís el
recer virtual de Vilaweb, la millor pá
gina de pàgines en català a Internet.
Així, en una sala propia a la Biblioteca
de la casa (http://vilaweb.com/AREES/biblioteca/1991/5/index.html), hi
vam «penjar» el 1996 el número 4
(titulat «Tecnología») i el 1997 el nú
mero 5 («El país que és i no és»), a més
d’oferir-hi tot el material deis tres nú
meros anteriorment editats en disquet.
Poetes en CD-rom

La poesia té molts segles d’história,
i fins fa relativament poc no va quedar
circumscrita al rectangle de la página
impresa. De cara al futur, les noves
tecnologies reobren la finestra a
moites possibilitats complementáries
que fa poc només podíem imaginar.
Per aquesta banda, el CD-rom Dotze
sentits. Poesia catalana d’avui (1996) va

ser concebut gairebé com una carta ais
Reis: consumidors habituáis de versos
i poemes, ais responsables sovint ens
faltava alguna cosa més. Ens quedávem
amb les ganes de saber com eren els
poetes que els havien compost, en
quin espai físic escrivien, qué
pensaven sobre la poesia i l’art en
general, ens hauria agradat sentir-ios
recitar la seva propia obra o veure’ls
escriure-la, saber quina veu tenen,
com és la seva lletra, la seva signatura,
tornar amb ells a casa i que ens
expliquessin coses de la seva vida... De
mica en mica, en una afortunada (i
malauradament poc habitual) confluéncia de gent de maquines i gent de
lletra, en deixar anar la imaginació al
voltant de tot el que ens agradaría
saber i teñir a l’abast sobre la poesia i
els poetes, al llarg de dos anys aquest
CD-rom va anar prenent forma.
A partir d’una estructura de «reportatge» dedicat a cadascun deis
dotze poetes seleccionáis (Blai Bonet,
Joan Brossa, Enric Casassas, Narcís
Comadira, Feliu Formosa, Pere
Gimferrer, M. Mercé Marpal, Miquel
Martí i Pol, Josep Palau i Fabre,
Francesc Parcerisas, Márius Sampere
i Jordi Sarsanedas) i de la possibilitat
que el CD-rom aporta d’aplegar text,
so, imatge fixa i imatge en moviment,
Dotze sentits ofereix poemes recitats
pels poetes mateixos, entrevistes, una
bibliografía «il-lustrada» amb les
cobertes deis llibres, un álbum de
fotos i un altre d’objectes predilectes
comentats en veu propia, la déria de
cadascun, una extensa «Enciclopédia»
amb biografíes, bibliografíes i articles
de i sobre cada autor (fins a un total
de dues mil pagines de text con
vencional) que es poden imprimir i,
encara, un racó lúdic final on podem
generar recitáis poétics a partir de les
peces deis autors antologats, afegint-hi
entreactes i mitges parts o senzillament demanant a la máquina que trii
per nosaltres per organitzar un
happening poétic i multimédia diferent
cada vegada.
El CD-rom, produít per l’Institut
Universitari de l’Audiovisual (IUA) de
la Universität Pompeu Fabra sota la
codirecció de Xavier Berenguer i editat per aquesta Universität juntament
amb Edicions Proa i la Diputació de
Barcelona, ha tingut una distribució
comercial convencional i va obtenir el
premi Möbius a la millor producció
multimédia espanyola d’art i cultura
de 1996.
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Futur amb màquines

Però no volia fer cap mena d’autohomenatge. La «revista magnètica»
«1991» o el CD-rom Dotze sentits... son
només dos exemples que conec de
prop. Dos modestissims exemples —o
dos simptomes— d’una transformaciô
lenta, subtil, que continua: des del
IUA, per exemple, des del departament d’ediciô electronica d’Enciclopèdia Catalana, amb l’apariciô de la
Universität Oberta, amb eis diversos
projectes de Partal&Maresma Associats... Es la transformaciô (la
revoluciô) que representen el cable,
Internet i la xarxa «anacional» de
correu electrônic, els bancs de dades
en CD-rom, les videoconferències,
l’horitzô de la realitat virtual... Dir
que tot això té avui un accès molt
restringit és aportar una obvietat més
sense perspectiva al débat general:
quinze anys enrere, només hi havia
ordinadors a la seu del ministeri
d’Hisenda i a quatre grans empreses
que per col-locar aquells monstres
(dins dels quais els tècnics de
manteniment «entraven» en el sentit
fisic del terme) van haver d’habilitar
sales enormes. D’aqui a eine anys o
deu, el correu electrônic, el DVD o el
llibre recarregable formaran part del
nostre entorn immédiat com ara en
formen part el telèfon o el fax.
Posar-se d’esquena a la tecnologia
informàtica pot semblar entranyable,
o romàntic, però d’aqui a poc serà una
postura que anirà a parar al mateix
calaix on dormen aquells obrers
britànics que destrossaven les
primeres màquines de vapor, els crits
espantats del public de la primera
projecció cinematogràfica o les bro
mes de la premsa nord-americana
quan es va inventar el transistor. Les
màquines no tenen ànima, però
l’ànima contemporània viu entre
màquines. Els continguts són una altra
cosa, però per a això som aqui.<

Babble i Vademe.cum
DUES PROPOSTES DIGITALS
per

Màrius Serra

L

El dia 1 de juny de 1997 vam connectar a un servidor d’Internet els
primers continguts de Vademe.cum,
una publicació electrónica tetralingüe
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forpada però pertinent, que inverteix
un mite ascensional com la torre de
Babel. Si en el cas babèlic l’objectiu
inci
era tan dar com inabastable i
l’instrument no l’assolia, a l’escala
tècnica de Severino l’instrument creix
sense entrebancs però els objectius
(múltiples) de Tacciò sovint ja han
estat conquerits fa anys i del que es
tracia és de millorar-ne les prestacions. La tècnica hauria de prendre
bona nota del canvi d’actitud envers la
llengua que fiderà Wittgenstein quan,
fart de donar voltes al qué i al com, es
va concentrar en el pragmàtic «per què
serveix».

LITERATURA

a tècnica és un conjunt
d’instruments elaborats a partir
del coneixement derivai dels
avenaos de la ciencia. La seva
dènza social és actualment acapa
radora, sobretot aplicada a l’univers
digitai. La tècnica ens ven control i
benestar. En teoria, cobreix les nostres
necessitats. A la práctica, sovint en
crea de noves. Una de les imatges que
més em fascinen a l’hora de definir la
tecnologia és l’escala tècnica de
Severino. El pensador italià Emma
nuele Severino, director del departament de Filosofia i Teoria de les
Ciències de la Universität de Venècia,
compara la tècnica amb una escala
(un instrument per a pujar) i denuncia
que si totes les energies es dediquen a
perfeccionar-la no en quedaran per a
fer-ne ús i ningú no hi pujará. L’escala
tècnica de l’italià és una imatge
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—català, espanyol, anglès i italià— d’on el consell editor de Vademe.cum espais del calendari no van partir pas
dedicada a la literatura i l’enigmistica. convoca concursos amb una clara buits. Els lectors de la meva secció
L’adreça de la plana major és: vocació internacional que poden setmanal d’enigmistica al diari «Avui»
http://www.partal.com/vademecum, i compartir totes quatre llengües de ja n’havien emplenat una seixantena
(carrer 9 de mar? de Castellò de la
és de lliure accès. Vademe.cum consta treball. El primer va consistir en un
de diverses seccions de periodicitat «Gran concurs de Llatinórums / Latín Plana; avinguda 2 d’abril de Mancor
molt variable en cadascuna de les words / Latinorum / Latinajos» que de la Vali, a Mallorca; passeig 10
d’abril de Puigcerdà; carrer 2
quatre llengües de treball.
de maig a Barcelona; carrer
Com que els jocs de paraules
del 27 de maig de Ripoll;
hi tenen un gran pes
carrer del 31 de desembre a
especific, cada llengua de
Ciutat de Mallorca...). EsVademe.cum genera els seus
perem que abans de l’any
propis continguts indepen2000 aconseguirem comple
dents i només en casos molt
tar aquest particular nomen
concrets totes quatre versions
clátor de la ciutat de les
coincideixen. Una completa
ciutats.
eina de recerca temàtica
Vademe.cum té també tres
permet localitzar la inforseccions de referència que
mació des de la plana major.
recullen llibres, webs i citaLa versió catalana de Va
cions relacionats amb la ludodeme.cum ofereix nou sec
lingüistica, els jocs de paraules
cions fixes. «El mot i qui el
i la literatura potencial. Són la
vetlla» és un recull de noticies
«Biblioteca», la «Vincloteca» i la
sorprenents relacionades amb
«Casa de cites». La secció ano
els jocs de paraules que
menada «Llibres del Mail» és
serveix de sumari per a saltar
un catàleg editorial amb
ais continguts vigents de les
fragments de textos literaris,
altres seccions. L’autor és el
sovint inèdits, triats pel con
periodista i guionista Caries
sell editor. Els quatre primers
Capdevila. A la secció «Taller
fitxers de la versió catalana
oberi» els navegants són
han estat: un conte multiaconvidats a inscriure en un
cròstic de Modest Prats anoàlbum les seves respostes a
menat «Rigorosament literal»,
alguna proposta plantejada
per l’enigmista Pau Vidal,
noranta-nou refranys reciclats de Caries Capdevila
periodista i autor deis mots
agrupats sota el titol «Mentre
enreixats diaris a «El Pais».
hi ha visa hi ha esperanza», el
La primera proposta de Vidal
pròleg i el facsímil de portada
va aprofitar l’Any Pia per
del llibre Enigmistica popular i
demanar anagrames plajocs d’esperit de Valeri Serra i
nians, com ara «Palafrugell: el
Boldú (Políglota, Barcelona,
Pia frugal». Un bon grapat de
«BABBLE. LA TORRE VIRTUAL DE BABEL». INSTAL-LACIÓ MUNTADA AL
visitants van fer troballes CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA, EL DESEMBRE 1922) i «Tretze són tretze»,
els primers tretze articles
notables amb les lletres del DE 1997.
d’enigmistica que vaig publi
nom o deis titols de les obres
car a l’«Avui» l’any 1989. A la
de Pia i les van inscriure a
secció «Mots encreuats» s’hi
l’àlbum del «Taller obert».
Aixi, a partir del nom complet de pretenia descobrir quina era la paraula recullen jocs de graella especiáis. La
l’escriptor Josep Pia i Casadevall, un llatina acabada en -um (com ara primera fornada conté els quatre
navegant anònimi va trobar «Passejo «vademecum») que era viva en més primers mots encreuats per a adults de
l’Edip a cavali» i Marc Vigo, pres- llengües. Al final «curriculum», «vade- la historia de la llengua catalana.
cindint de la «i» entre cognoms, reblà mecum» i «pentium» van empatar. La Publicáis per en Tisner a «Tele/Estel»
«Palpa joves callades». Pel que fa a ti proposta actual és més concreta: es el 1966, trenta-un anys després els
tols d’obres, El carrer estret va ser tracta de completar un «calendari quatre professionals deis mots
recombinat com «El tercer Sartre» per d’espais» amb noms de carrer d’arreu encreuats en català deis diaris de
Monica Molerá, i Jesús Liado en va ana- del mon dedicats a un dia de l’any. Els Barcelona els hem redefinit. En
gramitzar tres amb molta gràcia: El meu visitants envien les seves troballes per aquesta aventura, en la qual repre
pais —espiai meu / és pia i meu—, correu electronic —juntament amb sento «La Vanguardia», m’hi acomCròniques parlamentàries —qui era el informaciô que permeti acreditar-ne panyen: Anna Maria Genis («El
cronista més planer?— i Cartes de lluny l’existència— i els membres del Periòdico»), Miquel Sesé («Avui») i
consell col-loquem el carrer en qüestiô Pau Vidal («El País»),
—cardes llunyet.
Finalment, la secció més interactiva
El «Taller obert» té una secció a la plana pertinent d’una agenda
germana anomenada «Torneigs» des electronica de l’any 2000. Els 365 de Vademe.cum és la dedicada al
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«Scrabble». A banda de la informació
actualitzada sobre les competicions
d’aquest joc de tauler en catalá, hi ha
partides analitzades i s’hi organitzen
partides duplicades en línia amb
jugades de periodicitat setmanal.
MarcVigo, campió estatal de 1997, ha
dirigit la primera partida duplicada de
Vademe.cum, desenvolupada durant
aquest any 1998. Des del mes de
febrer cada setmana envíen la jugada
un centenar llarg de participants de
procedencia geográfica ben diversa: de
tots els punts deis Paisos Catalans a
Euskadi, República Txeca, Paisos
Baixos, Quebec i Estats Units. Els
jugadors poden consultar en tot
moment la situació del tauler i les classificacions des de qualsevol terminal,
alhora que cada setmana reben a la
seva adreqa electrónica recordatoris i
informació sobre el desenvolupament
de la partida.
Babble

El 23 de desembre de 1997 el Cen
tre de Cultura Contemporánia de Bar
celona convidava els visitants a
participar a la instal-lació «Babble. La
Torre Virtual de Babel», una experiéncia de Realität virtual que revisa el
mite babèlic. Durant un mes, el transi
tât vestíbul del CCCB va hostatjar un
quiosc a la manera deis de la Rambla
que contenia els elements necessaris
per a penetrar en aquesta Torre Virtual
de Babel i transitar-hi: l’ordinador de
Silicon Graphics, el case de visualització que permetia la immersió i un
segon periféric amb qué els transeünts
controlaven els seus moviments. Era
l’estrena material d’un treball de RV
que culminava dos anys llargs de feina.
El projecte inicial de Babble va tenir
l’ajut de l’Institut Universitari de
l’Audiovisual de la UPF i va partir
d’una proposta meva a Galeria Vir
tual, una plataforma per al desenvo
lupament de projectes en Realität
virtual oberta a artistes, filósofs,
escriptors, músics, fotógrafs..., for
mada per l’informátic Narcís Parés
(professor del màster en Arts Digitals
del IUA) i l’artista Roc Parés
(professor de Comunicació Audio
visual de la UPF). El video expositiu
de Babble ja havia estât présentât el
maig de 1996 al CCCB en una sessió
col-lectiva dels treballs becats pel IUA
dins el marc de la Sala HAL, i el
setembre de 1996 a Rotterdam en una
«poster session» a 1TSEA’96 (Interna
tional Symposium on Electronic Art).

Babble —més informació a
http ://www. iua. upf. es/~gvir tuai— és
una al-legoria entorn a la confusiô
contemporània dels missatges, dels
mitjans i de les estratègies de co
municació. L’experiència interactiva,
totalment immersiva mitjançant el
case, permet que tothom participi en
el creixement de la instal-lació de la
Torre Virtual que visita. Per fer-ho
caldrà que hi deixi el seu propi
missatge. Els transeünts accedeixen a
la Torre Virtual acompanyats per un
lloro i van ascendint fins que decideixen dir-hi la seva. Cada missatge
sonor queda enregistrât i configura un
vitrail. La nova aportaciô s’afegeix a
una tradició inicial que els autors de
Babble han introduit a la Torre
després de prendre d’Internet cent
seixanta-nou fragments de veu extrets
dels webs de tretze mitjans de
comunicació. Tothom és convidat a
afegir la seva veu al soroll d’imatges
que configura la cultura mediàtica.
A l’hora de revisar el mite de Babel,
els très autors de Babble hem partit de
diversos referents extrets de la realitat
immediata: 1) Babel és, possiblement,
el mite més contemporani. 2) Els
mites son el precedent bàsic de la
Realitat virtual. 3) Els lloros son el
millor exponent animal del soroll
tecnologie. 4) Barcelona és piena de
lloros, lliures i captius. 5) Els vitralls
son fets de llum, transparèneia i
fragmentació. 6) A la catedral de
Barcelona hi ha uns vitralls amb
lloros. 7) La Rambla on s’alça la Torre

Virtual és un punt d’encontre caôtic.
El mite babèlic es basa en la tensió
entre la unitat i la diversitat. La
supèrbia del coneixement que vol
accedir al sentit final de l’existèneia
topa amb la polisèmia que fragmenta
el sentit per construir-ne de nous
entre les seves ruines. Si els superbs
de la unitat van ser anorreats amb la
fragmentació exhaustiva del sentit, els
superbs de la diversitat ho serán amb
la sobtada irrupció del no-res. Babble
contempla el final destructiu del mite
babèlic. Per aixô, la instal-lació dis
posa d’un mécanisme d’autodestrucció virtual basat en un sistema de
reconeixement de la veu. Si aquest
sistema detecta un missatge concret
causará el col-lapse de la Torre Virtual
i en destruirá tots els arxius informàtics sense cap possibilitat de
recuperado.
Sortosament, cap del miler llarg de
missatges que van deixar-hi els
transeünts d’aquesta primera installació de Babble al vestíbul del CCCB,
des del 23 de desembre de 1997 fins
al 18 de gener de 1998, no coincidía
amb el missatge triât. La gent hi
enregistré cançons, acudits, paraules
obscènes, descripcions impressionistes, lloances, disbarats, mots de
cortesía i silencis diversos. Missatges
poliglots que han quedat emmagatzemats barrejats amb els que els autors
haviem extret d’Internet. A l’espera
d’una altra instal-lació de Babble en
un altre indret transitât. I d’una altra
i una altra. Fins que s’esfondri.4-
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La prosa
per

Carles Miralles

n ser escrita, l’épica acaba fent- invariables de la natura, com feien les
se épica en prosa; historia o dites deis savis, sino que parcel-la el
crónica: l’épica de la realitat; de real en discursos especialitzats, técla nova realitat, ja no fixa i formularia,
nics. En resulta la historia; les arts i les
que la prosa postula i revela. Cal que ciéncies en neixen.
entre els fets i qui els conta hi hagi una
La poesia contenia sense divelles
cadena directa, que qui els conta els l’art de dir i allò dit. El real, el que és ai
hagi vistos —«batalles», diu Muntaner, xí i així ha de ser —de manera que és bo
«en qué són estat»— o els hagi sentí de i bell—, esdevenia poema gràcies a
qui els hagi vistos.
l’art del poeta, que era, tal com
El saber ja no és cosa tradicional, subratllava malèvol Plato, inspiració,
quieta; és «recerca», diu un metge de la possessio per part d’un déu. La prosa,
coHecció hipocrática, que s’ha de fer que parcel-la el real per descriure’l i
com cal, «correctament». Técnica analitzar-lo, en divella la unitat: d’una
apresa i comprovada, dones, o saber banda el bo i el bell; de l’altra, l’art de
d’haver vist, informació que es dona dir. La retòrica estudia l’art deis
com a resultat d’una recerca; l’histo- poetes no com un do divi, sino com
riador i el metge van de bracet.
una tècnica, per descriure’n els
Així, la prosa canvia, eina recursos i fer-ne un repertori de
imprescindible, la realitat, i l’escrip- normes que es puguin aplicar a la
tura deis experts sobre la realitat ja no prosa —i a l’oratòria, ara que ja
parla en termes oraculars de les liéis tothom sap que parla en prosa. En
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descobrir les raons de la força de la
poesia, la retòrica busca per a l’ora
tòria el poder. I qui voi el poder ha de
comprar el domini de la paraula, mirar
de tenir més possibilitats que els altres
de dominar-la. D’aqui ve que amb la
retòrica arribin els sofistes, que venen
la retòrica a qui pugui comprar-la. La
prosa i l’oratòria, com que es com
prometen amb els ries, hom creu que
només transmeten tècnica i poder i
que han deixat de banda el que és bell
i el que és bo, el coneixement pregón
de la realitat. Això és el que prova de
colonitzar la filosofia, tot el que és ver,
i aviat pretén de ser ella sola, ni art ni
ciència, a poder-ho fer. La retòrica
reaccionará —és Cicero qui parla—
explicant que no basta que l’orador
parli bé, sino que també ha de viure
honestamente

CATA L U N YA

DE POBLE EN POBLEHHMGURRI
L'autor ens proposa novament un recorregut
per una colla de pobles de Catalunya -sovint
poc coneguts. D'una manera breu, amb les
referències geogràfiques, historiques i
arqueològiques indispensables, però, també,
amb l'anècdota i el record personal, anirem
descobrim la beilesa d'aquests pobles.
Del mateix autor:
Histories de carni (Llibre de motxilla, 18)
Pobles de Catalunya, I (Cavali Bernat, 20)
Pobles de Catalunya, Il (Cavali Bernat, 25)

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona Distribució: L’Arc de Berà, Centre Difusor d’Edicions Catalanes
Comandes i administració: Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tei. 93 465 30 08 - Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona
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Literatura, assaig i transcendència
per

Ángel Castiñeira

es de fa ja algun temps i per paper al costat. Subratllo, faig anotamotius professionals m’he cions, esquematitzo, poso remarques,
autoprohibit la lectura de lli- fins i tot discuteixo el contingut
bres de literatura. La deformació d
pro
’algun

fragment i al final em resulta
fessional, en uns casos, i les urgències fácil contestar qué hi he après, qué hi
acadèmiques, en d’altres, m’han cas- he descobert, en qué no hi estic
tigat de manera inapel-lable a una d’acord, quines idees comparteixo,
indesitjada però de moment neces etc. Aquell llibret, en canvi, no s’asària especialització. Piato, ja fa segles, justava al patró. Descrivia histories,
advertia els filòsofs del perill infan- això sí, però imprevisibles. «Nosaltres
tilitzador de la poesia. «Llaminadura podem decidir una cosa en un mo
de l’ànima», l’anomenava. Per a eli i ment determinat sense fer cas de les
per a molts més la ciència, és a dir, la alternatives logiques que ens gofilosofia, havia de ser el veritable vernen», deia. Em recordà Rayuela,
aliment espiritual dels adults. Tan- però sens dubte era una altra cosa.
mateix, allò que Piato considerava Però el de menys eren els esdevellavors una ascesi necessària per al niments. La gràcia estava en com els
coneixement avui és visi, amb raó, com enfilava. «Del que es tracta és de fer
una mancanza. La mùsica, la literatura, durar la partida més estona.» Per
la pintura, el teatre, el cinema, etc., tots ventura es tracti d’això. La solució,
aquests àmbits són considerats ele- massa òbvia, fora contestar que en
ments essencials de la formació generai l’obra literària no intenta
cultural. I tot això malgrat la tan transmetre «idees», sino que es con
temuda especialització dels sabers centra en la pròpia bellesa narrativa.
derivada de la mateixa condicio cul No s’adreça, dones, a l’enteniment,
sino al gust estètic —que pro
tural moderna.
Tot i el meu pecat d’omissió li- bablement és, també, una altra forma
terària, vaig acceptar de bon grat l’ob- d’enteniment. En l’art de contar,
sequi d’un jove escriptor català emperò, un horn pot sentir-se satisfet
considerai per la critica com un dels tan sols per la beilesa formai encara
més destacats de les darreres promo- que el contingut siguí superficial? N’hi
cions, gràcies al seu talent narratiu i al ha prou amb la bellesa, ádhuc
seu personalissim estil. Per descomp- l’ocurrència, per a parlar de bona
tat, l’obsequi era un llibre. Confesso literatura? Vaig recordar, llavors, les
que aquests elogis no influìren el més clarividents paraules d’un amie teòleg:
minim en l’incompliment de la meva «És aquesta manca de transcendència
promesa. En aquest cas, com acos en la quotidianitat la que fa que la
tuma a passar, hi van poder més “lectura” de la vida a casa nostra siguí
l’amistat personal i la sana curiositat. I tan empírica i pobra: talment mancada
vet aqui que, empassant-me els de volada i d’esperança.» Deu ser
escrupols i la mala consciència de cert?, vaig pensar. Una bona part de la
l’estudiós endarrerit, una nit vaig nova generació literària catalana
sembla patir la síndrome Kundera.
desobeir Piato.
L’endemà, no deixava de donar Quelcom semblant a la necessitai de
voltes a una idea que em preocupava. descriure la banalitat, escenaris urbans
Es tractava de fer-ne una valoració. buits, personatges fugaços. «Als homes
Del llibre, és dar. La questió no era i a les dones kunderians no els manca
tan simple com aparentava. En els pas la consciència puntual del que fan,
llibres d’assaig o d’erudició treballo ni la consciència d’ells mateixos, en
sempre amb un boligraf a la mà i un cada una de les seves accions. Els

D

manca quelcom de previ i fonamentador, els manca el sentit», sentenciava
el meu amie teôleg.
Vaig arribar a la conclusiù provisional que el que havia canviat era la
funciô literària. Suposem un repertori
ampli d’entreteniments portàtils de
major o menor sofisticaciô. Objectes
de consum divers per a dur a la
butxaca o a la bossa. Encreuats, crispetes, trencaclosques, maquinetes
électroniques de butxaca per a matar
marcians, miniradiocassets amb auriculars. Objectes de distracciô, en suma. Afegim-hi ara aquest nou gènere
literari i a continuaciô fem-ne la
comparaciô. No dec ser massa sever
amb el meu amie literat? No podria
denunciar ell mateix quelcom sem
blant de l’anomenada filosofia postmoderna? I, si fos aixi, on rauria la
diferèneia de générés?
Estava dubitatiu, qüestionant-me el
sentit de la meva prohibiciô de no
llegir literatura. Vaig optar, llavors, per
deixar un marge de temps abans no
prengués una decisiô. Convenia no actuar en calent. Vaig desar el llibre i em
vaig entretenir llegint les pàgines
d’una revista cultural. Era un diàleg
entre dos sôlids pensadors del pais, un
esteta, l’altre metafisic. Parlaven de la
cultura del présent. Cap al final, al
moment de les conclusions, rematava
l’esteta: «L’ùltim tram de la raô és el
buit, situaciô que es desvetlla novament els anys vuitanta. Llastat d’aquests horitzons utopitzants, per tant
de les transcendències implicites, el
que resta és una espècie de prag
matisme radical i, per tant, des del
punt de vista de la transcendència, el
buit. La mirada més pobra que ha
existit sobre l’home en tota la tradicio
occidental, des dels grecs fins ara. Avui
podem reduir allô que anomenem
condiciô humana a dos o très petits
factors.» Vaig decidir no continuar
llegint.♦
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La torre de Babel del segle XVIII
per

uan el novembre de 1996 vaig
publicar La Catalunya vençuda
del segle XVIII vaig pensar que
molts temes ja quedaven tancats
mi. La traducció del llibre al castellà i,
en part, a l’alemany, m’ha fet tornar a
obrir les carpetes. Mai no estàs con
tent, tot i que Déu n’hi do com han
anat les critiques i les vendes. Incentius externs t’hi tornen a fer pensar.
Certa sorpresa sobre el manteniment i
la maduració del pensament austriacista ha fet que pensés si no havia
exagerat i he tornai a cercar més
coses i a fabricar un llibre sobre la
vida del pensador més important:
l’aragonès Juan Amor de Soria,
amb els seus textos principals. Un
treball sobre Ferran Sorts, el gran
compositor educai a Montserrat, i
un altre sobre Caries Baguer
(publicats fa poc a la «Revista
Musical Catalana») em portaven a
veure com la Catalunya austriacista, en el cas de Baguer,
expressava els seus simbols per
mitjà d’una òpera amb llibret
italià a finals del set-cents. Una
cirera n’estira una altra i aixi he
pogut veure com el teatre del
vigatà Comella, escrit en castellà
però d’un austriacisme (com el
dels seus avantpassats) radical, no
solament fou représentât al seu segle,
sino fins a 1830, segons que ens
explica la precisa Suero Roca. A Vie
només en recorden, em diu Joaquin
Albareda, que és penjat a la galeria de
vigatans il-lustres.
D’aqui he passât a veure com
aquest persistent i purificat austria
cisme dobla el segle. I ho fa naturalment acompanyat de la concepciô de
Catalunya, però també de la de la
Corona d’Aragó. Primer en faig un
diàleg amb el llibre El català al segle
XIX i després conversa i lletres amb el
seu autor, Pere Anguera. Quan desaparegué el record de les Espanyes dels
Àustries i de la Corona d’Aragó? No
fou abans de la publicació periòdica
«La corona de Aragon» de Victor Ba-

Q

Ernest Lluch

laguer, considerada propia de Binici
del catalanisme modern. Potser, el
darrer fet fou el pacte signat a Tortosa
per
el a18 de maig de 1869 entre forces
republicanes federáis de Catalunya,
Aragó, el País Valencià i les Balears,
que tenia per mare de referència els
territoris de l’antiga Corona d’Aragó.
Reivindicació que fan gent d’esquerra
i republicana. He de mirar si en Marfany parla d’aquesta prolongació tan i
tan dilatada; la manca d’indexs em
farà feixuga la feina. No tiñe ganes de

tornar a treballar en el vuit-cents i no
sé si m’hi tornaré a posar. Pero aquest
propósit dura ben poc, fms que rebo
un treball de Francesc Artal sobre Illas
i Vidal per a un congrés d’história del
pensament económic. Aquest protec
cionista, ideóleg de la burgesia
industrial, escriu poemes en catalá
pero també, li contesto, una novel-la,
Enrique y Mercedes, que és una historia
d’amor durant el setge de 1714 escrita
en castellá. Qué contenia? Qué anava
transmetent aquesta llarga i poc coneguda cinta, o fil, si voleu, tan allargassada? El seu mestre, Eudald
Jaumeandreu, no parlava de Cata
lunya ni d’aquesta historia rediviva.
Qué havia canviat? Almenys sabem
que, reduir-ho tot a si era escrit en

catalá o no, no ens permet compren
dre la nostra historia, ni la nostra
cultura.
D’aquestes sensacions, motivacions
i reaccions, potser me’n sortiran révi
sions ordenades. Si n’he de fer una
segona edició, segur que m’hi obli
gará, peró aixo depén dels altres.
Mentrestant treballo sobre el citât
comte Amor de Soria, que fou la má
dreta del català marqués de Rialb, que
al seu torn ho fou de l’arxiduc Caries
abans i després que esdevingués em
perador. En tornar a rellegir els
seus textos em trobo amb una
expressió que defineix els
enemics dels austriacistes: la
Torre de Babel. Són els
borbónics que malden per la
creació
d’una
Monarquía
Universal
encapçalada
per
França, que ho barregés tot sota
el seu predomini i el de la seva
llengua. Si l’Espanya borbónica
hi fa un paper secundari, molt
més l’hi tindran (si tenen paper)
els de la Corona d’Aragó. Aquest
aragonés
descendent
de
navarresos denuncia a «La voz
precursora de la verdad»: «... la
arrogancia de asaltar el Cielo con la
Torre de Babel (símbolo de la
Monarquía Universal) resolvió
deshacer su orgullo y pudiendo con un
soplo derribarla y destruirlos quiso dar
remedio que pudiesen las gentes imitar y
con solo confundirles escarmentó su
soberbia, castigó su altivez y puso
términos a su fantástico orgullo.» Al seu
manuscrit més llarg, «Enfermedad
chrónica y peligrosa de los Reynos de
España y de Indias», hi torna: «... la
soberbia de los que pensaron formar la
Babel, pues fueron divididos, confundidos
y destruidos por el Divino poder.»
Alguns, els que em tinguin més ben
considérât, es pensaran que m’ho he
inventât per parlar de la Babel contemporània: tant de bo tingués tanta
imaginació! En tot cas, sóc un Pierre
Ménard.♦
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Provincianismes?

El Cinquantenari

i ha una afirmació (meva, perdo
embla un sarcasme del tot
per la manca de modèstia) que
deliberat que la missa negra o el
sempre aponsegueix reacció en
sàbat de l'euro hagi coincidit, no
tan sois amb el primer de maig, ansqui l'escolta. És: el diari «The New
York Times» és un diari provincià,
també amb el trentè avversari del
molt més provincià que l'«Avui» (per
maig del 68, ara que Cohn-Bendit
cert,
no me'n sembla gens, de pro
sembla disposât a fer d'escolanet del
nou ordre europeu, o, si més no, de vincià, l'«Avui»), En clausurar la rotunditat, per la quai també em
la nova moneda que n'és expressio.
disculpo, afegeixo que el seu provin
(Com a sarcasme addicional, a més,
cianismo és el de la metròpoli també
pel que toca als espanyols, hi ha
nostra, cosa la quai ens en desencara una tercera coincidència,
dibuixa
el provincianismo. Ja comamb el 2 de maig del 1808.)
prendreu que la meva afirmació és
Les imatges de cotxes impresde l'ordre d'aquella que va fer l'exsionants i la corpora de Kohl em
retreien, a la televisió, d'altres imat cel-lent guionista filmic Rafael
ges, en blanc i negre: les deis Azcona, a qui públicament vaig es
coltar afirmar que els films d'Ingmar
plutócrates alemanys deis anys vint i
Bergman eren folklòrics. Això sí, de
trenta, recollides fa temps a l'exfolklore suec, sempre menys folklò
cel-lent documental de Mikhaïl
Romm «El feixisme ordinari». Aque rics als nostres ul s ibèrics que els
d'Almendralejo o de Tona. Azcona va
lla gent va preparar el cami a Hitler,
afegir immediatament que, a més a
que també volia una Europa unida i
més, els films de Bergman eren
amb una moneda forta, sota
«genials». Opinió que comparteixo.
l'hegemonia de la banca alemanya. (I
En aquest domini allò que sí que
també llavors algunes nacions
em sembla d'un provincianismo
minoritàries —els bretons, el Croats,
intolerable és la medalla que ha
els flámenes— cregueren que podia
intentat peniar-se el senyor lan
ser una oportunitat).
Gibson quan na dit que per escriure
Pel que fa a nosaltres, els que
la biografia de Salvador Dali «fins i
pariem català, em sembla que, en
tot havia après la llengua catalana».
aquesta escaiença, ens podríem
Faltaría plus! M'imagino que Josep
donar per satisfets si aconseguissim
Murgades, posem per cas, per
només dues coses, que ja vaig
parlar-nos de Goethe també va
exposar l'any 1991 en una taula
aprendre la lengua alemanya, com
rodona amb els amies Miquel Roca,
una servidora per dir quatre coses
Pilar Rahola i Miquel Reniu (només jo
sobre literatura anglesa ha après la
no he variat, en aquest temps, de
llengua corresponent. No m'imagino
càrrec). En primer Hoc, parlar català
de debò, és a dir, saber, per en Murgades presumint a Stuttgart
dels seus coneixements alemanys, ni,
exemple, que d'allò que en castellà
sens
dubte, a mi no se m'ha passai
rep el nom de «castañuelas» n'haumai pel cap fer un exercici semblant
riem de dir en català (llegiu Eixirespecte de la llengua anglesa a
menis) «tauletes moresques». En
Brighton. El coneixement de la llensegon Hoc, que no ens passi com als
gua de l'artista que una persona eslituans, que, després dei periode
tudia és com el valor per als militars:
soviètic, es trabaren, precisament el
1991, que de les creus que eren un ja se li suposa. Vantar-se d'aquest
coneixement lingüistic és un provinsigne de la seva identitat —art
cianisme en el quai segurament tan
religiös popular, dreçat a tots
sols pot caure un irlandès que ha
paratges— només en sobrevivien un
refusât la seva poètica nacionalitat
0,05 per cent. Qui diu creus, diu
per una altra, com és el cas del
mots.<
senyor Gibson.<
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olt poques persones es van
assabentar, aquell dia de
Nadal de 1948, de la mort de
Pompeu Fabra. Em refereixo, és
al public en generai. Els responsables
de les emissores de ràdio i de les
empreses periodistiques s'ho havien
de pensar dues vegades o més,
abans de parlar, amb avesada cau
tela, d'un clels homes més odiats per
l'anticatalanisme imperant; aquell
home que un facciós generai val-lisoletà volia veure arrossegat, eli i la
seva obra, per les Rambles (sic) un
cop acabada la guerra. Al cap de deu
anys de regnar la pau, encara reg
nava el silenci; fins i tot, per efecte
de la intimidació i de la repressió
directa, el silenci s'interposava com
un mur entre els catalans que no
tenien cap lligam amb el règim, la
premsa del qual (tota ho era)
anomenava «fabrismo», com un estigma, el fet d'escriure en català
normatiu. Explicava Carles Riba que
del seu pròleg a la segona edició del
Diccionari Generai de la llengua cata
lana la censura va esborrar el mot
¡/■lustre, de l'expressió l'il-lustre filòleg, amb la qual Riba es referia a
Pompeu Fabra. El reconeixement del
món cientific, el dol public i l'homenatge popular hagueren de tenir Hoc
fora del territori de la Generalitat de
Catalunya i de la resta del domini linguistic català sud-pirinenc, amb privades, particulars i ben poques excepcions. Potser cal que no fem
constar ara (per als desmemoriats) al
cap de cinquanta anys. I que ens en
rescabalem una mica, comja ha estat
fet amb un llibre, una exposició i un
acte commemoratiu, per la Gene
ralitat. Recordem també (per a altres
desmemoriats més recents) que vint
anys després de la mort del Mestre
fou celebrai ja, amb un gran i reeixit
esforq associatiu, el Centenari del
seu naixement. Van sortir-ne les
Festes Fabra, dites aixi popularment,
que van tenir Hoc vint-i-cinc anys,
amb un recorregut itinerant que
arribà fins a l'Alguer, on hi ha un
monument a Pompeu Fabra, als
jardins de Tarragona d'aquella ciutat,
inaugurai amb motiu de les festes
fabrianes de l'any 1984. Contra el
silenci, els fets.<
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L’escassa presència d’una amenaça
l fet va ser prou important i vista amb escepticisme, com un perill
inquiétant per a parlar-ne sense que abocava bé a l’apocalipsi, bé a
nécessitât d’aniversaris rodons: danys irreparables i duradors. I si la
el dia 6 d’agost farà cinquanta-tres
bomba atómica va fer néixer poques
anys que es va llançar la primera obres noves, en va modificar alguna.
bomba atòmica sobre Hiroshima, pocs Es el cas de l’obra de teatre Galileo
dies abans que caigués la segona, Galilei de Bertolt Brecht. La versió
sobre Nagasaki. Potser val la pena escrita entre 1938 i 1939 va ser mo
parlar-ne, sobretot si al moment dificada el 1947. A la segona versió,
d’escriure l’india i el Pakistan fan els Brecht deixa de veure Galileu com un
seus assaigs nuclears. Es curiós que heroi coratjós, que s’enfronta a l’aualguns dirigents pensin que en la toritat en benefici de la veritat científ
qüestiô nuclear la millor defensa és la ica. Brecht el jutja com un cientific
possibilitat de fer un bon atac. I no és amoral que no pensa en les con
menys sorprenent que dirigents que fa seqüències deis seus treballs i és
molt pocs anys van desafiar les pro contundent: Galileu fora «un criminal
testes sorgides arreu del món, tot fent social» —«sozialen Verbrecher». L’au
assaigs a Mururoa, ara es mostrin alar tor alemany encara va ser més dur en
mais pels que fan l’india i el Pakistan. una tercera versió, escrita entre 1953 i
Hi ha un fet que no és menys
1955: Galileu hi representava el fracas
curiós: la poca literatura que han socials dels científics contemporanis.
générât tant la bomba atòmica com les
No és just carregar sobre Galileu les
seves conseqüències. No em refereixo culpes de treballs fets més de tres
a best sellers ni al que s’entén per segles després. Com he dit alguna altra
ciència-ficció pura. Ja sé que les vegada, posats a cercar Vorigen dels
fronteres son difïcils de traçar i hi pot mais de la ciència, podriem anar a les
haver ciència-ficció molt ben escrita i interrogacions més antigües sobre el
best sellers més que correctes, però és nostre entorn i ais científics i filòsofs
cert que en allò que anomenariem la més llunyans. Però les revisions de
literatura més ambiciosa els problèmes Brecht palesen una preocupació evi
atòmics hi han estât poc présents. Aixi dent per una ciència que s’havia deixat
ho manifestava Martin Amis a l’ex- anar de les regnes.
tensa i intéressant introducciô al recull
Uns anys més tard una altra obra de
de narracions Els monstres d’Einstein, teatre, Elsfisics de Friedrich Dürrenmatt,
publicat el 1987. Amis hi diu que va tornava a explorar la responsabilitat del
néixer el 25 d’agost de 1949 i que cientific. I amb un simbolisme que, vist
quatre dies més tard els russos com estava el món, no era tan exa
provaren la seva primera bomba gérât, situava Tacciò en un manicomi.
atòmica. Havia nascut la dissuasiô, Ais vint-i-un punts sobre Elsfisics, que
però Amis no ho veu precisament com precedeixen l’obra, l’escriptor suis
a garantia de pau: «Vaig tenir —afir- afirma coses com ara que «un drama
ma— aquests quatre dies de tran- inspirat en els físics ha de ser
quil-litat, més del que mai no han forçosament paradoxal» i que «no pot
tingut els de menor edat.»
tractar de la física mateixa sino dels
Més endavant es déclara astorat seus efectes». I afirma que si «la física
«pel poc que el corrent principal de la concerneix els físics, els seus efectes
literatura ha tingut a dir sobre el desti concerneixen tota la humanitat» i que
nuclear». Ni tan sols els que tenen una «allò que concerneix tothom només
vida literària a cavali de la linia de pot ser resolt per tothom».
l’any 1945, que separava dues socieDürrenmatt reflexiona sobre la
tats ben diferents, no s’han sentit manera com els científics poden evitar
cridats a escriure sobre això. No és que els seus descobriments siguin mal
estrany que ara, per molt que ens utilitzats. Un científic-escriptor, com
lamentem, ni les noves telecomu- Charles P. Snow, ens oferia a Els nous
nicacions ni l’enginyeria genètica no homes (1954) una visiô des del punt de
moguin gaire la creativitat dels es- vista del fisic que havia treballat dins el
criptors més lloats.
servei civil durant la guerra. Si Snow
En tot cas, hi ha algunes obres que critica la idea ingènua que la bomba
mereixen ser citades. Els anys cin havia d’aturar totes les guerres, un
quanta la visiô de la força atòmica era alemany com Wolfgang Borchert

E

encara era més dur. A Lesebuchgeschichten, escrita el 1946, fa aparèixer
un inventor que no veu en la societat
gaire cosa més que un mercat on col-locar les bombes que dissenya i fabrica.
Un tractament més recent de
l’amenaça nuclear el trobem en
Alberto Moravia. L’home que mira va
ser publicada el 1985, just quaranta
anys després de les explosions d’Hi
roshima i de Nagasaki. Un fili, pro
fessor de literatura, s’enfronta al pare,
exprofessor de física. La moralitat de la
recerca s’enllaça amb la moralitat sobre
l’amor. Per al fili, la mirada dels cien
tífics damunt la composició de la ma
tèria té el mateix sentit de desafiament
i de profanació que la mirada del noi
que, en un poema de Mallarmé, exerceix el voyeurisme observant una pare11a a través de l’escletxa de la porta.
Quan el fili introdueix el tema de la
qüestiô atòmica, no es refereix als fets
científics, sino a les conseqüències
socials. El pare representa, una vegada
més, el cientific sense preocupacions
moráis. Per al fili, els científics de Los
Alamos no eren uns analitzadors, sino
uns curiosos. Si haguessin estât
analitzadors, haurien previst algunes
conseqüències dels seus treballs.
Però el problema de la bomba
atòmica es barreja amb el problema
personal: el pare s’interposa entre el
fili i la jove. Quan el fili li pregunta si
en amor és lícit aturar-se a temps i el
pare respon que potser és lícit, però
que ningú no ho ha fet sense penedirse’n després, ens recorda el passatge
en qué el pare afirmava que no hi
havia precendents histories «d’un
cientific que espontániament hagi
desinventat els seus invents». El pare
sembla tenir la curiositat del col-lec
cionista per anar fent conquestes
amoroses, fins i tot de Tesposa del fili.
Alguns físics devien tenir una
curiositat sense aturador i sense gaires
interrogants, com a motor per a assolir
un gran poder destructiu.
La curiositat va dur a un invent
terrible, però no sembla haver produit
una explosió proporcional en obres
literáries sobre les seves conseqüèn
cies. Esperem que els assaigs nuclears
d’aquests dies no donin als escriptors
noves oportunitats de fer-ho.<
XAVIER DURAN
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Publications per a tot
ot i comprensibles profecies de barceloni publicat per l’Ajuntament
desaparició, la lletra impresa de Barcelona. El número 19 (mar?
1998) té vint pagines de 297x210.
continua fent-nos una comPublicació
molt destacada entre les de
panyia densa i intensa. Com a mostra,
recullo tot seguit una sèrie important la seva mena pels recursos emprats, la
de publicacions périodiques, normal- qualitat aconseguida i la bona co
ment modestes i funcionáis, però que municació establerta.
«Biec». «Butlletí informatiu de
ocupen llocs destacats a la vida social
i a la comunicació que aquesta neces l’ensenyament a Catalunya.» Publicació
sita. La mostra, no cal ni dir-ho, no és periódica del Departament d’Ensenyapas l’ùnica possible, però és reai, ment de la Generalität de Catalunya.
actual i propera. Amb varietat de dédi Informació i normativa. Página de
cacions i de pretensions, però com a 280x210 a color (va comentar amb
exemple convincent de l’existència de vuit i ha arribat a tenir-ne vint-iquatre). Número 1: febrer 1997. Nou
publicacions per a tot.
«Amies de la Geni Gran». Butlleti números cada curs, d’octubre a juny,
de la fundació i de l’associació del és a dir, nou l’any. El bon ritme i la
mateix nom. Quatre pàgines de bona distribució l’han convertit en
297x210 a tres colors plans. Número una eina útil.
«Centre Cultural. Agenda». Tres
4: febrer 1998.
«Amies del Bisbe Pere Casaldàliga». números l’any de vint-i-vuit a trentasis pagines de 210x148. Color a la
Òrgan de l’associació del mateix nom.
Vuit pàgines de 297x210 a una tinta. portada, dues tintes a l’interior.
Programació detallada del Centre
Nùmero 22: novembre 1997.
«L’Arc». «Revista cultural del Cen Cultural de la Fundació «la Caixa»
(Palau Macaia, Barcelona). Número
tre Civic Sant Martí», editada pel
1: gener-febrer-mar<? 1996.
districte corresponent de l’Ajunta-

Popular. Quatre pàgines de 297x210 a
dues tintes. Informacions sobre activitats i serveis. Número 24: desembre
1997.
«Fundació Relleu». Des de 1996
publica un «full informatiu» de quatre
pàgines de 297x210 a una tinta, amb
informacions relacionades amb els
grups que la integren: Grup d’Estudis
Nacionalistes, Fòrum Vicens i Vives,
Centre d’Estudis Caries Cardó, As
socialo Cultural Mestres de Taüll,
Barcelonesa d’Edicions, Revista
«Relleu» i Amies de Queralt. Número
8: març-abril 1998. Sembla haver-se
estabilitzat en una periodicitat bimes
tral. Tot i les connexions, cal no
confondre aquest «füll» amb la revista
«Relleu» (número 54, segona època:
octubre-desembre 1997), que pertany
integrament a l’àmbit del pensament i
supera els limits d’aquestes notes
miscel-lànies.
«Infoeuromed». Butlleti informatiu
de l’institut Català de la Mediterrània
d’Estudis i Cooperació. Vuit pàgines de
297x210 a color. Número 1: abril 1997.

«El Full de l’Associaciô Josep Nar
cís Roca i Ferreras». Publicaciô in
terna. Quatre o sis pàgines de
297x210. Pensament i informacio.
Nùmero 26: setembre 1997.
«Füll Informatiu FUS». Publicaciô
del grup de fundacions Institut Pacis,
Jaume Bofill i Serveis de Cultura

«Justicia i Pau». «Servei informatiu»
de Justicia i Pau de Barcelona. Núme
ros de dotze pagines de 219x150, pero
de vint-i-quatre de 297x210 en el cas
del 60 (abril-juny 1998), dedicat ais
trenta anys de l’entitat.
«Més a prop de Caritas Diocesana
de Barcelona». Butlletí de dotze pági-

T

ment de Barcelona. S’havia configurât
amb nùmeros de vuit pàgines-llençol
de 420x300, perô els 15 i 16, de febrer
i març de 1998, respectivament, en
tenen només quatre. Dues tintes a la
primera pàgina i a la darrera. Molt
informativa i molt cultural.
«Barcelona Informacio». Magazin
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NOVES OPORTUNITATS________________

PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

■s

5

JUSTICIA I PAU

PICASSO
—
Artlvh

.1 ragua • Confia lei mines cntlpenona • Carta d un
. ita de PsF • Diari d'expedkió • Carta des de Cuba ■
de PsF al 1997 • Det de el’Foro'• Lllbres ♦ Lobotiga

50.000 mitions per
minorar el transit
ELEMENTS DTNTERÈS DEL

PAISATGE URBÀ
OBERTA LA INSCRIPCIÓ

PELS PISOS DE LES
VORES DEL CINTURÒ

quatre págines centráis dedicades al
«Tema del mes». Número 100: octubre
1997.
«Punt a la I». Füll de 297x210 amb
qué la Fundació Bofill informa, amb un
resum i la reproducció de l’índex, sobre
recerques que ha promogut, publicades o encara per publicar. Número 55:
febrer 1998.
«RDEC». «Recerca i difusió de l’etnologia catalana». Publicació del Cen
tre de Promoció de la Cultura Popular

i Tradicional Catalana. Quatre págines
de 297x210 a dos colors. Informacions del centre i de l’ámbit de
l’etnologia en general. Núm. 16:
desembre 1997.
«Sense fronteres». Revista de difusió
de Pallassos sense fronteres. Color en
algunes de les vuit o dotze págines de
412x292. Sobretot informació. Nú- ¡
mero 5: primer trimestre 1998.♦
JOSEP FAULÍ

[537] 41

CULTURA

I

VIDA

TEXTOS

«El pont de les Tres Roses» de Mercè Rodoreda
UN PROJECTE
es de Ginebra, on vivia, Mercè Rodoreda va enviar La protagonista de la quai contempla l'Arve, el Rin i el llac Leman,
mort i la primavera al premi Sant Jordi de 1961 i, i gaudeix amb l'aigua de la dutxa que li eau sobre la pell. Hi ha,
convençuda que ja havia acabat la novel-la i plena també, pel que fa a El pont de les Tres Roses —amb un altre inici
més autobiogràfic, molt breu—, un full soit en què Mercè
d'empenta llavors, en va iniciar una altra, amb el titol probable
d'EI pont de les Très Roses ■—o de Petita serenata. Els très Rodoreda detalla els elements que hi serán importants, on
capitols que segueixen i que es troben a l'Arxiu Mercè podem llegir literalment: «No sap perqué pensa en la declinado
Rodoreda, amb seu a l'IEC —inicialment els dos primers llatina, fins que a l'ùltim recorda les fulles de rosa, l'home sense
agrupats i el tercer ordenat a part—-, son els unies d'aquesta sang, Rousseau, romantics alemanys, Plato, l'heura...»
El pont de les Tres Roses, escrita en primera persona, neix del
obra, deixada probablement de banda per la dificultat que va
representar la correcciô de La mort i la primavera, que, com punt de vista d'un metge madur i benestant, que viu en una casa
de Ginebra i que, com la majoria de personatges rodoredians,
havia esdevingut l'any anterior amb La plaça del diamant,
tampoc no va guanyar el Sant Jordi; tanmateix, interessada per sembla tenir un fort lligam amb el passât, amb diferents records
La mort i la primavera, de gran complexitat i escrita amb una de la seva vida imprecisos, i sobretot amb la infantesa: «No la
voluntat innovadora, Mercè Rodoreda hi va treballar durant més meva infantesa no és morta», pensa. Un record que arriba per
mitjà de la declinado llatina, rosa-rosae, que evidentment
de dos anys, perô sense poder posar-hi un punt final.
Desanimada, la va deixar de banda de moment i va iniciar El enllaça amb el pont de les Tres Roses, el pètal blanc de rosa, el
carrer de les Camèlies, amb la quai cosa abandonava, també, el paraigua rosa... Flors, aigua i colors. I també és ben rodoredià
l'escenari triât, un escenari obert i nocturn, presidit per la lluna i
projecte de continuar El pont de les Très Roses, sobre la quai
el
vent, en la linia romántica que confirma el nom de Novalis
havia escrit al seu editor Joan Sales, el 8 d'octubre de 1961, que
la tristesa, una emociô que sedueix particularment l'autora, dels apunts —un autor que juntament amb el moviment
impregnarà aquesta novel-la «tan desolada —perô no romantic alemany seduïa la novel-lista i, també, el de
décadent— que farà créixer els cabells fins als peus a tots els qui Wordsworth, escollit com un deis epigrafs de la novel-la; en
la llegiran...». Potser el fet de tenir per protagonista un aquest epígraf es remarca la voluntat de viure la vida amb
personatge masculi, i, sobretot, de situar-se a Ginebra —di intensitat, una intensitat interior en el cas de la novel-lista, de
versement de la majoria de novel-les de l'autora, que sentiments, únicament, i, a més, tancada amb pany i clau en la
transcorren a Barcelona—, ens pot explicar la seva manca soledat, una soledat que és un dels trets més destacats de les
d'interès per continuar El pont de les Très Roses. Potser, també, figures creades per Rodoreda. De fet, en aquests capitals
la novel-lista va tenir présent que havia conclôs en un temps l'autora demostra ser una hábil suggeridora d'atmosferes,
relativament breu i molt satisfactôriament La plaça del Diamant, lligades a les emocions, als sentiments. Capaç també de crear
protagonitzada per un personatge femeni i amb un escenari una intriga, com ho assenyalen els diversos interrogants que
barceloni. Amb El carrer de les Camèlies, de fet, Rodoreda se presenta, uns interrogants que en aquest cas mai no es
desvelaran, sense resposta possible. Queden tanmateix
situava en una linia semblant.
En efecte, a El pont de les Très Roses apareix aquest pont de reflectits en aquest inici una atmosfera i un personatge, dos
Basilea que, pel fet de tenir un nom de flor, sembla atreure molt elements decisius a les novel-les. I la força d'una escriptura, d'un
la novel-lista; per assenyalar-ho, en un full soit, i sota «El pont de estil molt personal.
les Très Roses», escriu que és el seu aniversari i que va a Basilea Hem regularitzat l'ortografia d'aquest text i hi hem fet una
a veure el Rin i aquest pont. De fet, a més de les flors, Mercè petita modificació al final per unificar l'ús de la primera persona
Rodoreda sembla fascinada per l'aigua, en general, i pels rius, del singular, que en un darrer moment havia passât a tercera.—
en particular, com ho reflecteix l'inici d'aquesta novel-la, el Carme Arnau.

D

«To see a world in a grain of sand / and a heaven in a wild flower. / Hold
infinity in the palm of your hand / and eternity in an hour»
(Wordsworth).

«... parce que chacun de nous sait très bien qu’on ne vit pas deux fois le
même moment de son histoire» (Bergson).

I
Lentament el meu braç dret es va
separar de mi i la meva mà es va alçar
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separar els dits tant com vaig poder i a
banda i banda de la mà —aquesta mà
gran i ampla, amb els dits ossuts una

mica massa llargs, les ungles
quadrades i planes, pàl-lida— de dreta
a esquerra lliscava l’Arve. Recordó
que la lluna encara no s’havia alçat.
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No. En aquell moment em sembla
recordar que la lluna encara no s’havia
alçat. Ni el vent. Això ho recordo bé.
Dret davant de l’Arve que lliscava de
dreta a esquera de la meva mà i per
entre els meus dits séparais, és que
recordo bé?, escoltava la mica de remor que enlaire feien les fulles de
l’auro. Perquè en aquell moment tots
els altres arbres van desaparèixer i
només existia, présent, la caricia que
l’hèlice de l’auro m’havia deixat a la
galta. Havia baixat gentilment. Dintre
del negre de la nit avall l’hèlice havia
tocat la meva galta i s’havia perdut i
havia arribat a terra. I en el moment
de fregar-me la galta va èsser quan,
d’una manera automàtica, vaig deixar
que el braç fes el que volgués i la meva
mà va tallar l’aire negre amunt. I
clavada en el palmell de la meva mà,
aquesta mà «que tocava tanta gent», hi
havia una època de la meva joventut. I
tot va començar aixi. No, no és ve
ntât... Tot va començar en el moment
en què en comptes de girar el volant a
dreta el vaig girar a esquerra, i en
comptes d’anar carni de casa meva
com cada nit vaig anar a mirar l’Arve.
I encara més lluny, mentre mirava
l’home gelât i buidat de la seva sang.
Això si que ho recordo. La impressió
de mirar aquell home sense sang, amb
tota la sang recollida en una bacina, i
el cor ahi, i l’operador alli i jo alli i la
mort a la vora. La sang em fugia de la
mà mentre mirava l’Arve i no me
n’adonava, quan me’n vaig adonar
tenia la mà gelada i les venes
desinflades, i tota la sang del meu braç
quan vaig abaixar la mà va tornar a
córrer pels seus camins com l’aigua
del riu pel seu Hit de fang i d’herba. La
caricia de l’hèlice de l’auro a la galta
em va llençar a Basilea fins al pont de
les Très Roses, fins al Rin, fins a la
caricia lleugera d’una ungla resseguint
amb calma la part alta de la meva
galta. Damunt del pont de les Très
Roses, vaig plorar. Però en això hi vaig
començar a pensar miques alli i més
tard al jardi de casa meva tot mirant el
Léman batut pel vent, quan vaig sortir
en piena nit a collir els vidres trencats
i les roses escampades per terra. Aixi
que vaig sortir per la porta de la cuina,
perquè si, vaig sortir per la porta de la
cuina, per a no fer tant d’enrenou per
l’entrada principal. A la porta de la
cuina ara com aleshores només alçar
el baldo i ja ets a peu pia del jardi. Si,
vaig sortir i de seguida el vent va
envestir-me. Un vent amarg i violent

amb olor de fulles tristes i remor havia de pensar la meva infantesa no
d’onades contra el petit mur que em és morta perqué em vaig asseure al
talla el jardi del llac. I el cel blanc de primer grao de l’escala, sota l’ombra
lluna i fosc de nûvols. Uns nûvols d’un núvol que de tant en tant deixava
negres com no n’hi ha enlloc més del passar un raig de lluna i el raig de
mon. Perô quan vaig sortir al jardi ja lluna em queia ais peus. Havia de pen
m’havia banyat i ja m’havia mirât la sar la meva infantesa no és morta
cicatriu de l’ull très vegades en el perqué allí, en aquell primer grao la
mirall del lavabo i ja havia tingut ganes meva mare, tota d’or i de matinada,
de despertar la meva dona... és que m’havia ensenyat a fer música amb les
havia tingut moites ganes de fulles de rosa. No la meva infantesa no
despertar-la o és el temps que ha era morta.
passât després d’aquella nit el que em
fa creure que només en ténia una mica
de ganes. Em fa vergonya dir que en
II
ténia moites ganes o és veritat que tôt
just era un desig lleuger, un
Vaig baixar del cotxe i vaig obrir el
pensament de desig... com si digués reixat de bat a bat. Vaig fer entrar el
simplement ara menjaria un gelât i en cotxe. En el cel hi havia núvols i
comptes de dir ara em menjaria un trossos de cel i de tant en tant els
gelât vaig pensar ara faria l’amor núvols deixaven passar la claror de la
perquè en tinc un lleuger desig... No lluna. Estava cansat i mort de son. La
nécessitât. Oh, no. No. El que recordo casa dormía. Vaig obrir el portal. Com
d’aquell record és que el desig era sempre, vaig mirar el paraigüer.
lleuger perquè si el desig hagués Damunt de la taula de l’entrada hi
[estât] violent com el vent que corria havia un sobre gros. El vaig agafar.
per damunt del llac i esbarriava fulles Estava obert. Hi havia els retrats del
i branques dels meus arbres, només casament de la meva filia. Els vaig es
em calia obrir la porta i acostar-me al campar damunt de la taula i vaig
llit i passar-li la mà pels cabells i des agafar els d’ella amb el seu marit. Ella
pertar-la de mica en mica i en- vint anys i ell vint-i-tres. Dues
comanar-li el meu desig... perô no... El criatures. N’hi havia una en qué
meu desig era lleuger i era un desig de agafada del braç del seu marit,
molt d’amor i l’amor feia [temps] que aixecava un peu; vaig riure. El
estava enterrât. Entre el meu amor casament l’havíem fet en un poblet. La
d’aquella nit i la nécessitât de fer meva filia del braç del seu marit i amb
l’amor hi havia tota la meva vida un peu enlaire, estava al mig d’un
d’home i la sala d’operacions i l’home camp en pendis. La fotografía era en
amb el cor al descobert i sense ni una colors. Damunt de l’herba mig verda
gota de sang a les venes. Repetir un mig rossa, el vestit blanc de la meva
gest. Si hagués despertat la meva filia era dolç com el vestit d’una fada.
dona... I no ténia ganes de repetir un A dalt del pendis es veia el cel d’un
gest. Per a repetir un gest aquella nit blau purissim. Vaig ficar tots els retrats
m’haurien hagut de buidar de tôt el damunt del sobre i els vaig anar a
que era jo... i va ésser davant de la deixar damunt de la taula del meu
porta de la meva cambra, quan vaig despatx. A les fosques vaig travessar
sortir de la cambra de bany, que, per altra vegada l’entrada i vaig començar
primera vegada aquella nit, vaig dir, a pujar l’escala. La casa havia estât del
rosa-rosae... I no en vaig fer cas. Va meu pare. Era gran, amb tres pisos,
ésser més endavant, quan vaig repetir- confortable. L’escala feia una mica de
ho, que em va intrigar el fet que, una volta i a dalt, a la paret d’enfront, hi
estona abans, hagués pensât rosa- havia el rellotge de peu antic amb el
rosae... Per què? Per què el meu braç pèndol daurat. Vaig tirar els pesos
s’havia separat de mi davant de l’Arve, avall. Era la meva feina cada nit en
per què en comptes de girar el volant arribar. Ho feia el meu pare. La fusta
del cotxe a dreta l’havia girat a del rellotge era fosca, hi havia flors
esquerra... per què rosa-rosae? Al peu pintades, unes flors ingénues que
de l’escala, quan ja havia lligat el semblaven campanetes; eren de molts
bâtent de persiana que havia petat colors. Vaig entrar en el bany, enorme,
tanta d’estona sense parar, vaig pensar amb els armaris per la roba de la casa,
en les fulles de rosa i en la meva mare. ben ordenada. A cada armari, en el
La meva infantesa no és morta, pany, hi havia la clau i cada clau tenia
recordo que vaig pensar, per força un cartonet amb el nom de l’armari
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LES MILLORS EXCURSIONS PER
A AQÜESTES VACANCES
ITINERARIS PER COLLSEROLA

CATLLARÀS - LA QUAR
David Aloy i
M. Mercè Lleonart
«Guies del Centre

Ignasi Forcada i Salvado
Víctor Gay i Rogel

«Guies del Centre Excursionista
de Catalunya», 3.

Excursionista de
Catalunya», 5.

Itineraris d’una gran bellesa
*
paisatgística, de poca dificultat, i
que es poden fer tots en menys
de quatre hores, és a dir, en un
matí o una tarda.

ITINERARIS PEL MASSÍS DEL
CARLIT

Recull d’itineraris per la
franja que va des del Ter fins
al Llobregat i que compren
muntanyes tan caractéris
tiques com són els Munts,
Picancel, Tubau o Estiula.

POBLES DE CATALUNYA, 1 i 2
Francesc Gurri
«Cavali Bernat», 20 i 25.

Joan Vives i Teixidó
«Guies del Centre

Acostament a una colla de
pobles de Catalunya d’una
manera breu, amb les
referéncies geográfiques,
historiques i arqueológiques
indispensables

Excursionista de Catalunya», 7.

Excursions peí massís del Carlit,
punt culminant del Pirineu
oriental situat al nord de la
comarca de la Cerdanya que está
sota l’administració francesa. Unes
muntanyes que amaguen, encara,
racons ben poc freqüentats.

A PEU... PEL CAMÌ DE SANT JAUME,
DES DE MONTSERRAT

EXCURSIONS PEL MONTSANT
Antoni M. Casa i Ferrer
«Cavali Bernat», 33.

Ramon Ribera-Mariné
«Cavali Bernat», 32.

Caminades que reflecteixen
la gran varietat paisatgística
d’un indret tan atractiu des
del punt de vista muntanyenc, com és el Montsant.

Les pàgines del diari de ruta de
R. Ribera-Mariné, monjo de
Montserrat, ens faran adonar
del significar profund de
l’experiència, tant des del punt
de vista religiös coni humà, del
pelegrinatge a Sant Jaume de
Compostel-la.

G.R. 11 SENDERS DE GRAN
RECORREGUT
Vail de les Salenques - La Portella de Baiau Andorra. Fascicle 1r. (2a. edicio).
Coll de Vallcivera - Puigcerdà - Planoles - Nuria Mollo. Fascicle 2n. (2a. ediciô).
Mollô - Albanyà - La Jonquera - Cap de Creus.
Fascicle 3r. (2a. edicio).

El G.R. 11 esta programat per a unir el Cantabrie amb
la Mediterrània passant per la part meridional del
Pirineu. Llibres ben documentais i amb excel lents
mapes.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribuciô: L'Arc de Berà, Centre Difusor d'Edicions Catalanes - Comandes i administracio:
Poligon Montigalà, Bèlgica 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08 - Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona
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que obria i cada armari tenia un nom.
Vaig obrir les aixetes i em vaig
començar a despullar. Vaig penjar
l’americana, vaig posar els pantalons
en el seu penjador. Vaig tirar la roba en
el cove. Em vaig mirar en el mirall i em
vaig mirar la gaita on feia anys una
ungía hi havia relliscat com si no gosés
tocar-la. En el moment de ficar-me a
la banyera em va venir mandra de
banyar-me, per qué no m’havia ficat al
Hit de seguida? l’endemà m’havia de
llevar a les set i ja devia ser més de la
una. Pero si no em banyava, potser no
podría dormir... Dret a dintre de la
banyera vaig agafar l’esponja i xopa
me la vaig escórrer al damunt dues o
tres vegades, després la vaig ensabonar
i vaig començar a fregar-me. A sota
deis braços, a l’entrecuix, al ventre. A
cinquanta-cinc anys no tenia gens de
ventre. Pía com ais vint anys. Estava
prim que feia por, la pell i l’os.
Treballava massa. Dormia poc. No
vivía per mi. I mentre m’ensabonava
vaig pensar que la meva vida havia
estât una vida útil ais altres. Jo no tenia
vida: cervell, muscles... i una familia,
com tots els homes. I tres filies que
adorava i que amb prou feines havia
vist créixer. Una se n’havia anat i
s’havia endut el paraigua, rosa, com la
mica de roba que va ser l’última cosa
que vaig veure flotar damunt de
l’aigua del Rin. Em vaig estirar a la
banyera i vaig tornar a obrir les aixetes
perqué l’aigua s’anés canviant. Rosa,
rosae. Per qué el vent havia arrossegat
la fulla de rosa blanca al mig de la
carretera i l’havia barrejada amb les
altres? Perqué jo veiés una petita taca
blanca indefensa com la vida deis
homes? Quantes de circumstáncies
s’havien hagut d’ajuntar perqué una
ungía em passés per la gaita? I abans
m’havia agafat la má, la dreta, on tiñe
una artéria al descobert en el palmell.
«No podría estimar aquesta má que
tocava tanta gent malalta...» «Si
aquesta má em tocava, xisclaria...»
Vaig tancar les aixetes. A fora el vent
voltava la casa i tot d’una vaig sentir
petar un porticó. Quin devia ser? Amb
la minyona vella no havia passât mai.
Vaig treure el tap de la banyera i vaig
obrir la dutxa. Vaig graduar l’aigua. Ni
massa calenta ni massa freda. La
dutxa freda em feia posar els nervis de
punta. L’aigua lliscava peí meu eos i si
no hagués estât tan tard m’hauria
passât hores sota de la dutxa. Vaig
saltar de la banyera, vaig agafar la
tovallola i em vaig començar a eixugar.

Les carnes, els peus, per entre els dits
amb calma. I tot eixugant-me, em van
venir ganes de fer l’amor.

III
Havia de tancar el porticó que petava. Vaig agafar el pijama ben plegat
damunt de la tauleta i me’l vaig posar.
Em vaig posar la bata i vaig sortir del
bany. Dret al peu de Pescala vaig
escoltar. El porticó no se sentia... I tot
d’una va petar amb fùria. Estava segur
que era a la finestra del meu despatx.
Quan hi vaig entrar el porticó estava
obert de bat a bat i entrava claror de
lluna. El gerro de les roses havia caigut
al jardí. La minyona sabia que cada
nit, abans de tancar, havia de treure el
gerro de les flors a l’ampit de la
finestra, perqué es conservessin. Vaig
sortir al jardí: el gerro estava fet a
miques. Vaig agafar les roses, vaig
buscar un altre gerro, el vaig anar a
omplir d’aigua a la cuina i vaig ficar les
roses a dins, el vaig deixar jo damunt
del meu escriptori. Una tija s’havia
trencat i la rosa tot just treia el cap del
gerro: la més bonica. Em van venir
ganes de trucar al timbre i fer baixar la
noia: acabava d’arribar del poblé i
sempre feia cara d’espantada. Era
menuda, neta com una patena. Tenia
els ulls blaus, d’un blau de miosotis, i
els cabells que es pentinava enrera
d’un ros blanc, estiradíssims. Tenia les
mans i els peus grossos i les carnes
fermes. Parlava a poc a poc i sempre
semblava que no acabés d’entendre el
que li deien. Sí, la trucaría, per riure.
Li diria, miri les roses, han caigut al
jardí i és perqué no ha tancat bé la
finestra. El porticó ha tirât el gerro
enlaire. Seria capaç de preguntar, quin
porticó? Vaig anar per tancar el porticó
i no vaig poder; la lleva s’havia trencat.
I si no feia alguna cosa petaría tota la
nit. On hi havia cordili? Vaig tornar a
la cuina. De vegades n’hi havia en el
calaix de la taula. No en vaig trobar.
Hauria d’anar al cobert del capdavall
del jardí. Em vaig quedar una estona
dret abans de baixar els quatre graons.
El vent s’acarnissava contra els arbres.
L’hivern passât, pel mes de febrer, va
fer tant de fred, que es van morir les
mimoses. Tres de magnifiques, al
costat de l’embarcador. I a dintre del
cobert, vaig veure el jaç del gat, buit.
El gat no hi era. Era un gat molt veli,
que la filia que s’havia casat estimava
més que tot. Negre, amb una taca

blanca al mig del pit. I la béstia més
bona i més mansa del món. Ja feia
unes quantes setmanes que se’l veia
malament. Però pensava que ho feien
els anys. De totes maneres, menjava,
poc, però menjava. I en comptes de
córrer pel jardí es passava el dia a
dintre del cobert. Com si en marxar la
filia de casa, s’hagués enyorat i
s’hagués posât malalt. Devia estar
mort per algún racó del jardí. Primer
lligaria el porticó i després buscaría el
gat. De vegades saltava a la torre del
costat, però només hi passava un
moment. De seguida tornava al seu
jardí. Vaig trobar un cabdell de cordili
i vaig anar a lligar el porticó. Abans
d’anar-me’n, l’endemà al dematí
hauria de dir a la meva dona que
telefonés perqué vinguessin a posar
una lleva nova. Vaig agafar la
llanterneta. De primer vaig resseguir
tots els racons del cobert. Després el
jardí, a poc a poc, a sota de tots els
arbustos. Al voltant de totes les soques
deis arbres. A l’últim vaig pensar en la
barca. Vaig desfer les cordes que
lligaven la lona que la cobria... Res.<
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Montserrat Abellô
UNA MIRADA SENSE LIMITS
per

Marta Nadal

ontserrat Abelló és una jove poeta de vuitanta anys. Una dona de personalitat forta i emprenedora,
d'activitat imparable; feminista per nécessitât, perqué és dona, i poeta contundent, sense limits, que
va mes enllà del concret, del nom i el cognom de la cosa, per comunicar, aixi, una experiència que pot
fer-se universal. Oberta al món, la seva poesia és companya, sovint, d'una «musa trista», com la de Stevie S
però extremadament vital. Empesos pel ritme intern de les paraules, els seus versos, sense fioritures —com
apunta un dels seus poemes—, ens retornen a l'essència de les coses, a l'emociô original. Poesia sincera i

M

contundent, necessària i lliure.
De 1963 ençà, Montserrat Abelló ha anat publicant, sense parar, diversos volums d'obra poètica i de traducció:
Vida diària, Vida diaria. Paraules no dites. El blat del temps, Foc a les mans, L'arrel de l'aigua, i, en curs de
publicado. Dins /'esfera del temps. En el terreny de la traducció, destaca la traducció al català d'obres de Sylvia
Plath, Anne Sexton, Adrienne Rich i l'antologia Cares a la finestra: 20 dones poetes de parla anglesa del segle

XX.
Són les dotze del migdia. Carrer d'Amigó. Barcelona. Montserrat Abelló m'acompanya al seu despatx, on
transcorre la conversa. És una sala petita, amb dues butaques menudes, de color blau, i una cadira, amb un coixi

també blau, on la Montserrat seu habitualment per escriure a l'ordinador portátil. Les cortines, mig tirades,
deixen veure el regalim vermeil d'uns geranis que reposen al baleó.
Comencem parlant de dones i literatura; de l'oblit en qué moites han caigut en un món on, generaiment, els
homes s'han ocupat només dels homes. Per aixó, aquesta primavera, la Casa Elizalde ha ofert Cartografies del
desig, conferències dramatitzades sobre l'obra de diverses autores —Victor Català, M.A. Salvà, V. Woolf, A.
Sexton, A. Riche, S. Plath, A. Akhmàtova, M. Rodoreda...— a càrrec de M.M. Marçal i M. Abelló, entre d'altres.

I, a Xile, corn eren les dones? Com vivien? Aixi comencem a descabdellar els anys d'exili que Montserrat Abelló
passà en aquell país amb la familia. Uns anys marcats pel desig de tornar, pel reconeixement envers una terra
que l'acolli, però amb la qual no se senti mai del tot involucrada. Foren unes Nargues vacances amb un bitllet de
tornada que no arribava mai.

A Xile, abans de «los tem
blores» i de Pinochet
—Mira, Xile, quan jo hi vaig
viure, era un pais bastant avan
çât comparât amb els altres països sud-americans; hi havia
molta diferencia social, però es
lluitava per anivellar-la. És ciar,
jo vaig tenir la sort de tornar a
Catalunya abans de ¡’arribada de Pi
nochet... T’he de dir, a més, que la
dona és molt forta, a Xile; és el nudi
central al voltant del quai es fa tot.
L’home és més feble. Les dones que
escrivien, amb les quais jo tenia trac
te, també eren personalitats fortes, la
seva veu es feia sentir. Hi vaig conèixer la Roser Bru, una pintora cata
lana molt bona, la Rafaela de Buen...
Érem tot un grup de dones que
treballàvem juntes i no tenies pas la
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sensació que la dona era deixada de
banda.
—Alguna vegada vas tenir la
impressió que no te'n mouries, de
Xile?

—No, des del principi sabiem que
no ens hi havíem de quedar. A pesar
de tants anys, van ser com unes
vacances llargues. Cal dir, a més, que
les coses no ens hi van anar pas gens

malament, ais exiliats. És ciar,
els estrangers gaudiem d’un cert
benestar, amb les colonies d’anglesos, francesos... Nosaltres teniem un centre català molt
important, que dirigia Domènec
Guansé, i hi havia molt de caliu
cultural, amb intercanvi amb la
gent del pais; hi vaig conèixer
Pablo Neruda, González Vera i
d’altres. De l’estada a Xile, en
tine un record molt viu, però no m’hi
sento involucrada del tot.
—A Xile va néixer Ferran/Fernando, el teu darrer fill.

—Si, i precisament això va ser un
revulsiu molt gran; va ser el que potser
em va accelerar el desig de tornar.
Nosaltres sempre esperàvem que
morís Franco, però això no arribava
mai. Quan va néixer aquest fili, amb la
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síndrome de Down, vaig pensar molt,
també, en els altres fills i se’m va fer
bastant imperiosa la idea del retorn,
que es va fer defmitiu l’any 60.1 va ser
una sort, perqué ens vam salvar de
dues coses molt greus: D’una banda,
ens salvávem de Pinochet, que era
terrible; pensa que molts amies nostres i parents d’aquests amies van ser
assassinats, torturats, van desaparéixer... Es una vergonya immensa per a
la humanitat que aquest personatge
encara sigui a Xile, amb la quantitat
de crims que ha cornés. Segur que si
fos d’esquerres no hi seria; i, si no,
mira el boicot que es fa a Fidel Castro,
que penso que ha fet coses més
positives... L’altra cosa de la qual ens
vam salvar tornant l’any 60 va ser del
que els xilens en diuen «los temblores».
Just en aquell moment va haver-hi un
terratrèmol molt fort.

Escriure, més enllà del temps i
de l'espai
—Per a mi, la poesia no és parlar
d’una cosa concreta. La faig una mica
atemporal i no parlo de coses determinades, sino del que sento respecte a
moites coses en generai, tot i que, és
ciar, està basada en l’experiéncia. Per
exemple, el poema que dedico a Fer
nando, «Ets tendre, / estás malalt. /
Confons el negre amb el blanc. / I em
pregunto per qué. / Per qué jo / no et
puc aclarir aquest enigma, / si duus la
meva sang». Aquest és un deis poemes
més concrets, però, en general, tendeixo
més a l’abstracció.

—Arribes més lluny, pots anar més
enllà, si evites l'al-lusió a fets de
termináis?

—Sí, i això em surt instintivament.
Acotant massa el poema em sento
menys universal. Potser per això tampoc no hi poso títol, als poemes;
d’aquesta manera em sembla que
tothom se’ls pot fer una mica més
seus, segons la seva circumstáncia per
sonal, que pot ser ben diferent en cada
cas. M’agrada que la lectura del
poema pugui suscitar en cada lector
alguna cosa que potser no és ben bé la
que jo pensava al moment d’escriure’l.
—Definir la poesia propia m'imagino que es fa difícil, però, si pots

—Quan neix aquest fill és quan
comences a escriure i a traduir de
manera decidida i constant.

—Si, però a Xile no publico res. De
fet, sempre he traduit, perqué m’ha

«Acotant massa el
poema em sento
menys universal.»

agradat molt. Recordo que em va
agradar de traduir El mar de Blai
Bonet a l’anglès; va ser només un
capitol, i ho vaig fer només per a mi.
Però si, es pot dir que a Xile va ser on
vaig comenqar a escriure de debò; vaig
comenqar fent contes en castellà, però
em vaig adonar que el que havia
d’escriure era poesia i en català, i això
va coincidir amb el naixement de Fer
nando (ara molta gent li diu Ferran,
però nosaltres li diem Fernando,
perquè li és molt més fàcil l’articulació
del nom en castellà; i als xilens, és clar,
també els resultava més còmode). Va
ser llavors que em vaig plantejar seriosament escriure poesia. I vaig escriure
a raig fet, una cosa que no m’ha passat
mai més. Vaig fer els poemes de Vida
diària, que ja van ser publicats aqui.
Fora del paisatge, però, no hi apareixen gaires referències xilenes.
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«M'agrada que la
lectura del poema
pugui suscitar en
cada lector alguna
cosa que potser no
és ben bé la que jo
pensava al moment
d'escriure'l.»

distanciar-te'n uns moments, diries
que és una poesía vivencial?

—Sí, perqué está basada en la meva
vida, en la meva experiencia. Precisament aquesta és una de les coses
que vaig pensar quan em vaig decidir
a fer poesía: has d’escriure perqué, tal
com tu veus les coses, ningú més no
les pot veure. Per tant, la meva manera
de mirar i de sentir és només meva,
encara que els altres se la puguin fer
seva de diferents maneres; per aixó,
l’emoció d’un mateix s’hi ha de sentir.
Em fa l’efecte, pero, que la meva
poesía no ha canviat gaire, al llarg del
temps. Quan vaig comentar a escriure
ja estava molt formada, totes les meves
idees contra l’opressió, contra la injus
ticia envers la dona, contra les desigualtats socials..., totes aqüestes coses
que m’afecten ja eren dins meu. He fet
una mica com el pintor que va pintant
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sempre el mateix des de diferents
angles. No hi ha cap ruptura radical,
ais meus poemes.
—«Peró la meva veritat / em
retorna / al mateix lloc de solitud. /
I submergida hi vise.» El dolor,
l'angoixa o la tristesa tallen la possibilitat de comunicació o bé, al
contrari, esdevenen aquella «musa
trista» que esperona a escriure?

—És molt difícil comunicar-se.
Pero, certament, les coses que em
dolen, o em fereixen, són les que,
sovint, m’impulsen a escriure. N’hi ha
molts d’escriptors que van patir molt i
que va ser per aquell patiment que
escrivien: Artaud, Anaïs Nin, i tants
d’altres... Ara, també m’adono del
cantó amable de la vida, deis seus
moments bons; tôt i que tendeixo a les
petites coses de la vida: una mirada,
un pétal...
—Com «El vent... / Pétais arran de
pell / i un verd intens / que amara
la tarda de llum / clara i tendríssima. / I el formigueig del
temps / entre els dits. / Inquietud
del no-res, / i de tantes paraules
dites i escoltades.» La petita
félicitât d'uns pétais, com deies,
comporta, peró, la idea de marciment, de pas del temps i de
mort?

—Sí, tôt i que la mort no m’obsedeix gaire. La mort existeix, com el
naixement. Hi és. Jo no sóc una per
sona pessimista. Mira, tiñe vuitanta
anys i he hagut d’esperar tot aquest

«És molt difícil
comunicar-se; però,
certament, les coses
que em dolen, o em
fereixen, són les
que, sovint,
m'impulsen a
escriure.»

temps perqué les coses se’m donessin... Vaig estar divuit anys sense
publicar, però això no em produi cap
mena de patiment. He escrit i he
traduit moites coses que no s’han
publicat. He traduit Mercè Rodoreda,
Salvador Espriu, Lluís M. Xirinacs...
He traduit munts de poesia que no
s’han publicat' però que, en canvi,
m’han donat molta satisfaccio.
L'alteritat. El joc del desdoblament, de «màscares que
m'emprovo»

«No em pue desprendre / de la
meva vida / que indefectiblement em
conté / dins d’aquest jo irreversible.
Barrera sempre présent / davant deis
ulls del cos / del pensament, die que
enderrocar / no puc sense morir-me. /
Veure i sentir / sense parar / dins
d’aquest cos/ que no he escollit. / Què
fer d’aquest jo indestructible / que se
m’aferra / aquest jo sempre el mateix/
que m’impedeix ser l’altre?» (L’arrel de
l’aigua, 1995).

HETRES

CONVERSES LITERÀRIES

«Sylvia Plath em
corroborä,
mitjangant els seus
dietaris, el pes de la
paraula. El fet que la
poesia es basa,
sobretot, en el ritme
intern de la paraula,
que es el que jo
sento quan faig
poesia.»

—Quin paper hi tenen els altres a la
teva poesia? Jugues, de vegades, a
ser I'altre?

—Tu ets tu i no pots fer-hi res. Però
si que busco aquest desdoblament.
—Se t'ha fet possible per mitja de
la traducció, per mitjà d'aquesta
màgia de barrejar la teva veu amb
d'altres veus, com si fossin heures
que s'entrelliguen?

—Si, efectivament, son les «màscares que m’emprovo». M’ho passo molt
bé, traduint, perquè tradueixo a les
dues llengùes que m’estimo més:
l’anglès, que el vaig aprendre a sis anys
quan vivia a Anglaterra, i el català.
—Has traduit Anne Sexton, Adrien
ne Rich, Sylvia Plath... Quin paper
han exercit damunt teu totes
aquestes autores

—M’hi sento molt reflectida. La
poesia d’aquestes dones m’ha confirmat, cada vegada més, que el carni que
vaig emprendre amb la meva poesia
era el carni adequat, salvant les diferències. Precisament, una de les auto
res que vaig traduir primer i que admiro molt és Sylvia Plath, que em
corrobora, mitjanqant els seus dietaris,
el pes de la paraula: el fet que la poesia
es basa, sobretot, en el ritme intern de
la paraula, que és el que jo sento quan
faig poesia. Al principi vaig intentar fer
un tipus de poesia segons els cànons
classics, però no me’n sorda; és dar
que tampoc no m’agradava, en el fons.
De cop, vaig decidir escriure tai com

ho sentía. És curios com, totes aques
tes poetes que hem anomenat, Adrien
ne Rich, Anne Sexton, Plath, van
començar, també, seguint els models
clàssics —elles si que se’n sortien!—,
però tampoc no els agradava i, de fet,
no van ser grans poetes fins al moment
que van decidir tallar els vineles amb
tot, fins i tot, en algún cas, amb la
mena de vida que portaven fins
aleshores. Per tant, aquest desdobla
ment el van iniciar quan es van sentir
del tot alliberades. Explicitât d’una
manera clara, això ho vaig trobar en
Sylvia Plath. Són fenòmens que es
donen en una certa època.
—Es pot parlar d'una certa in
fluènza?

—En tot cas, no la vaig rebre de
manera directa. Però sí que el seu
exemple em servi per a refermar-me
en el que feia en aquell moment.
—Tu, corn elles, també experi
mentes el trencament en un
moment determinat?

—Jo trenco els tabús que m’havia
imposât jo mateixa. Crée que, en un
moment determinat —ara potser ja
no—, tothom havia de ser corn
Carner, fins i tot les generacions més
joves. I, de vegades, trencar aquesta
mena d’imposicions costa, es fa difícil.
—Amb quina de les autores que
has traduit et sents més reflectida?

—Amb totes una mica. Amb totes
vaig voler demostrar que aquestes

dones feien una poesia forta i valenta,
bonissima. M’agrada molt Sylvia
Plath, i Alice Walker, que fa uns
poemes molt curts, com jo... Estic
molt contenta d’haver pogut donar a
conèixer totes aquestes autores.
—I no penses fer cap antologia de
poetes catalanes?

—Mira, precisament després de fer
Cares a la finestra em vaig proposar de
fer-ne una de les poetes catalanes per
demostrar la força de la poesia escrita
per dones. La vam començar amb
Maria-Mercé Marçal i ara l’hem
continuada amb Maria-Lluïsa Julià i
Neus Aguado. Esperem que surti a
finals d’any o bé a principis del que ve.
En un principi començarem amb
Maria-Antònia Salvà i tenim la intenció d’acabar amb les poetes nascudes els anys seixanta. Més endavant
ens agradaría de fer-ne una d’autores
més joves, que n’hi ha de molt
bones.♦
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MONTSERRAT ABELLÓ, AUTORA D'UNA OBRA PROFUNDAMENT EXISTENCIA!. I ANTI RETÒRICA.

Montserrat Abelló
ENTRE LES MÀSCARES I EL MIRALL
perVinyet

Panyella

on màscares que m’em- màscares de què se serveix com a
provo...», escriu la poeta vehicle expressiu, en una obra pro
quan estableix el balanç de la fundament existencial, antiretòrica; en
vida i de l’escriptura prôpies.una
Lesautoanàlisi en què la pietat i la
identitats poétiques de Montserrat compassió envers els éssers prenen
Abellô conflueixen, malgrat el joc de una dimensió profundament comuni-
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cable, i en què la vitalitat d’un cicle
biogràfic viscut en plenitud, amb
consciència i amb perspectiva propia,
encomana la passió per la vida viscuda
amb intensitat i amb lucidesa.
«Pel temps marcada / moguda per
ressorts camino / els ulls oberts / Ja
sense llàgrimes.» L’escriptura poètica
de Montserrat Abellô (Tarragona,
1918) no ve de tan lluny corn la de la
resta d’escriptors de la seva generació.
No en va és una outsider: ella ha
construit la seva personalitat literaria
damunt la ferma voluntat d’autoafirmaciô i, com ha escrit en alguna
ocasió el critic i poeta David Castillo,
empesa per la nécessitât de la «defensa
existential». Montserrat Abelló no ha
viscut una biografia convencional:
l’exili dels vençuts el 1939 i la llarga
estada a Xile fins a 1960 li han configu
rat vivències personals i intel-lectuals
que ha utilitzat sàviament i tendrament
per construir una sòlida i profunda obra
poètica.
Des del mes de gener d’enguany, el
Centre Catalá del PEN Club ha cele
brat un prolongat i saludable aniversari que l’ha situada corn a degana —si
estiguéssim per ránquings i classifi
cations— de les dones poetes d’expressió catalana. L’avalen sis poemaris
i el conjunt de traduccions més im
portant que s’ha fet, en catalá, de les
poetes anglosaxones que han marcat
època en la cultura literaria i feminista
universal. Aquest és un balanç que
excel-leix en quantitat —una justa me
sura objectivable, a parer meu— i en
qualitat, i que hauria de comportar un
lloc d’honor de Montserrat Abelló en
la nostra societat literaria, que a hores
d’ara molts escriptors i escriptores,
dins i fora del Centre Catalá del PEN
Club, reclamem que li siguí atorgat.

E1 ritme propi de la vida inte
rior
L’obra poética de Montserrat
Abelló es defineix per una constant
introspecciô que recorre les diverses
étapes i els epitelis d’una personalitat
humana i literària, i que comporta, a
més, la presència constant i con
tinuada de la perspectiva de gènere
que l’autora hi ha introduit des del
primer moment. La poeta, que ha
hagut de lluitar contra la triple minorització de ser dona, poeta i d’expressió catalana, participa de pie en
aquella característica que defineix
l’escriptura de les dones i que ella
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mateixa utilitza al pròleg de Cares a la
finestra. Vint dones poetes de parla
anglesa del segle XX. Son, juntament
amb ella, totes aquelles que «han deixat de banda formules i tabús i han
cercat, en el fons del seu èsser, el ritme
propi de la seva magnifica poesia». El
ritme propi de la poesia és, segons
Montserrat Abelló, el ritme propi de la
vida interior que, juntament amb la voluntat expressiva i amb la passió per
l’escriptura, configuren la seva obra.
El pas de la vida global, més o
menys exterioritzada, vers aquesta
vida interior literaturitzada per mitjà
del llenguatge poètic ha estât pro
gressi. El primer titol, Vida diària
(1963), prologat a la primera edició
per Joan Oliver, presenta un ressô de
crònica, de report del que és la vida
d’una dona. Aquest carácter es manté
al poemari Vida diària. Paraules no dites
(1981), éditât per LaSal, una editorial
de literatura de dones que ha estât
capdavantera i iniciadora de tota una
presa de consciència, literària i
personal, i que ha marcat la historia
literària del nostre país amb una
empremta necessària i indefugible, i
no sempre reconeguda. Aquest segon
poemari, amb una introducció de
Marta Pessarrodona, ha significat el
punt de partida definitiu i cíclicament
continuât de la seva obra poètica: El
blat del temps (1986), amb uns mots
introductoris de Maria-Angels Anglada; Foc a les mans (1990), prologat per
Maria-Mercè Marçal; Cares a la
finestra (1995), una plaquette especialment corprenedora per la seva bre
vetât, indirectament proporcional a la
força i la intensitat poètica, i, el per ara
darrer volum, L’arrel de l’aigua (1995),
són els títols que avalen una obra
poètica d’introspecció constant, de
voluntat de constatació, en peli i en
paraula própies, deis batees de la vida
malgrat el pas del temps, que en el cas
de Montserrat Abelló equival a dir:
malgrat el desgast de la vida mateixa.

El joc de máscares
Entre el jo poètic i el jo personal,
Montserrat Abelló ha jugat a fer com
que s’emprova máscares: les de poeta,
i també les de traductora. Han estât
altres veus de dones, allunyades de la
tradició literària autòctona, que Mont
serrat Abelló ha aproximat a la nostra
tradició cultural i les ha incorporades
al corpus poètic accessible en llengua
catalana. Són les obres d’iris Mur

doch, Sota la xarxa (1965), les de la
seva estimada i admirada Sylvia Plath,
Arbres d’hivern (1985), Cartes a la mare
(traduïdes amb l’ajut de la seva filia,
Mireia Bofill, 1989) i Ariel (traduïda
en col-laboració amb Mireia Mur,
1995). De la seva amiga Adrienne
Rich ha traduit un llibre difícil,
polèmic i civilment compromès com
ho és tota la seva poesía: VAtles d’un
món difícil. Poemes 1988-1991 (1995), i
també ha traduit Maurice d’E.M.
Forster i, fins i tôt, algún conte
d’Agatha Christie. Pero el conjunt de
la seva obra com a traductora culmina,
per ara, amb l’antologia Cares a la
finestra, en què ha retornat la veu a
vint dones poetes de parla anglesa del
segle XX, i ha conformât una anto
logía modélica en tots els aspectes:
May Sarton, Muriel Rukeyser, Gwendolyn Brooks, Denise Levertov, Anne
Sexton, Adrienne Rich, Sylvia Plath,
Margaret Atwood, Alice Walker, Rhea
Tregebov, entre d’altres. Es tracta, més
que de traduccions, de breus monografies que ens acosten la vida i
l’obra de cadascuna; un volum que es
converteix en un manual de poesía
femenina i feminista, una obra mestra
de cultura literària contemporània
d’una gran força que Montserrat
Abelló ha sabut transmetre en la
mesura ajustada. En aquesta obra han
actuat no solament la poeta i la
traductora, sino també la persona que
durant força anys dedicà la major part
del seu temps a les tasques docents: a
fer pedagogía.
L’exercici de la traducció ha estât,
per a Montserrat Abelló, el de la re
cerca de les arrels própies, és a dir, la
recerca de la personalitat, de l’expressivitat del jo, per mitjà de la creació
literària, i d’aquelles que, amb el que
Montserrat Abelló denomina «força
que podriem anomenar de dona», han
lluitat a favor de la llibertat, de la vida,
de la justicia, de l’ètica i del rigor, és a
dir, de la qualitat, amb l’obra propia.
Montserrat Abelló s’ha posât al costat,
definitivament, d’aquesta mena de
poesia que té per comú denominador
la capacitat de transmissió, de comu
nicado, d’una gran, immensa sensació
de força. Aquest podría ser un exercici
o un estratagema per a la retroalimentació literària, perà en el cas de la
poeta es tracta, més aviat, de la
práctica del «joc de máscares». Tôt emprovant-se-les, com escriu als versos
que inicien aquest article, l’autora ha
anat més enllà d’un joc d’equilibris de

paraules i de provatures: ha anat
enriquint les formes i les aparences de
la seva personalitat literària, que s’ha
manifestât en plenitud i en profunditat
al mirali de la seva poesia.
Es potser al seu darrer llibre on
aquest joc de màscares davant del mi
rali es fa més évident: L’arrel de l’aigua.
No en va és precedit de dues citacions,
d’Elisabeth Bishop i d’Anne Sexton,
que expressen el contrapunt entre el
sentit, la intuïciô de la vida i la certesa
de la mort; el sentit de l’equilibri vital
présent, en tot moment, a l’obra
d’Abelló. Més que influèneies con
crètes, hi trobem una permeabilització
total respecte del tractament de la
identitat personal per mitjà de la crea
ció poètica; hi trobem, com a les
anglosaxones, la defensa existencial, la
davallada amb passió determinada per
la seva trajectôria de constant interrogació i d’autoanàlisi. «Dins el mirali
esgoto / la meva ombra...».
El joc de màscares de Montserrat
Abelló constitueix un esforç de
traducció i de creació que l’escriptora
assoleix amb brillant plenitud i que,
alhora, configura la globalitat de la
seva essèneia d’escriptora. La traduc
ció i l’escriptura són dues cares d’un
mateix mirali, i les màscares de
Montserrat Abelló no són res més que
la successiô dels seus poemes: els propis i els que, després de la traducció,
ha sabut convertir en seus. En tots ha
deixat l’empremta de les vivèneies,
dels coneixements i de l’experièneia i,
sobretot, l’emociô de la creativitat a
què s’aferra com a la mateixa vida:
«Potser és la força del costum / el que
em manté o aquella espurna /
d’esperança que no em deixa. / I,
tossuda, m’aferro a / aquestes mans
que escriuen / sense gosar mirar-les.»^
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Mercè Rodoreda i el periodisme satiric
«CLARISME» I «EL BE NEGRE» (1933-1935)
per

Roser Porta

ercè Rodoreda no ha vist repetides ocasions rere Hari-Hara,
mai reconegut en la tradició pseudónim que apareix a l’«Anti-Be» i
d’humoristes catalans el Hoc sota el quäl, segons Miquel Martines,
que mereix per la seva obra narrativa
i
professor
al Liceu Dalmau i col-laboperiodística publicada entre el 1932 i el rador de la revista, també hi ha la
1936. Perqué és evident que el sentii ploma d’altres persones, ja que es tracde l’humor i l’actitud lúdica i anti tava d’una secció elaborada col-lectisentimental són alguns deis trets de la vament. Mai no podrem arribar a saber
personalitat de la jove escriptora, amb seguretat el grau de responsadarrere els quals s’amaga, però, un bilitat exacte de l’escriptora en aquesta
gran escepticisme i una crua visió del secció, pero dos fets hi delaten la seva
món, com també ho és que l’humor intervenció.
plana, en forma d’ironia, caricatura o
C.A. Jordana és el primer a sospitar
qualsevol altre recurs, per tots els seus que és ella qui s’amaga rere Haritreballs a la premsa i a la seva primera Hara: «No sé... l’estil aquell i l’estil
novel-la, Sóc una dona honrada? d’un cert llibre, i d’un cert conte...»,
(1932), i esclata intensament en forma
de parodia a les novel-les Un dia de la
vida d’un home (1934) i Crim (1936).
El context cultural será un factor
important, que se sumará a la tendéncia a l’humor innata de Rodoreda.
A fináis deis anys vint i principis deis
trenta conflueixen a Catalunya l’hu
mor d’arrel avantguardista i el perio
disme satíric, hereu de «L’Esquella de
la Torratxa», que té una gran vitalitat i,
a partir de 1931, un órgan mordac: «El
Be Negre». Dos corrents que Rodore
da seguirà i que influirán en la seva
obra. D’altra banda, la participació a
la redacció de la revista «Clarisme»,
dirigida pel seu mestre de català Delfí
Dalmau entre 1933 i 1934, li permetrà
de practicar, sota el pseudònim HariHara, el periodisme satíric a la secció
«Anti-Be. El Be Negre potes enlaire».
CARICATURA DE MERCÈ RODOREDA DEL
I, poc temps després deis seus inicis, la DIBUIXANT I PERIODISTA MANUEL DEL ARCO.
imitació del setmanari més famós del
moment causará una curiosa dialéc
tica entre aquest i «Clarisme», que
acabará convertint Rodorera, Delfí diu a l’entrevista «Ganes de parlar amb
Dalmau i la seva revista en victimes C.A. Jordana» signada per Rodoreda. A
d’«El Be Negre».
les similituds d’estil, cal afegir-hi la
reiteraciô d’alguns ternes comuns. I ob
servent com diversos fragments signats
Rodoreda i Hari-Hara
Hari-Hara, precisament els dedicats a
Rodoreda va ser una activa redac- Jordana, son extraordinàriament si
tora de «Clarisme», però mai la direc milars als que publica Rodoreda en
tora, com afirma al pròleg de Crim-, hi aquesta entrevista i a «Estils», el diàleg
va signar nombrases entrevistes, a més entre l’autora i Delfi Dalmau (dins
d’articles, ressenyes, cróniques i bio Polèmica, 1934). Tots aquests textos
grafíes. Però també es va amagar en tenen en cornu el to afectuôs, la
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simpatia i l’admiracio pel personatge i
les referencies a la seccio «Cada dia un
raig», expressats en un estil ple de jocs
de paraules i d’associacions molt
similars. Hari-Hara i Rodoreda elogien en els mateixos termes l’activitat
de Jordana, com a humorista i traductor, i recomanen vivament Una
mena d’amor, l’obra que, a mes, llegirä
la protagonista A’Aloma. Un segon
motiu, la inclusio en forma de parbdia,
a Un dia de la vida d’un home, de personatges i obres que apareixen a l’«Anti-Be», entre els quals destaquen els
fragments dedicats a KRTU de Foix i
a la seccib «Cada dia un raig» de Jor
dana, ens ajuda a refermar la hipötesi
que Rodoreda va ser en algunes
ocasions Hari-Hara.

El suicidi de 1’«Anti-Be» de
«Clarisme»
L’«Anti-Be. El Be Negre potes
enlaire» segueix fidelment la linia d’«El
Be...rnat Metge» de la revista satirica
més famosa del moment i n’imita fins
i tot la tria de personatges ridiculitzats.
Es dedicará exclusivament a l’actualitat cultural i només un cop farà sàtira
politica, a l’article «Després de la
victoria unànime deis partits d’Esquerra, Dreta, Centre i Recò». Però la
secció deis joves de Dalmau té una
vida curta a causa d’una pugna amb la
revista que els serveix de referent.
L’«Anti-Be» només apareixerà el 1933
ais cinc primers números de «Clarisme», i el novembre d’aquest any haurà
de canviar de nom. El motiu, el coneixem per l’article «Suicidi de l’Anti-Be
i naixement de la Ta-bola», que, pie de
ressentiment, comença amb una
afirmació presumptuosa. «“El Be Ne
gre” ens ha temut», i explica la
negativa d’aquesta revista a publicar
anuncis de «Clarisme» i les critiques
que va merèixer l’article de sàtira poli
tica. La polèmica, però, devia limitar
se al terreny particular, ja que «El Be
Negre» mai no va publicar cap referen
cia ni a «Clarisme» ni a l’article. Arran
d’aquest incident, la secció modificará
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únicament el títol, que ara será «Tabola», però continuará imitant fidelment la línia d’«El Be...rnat Metge».

Rodoreda i Dalmau, victimes
d’«El Be Negre»
No és casual que l’«Anti-Be» del
mateix número 5 de «Clarisme» inclogui un duríssim retrat d’un intel-lectual lligat al «Be», Josep M. de Sagarra,
i una punyent parodia de Vida
privada. Com tampoc no ho és que
després d’aquests arricies, el gener de
1934, «El Be Negre» comenci a fer un
seguiment exhaustiu de l’obra de
Rodoreda, i més esporàdic de Dalmau
i la seva revista, que durará fins a
1935. El director no s’escapa del flagell d’«El Be Negre», que sobretot li
ridiculitza el purisme lingüístic, però
també carregará contra la seva novel-la
Una altra mena d’amor. El seu nom
apareixerà vinculat a «Clarisme» fins i
tot quan la revista ja hagi desaparegut.
«El senyor Delfí Dalmau, s’ha comprai
una tartana per tal d’anar a berenar
cada setmana a la vinya. La vinya, com
ja suposen els nostres lectors, el seu
incomparable setmanari “Clarisme”
del qual aviat parlarem amb aquella
alegría...» (núm. 161).
Però Rodoreda és la víctima prin
cipal d’«El Be Negre». L’autora que
dará convertida en Mercè Rodoreda i
Clarisme i será objecte d’altres jocs de
paraules amb el títol de la revista. La
jove escriptora és descrita com «la
gentil i ferma i infatigable i obstinada
publicista» (núm. 137) i com «la ferma
i lluitadora i gentil periodista i atractívola dona de lletres» (núm. 139). El
seu carácter extravertit queda patent
amb el qualificatiu d’«enjogassada
novel-lista» que constantment li és
aplicat, com quan enuncien les obres
que alguns literats representaran a
l’estiu i la darrera és: «L’enjogassada,
monòleg per a noia, ja no cal dir que
será interpretat per Mercè Rodoreda i
Clarisme» (núm. 163). Durant diver
sos números de 1934, la vinculen al
dibuixant Jaume Passarell, ja que «Els
nostres espíes ens comuniquen que
han aconseguit descobrir dues vegades
el dibuixant Passarell i l’enjogassada
novel-lista Mercè Rodoreda asseguts
en un bañe molt retirat del Pare de la
Ciutadella» (núm. 157). Amb eli farà
lluita lliure, jerseis de llana o conversa,
i Maria Carratalà, del Lyceum Club,
completará el triangle amorós ideat
per aquells humoristes: «La senyoreta
Maria Carratalà, assabentada del regai

vel-lista. Aixi ho
demostra la «ressenya» de Del que
hom
no pot fugir,
que no sempre sigui reflex del que pensen,
obra que relacionen
de tant en tant no se n’adonen, i malgrat
pejorativament amb
tot, són sincers.
un model conret,
perquè «L’enjogas
El que més em plau són els duels ais
sada Mercè Rodo
quais amb la seva ploma es lliuren. Un
reda va passar endeis més divertits ha estât el Brunet-Esclacara no fa dos anys
sans, agafant com a arbitre bon xicot i paci
el xarampiô folquific, el senyor Rovira i Virgili, amb esma
torrià i es va aprendre de memòria
per a dir “Per qué m’hi han d’embolicar?”.
aquella
novel-la
Esclasans deixa Brunet i Brunel Esclaque porta per titol
sans com no els reconeixericn les mares
Per quèfuges de mi? /
llurs. “Figa-flor”. “Anima tova”. “D’aixó
Del que hom no pot
jilora la criatura”. “Promiscuütats malsafugir és, doncs, un
fili literari i naturai
nes”. “Ara t’aclariré les poténcies”, són les
de l’aplaudit patudolces paraules que com qui no fa res es
fista i de la seva
van bescanvianl a raig de ploma.
antiga admiradora»
I ara que die de “raig”, el mot, que s’ha
(nùm. 162). El to
ferotge
va augmen
clavat, en desclava uns altres i els rapeix:
tant
a
mesura
que
“cada dia”; i després un nom: “Jordana”.
Rodoreda publica
“Nom harmonios de periodista simpatie”.
i, segons élis, l’ediEU s’adjectiva aixi el nom i la persona. I
tor de Proa ha édi
he de dir-vos —després de demanar perdo
tât Un dia de la vida
d’un home en «una
al susdit senyor per ficar-me on ningû no
hora tonta», i, encara que «navegui a
tot vent», «MerceneFRAGMENT D'UN DELS DIÀLEGS QUE RODOREDA ADREÇÀ AL SEU
ta, degut a l’emociô
MESTRE DE CATALÀ, DELFÍ DALMAU, EN QUÈ FA REFERÈNCIA, CAP AL
FINAL, A C.A. JORDANA.
ha perdut la carta
de navegar. Des de
fa un mes que el
(consistent en un suèter de llana seu marit l’hi busca» (nùm. 183). La
dolça) que Mercè Rodoreda i Claris qualifiquen com la primera novel-lista
me volia fer al castigador i dibuixant catalana que ha tractat del tema esca
Passarell s’ha anticipât. Per aixô a tologie i prenen el motiu de la purga
hores d’ara el nostre amie porta, amb com a tema central de la sàtira per a
una modèstia excessiva, una camisa de concloure: «En Lfa dia de la vida d’un
seda naturai tan transparent que fins home no tan sols hi ha la tragèdia viva
hom pot adonar-se dels seus trans- d’un home que s’ha purgat amb
torns digestius» (nùm. 165). L’episodi rubinat i va escamat, sino que Mercè
inventât amb Passarell servira de marc Rodoreda ha tingut cura que el seu
per a malèvols jocs de paraules amb al estil literari donés una idea clara dels
titol de Sóc una dona honrada?, i també cargolaments
de
ventre
que
amb la següent novel-la de Rodoreda.
acostumen a produir-se en aquests
Segons élis, «els de “Clarisme” han casos. La qual cosa demostra que a
engegat a fer novel-les a Mercè Rodo voltes el bon estil pot aliar-se amb el
reda. Ja té enllestida la segona. El titol mal gust. Ai Mercè, Mercè! Que n’ets
és Del que hom no pot fugir. En Passa de lavativesca!» (nùm. 183). La dura
rell diu que del que no pot fugir és conclusió d’«El Be Negre» és que ni el
d’ella. Aquests homenots!» (nùm. pùblic, ni el marit de Rodoreda, ni el
jurât del Crexells, no poden aguantar
148).
Però els redactors d’«El Be Negre» les seves obres.
no s’ocupen ûnicament de la vida
Es curiós que els redactors d’«El Be
personal de l’autora, sino que també Negre», que parlen favorablement de
entren en el terreny literari i exposen Hi ha homes que ploren perquè el sol es
néfastes opinions d’ella com a no- pon de Trabal, fossin tan destructius
POLÈMICA
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MERCÈ RODOREDA, A LA MADURESA.

amb la novel-la de Rodoreda, que
n’imita fidelment els principáis elements, i no valoressin en cap moment
el seu sentit de l’humor. Les nom
brases referéncies a la vida personal de
l’autora en delaten possiblement el
veritable objectiu, i ens fan adonar
novament de les dificultáis amb qué
topa una dona de carácter extravertit,
que es permet el luxe d’escriure en un
to lúdic i d’exhibir certs toes de
frivolitat a les seves novel-les. La jove
Rodoreda deis anys trenta no s’adiu
amb el model de novel-lista discreta i
convencional, i ho paga amb una
determinada fama. Li agrada exhibir
el seu sentit de l’humor i demostra la
seva capacitat de riure’s de tot, comenqant per ella mateixa, com ho
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constatem a les entrevistes que fa a
«Clarisme», en diàleg a Polèmica o al
pròleg de Sóc una dona honrada? Se
sent humorista i admira els qui ho són,
perqué confessa que «riure és, de totes
les coses, la que m’agrada més», i que
«per riure, per ganes de dir força
estirabots potser, i encara die potser,
aconseguiria de sostenir una certa
discussió; però seriosament i demanant-me que m’indigni... no! No en
sé». Una dona que ha deixat entre els
seus papers personals una col-lecció
d’acudits gràfics apareguts a la
premsa, aplegats durant els darrers
anys de la seva vida, que demostren, ni
que sigui anecdòticament, la seva
constant atracció per l’humor.♦

HETRES

Vuit planianes per al postcentenari
PER JOSEP FAULÍ

1. Coral
Perqué va viure
tant, perqué va escriure tant, perqué
va fer parlar tant...,
tothom va teñir
temps de dir-hi la
seva i gairebé tot
hom l’ha continuada dient. Són veus
individuáis que fan un cant coral.
Variat i dispers. Desigual i desafmat.
Important, pero.
«Pía era a l’altre costat» (Baixeras),
«autor de piezas periodísticas ideoló
gicamente inolvidables'') (Bassets), «que
parla a través d’unes obres completes
molt manipulades» (Bou). «Detrás de
todos los personajes de Pía nos parece ver
dibujarse una imagen ideal de Cataluña,
frustrada en sus realidades» (Castellet);
«a través de este cristal tan límpido que es
su estilo, desfila toda la vida de nuestro
país» (Comas).
«Probablemente es, con Pío Baroja, el
escritor moderno más anticonvencional
que ha dado la península» (Espinas). «Es
un escritor “catalán”y no sólo “en cata
lán” en la medida en que lo han sido
Ramón Llull i Jacint Verdaguer»
(Porcel). «L’obra ha penetrat en capes
culturáis i socials molt diverses deis
Paisos Catalans» (Pujol i Cofan). «Lo
sabía todo, estaba enterado de todo»
(Utrillo). «Algunos le niegan que lleve el
alma bien planchada» (J.L. Villalonga).

2. Honor
No voldria pas tornar-hi, a la velia po
lémica de l’«honor»,
però potser no fóra
sincer ni étic d’oblidar-la. Perqué va
existir, va fer emprar molta tinta i va suscitar passions
de tota mena. Es una polèmica d’un
altre temps, però del mateix país, un
país en el qual la terrible divisió del
période 1936-1939 havia de deixar per
força una empremta profunda i terrible.

Pia té l’honor de ser un mestre
d’escriptors i d’escriptura, i el d’haver
servit Catalunya amb la força de la
seva paraula, i el de ser català com les
coses de cada dia. De ser normal
contra totes les anormalitats, de ser
universal des del localisme més
estríete, d’intentar ser objectiu des de
la passió, l’enamorament i les amistats
nombrases i contraposades.
Temps era temps, però, que no ens
hauria fet cap mal una altra mena
d’honor: el de les paraules clares al
costat de la paraula clara, el del braç
protector de tants perseguits, el de
l’ajut en temps de misèries de tota
mena. Es l’honor que participa i no
s’esmuny, que es queda i no fuig, que
acompanya i no passa volant, que hi és
quan et cal.
Que consti, però, que tots aquests
retrets són d’un altre moment historie
i que, a fináis de segle, sense falsificar
ni oblidar la historia, val la pena
d’oblidar en companyia del gran, de
l’immens, del nostre Pia.

3. Medalla
Josep Tarradellas no
va voler deixar la Presidència de la Gene
ralität sense haver
homenatjat
Pia.
Aquest és el sentit
pregón de la Meda
lla d’Or amb què el govern català
honorà l’escriptor. Ho és tant que el
decret de 17 de desembre de 1979
«atorgant la Medalla d’Or de la Ge
neralität de Catalunya al senyor Josep
Pia i Casadevall», que signa, com cal,
Tarradellas mateix, diu que l’atorgament es fa «a proposta del President
de la Generalität de Catalunya i d’acord amb el Conseil Executiu».
Les consideracions que avalen la
proposta són «l’extraordinària activitat
literaria», «la seva vida al servei de la
cultura catalana», la «qualitat» i l’«amplitud» de l’obra... Hi ha, encara, més

«consideracions», perô no es pot
assegurar que quedin tan clares com
les transcrites.
Fou tôt selecte: una trentena de
persones, a la sala de la Mare de Déu
de Montserrat, per al lliurament de la
medalla, i una vuitantena, a la TorresGarcia, per al dinar de celebraciô. Des
de Palafrugell retragueren al president
Tarradellas que no hagués fet el
lliurament prop del lloc de naixement
de l’escriptor: el president, amie de
formes i jerarquies i enemic de tota
mena de casolanisme, va fer cara de
sorpresa insuperable.
4. Immens

La primera sensació que es desprèn
de l’obra de Josep
Pia és la d’immensitat. De lletres, de
llibres, de ternes,
però, sobretot, de
cultura. Una cultura ben assimilada,
païda i estimada. Sense confusió de valors. Cultura: de Catalunya i del món.
És l’obra d’una vida, de tota una
vida d’escriure. De contemplar i escriure. De tafanejar i escriure. D’anar
pel món i escriure. De traballar
escrivint. Perquè l’obra immensa s’ha
de correspondre amb l’autoria d’un
gran treballador. «De pane lucrando»,
però treballador que vol, sap i neces
sita guanyar-se la vida.
Immens en els records, en les coneixences, en les lectures, en els viatges.
Però la seva immensitat no cansa ni
ofèn i, en lloc d’allunyar, atreu.
Interessa i, fins i tot, arriba a divertir.
Perquè no escriu del que l’interessa, a
eli, sino del que és de l’interès del
lector. O potser perquè els seus interessos s’apropen molt als de la gent,
de la nostra gent.
Sense el procès d’identificaciô que
la lectura de Pia genera, la immensitat
planiana faria mal i podria arribar a
molestar. El secret és que el lector de |

[551] 55

XX Premis
BALDIRI REIXAC

FUNDACIÖ
JAUME I

D’estímul i reconeixement de Pescóla catalana

VEREDICTE 1997-98
PREMIS A
LES ESCOLES
12 premis de 500.000 ptes. cadascun
IES ELS TRES TURONS
d’Arenys de Mar (Maresme)
CEIP SANTA EULÀLIA
de Berga (Berguedà)
C.P. VERGE DEL REMEI
de Castellò de Rugat (La Vali d’Albaida, País
Valencià)
COL LEGI SANT ALFONS
de Felanitx (Mallorca, Illes Balears)
CEIP VILA-ROJA
de Girona (Girones)
CEIP VERNTALLAT
del Mallol, Vail d’en Bas (Garrotxa)
CEIP TOMÁS VIÑAS
de Mataró (Maresme)
COL LEGI PÚBLIC DE PRÁCTIQUES
de Palma de Mallorca (liles Balears)
COL LEGI NOSTRA SENYORA DEL
CARME
de Salient (Bages)
CEIP SALVADOR ESPRIU
de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
CEIP SANT SALVADOR
de Tarragona (Tarragonés)
CEIP BALTASAR SEGÚ
de Valls (Alt Camp)

PREMI ALS MESTRES
I ALS PROFESSORS
1 premi de 400.000 pts. i ajut
a l’edició de 400.000 pts.

Ha estât atorgat al treball
ASSEC
Avaluació de la situació sociolingüística
de l’escola catalana
de M. Dolors Areny i Cirilo, de Barcelona
Per ser un estudi ben fet i ben documentât,
que ofereix elements d’anàlisi per a aquelles
escoles que vulguin conèixer la situació
sociolingüística del centre i, sobretot, l’ùs de
la llengua en tots els àmbits de l’escola;
també per a qualsevol pia d’avaluació,
interna o externa, que es dugui a terme amb
aquest propòsit. Un estudi que convida a la
reflexió sobre el procès de catalanització i
que ofereix indicadors de canvi que animen
a superar la passivitat i la inèrcia en entorns
poc favorables.
El Jurat fa una mencio especial del treball
CULTURA I ÈTICA A LA IBÈRIA
NORD-ORIENTAL (s.ll d.C.) Una reflexió
sobre els drets humans en el sí dels
nostres orígens d’Albert Llorca i Arimany
i Sara Fernández i Puerto, de La Garriga
Per la qualitat didáctica, la
interdisciplinarietat i els recursos creatius
que ofereix.

PREMIS ALS
ALUMNES
62 premis de 100.000 ptes. cadascun
EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL
En Tabalet porta botes quan
cauen quatre gotes
Alumnes de P-1 a P-3 de l’Escola Bressol
Tabalet, de Mataró
Els avis a l’escola
Alumnes de P-5 del CEIP Sentfores, de
Sentfores-Vic
Els ilergets
Alumnes de 1r i 2n de Cicle Inicial del CEIP
Sant Jordi, de Lleida

Juguem amb l’aigua i la terra
Alumnes de P-3 d’Educació Infantil de
l’Escola Mare de Déu del Carme, de
Terrassa
El Ilibre del senyor Pía
Alumnes de P-3, P-4 i P-5 del Col legi
Vedruna. de Palafrugell
Qué serás quan seras gran, o de Miró a
l’autoretrat
Alumnes de 1r de Cicle Inicial de l’Escola
La Immaculada, Escolàpies, del Masnou
Nans i gegants
Alumnes de P-3, P-4 i P-5 d’Educació Infantil
del CEIP Mare de Déu de Montserrat, de
Súria
“La gallina que va fer un ou molt gros” i
“La lluna i el pescador”
Alumnes de P-5 de Cicle Inicial de l’Escola
Cooperativa El Puig, d’Esparreguera
El món deis avis a l’Escola
Alumnes de 2n cicle d’Educació Infantil de
l’Escola l’Espill, de Manresa

CICLE MITJÀ I SUPERIOR
Jo de gran voldré ser?
Alumnes de 3r i 4t curs de Primària del CEIP
Mare de Déu de la Muntanya,
d’Esparreguera
Diari de les vacances de Nadal
Montserrat Ribera i Parerà, alumna de 4t
curs de Primària del Col legi Sagrat Cor de
Jesús, de Súria
On són l’Oscar i la Laura...?
Alumnes de 5è curs de primària del CEIP
L’Aulet, de Celrá
La cuina de l’eix transversal
Alumnes de 5è curs de Primària de l’Escola
Santa Maria d'Artés, d'Artés
Reus, la nostra ciutat
Alumnes de 6è curs de Primària del CEIP
Escola Montsant, de Reus
Mirem, parlem i toquem l’art. El recull
d’en Drauvil: compartim la mirada
Alumnes de 6è curs de Primària de l’Escola
Pública Pau Vila, d’Esparreguera
Heus ací: unes colónies medievals
Alumnes de 6è curs de Primària de l’Escola
Pública Rocafonda, de Mataró
Platja Vallesa-Tamarit: un gran abocador
Alumnes de 5è i 6è curs de Primària del C.P.
Cronista Chabret, de Sagunt
Any Pía
Alumnes de 6è curs de Primària del CEIP
Sant Josep de Calassang, de Súria

PRIMER CICLE D ESO
I VUITÈ D’EGB
Narrar i descriure
Alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’lnstitut Josep
M. Fábregas, de Valls
Llibre gegant de les entitats
Alumnes de 8è d’EGB del CEIP Mare de
Déu de Montserrat, de Súria
La religiositat popular a Catalunya
Alumnes de 6è i 8è d’EGB del Col legi El
Carme-Vedruna, de Manlleu
Estudi d’un ecosistema: la riera de Sora
Alumnes de 2n d’ESO del Col legi La Salle,
de Manlleu
Jeroglífics i país: comarques i municipis
de Catalunya
Alumnes de 2n d’ESO de l’IES del Morell
Coneguem les nostres arrels. Un viatge
cultural per la Catalunya Nord
Alumnes de 1r d’ESO de l’Escola Vedruna,
de Puigcerdá
Maqueta del relleu de Catalunya
Alumnes de 1r d’ESO de SES Morello,
d’Esterri d’Áneu
Portes i portalades d'Ascó
Alumnes de 2n d’ESO del CEIP Sant Miquel,
d’Ascó
Hi ha diversistat de plantes, roques i
animáis, al nostre institut, a la nostra
ciutat, al nostre entorn?
Alumnes de 2n d’ESO de l’IES Ronda, de
Lleida

La vida del missatger (historia de la
revista de la nostra escola)
Alumnes de 2n d’ESO de l’Escola Sant
Francesc d’Assís, de Ferreries (Menorca)
SEGON CICLE D’ESO, BUP, FP I COU
Els musulmans a les nostres terres
Alumnes de 3r de BUP de l’IES Narcís Oller,
de Valls
Joc de caries
Alumnes de 3r d’ESO de l’Escola
Cooperativa El Puig, d’Esparreguera

El treatre d’origen medieval: La Passio,
alumnes de 4t d’ESO
Vols que t’expliqui un conte?, alumnes de
2n de BUP de l’IES El Cairat,
d’Esparreguera
“La veu del batxillerat” i “Mirali”
Alumnes de 2n i 3r de BUP i ESO de la
Institució Pere Vergés, de Badalona
Dimecres
de Guillem Pons i Rullò, alumne de 2n de
Batxillerat de l’IES de Gironella

“La filia de Sinera”; novel la histórica de
la vida política, social i cultural a Arenys
de Mar a principis de segle
Joan Ramon Gironès Manich, Angélica
Angarita Pérez i Noèlia López Andrés,
alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES Els
Tres Turons, d’Arenys de Mar

Entre Euclió i el Senyor Esteve
(aproximació al tema de l’avaricia)
Irene Vives Armengol, alumna de 2n de
Batxillerat de l’IES Alexandre Satorras, de
Mataró

Che vive! Exposició i activitats entorn de
la vida i accions de Ernesto Guevara de la
Sema, dit Che Guevara
Alumnes de 3r de F.P. segon grau, Arts
Gràfiques, de l’IES Esteve Terradas, de
Cornellà de Llobregat
CICLES DIVERSOS
Setmana matemàtica
Alumnes de tots els cicles del CEIP Escola
Bellaterra, de Bellaterra

Treballs de llengua: Auques, Lladre
d’Amor, Concurs literari Sant Jordi,
Poemes i Sopes de lletra
Alumnes de tots els cicles de l’IES del Morell
Intercanvi escolar: La Bressola - La
Monjoia
Alumnes de diversos nivells de La Bressola,
de Perpinyà, i del CEIP La Monjoia, de Sant
Bartomeu del Grau

Festa Major
Alumnes de tots els cicles del CEIP Circell,
de Moja-Olèrdola

La ciutat invisible. Una aproximació a l'art
a través de la nostra ciutat
Alumnes de tots els cicles de les Escoles
Ateneu Igualadi, d’Igualada

Fem un tomb per Catalunya. Jornades
Culturals El Carme-Vedruna-97
Alumnes de tots els cicles del Col legi El
Carme-Vedruna, de Manlleu
El meu poble
Alumnes de P-3 a 6è del CEIP Les Moreres.
de Les Pobles - Aiguamùrcia

Hàbits alimentaris
Alumnes de 4t d’ESO del Col legi Nostra
Senyora del Carme, de Balaguer

Recull de cal ligrames dels alumnes de
l’Escola Mare de Déu del Patrocini
Alumnes de tots els cicles del CEIP Mare de
Déu del Patrocini, de Cardona

La Vali del Segre
Minerais i roques
Alumnes de 4t d’ESO del Col legi Nostra
Senyora del Carme, de Balaguer

“Sa branqueta” revista escolar,
nùms. 16 a 20
Alumnes de tots els cicles del Collegi Mata
de Jone, de Palma de Mallorca

Contents i enganyats
Gerard Ricart Castells i Guillem Riera Collell,
alumnes de 1r de Batxilletat del Col legi La
Salle, de Manlleu

Els jocs i les joguines
Alumnes de tots els cicles de la ZER Baix
Gaià, del Catllar

Contaminació?, no gràcies!
Alumnes de 1r de Batxillerat del Col legi La
Salle, de Manlleu

Esbart dansaire Castell de Tona
Laura Vila Puigblanqué i Alba Clot Tortadés,
alumnes de 4t d’ESO
Una mirada cap al passât
Alumnes de 3r d’ESO de l’Escola Vedruna.
de Tona

Entendre millor la protecció del nostre
pianeta:
Contaminació mediambiental, Les
depuradores,
Les energies de l'aigua i el vent
Alumnes de 4t d’ESO del Col legi Sant
Josep, de Sant Hilari Sacalm
“La Bukólica" revista
Alumnes de Batxillerat de l’lnstitut Sa Blanca
Dona, d’Eivissa

De poc un tot, alumnes de 4t d’ESO
Milk, alumnes de 1r de Batxillerat
de l’IES Son Pacs, de Son Sardina (Palma
de Mallorca)

Diagnosi mediambiental del Morell
Cova urbana de Tarragona
L’efecte de l’activitat agrícola sobre el
contingut de nítrits i nitrats de les aigües
Alumnes de cicle Formatiu Superior de
Química Ambiental de l’IES Rovira i Virgili,
de Tarragona
Osona romànica. Sant Pere de Casserres
Albert Bagué Cambra i Santi Castro Casas,
alumnes de 5é de Formació Professional,
segon grau, de l’IES de Vie

Treball de práctiques externes
Montserrat Martín i Jutglar, alumna de
3r FP-II
Práctiques de laboratori
Laia García Ricart, alumna de 1 r de
Batxillerat de l’IES La Garrotxa, d'Olot

Vet aqui a Salt...
Alumnes de tots els cicles del CEIP El Pia,
de Salt
Cultura i tradicions al Montcau La Mola
Alumnes de tots els cicles de l’Escola
Montcau La Mola, de Matadepera
Jo pinto, tu pintes,... estimem l’art
Alumnes d'Educació Infantil i Educació
Primària del Col-legi Nostra Senyora del
Carme, de Sallent

El mar - La Mediterrània
Alumnes d’Educació Infantil, Educació
Primària i 8è d’EGB del CEIP Mare de Déu
de la Muntanya, d’Esparreguera

EDUCACIÓ ESPECIAL
Amics
Alumnes de F.P.A. de l’Escola Taller Xalest,
de Sabadell

COMITÉ ORGANITZADOR
Joan Triadü, President
Montserrat Carulla, Fundaciö Jaume I
Josep Gonzälez-Agäpito, Fundaciö Jaume I
Rosa Boixaderas, Fundaciö Jaume I
Carme Alcoverro, DEC d’Ömnium Cultural
Joaquim Arenas, Vocal
JURAT
Carme Alcoverro i Pedrola, Rosa Boixaderas
i Saez, Josep Gonzälez-Agäpito, Montserrat
Fons i Esteve. Roser Galceran i Folch,
Bartomeu Palau i Rodon, Montserrat Riera i
Figueras, Mariona Ventura i Torell i M. Rosa
Vilaseca i Reguant

Premis Baldiri Reixac
Aribau, 185 - Telèf. 93-200.53.47
08021 BARCELONA
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Pia no es troba mai en terra estranya.
La veu de l’escriptor, variable i desimbolta, es propera, amiga i familiär,
amb la immensitat positiva d’augmentar la racib del que ve de gust.

5. «Kúlak»

Va ser Fuster qui
posà en circulado
el mot «kúlak» en
relació amb Pía. No
ho va fer amb innocència, sino amb
tota la intenció. Ni
alabava ni menystenia: definía. I, com
sempre, les definicions d’aquesta
mena, per sintè-tiques, com a vestits
de confecció, no van prou bé en totes
les dimensions.
Era sorneguer, arrelat, propens a
l’aïllament i desconfiat, perô, alhora,
inquiet, viatger, comunicador i, tot i
alguns indicis enganyadors, home de
progrès i civilitzador. Per aixó es pot
afimar sense por que, amb «kúlaks»
com aquest, la historia no hauria estat
ben bé la mateixa.
Fuster, posât en aquest cami, juga a
Pía i fa consideracions sobre els propietaris rurals «de Salses a Elx, i de
Lleida a Maó», que deixen clara la
relativitat de l’atribució, perqué el mas
pot ser tan planià corn es vulgui, perô
de carlisme, res de res.
L’home del mas, a més, és un
enamorat de la burgesia, a la qual fa
justicia com a motor de progrès. Un
«kúlak» ben estrany, ja ho veieu. I ben
estrany seria considerat com a burgès:
ell, tan local, tan de camp i poblé i una
mica espantadís davant les grans ciutats, tot i que, com a gran tafaner que
és, acabi apassionant-s’hi i, potser, fins
i tot, estimant-les una mica.
6. Misoginia?
Tenia fama de misogin, idea que Jo
sep Vergés, editor i
amie, va combatte;
a la vegada, va des
tacar (1984) en la
vida de Pía dues
dones, Adi i Aurora, «els dos moments
culminants». Tot seguit, perô, hi afegí
(1985) Lilian.
D’Adi, se n’ha ocupat (1994) Cris
tina Badosa. Sobre Aurora han investigat i escrit (1998) Anna Caballé i Arcadi Espada. La clau de Lilian —cartes
i coneixença— és cosa de Vergés.

La histôria d’Adi comença el 1927,
la de Lilian és de 1932, la d’Autora
s’inicia tôt just acabada la guerra. És
possible de parlar d’un pèl de cos
mopolitisme —Adi, sueca; Lilian,
suïssa; Aurora, espanyola amb final a
l’Argentina—, perô cap d’aquestes
relacions no és fruit dels viatges planians.
Misoginia? Un pèl, segurament.
D’un escriptor val tant la vida com
l’obra i ni Aurora ni Lilian ni Adi no
poden alterar alguns signes dominants
en els textos. Si voleu, una mica, només una mica de misoginia. «Allunyem
la idea d’un Pla misogin», demana
Vergés. Fem-ho, perô què n’hem de fer
dels milers de pàgines de lletra
impresa?
Misoginia tôt i que, el 1994, sorgi a
la llum un altre nom: el de Consuelo
Robles, de Cadaqués.

7. Periodista
L’actitud de Tarradellas al final del
seu mandat té un
precedent ciar en
una decisió d’una
junta de l’Associació de la Premsa de
Barcelona: la que havia de plegar el
1974 no va voler fer-ho sense haver
nomenat Josep Pla soci d’honor.
«Comunicación», un mitjá de re
lació amb els socis que feia servir
aleshores l’Associació, va informar del
fet i, a la vegada, va raonar-lo. Sembla,
segons aquella informació, que Pla era
«un periodista nato», que havia estat
corresponsal, que havia treballat a
molts diaris, que la seva obra té
«valores descriptivos captados desde
ángulos muy singulares»...
Ni Pla ni ningú no és periodista per
haver escrit ais diaris. Pla és essencialment un periodista, perqué fa periodisme sempre, fins i tot quan ens
vol fer creure que escriu una novel-la.
Hi ha pocs exemples d’estil periodístic
tan sostingut, tan conscient i tan
reditici.
Pla és un periodista sense llacunes,
perqué no sacrifica mai la claredat a
l’estil, perqué no sacrifica mai la
concisió a l’estil, perqué no sacrifica
mai la concreció a l’estil, perqué no
sacrifica mai la fluidesa a l’estil... No
sé si aqüestes coses es tenen de naixen^a... Em sembla, més aviat, que
solen ser fruit d’un aprenentatge llarg
i dur: és un aprenentatge de despu-

llament, d’humilitat, de servei, en qué
l’escriptor, per mitjá de renúncies, es
fa més fort, més segur i més auténtic.

8. Únic
S’ha parlat alguna
vegada de possibles
baralles entre escriptors i periodistes sobre l’encasellament corréete de
Pla. Aquesta és una
baralla esbiaixada, perqué algú, per
exemple, podria preguntar qué és un
periodista si no és un escriptor. Aixó,
pero, no ve al cas, perqué aquella
distinció és habitual i, precisament
perqué ho és, són possibles les
picabaralles d’aquesta mena.
La qüestió no rau a saber si és una
cosa o l’altra. Ibáñez Escofet, quan va
prologar aquell llibre de Casasús que,
partint de Pla, explica lli<?ons de
periodisme que aquest no hauria sabut
donar mai, si més no teóricament, va
deixar ben resolta la qüestió amb
aqüestes paraules: «El periodista Josep
Pla i l’escriptor Josep Pla es troben i se
saluden en aquest llibre de Josep
María Casasús. Són una sola cosa i es
poden dir l’un a l’altre: Bon dia senyor
Pla, o Passi-ho bé, senyor Pla.»
«Una sola cosa», un Pla únic. Variat,
pero únic. És fácil de comprovar: només cal llegir-lo i, sovint, fer més cas
del que s’hi llegeix que del que ell hi
diu literalment. Aquesta unicitat no
prové només d’una biografía domi
nada peí periodisme, sino de la forma
i la convicció amb qué s’hi lliurá, una
forma i una convicció que el van
acompanyar per sempre.
En lloc d’incórrer en falses distincions, cal valorar la prosa de Pla i
valorar-la altament, més enllá dels
encasellaments. ♦
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Apa / Joan Sacs / Feliu Elias
per

Miquel Molins i Nubiola
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1 7 d’agost farà cinquanta anys “Joan Sacs”, sovint implacablement
de la mort de Feliu Elias.
agressives, sobreeixint contundència, i
L’exposició que li va dedicar el em semblava impossible que aquella
| Museu d’Art Modern de Barcelona,
allau d’invectives —de cops de
l’octubre de 1986, va significar una garrot— sortissin d’aquell impecable
denùncia del seu injust oblit i una re- cavalier.» Aquesta impressió de disparació i, alhora, un moment adequat tinció i d’agressivitat, resumida tan
per a revisar la seva figura. Avui, gràficament peí seu admirador i amie
aquest aniversari torna a ser una Avel-li Artis-Gener, és el primer que
circumstància oportuna per a retre-li destaquen tots els que van conèixer
un merescut reconeixement.
Feliu Elias i Bracons. La seva
personalitat aclaparadora, apassionada
L’home
i generosa, és probablement la primera
«Llegia les seves critiques signades clau per a acostar-se a la figura i a

E
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l’obra d’aquest destacat artista i teorie.
En el relat dels seus coetanis,
efectivament, Elias apareix com un
home extravertit, amb una gran
capacitai de treball i de lideratge, i que
encomana l’entusiasme que imprimeix
a totes les seves activitats. Al mateix
temps, però, tenia un geni fort i
imposant que el portava a escometre
amb rigor i contundència tant
l’adversari com la mesquinesa.
Les seves maneres, pulcres i elegants
—«tothora amb coll emmidonat», diu
Artis-Gener— afegien un nou element
al seu atractiu personal i intel-lectual.
Aquesta personalitat, i una nécessitât
instintiva de mostrar els seus coneixements, li conferien una certa
arrogància, que compensava amb una
notable generositat: implacable amb
aquell amb qui no estava d’acord,
sabia, però, escoltar el que els altres
deien i admetre allò que l’interessava
del seu interlocutor.
Aquest tarannà es complementava
amb unes altres qualitats, unani
mement assenyalades pels que el van
conèixer: una gran Sensibilität, molta
memòria, una cultura notabilissima,
un criteri sòlid i ben definit, un humor
fi i un estríete sentit de l’ordre. Són,
sens dubte, tots aquests dons els que
permeteren a Feliu Elias i Bracons
bastir una obra extensa i important
com a dibuixant i pintor, i també com
a historiador, critic i escriptor.
Feliu Elias va néixer a Barcelona
l’any 1878. Poc dotat per ais negocis i
descarregat de l’obligació de dirigir
l’empresa familiar —dues botigues de
sabates que l’ajudaren a identificar-se
amb el lucid sabater Hans Sachs d’Els
mestres cantaires, i d’aquí ve el pseu
dònimi Joan Sacs amb què signà com a
critic—, Elias començà els estudis de
dibuix i de pintura a l’Acadèmia
Hoyos i al Cercle Artistic de Sant
Lluc. El seu interés pel dibuix cari
catúrese i publicitari va donar Hoc a les
seves primeres col-laboracions a «CuCut!» i a «El Poblé Català». Eugeni
d’Ors —amie intim de Feliu Elias fins
que el trencament de relacions entre el
«Papitu» i la Lliga Regionalista i «La
Veu de Catalunya» els va distanciar—
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va ser probablement qui li facilita
aquests primers treballs i, també, qui
popularitzà el nom d’Apa, al quai va
dedicar una glosa l’any 1906.
L’artista

Apa continua publicant dibuixos
assíduament entre 1902 i 1939, fins a
consagrar-se com el principal carica
turista polític del país. El seu estil va
rebre una notable influencia de la
caricaura alemanya del «Simplicis
simus» —una de les publicacions satíriques més estimades deis humoristes
catalans. La técnica és acurada, freda,
de traq precis i dur, i la composició,
molt treballada i sintética. Amb un
gust per la deformació que sovint
arriba al grotesc, l’obra de Feliu Elias
va evolucionar des d’un cert aire
decadentista al principi fins al lirisme i
l’amabilitat deis darrers dibuixos. Dins
aquest camp de l’humor gráfic, Feliu
Elias va fundar «Papitu», que dirigí fins
3 la fi del 1910. En aquesta primera
época, el setmanari va ser una revista
satírica de bon gust i de qualitat,
atenta a totes les evolucions del
Pensament i de la cultura des d’una
base amplissima de llibertat. Malauradament, el prestigi que es guanyà per
la seva qualitat no es va correspondre
amb l’èxit de public: el «Papitu» de
Eeliu Elias va ser llegit per una infima
minoria, culta i liberal, i mai no arribà
al gran public.
Durant la primera guerra mundial,
la irnportància de Feliu Elias com a
caricaturista assoli un relleu internactonal amb les seves portades antiaÇmanyes a «Iberia», reunides després a
album Kameraden, que li valgueren la
gran creu de la Legiô d’Honor
trancesa.
Com a pintor, Feliu Elias formà
Part del grup Les Arts i els Artistes.
, exposa a tots els seus salons, però
se 1 pot considerar un assidu de
associamo. N’era membre de la junta
'rectiva i s’hi va mantenir fins a la
arrera mostra del grup. De la mateixa
§eneraciô que Nonell, Mir, Sunyer,
'delaserra i Gargallo, la seva obra no
ïa tenir, però, una certa anomenada
ns al començament dels anys vint. La
seva primera gran pintura, disfressada
tapis, és una complexa al-legoria
0 re el comerç i l’agricultura, en la
pittai cal destacar —més que la
^ttperficial influència de Josep M.
5 » i de manera anàloga a les seves
^^ttates, la que havia de ser una de
seves caractéristiques principals: la

EINES. FIRMAT I DATAT «FELIU ELIAS 1935» A L'EXTREM INFERIOR DRET. OLI DAMUNT TELA
ENGANXADA EN UNA FUSTA. 54X65 CMS. COL. SELLÉS I CODINA.

LA GALERIA. FIRMAT I DATAT «FELIU ELIAS/1928/LA GALERIA» AL REVERS. OLI DAMUNT FUSTA.
63X52 CMS. PROCEDENT DE LEXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA, 1929. MAM.
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FENT NETEJA. FIRMAT I DATAT «1936 FELIU
ELIAS» A L'EXTREM INFERIOR DRET. OLI DAMUNT
TELA ENGANXADA EN UNA FUSTA. 65X54 CMS.
COL. J.B. CENDRÓS.

influència de l’estil Biedermeier i, en
general, de l’art alemany. Aixô no
obstant, Feliu Elias va ser un decidit
partidari dels francesos —politicament, culturalment i artisticament—, i
aixi va ser un dels promotors més
entusiastes de l’Exposiciô d’Art
Francès que es va inaugurar a Barcelona l’any 1917. La seva pintura,
tanmateix, recorda —malgrat la pri
mera etapa, en què emprà una pinzellada curta i metôdicament disposada
a la manera impressionista— la linia
neoobjectivista apareguda a Europa
els anys vint, després de la primera
onada avantguardista.
El seu realisme és minuciôs i clar
—natures mortes, interiors, retrats,
paisatges— i les figures i els objectes
quotidians son concebuts d’una ma
nera molt sintètica. El sentit de la immobilitat, la pesantor que domina la
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composició, la manca d’activitat, la
netedat dels contorns del dibuix, tot
plegat col-labora a donar una impres
sio de realitat congelada. En aquesta
sensació hi té a veure, tanmateix, la
dificultat de l’ofici i una certa manca
d’habilitat. Aquesta presencia quasi
metafísica de les coses i de les
persones en la seva pintura es troba
molt a prop, en tot cas, de la pintura
de la nova objectivitat alemanya i
també de l’obra d’alguns pintors del
Novecento italiá.
El crític

Feliu Elias s’iniciá com a crític a «El
Poblé Caíala». Entre les seves primeres
col-laboracions sobresurt «El triomf
d’Isidre Nonell», que representa una
nova actitud envers aquest pintor, en
general poc estimat per la crítica més
influent del moment. També desta-

quen la série d’articles publicats amb
el títol genéric de «La ciutat lletja»,
primera intervenció en qué Elias
(«Joan Sacs») mostrà l’embat dialéctic
i polèmic que sempre més havia de
caracteritzar
els
seus
judiéis
temporals. Elias hi criticá l’excés
ornamental i la fantasia arquitectónica
dels modernistes. L’arquitectura no és
per a ell un «art pur», sino una «art
aplicada», i és per aixô que exigeix
sempre la discreció com a norma en
les relacions entre arquitectura i
decoració.
Feliu Elias va ser, com diu Josep
Pía, un racionalista. El seu pensament
li exigía el seu réalisme i el compromis
amb el seu temps: és a dir, l’objectivitat en la representació de la realitat.
Una objectivitat que no li permetia la
idealització i que li servia, alhora,
d’instrument crític. El classicisme del
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EL FOMENT DE LA INDÙSTRIA. FIRMAT «APA» A LANGLE INFERIOR DRET. NO
DATAT. CAP A 1913. PLOMA, TINTA XINESA I AQUAREL-LA DE COLOR BLAU.
20X18,6 CMS. MAM.

qual parla significa, des d’aquest punì
de vista, una voluntat de redre^ament
sintètic, una defensa del món cezannià
per a la pintura catalana.
Elias residí a Paris, a la Rue Lamarcke, al barri de Montmartre. Sabem el que va assimilar o les posicions
que va refrendar a Paris pel que va
escriure quan va tornar a Barcelona.
Ho podem resumir en l’admiració
decidida per la pintura impressionista;
en la idea que l’impressionisme
disminuía fatalment la importància
d’Itàlia com a país de mestratge i
d’influència creadora i que, després de
l’impressionisme, hi havia el perill que
la pintura es basés en unes condicions
externes, extravagants, efimeres i
mudables, lligades als canvis de la
moda o a una momentània experimentació. En conseqiiència, la pin
tura s’havia de fonamentar en la seva
capacitai de captar la plasticitat del
món exterior de la manera més
«vivent» possible, és a dir, amb la
projecció de la realitat sobre l’artista.
Creia que Franca, amb Cézanne al
capdavant, havia de ser el model per a
la pintura catalana, la qual havia de

EL PESOMBRE. FIRMAT «APA» A LANGLE INFERIOR
ESQUERRE DEL DIBUIX. NO DATAT. CAP A 1931. PLOMA I
TINTA XINESA. 16X11 CMS. COL. JAUME ELIAS CORNET.

desconfiar, tanmateix, de les temptacions experimentáis i del sentimen
talisme romàntic que, com va voler
explicar a «La moderna pintura fran
cesa fins el cubisme», havien fagocitat
els darrers moviments artistics francesos. Feliu Elias, que s’oposava a la
tendència noucentista basada en el
classicisme, també es va oposar, en
nom de l’objectivitat, a l’avantguardisme.
La crítica de Joan Sacs tingué
influència en l’ambient artistic català
des del primer decenni del segle fins
als anys trenta. Josep Pla diu que «fou
un crític de raons i arguments, un
racionalista» i probablement aquesta
tendència a la construcció mental ra
cionalista fou el que el portà a una formulació massa sistemática. Feliu Elias
era un postmodernista que compartía
els anhels modernistes, que llavors
s’expressaven en l’afany renovador deis
impressionistes i en els models del
postimpressionisme francés. El seu
fou, també, un realisme critic, que
s’oposava tant al decorativisme —amb
què s’acabà identificant el Modernis
me— com a l’idealisme noucentista.

Un personatge poc còmode

La posició de Feliu Elias i, en
definitiva, el seu cos doctrinal queden
ben explicáis en els articles «Querella
de la Pintura» publicat a «La Veu de
Catalunya», «El valor de l’art modem»,
a «Revista Nova», i, en general, en
aquesta darrera publicació. A «La
Veu», Elias polemitzà amb Joaquim
Folch i Torres a l’entorn de la pintura
catalana: hi defensà la indiferència
social de la pintura i l’universalisme,
en contra de la ideologia i el na
tionalisme artistic de Torres-García i
Folch i Torres. Pel que fa al seu
mediterranisme, li semblava un simple
pastitx de Puvis de Chavannes i de
l’art grecoromà. I, pel que fa al na
tionalisme, afirmava que és millor ser
una provincia espiritual de França que
només provincians. Per la seva banda,
Folch, en un to d’educada aparença, li
recordava que vivia massa retirât per a
donar-los conseils, i que ells, defensors
de la pàtria, tenien fe en Catalunya, fe
que ell semblava haver perdut.
«Revista Nova» fou, com és sabut, la
primera publicació catalana que de
manera regular va donar informació
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del mon artistic europeu. La labor de
divulgacio de l’art modern frances a
Catalunya va ser la contribucio fonamental, en aquest periode, de Feliu
Elias a la nostra histdria artistica
contemporania. Els articles publicats
en aquesta revista i, posteriorment, els
publicats a «Veil i Nou» son la part mes
interessant de la seva obra critica.
El to de «Revista Nova» era normal
ment informatiu i, en tot cas, mes
doctrinari que volgudament polemic.
A mes dels articles sobre artistes
francesos, els escrits de Feliu Elias
versen, en general, sobre artistes

catalans, i, més concretament, sobre
els membres de Les Arts i els Artistes.
A «Vell i Nou», en canvi, escriu sobre
temes més diversos: historia de l’art,
oficis artístics, estética i, és ciar,
crónica de l’activitat artística, que no
té, en general, la voluntat batalladora
d’abans.
El pensament de Feliu Elias ja no
havia de canviar de manera signifi
cativa; és a dir, mantingué la intenció
reformadora del seu discurs teóric, a
mig camí entre els academicismes i els
classicismes histories i l’avantguardisme. En canvi, evidentment, alió que

va canviar fou l’oportunitat d’aquest
discurs, tocat d’immobilisme, davant
l’evolució dels nous corrents i move
ments.
Així, durant els anys vint, quan a
Catalunya apareixen els primers simptomes de carácter avantguardista, com
ara l’Agrupació Courbet, Feliu Elias fa
l’efecte que renuncia a l’actualitat.
D’aquí vénen les seriöses polémiques
amb Llorens Artigas i amb Sebastiá
Gasch, i d’aquí ve, també, la seva
dedicació preferent a la historia de
l’art. Consideráis globalment, els estudis de Feliu Elias es poden situar entre
les primeres aportacions historiográfiques d’altura dedicades a la historia
de l’art modern i contemporani catalá.
A part de les importants monografies
dedicades a Benet Mercadé, Simó
Gómez, Enric Monserdà i Francesc
Soler i Rovirosa i Damiá Campeny,
L’escultura catalana moderna és un bon
llibre que encara avui cal consultar.
Igualment, la breu biografía de Xavier
Nogués és una referencia obligada per
a tota la bibliografia posterior sobre el
seu gran amie. A més a més, Feliu
Elias va fundar Els Amies de l’Art Veli,
associació des de la qual endegá la
restauració de Poblet.
L’any 1937, Feliu Elias va ser
amenaçat de mort per la FAI i fugí a
França. Ventura Gassol l’ajudà a arri
bar a París, on trobà allotjament a la
casa de Llorens Artigas. Després deis
Fets de maig, va tornar a Barcelona el
temps just per a reunir la familia i
sortir una altra vegada cap a França,
dins l’expedició que dirigía Pompeu
Fabra, de la quai formaven part, entre
d’altres, Sebastià Gasch, Mercè Rodoreda i Pau Vila. Abans de travessar la
frontera, encara s’allotjaren a casa de
Xavier Nogués. Feliu Elias va tornar
de l’exili a França molt malalt, pocs
mesos abans del traspàs, el 7 d’agost
de 1948.
No va ser un personatge còmode.
Milità a Acciò Catalana i, des d’una
posició de centre esquerra, s’oposà
tant a la Lliga corn a l’anarquisme. El
seu pensament sistemàtic marcà tot
un periode de l’art a Catalunya i, tot i
aixi, la seva vida no fou pas fácil ni
agradable. Ocupà un lloc important
entre els intel-lectuals i, fins i tot, entre
els pintors catalans del primer terç de
segle i, malgrat tot, el seu carácter, les
seves posicions doctrináis i el seu estil
mantingueren Feliu Elias distant
d’una relació cordial amb el seu
temps.♦
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Très reconeixements justos
SEGARRA, CERVELLO I LLORENS
per Jaume

Radigales

EL PARE IRENEU SEGARRA DURANT L'ACTE D'HOMENATGE QUE SE LI VA RETRE AL PALAU DE LA MÜSICA CATALANA, EL 19 DE MAIG PASSAT.

, estiu pot tenir diverses utili- i d’experimentaciô arreu d’Europa i al
tats. Una, més o menys estesa, mateix i emblemàtic monestir.
Glossar la figura del pare Ireneu no
n’és la de poder fer un repas
és pas fácil. I no crée que calgui fer-ho,
del que han estât les novetats dels
darrers mesos, qui sap si per tenir la ara i aquí i de manera metòdica. L’en
consciència tranquil-la. En el nostre trevista que Zeneida Sardà li va fer fa
cas, très esdeveniments musicals han tot just quatre anys i que es publicà en
estât noticia durant el mes de maig. aqüestes pàgines («Serra d’Or», núm.
Penso que val la pena fer-se’n ressô, en 403-404) ajuda a fer un retrat précis
alguns casos a tall de reivindicaciô. En d’aquest petit gran home. Un retrat
d’altres, simplement per deixar-ne précis, perqué el pare Ireneu hi parla
constància. Tots très s’adscriuen al com a home de música i especialment
terreny de l’homenatge, potser tardà de cani. He parlât d’un petit gran
perd sincer i sentit.
home: ho die des de la impressió que
sempre m’ha fet el pare Ireneu,
confirmada pels qui hi han intimât
Homenatge al pare Ireneu Segarra
El proppassat 19 de maig, el Palau -començant per l’abat Bardolet i
de la Mùsica Catalana de Barcelona va continuant pels centenars de deixebles
acollir un entranyable homenatge al que hi han estudiat—, d’una persona
pare Ireneu Segarra, fins fa un any humil, responsable de la feina que li
director de l’Escolania de Montserrat i havia estât encomanada. I humil fins i
estendard de la pedagogia musical a tot al moment, suposo que humanaCatalunya. Estendard humil, a partir ment dolorós, d’abandonar la tasca
de les seves aplicacions del mètode després de quaranta-quatre anys de
propi, treballat al llarg d’anys d’estudi fidelitat ininterrompuda. Per aixô, en

L

la petita figura del pare Ireneu, per
damunt del músic sempre hi he vist un
monjo de cap a peus, «de pedra pi
cada», com el descriu Josep Massot al
primer capítol del llibre d’homenatge
dedicat a Segarra que han éditât
recentment les Publicacions de l’Abadia de Montserrat {Ireneu Segarra. Mig
segle de Mestratge Musical, «Biblioteca
Serra d’Or», 206, pàg. 28).
Però ens toca parlar del músic, encara que la temptació de parlar del
monjo persisteix. Sempre que he anat
a fer estada a Montserrat, en un moment o altre m’he trobat amb el gest
acollidor del pare Ireneu que em
convidava a entrar a la sala Capitular,
al cor superior o al menjador de la
comunitat. Jo no hi vaig ser escola,
però els meus primers estudis musicals
van ser en una escola que privilegiava
la música per damunt de tot i que se
guía el mètode Segarra. El pare Ireneu
deu ignorar que des dels sis anys fins
als dotze vaig tenir una joguina que em
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QUÉ N'HAS
FET DEL TEU
GERMÀ?
EKOLO YA BONDEKO
«Poblé de la fraternitat»

PHILIPPE NKIERE
I M. ISABEL CORREIG

Les experiències que els autors
viuen al món difícil i complex
del Congo (fins no fa gaire,
Zaire). El testimoniatge d’una
certa praxi de fraternitat que
voldria ser una resposta al
gran repte que la societat els
planteja, tot partint de la
pròpia experiència en la seva
vida i de la Paraula de Déu.
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va acompanyar de manera inseparable:
el seu llibre Juguem cantant.
El volum ara publicat ajuda a fer
una sintesi del que ha estat el Segarra
músic, que des de la seva vocació
monástica (va entrar a Montserrat
corn a escolà a deu anys, el 1927, i
després s’hi quedà corn a monjo) ha
estât al servei de la música i de
I’Escolania del monestir, l’escola musi
cal més antiga d’Europa —exceptuant
l’acadèmia pitagòrica—, que a partir
de les innovacions de Segarra ha estât
emblemàtica arreu del món. L’abat
Escarré li va encarregar la difícil tascar
de col-locar I’Escolania al nivell dels
Nens Cantors de Viena, que Segarra
havia escoltat a la capital austríaca.
Després d’haver estudiat a Montser
rat, Paris —on conegué Nadia Boulan
ger, Poulenc, Honnegger, Stravinski,
Kodály, Von Karajan, Milhaud i Mes
siaen—, Barcelona —piano amb Frank
Marshall i composició amb Cristòfor
Taltabull—, es dedica en cos, cap, cor i
ànima als escolans de Montserrat,
sense oblidar mai les tasques monàstiques que li eren pròpies. De tot plegat
en sorti el seu primer llibre, La voz del
niño cantor, publicat primer en castellò
i posteriorment traduit a diversos idio
mes (entre els quais el català). I és en
aquest punt que comença a desenvolupar-se el famós mètode Ireneu Se
garra, que seria difícil d’exposar aquí
per manca d’espai però que Santi
Riera exposa de manera sintètica al
citat volum d’homenatge. Breument,
però, podem dir que el mètode es basa
en el procès que va de la percepció
sensorial de la música fins a la ra
cional, de manera que l’alumne no
sigui conscient de l’aprenentatge. Amb
tot, l’harmonia sempre hi és present,
com també una particular atenció, en
els graus més elevats de l’aprenen
tatge, a la música contemporánia.
Ratifica l’encert del mètode l’alt
nivell musical (i humanistic) dels esco
lans, alguns esdevinguts més tard músics célebres, que sempre han reconegut
la tasca del pare Ireneu. I també
l’avalen els més de cent enregistre
ments discogràfics i les gires que
I’Escolania ha fet per tot Catalunya,
Europa i fins i tot països llunyans com
Israel o el Japó.
Amb tot, però, diria que un altre
aspecte de la personalitat de Segarra és
el seu vessant compositiu. Fidel als
principis contrapuntistics que sempre
han regit la música litúrgica, les obres
de Segarra mai no han amagat la

modernitat pròpia deis signes dels
temps, sense concessions als recursos
fàcils, i han cercat en el dodecafonisme
la seva raó de ser i l’han aplicat, quan
ha calgut, al cant litúrgic.
Una bona prova la vam tenir al
Palau de la Música. Presentava l’acte
Xavier Hernández, conseller d’Ensenyament, en substitució del presi
dent Pujol —en aquella mateixa hora
l’entrevistava a TVE Pedro Ruiz—,
que per boca del conseller hi expressà
la seva adhesió. Després dels sentits
parlaments de Jordi Sarsanedas, de
l’abat Sebastià Bardolet i del mateix
pare Ireneu (que en dues ocasions no
va poder evitar fer aixecar, emocionat,
l’auditori que omplia la sala), l’Escolania interpretà, entre dos Magnificat
de Cererols i de Viola (mestres montserratins), obres de Segarra. D’entre
les quais, la famosa Salve de 1978, una
obra mestra des del punt de vista
compositiu, amb un tractament
agosarat i serios de l’harmonia i sense
menystenir el carácter místic i devot.
El llistó, per tant, ha quedat prou
ait. Vénen nous temps. L’ombra de
Segarra és allargada, però prou afable
per a obrir-se als canvis que, de ma
nera evolutiva, es veuen arribar amb el
jove monjo Jordi-Agusti Piqué, direc
tor de I’Escolania al costat del prefecte, Josep M. Falcó, que s’encarrega
de la direcció de l’orquestra dels
escolans.
Molts hem aplaudit la tasca del pare
Ireneu. Tenim fe en els nous temps, i
sabem que la qualitat exemplar de
I’Escolania será un fet al llarg dels
decennis vinents.
Un disc per a Jordi Cervello

Una de les novetats, que ens va
arribar a principis de maig, és el dise
de Jordi Cervello dedicat a la seva
música de cambra per a violi i piano.
Angel Jesús García, concertino de
l’OBC, n’és el protagonista absolut, al
costat Manuel Garcia Morante (piano)
i del violinista David Ballesteros en els
dos divertiments que inclou el dise
compacte.
D’entrada, la proposta és excitant i
prometedora. I els résultats, satisfactoris. En un número posterior ens
n’encarregarem de l’aspecte interpretatiu. Ara per ara, val la pena felicitar
nos per l’aparició al mereat d’un disc
indispensable per a tot aquell qui
vulgui estar en contacte amb el món de
la composició seriosa del país. I dic
seriosa amb una doble intenció. La
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Vindicació d’un musicòleg

L’àrea artístico-musical de la Fun
dado Jaume Callís, en col-laboració
amb la Junta de Andalucía, ha editai
les Vísperas de Reyes de Francisco
Guerrero. N’ha tingut cura l’eminent
sacerdot i musicòleg Josep M. Llorens
i Cisteró.
Deixant de banda el fet que la
presentació formal del volum és

pecialment vinculada a autors com el
Sevilla Guerrero, de qui Llorens ha
éditât les obres completes.
La publicació del volum de les
vespres de Guerrero no podia arribar
en millor moment. Potser caldria vin
dicar, no tan sois la monumental
figura de Llorens, sino també i
sobretot la nécessitât de disposar ben
aviat de gran part del fons dels músics

(FO TO : ASSUMPTA BURGUÉS)-

primera, per una qùestió filològica que
particularment no em plau en absolut,
com si el jazz, la mùsica ètnica o
algunes de les manifestacions de rock
o de pop no tinguessin connotacions
serioses. La segona, perquè Jordi
Cervello ha demostrat, sempre, ser un
home compromès i gens cridat a falsos
histrionismes. Eli ha estât un home
d’avantguarda, però d’avantguarda
engatjada, amb l’ùnic manifest de la
seva mùsica, honesta i compromesa
amb la modernitat. El compositor
barceloni, nascut el 1935, mai no ha
necessitai reivindicar ni ser reivindicat, perquè el seu nom ja és garantia
de responsabilitat.
És per tot piegai que cal felicitar
Discmedi, responsable de l’edició fo
nogràfica, i la casa Boileau, editors
tipogràfics de les partitures, que han
cregut en un projecte en què el nostre
pùblic també hauria de creure. El dise
és intégrât per set obres, algunes de les
quais remeten a formes clàssiques
(sonata i divertiment), tot i que el
talent de Cervello en fa formes aparentment noves. D’altres, de gust més
eclèctic, han trobat el referent en
d’altres ètnies, com l’impagable Fid’l,
de tali jiddisch.
A la presentació del dise, a la nova
seu de la SGAE de Barcelona, Jorge
Wasenberg, director del Museu de la
Ciència, va definir amb precisió les
caractéristiques d’algunes de les composicions de Cervello, com l’humor i
l’autocritica del violi en el Perpetuum
mobile o la tradició sarasatiana en el ja
citât Fid’l.
Tot plegat ajuda a entendre la tra
iettòria de Cervello, si tenim en com
pte que les sis composicions que
inclou l’enregistrament pertanyen a
périodes diferents, concretament de
1969 a 1996, amb la qual cosa eclecticisme i coherència caminen junts. I,
per damunt de tot, hi ha un respecte
absolut per l’intèrpret, atesa la seva
condiciô d’instrumentista i qui sap si
en record dels seus antics mestres,
d’entre els quais cal destacar la im
mensa figura de Joan Massià. És per
aixô que subscrivim de pie les paraules
de Lluis Millet quan escriu: «(...)
l’escriptura violinistica de Cervello no
s’esllangueix en estereotips académies,
sino que sap trobar els mitjans per
transcendir-los i incentivar l’interès
dels intèrprets i dels oients, tant a nivell de la mateixa escriptura instru
mental com del seu substrat musical.»
Exacte.

UN MOMENT DEL CONCERT QUE OFERI L'ESCOLANIA DE MONTSERRAT, DIRIGIDA, ARA, PER JORDIAGUSTI PIQUÉ.

exquisida, amb paper de qualitat, una
reproducció en color d’una obra de
Gérard Daid i una tipografía musical
clara i perfectament Ilegible, l’encert
máxim de la Fundació Jaume Callís ha
estât comptar amb el pare Llorens,
autor de l’erudita introducció del
llibre.
Josep M. Llorens, nat a Guissona
(Segarra) el 1923, va ser deixeble de
Lluis M. Millet i del pare Robert de La
Riba. Becat per l’arquebisbe Modrego,
passa a Roma, on estudia a l’Institut
Pontifíci de Música Sacra i a l’Académia de Santa Cecilia. Des d’aleshores, ha estât un personatge
indiscutiblement lligat a l’ofíci de la
musicología, amb rigor, serietat,
humilitat i actitud de servei, trets
característics d’una personalitat com
promesa amb l’art dels sons i es-

nostrats dels segles XVI i XVII. Les
institucions musicals de casa nostra no
poden ignorar aquesta tasca, i per aixó
fóra bo poder comptar amb Llorens i
els seus deixebles. No obstant això,
que una fundació privada com la
Jaume Callís (entitat vinculada al dret
català) s’encarregui de la musicologia,
voi dir que les coses no van bé del tot:
Què fan les administracions pùbliques
del país en pro de l’edició musical? On
és el «nacionalisme» en matèria sono
ra? Abans que sigui massa tard, cal
posar-hi remei.^

[561] 65

PAU I PEPA
PER ALS QUE ENCARA NO SABEN LLEGIR
Marta Balaguer / Montse Ginesta
875 ptes. c.u.

CONTES DE LÀVIA
PEPA
DE 4 A 6 ANYS

Esther Prim / Dibuixos: Joma
Avia Pepa, tiñe un cotxe!
L'Ávia Pepa i en Fumera
L'Ávia Pepa i el circ de confitura
L'Ávia Pepa fa endrega
700 ptes. c.u.

LA PORTA
DE 4 A 6 ANYS
El sol enllaunat
Joan Armangué
Dibuixos: Huís Farré
El país de Plexinaps
Joan de Déu Prats
Dibuixos: Pep Montserrat
Blanc o negre
Text i Dibuixos: Montse
Ginesta
El doctor Bonifaci
Montse Ganges
Dibuixos:
Lluísot
875 ptes. c.u.

PER A LES VAC
LA FINESTRA^

EL CARGOL
CUATARONJA
AIHQHI QMMASiS.____
. -ah; IÙ.PEZ. ES.CRIVÁ . .-------

DE 6 A 12 ANYS
El cargol Cuataronja
Antoni Dalmases
Dibuixos: Anna López
Escrivá
El petó volador
Joan Armangué
Dibuixos: Ramon Ricart
El grill tabalot
Antoni Dalmases
Dibuixos: Pep Montserrat
Terrossos de sucre
A. Munné-Jordà
Dibuixos: Marta Balaguer
700 ptes. c.u.

LLIBRE5 DEL SOL I
DE LA
LLUNA
DE 6 A 12 ANYS
Els blancs i els blaus
Teresa Duran
Dibuixos: Pep
Montserrat
En Joan Petit
Joan Caries Muntaner
Dibuixos: Max
El cel té un problema
Jaume Cela
Dibuixos: Francese
Infante
Joan Brut
Carles Riba
Dibuixos: Joma
975 ptes. c.u.
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Ribalta, l'intermitent
per

Miquel Pujado

avier Ribalta ha estat, durant Xavier, l’any 1966 publica un primer
molts anys, un dels cantants EP amb quatre canpons pròpies d’inCatalans més actius a l’estran- tenció crítica i d’escriptura molt
ger i, alhora, més desconeguts pel primària
que
(«Mariner», «Jo pregunto»,
teòricament hauria hagut de ser el seu «La gent de diners» i «Canpó dels
public natural. La recent publicació miners»). A la contracoberta del disc,
del doble CD Antologia de cants intims trobem un text de Pere Quart: Joan
(PDI, 80.4509), que recull dos dels Oliver, amb tota la bona voluntat del
seus àlbums de finals dels anys setanta món, hi destaca la seva gran veu (la
(Aites parets de somni i Cannons potència vocal de Xavier Ribalta és
populars) i que ha aparegut coincidint alhora una de les seves virtuts i un deis
amb una sonada presentació al seus principals defectes, ja que tendeix
Circulo de Bellas Artes de Madrid, a ofegar tota mena de matisos), però
pot ser una bona excusa per a fer un no pot negligir les seves limitacions
cop d’ull a la seva trajectòria.
com a intérpret («La veu era plena,
Ribalta neix aTàrrega l’any 1943, i entera, poderosa. Quan llanqava una
comenqa a cantar cap a l’any 1965 nota forta feia vibrar finament un vas
amb el nom artistic de Xavier. Com a que hi havia prop seu, damunt la

X

veRW
veRW

tauleta (...). Però potser pecava de poc
modulada. I la vocalització no em
semblé prou nítida») i com a autor
(«Les lletres de les cançons eren senzilles, directes, obvies, descurades»).
L’any 1967, ja com a Xavier Ribalta,
edita a França un àlbum (La poesia
catalana) en el qual abandona quasi
defmitivament els textos propis i
enceta una tasca com a musicador de
poetes catalans. Aquest àlbum apareix
a l’Estat espanyol el 1968, el mateix
any que, arran d’un recital a Madrid
amb Paco Ibáñez, és multat i li és
prohibit de cantar al sud del Pirineu
durant set anys. A partir d’aquest
moment, desenvolupa la seva carrera a
França (on actúa sovint amb Paco

Joana Raspali Dibuixos: Montse Ginesta

Els millors versos per acompanyar
els joves lectors a través del món de
la poesia. La fantasía, la tendresa, la
valorado de l'entorn i el divertiment,
s'hi enllacen amb ritmes planers.

DARRERS TÍTOLS DE LA COL LECCIÓ:

NOVETAT

Un pam de primavera, Joan Armangué
Un estiu a Rocagrossa, Maria Lluïsa Solà
En Joan Sarruga i els lladres de Bobois, Albert Figueras
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Ibáñez, Moustaki, Brassens o Béart),
tot i que continua publicant discos a
Catalunya: Tot Tenyor de demà (1970),
Cançons anònimes (1972), i sobretot
Onze cançons amb esperança (1974), un
àlbum d’excel-lent producció (amb
uns arranjaments d’Albert Moraleda
que salven unes musicacions amb tendència a la monotonia), en què trobem poemes de Salvat-Papasseit («Tot
l’enyor de demà»), Pere Oriol Costa
(«Cami de l’exili»), Joaquim Horta
(«Els jugadors», «Home amb esperan
ça», «Home amb blues», «Paraules per
a no dormir»), Espriu (el poema XLVI
de La peli de braü), Joan Colomines
(els elementáis i directes «Som aquí» i
«Caminem», que obren i tanquen
respectivament l’àlbum), un poema
anònim del segle XIX escrit arran de
la Revolució francesa, i l’últim text
propi que musicarà i enregistrarà:
«Ismael».
La situació de Ribalta a Catalunya
es normalitza relativament l’any 1975,
quan pot presentar-se al Teatre Romea
de Barcelona, però continua actuant
més a l’estranger que no pas al país. El
2 de març d’aquest mateix any en
registra un disc en directe en el trans
curs d’una actuació (compartida amb
l’extremeny Pablo Guerrero) a 1’0lympia de París, dise basat en cançons
d’Onze cançons amb esperança, instrumentalment molt més despullades, i
amb només tres temes (dos poemes
anónims i el «Nocturn per a acordió»
de Salvat-Papasseit) procedents d’álbums anteriors. Xavier Ribalta a
l’Olympia surt al mercat ja començat
l’any 1976.
L’any 1977, Ribalta publica Altes
parets de somni, recull de poemes
anónims del segle XIX («Pam, pern,
pim», «Una cançô us vull cantar»,
Quic-qui-ri-quic»), de Màrius Torres
(«Molt lluny d’aqui», «M’he despertat
tot sol en un antic jardi»), Espriu
(poemes XL i XXV de La peli de brau),
Papasseit («El somni i la rosada»),
«Maragall («Cant del retorn») i
Apel-les Mestres («No passareu»). Les
musicacions d’aquests dos darrers
autors son especialment brillants,
lluny de la seva monotonia habitual, i
obren el cami a dos importants
treballs monogràfics que es materialitzaran uns anys més tard. L’any 1980
apareix l’àlbum Cançons populars (novament, els arranjaments d’Albert
Moraleda son un dels principals atractius del disc), en qué trobem versions
de vegades molt llargues de ternes corn

XAVIER RIBALTA.

«El rei de França», «L’hostal de la
Peira», «Els contrabandistes», «En Pere
Galleri», «La ploma de perdiu», «L’espingari», «El bon vi»... i, curiosament,
un poema d’Apel-les Mestres («Picarol») que té una de les mélodies més
atractives que Xavier Ribalta hagi
escrit mai.
Després de dos discos enregistrats
arran dels seus récitals (uns dos-cents)
als EUA {Xavier Ribalta in North
America —1981— i Resum in North
America —1983—), Xavier Ribalta es
consagra als projectes monogràfics
abans esmentats: dos cicles de cançons
sobre poemes dels autors modernistes
Joan Maragall i Apel-les Mestres, sens
dubte els seus millors treballs fins al
dia d’avui. L’any 1985 veu la llum
Xavier Ribalta canta Joan Maragall
(dise rééditât en CD l’any 1994), un
àlbum que conté «Oda a Espanya»,
una nova versiô del «Cant del retorn»
(una de les seves millors musicacions),
«La vaca cega», «Excelsior», «La
ginesta», «El mal caçador» (musicat
d’una manera que recorda força l’estil
de Georges Brassens) i una llarga i
ambiciosa versiô del «Cant espiritual»
esguerrada en part per errors prosôdics sorprenents (escolteu, per exem
ple, la col-locaciô dels accents tônics al
darrer vers del poema: «Sia’m la mort
una major naixença»). Cants intims d’A
pel-les Mestres (1989, també éditât en
CD) és un altre àlbum notable, que aple-

ga musicacions força atractives —malgrat que la duresa interpretativa inhe
rent a Ribalta no acaba de lligar amb
la tendresa i la musicalitat de Fautor—
dels poemes «Cau la neu», «Vindrà
l’hivern», «Les últimes roselles», «Al
despertar-se avui», «Vols saber el que
diuen», «Quan veig la tardor», «Les
aigües d’aquesta font», «Avui l’he
vista», «Picarol» i «No passareu»
(aqüestes dues darreres, ja enregistrades prèviament en altres versions, corn
hem vist). Al llarg dels darrers anys,
Ribalta s’ha mantingut allunyat dels
estudis d’enregistrament, tot i que ha
continuat trepitjant escenaris, sovint
amb la complicitat i la companyia del
seu veli amie Paco Ibáñez. Sembla,
però, que, després de la seva Antologia
de cants intims, el targar! prepara
material nou, centrât aquest cop en
l’obra d’un poeta contemporani i ben
viu: Joan Margarit. L’estètica de
Xavier Ribalta pot agradar més o
menys, i la seva tècnica com a musicador pot ser discutible i discutida,
però la seva obra és prou àmplia i
conté prou encerts per a merèixer, de
cara a un futur encara llarg, atenció i
interès.4
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Gerard Quintana i Jordi
Batiste, ELS MIRALLS DE
DYLAN. Música Global,
28198/03.

El proppassat 5 de desembre, i
sobre l’escenari de L’Espai,
vam veure dues generacions
unides per a retre homenatge a
un mestre: Jordi Batiste i Ge
rard Quintana (acompanyats
eficaçment pel guitarrista
Francesc Bertrán i per la
violinista Simone Lambreghts)
van sumar els seus esforços per
donar-nos a conèixer les seves
versions de Bob Dylan, i el
resultat fou força brillant i
engrescador. Ara ens arriba un
disc, enregistrât en viu aquella
mateixa nit, que aplega catorze
ternes, dos dels quais cantats
en anglès i la resta en català.
Entre aquests darrers, trobem
interpretacions francament reeixides: «Com una pedra del
carni», «Noia, ja t’has fet gran»,
«Els temps están canviant», «La
noia del país del Nord»... La
preséncia de pioners com Al
bert Batiste i Pau Riba plana
sovint damunt alguns mo
ments del recital. No tots els
elements d’aquest disc (plenament recomanable, aixó sí)
són positius, però: d’entrada, la
idea de cantar el «Romanço del
fill de vídua» amb música de
Dylan em sembla desencer
rada —aquesta cançô podia
tenir gracia a l’època dels Tres
Tambors, però avui no té més
interés que l’estrictament so
ciologie. D’una altra banda, les
adaptacions signades per Ge
rard Quintana són francament
fluixes: sembla talment que el
gironi tingui la llengua com a
enemic i no com a aliat.—
M.P.
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Orquestra-Cobla Selvatana, CONCERT DE FESTA
MAJOR. Música Global,
26897/13.

Aquesta veterana orquestra ens
ofereix un àlbum dividit en
dues parts ben diferenciades: la
primera és una repassada sonora (amb molts punts de
contacte, deixant de banda la
qüestiô del sentit de l’humor,
amb la mitica Festa Major de
La Trinca) a un dia de festa
Major en una vila catalana
qualsevol, amb sardanes, frag
ments operistics de Cançô d’a
mor i de guerra, l’inevitable Ball
de rams... La segona part és un
recull de temes del repertori de
la Selvatana: cançons («Gavina
bonica», «El barri antic»),
sardanes («Cant dels joves»,
«Girona m’enamora») i polques
(«Perles de cristall»).— M.P.

Grup
Vallparadis,
UN
CANT D’AMOR. ÀudioVisuals de Sarrià, 5.1621.

Primer enregistrament d’un
grup terrassenc d’havaneres
que ha agafat prestat el nom
del torrent (i actual parc) que
travessa aquesta vila del Vallès
Occidental. Un cant d’amor
aplega, correctament interpretades, cançons clàssiques del
repertori de tots els grups, en

catalá i en castellá («La bella
Lola»...) i d’altres de més re
cents i/o poc conegudes, d’origen popular («Cuba», «Pum
pum»...) o d’autors com Caries
Casanovas i J.Burjachs («Pesca
dor sóc d’una cala») o Tófol
Mus i Ortega Monasterio («Si
fóssim gavines»), Sens dubte, el
més curios del disc és la
interpretació en italiá del tema
«O solé mió» amb qué es tanca
l’audició.— M.P.
L’ESPLENDORÓS BARROC. Montserrat Torrent,
Josep Julia. Discant 2M
3002.

Nou lliurament de la sèrie
discogràfica Discant, lligada a
la temporada Euroconcert de
Barcelona. En aquest cas, amb
obres de Vivaldi, Buxtehude,
J.S. Bach, Händel, Telemann,
Boehm i Purcell i amb dues
figures de la interpretació: la
veterana Montserrat Torrent
(orgue) i l’oboista Josep Julià.
La compenetraciô entre tots
dos artistes arriba en molts
moments a nivells envejables,
poc freqüents en d’altres enre
gistrements de més volada i
amb pressupostos astronomies.
S’endevina, al llarg de l’au
dició, el gaudi de tots dos
artistes. Per damunt de tot,
doncs, un cant d’amor a la
musica. I això s’agraeix. El so
és molt bo, gràcies a la qualitat
dels instruments (l’orgue és el
de l’església de Sant Feliu, de
Cabrera de Mar) i a la producció sonora, deguda a Josep
M. Adell. Cal destacar, aixi
mateix, l’elegància de la presentació, una constant en els
diferents volums de la sèrie
Discant i que és deguda a Jordi
Sàbat.— J.R.

CANQONS SEFARDITES.
Myriam Alio, Manuel Gar
cia Morante. Audiovisuals
de Sarria 25.1594.

Interessant proposta la d’Audiovisuals de Sarrià, que reedi
ta un enregistrament de 1984
amb diferents interessos, tots
d’una vàlua inestimable. D’una
banda, la recuperació de can90ns del poble sefardita (jueus
hispànics expulsats brutalment
pels reis «Catòlics» el 1492),
extretes de diversos reculis
(deguts entre d’altres al pare
Donostia, a I. Levy o a L.
Algazi); de l’altra, els arranjaments i harmonitzacions de
Manuel García Morante, que
tot mantenint Pestìi propi de
les composicions Originals anònimes les fa gairebé contemporànies amb una innegable
sensualitat; i, finalment, la
qualitat dels dos intèrprets, el
ja citat García Morante i la
mezzosoprano que acompanya,
Myriam Aliò, muller del
pianista i infatigable companya
de conservatori. D’Alió cal
lamentar la sobtada i prema
tura retirada dels escenaris i
dels recitals, ja que la seva
versió de les canqons sefardites
és una lli<pó de tècnica i de
Sensibilität, dos factors no
sempre trobables en les joves
«promeses» del cant avui dia.
Cal destacar igualment l’article
del llibret, del doctor Francese
Bonastre.— J.R.

T EAT R E

«QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO» DE LUIGI PIRANDELLO, SEGONS LA PROPOSTA ESCÈNICA DE LUCA RONCONI, QUE ES PRESENTA AL MERCAT
DE LES FLORS EL MAIG PASSAT.

Teatre en el teatre en el teatre (I)
per Jordi

el 14 al 17 del proppassat mes
de maig el Mercat de les
Flors, de Barcelona, va pre
sentar a la sala Maria-Aurèlia
many un espectacle absolutament
excepcional: Questa sera si recita a
soggetto de Luigi Pirandello, sota la
direcció de Luca Ronconi. Si qualifico
d’excepcional la proposta pirandel
liana no és pas pel text —que fora
ingénu intentar descobrir ara i que, a
rués, entre nosaltres ja havia estât
estrenat en una traducció de MariaAurèlia Capmany, al Teatre Romea, el
8 de novembre de 1967 per la
companyia Adrià Guai, i dirigit per

D

Coca

Ricard Salvat—, sino per les idees,
magnifiques, a partir de les quals
Ronconi ha bastit la seva proposta
escénica. Unes idees que, com ja era
Capd’esperar en un director tan rigorós,
ens han estat ofertes amb una impe
cable i admirable Professionalität,
bellament acompanyades de l’escenografia de Marco Capuana i del vestuari de Vera Marzot, la il-luminació de
Sergio Rossi i amb uns actors que
majoritáriament m’han semblat plens
de subtilesa. Tot plegat ha estat fet
amb molts mitjans, potser fins i tot
amb massa mitjans, cosa que segurament ni Ronconi no s’hauria pogut

permetre sense la coproducció entre el
Teatro di Roma, l’Expo’98 portuguesa
i el Wiener Festwochen. Aixó de ban
da, com que l’espectacle de Ronconi
m’ha suscitat un seguit de suggeriments, m’hi voldria acostar al llarg
de tres articles tot passant, és ciar, per
unes referéncies al teatre italiá i per la
literatura dramática de Pirandello.
En aquest sentit cal recordar, per bé
que sigui prou sabut, que el text de
Pirandello tanca una trilogia que
l’autor mateix qualificava com la
trilogia del «teatre en el teatre», for
mada per Sis personatges a la recerca
d’autor (1921), Cadascú a la seva
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LUIGI PIRANDELLO.

manera (1924) i Aquesta nit improvisem
(1930). Es tracta, certament, d’un deis
moments més reeixits de la producció
dramática del Nobel italià, i potser son
aqüestes obres les que més van con
tribuir al seu gran prestigi interna
cional. Perô, per molt que aqüestes
textos constitueixen una expressió cla
ra del que convencionalment entenem
per pirandel-lianisme, si més no en el
sentit aparent de «confondre» la trama
de la dramatúrgia burgesa deis anys
vint, la realitat és que per arribar a
l’autèntic Pirandello, al Pirandello
complet, hi hem d’afegir molts regis
tres més. Perqué «també» és Pirandello
l’obra en prosa que des de 1893
s’expressava en contes i novel-les reescrits diverses vegades i de values molt
diverses; i n’és el teóric que articula
una estética al voltant de l’assaig
L’humorisme (1908) i de la idea de la
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UNA ESCENA D'AQUESTA NIT IMPROVISEM DE PIRANDELLO, QUE
S'ESTRENÀ ALTEATRE ROMEA, DE BARCELONA, EL NOVEMBRE DE 1967.
COMPANYIA ADRIÀ GUAL. DIRECCIÓ DE RICARD SALVAT.

«sensació del contrari», que haurem de
comentar més endavant; tampoc no
ens podem deixar la literatura dramá
tica dialectal que articulem a l’entorn
de Lióla (1917); ni l’autor que juga
amb el grotesc a El barret de cascavells
(1917); o el creador fascinat per la
bogeria, el dubte i l’expressió hamletiana d’Ewnc IV (1921), i encara caldria afegir-hi, com a mínim, el món
mític que solem exemplificar amb Els
gegants de la muntanya (1934). L’obra
sencera, dones, amb els encerts i els
desencerts, és el que ens cal atendré
per capir correctament encara que
només siguí una de les parts. Gairebé
sempre és així, en tots els autors, pero
en el cas de Pirandello potser encara
ho és més, ja que cada una d’aquestes
cares correspon a aspectes diferents i
essencials del teatre italiá del període.
De fet, es fa difícil d’entendre

Pirandello sense admetre que la tardana transformació d’Itália en un estat
unitari va possibilitar que al tombant
de segle convisquessin, a tot Italia, tant
la del nord com la del sud, un teatre
regional en dialecte i el que podríem
anomenar un teatre burgés, fortament
influit pels corrents europeus, des del
drama romántic i historie fins a l’enorme influéncia d’Ibsen, passant per les
propostes renovadores deis naturalistes i els simbolistes. A aquest pano
rama cal afegir-hi, després, els intents
futuristes, l’alenada expressionista i els
altres ismes que, poc o molt, van ser
operatius arreu d’Europa, per bé que
de maneres i amb incidéncies ben
diferents en cada cas. I, si aixó és cert,
també ho és que lentament s’acabá
configurant una Italia del nord do
minada peí teatre que rápidament hem
denominat burgés i una Italia del sud

j
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més instal-lada en un teatre regional
que se solia expressar en dialecte, per
bé que la llengua no en fos l’ûnic tret
definitori.
Aquest teatre regional, que per
durará magníficament en Eduardo de
Filippo, se solia referir a problèmes i
tipus locals, de nivells socials més aviat
baixos, a éssers enduts per passions
enormes, per misèries i fams ances
trals, per sensualitats que se sentien
pecaminoses sota el pes d’una moral
tradicional, amb l’obsessiva presència
d’un Déu castigador i els ternes d’honor que trasbalsaven families senceres,
psicologies i sentiments... Es el cas,
abans de les respectives evolucions cap
a formes més estandarditzades, i entre
molts d’altres noms, del venecià
Giacinto Gallina (1852-1922); del
milanès Carlo Bertolazzi (1870-1916),
autor à’El Nos Milan (1894); del
napolità Edoardo Scarpetta (18531925), o dels Sicilians Nino Martoglio
(1870-1921), Luigi Capuana (18391915), i Giovanni Verga (1840-1922),
autor de Cavalleria Rusticana i La
Lupa.Verga mateix, i D’Annunzio, que
utilitzaven una llengua més académica
que els altres autors, però trufada de
dialectalismes, són tan caracteristics
dels primers interessos del teatre
regional com de l’evolució que aquest
va fer posteriorment. D’Annunzio, el
trobem, per exemple a La Figlia di
lorio, fent un teatre de grans passions
elementáis, amb tremolors i pànics...
Després, quan el teatre regional ja
s’hagi aburgesat, perdrà una mena de
força primigènia que el feia pur i, per
bé que cada autor emprendrà camins
diferents tant pel que fa ais temes com
a la forma —es fa decadent en Gallina;
moralista en Bertolazzi; panteista,
mistic, nietzschià, i tendent a fer
perdre la raó als personatges, tot
ultrapassant les liéis divines i naturals,
en D’Annunzio; d’una violència
ofegada però encara latent en els ternes
de la gelosia en Verga...—, en conjunt
tots tendeixen a ser falsament lírics i
insubstancials.
I, també més o menys pel période en
què Pirandello desenvolupà el seu
teatre, entre 1915 i 1930, sorgi Pescóla
del «grotesco, amb noms destacats com
ara Rosso di San Secondo, Bontempelli, Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli... Es un teatre més agressiu, que de
vegades arriba al lirisme délirant i a
formes surreals, o eldiptiques, que
amb di San Secondo es fa expressionista, magie amb Bontempelli, exis-

tencial i freudià amb Alberto Savinio, i
que se situa a mig carni de tots aquests
amb Ugo Betti... I, al costat de tot
això, com és lògic, hi ha l’anomenat
teatre «boulevardier», generalment ba
sai en obres traduìdes del francès o escrites fent-ne unes imitacions més o
menys grolleres. Dario Niccodemi
(1874-1934) era l’autor més representatiu de tot un seguit de divertiments fàcils sobre els triangles adùlters
i altres frivolitats conegudes com a
«pochade».

Evolució de les companyies
Al marge d’aquesta ràpida aproximació a la literatura dramàtica de
l’època, cal tenir en compte que a
començament del segle XIX a Itàlia
encara hi havia companyies estables
que vivien i treballaven segons la
situació politica de la peninsula. Aixi,
per exemple, trobem la companyia del
virrei de Milà, desapareguda el 1813;
la companyia ducal de Mòdena, desa
pareguda el 1848, o la companyia reial
sarda, que durà fins el 1854. Amb la
unitat italiana, aquestes expressions
teatrals vinculades als antics sistemes
deixen d’existir o bé es transformen en
companyies itinérants. Les que aconsegueixen de mantenir-se són les que
tenen un o una gran figura actoral, les
companyies a mattatore. N’hi havia
d’estils diferents, i en certa manera les
caractéristiques interprétatives de la
primera i unica figura —envoltada
sempre de mediocritats que permetien
de fer-la lluir encara més— també en
determinava el repertori. Tanmateix,
els estils eren bàsicament très: L’heroic
del teatre romàntic, cultivât per Adelaida Ristori, Ernesto Rossi, Gustavo
Modena i Tommaso Salvini. Un altre
fora Pestìi estetitzant, suau i musical
del teatre poètic, que comptava amb
figures com Eleonora Duse, Ruggero
Ruggeri, Irma i Emma Gramatica. I
encara Pestìi parlât i verista d’Ermete
Zacconi, Ermete Novelli, Angelo
Musco, Dina Galli i Emilio Zago.
Al voltant d’aquests noms va ser
possible de bastir unes companyies
més o menys estables, amb força projecció internacional, que, a la llarga,
van tendir a concentrar noms i a fer-se
més i més homogènies. Són els casos
de Talli-Gramatica-Calabresi, de 1900
a 1905, dedicada al drama; la de GalliBracci-Ciarli-Guasti, més aviat còmica,
de 1910 a 1926, i la de Talli-MelatoBetrono, de 1909 a 1921. Més endavant van sorgir els teatres estables, que

intentaven consolidar-se fent teatre
clàssic i textos de qualitat: 1904,
companyia Stabile Romana, amb Fer
ruccio Garavaglia de primer actor;
1913-1917, companyia de Marco
Praga, a Milà; 1920-1930, companyia
de Niccodemi, estable i itinerant, que
el 1921 va estrenar Sis personatges...
Després de la primera guerra
mundial van proliferar els teatres a
l’aire lliure, en una esplèndida redescoberta del patrimoni arqueològic
italià i dels teatres romans, que estaven
en més o menys bones condicions... I,
a partir dels anys vini, també es
multipliquen els teatres d’assaig, les
sales petites, els moviments d’avantguarda... Són, per exemple, El
Convegno, a Milà, dirigit per Enzo
Ferrier, que tan aviat ofereix obres de
Joyce com de Giraudoux, Renard,
Salacrou oVildrac... O el Teatro degli
Independenti, de Roma, dirigit per
Anton Giulio Bragaglia, que es
decanta per un teatre plàstic, en què el
moviment i el text es barregen i són
possibles, entre d’altres, experiments a
partir de Marinetti. Es en aquest
mateix esperii que Pirandello va
fundar amb Marta Abba, la seva
amant, una companyia itinerant amb
què estrenava les seves obres i altres
peces modernes. El pas segùent,
després de la segona guerra mundial,
serà la creació dels Piccoli Teatri, que
trobarem gairebé a cada ciutat, dirigits
sempre per directors de prestigi com
ara Visconti, Strehler, Costa, Squarzina, Gassman...
Però aquesta ja és una altra història
i ara, encara que calgui ajornar-ho fins
al mes que ve, hem de continuar
parlant de Pirandello.♦
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Ajuda'ns a salvar les imatges de Catalunya
PRIMER BALANÇ D'UNA CAMPANYA (I)
per

Miquel Porter i Moix

ra fa més o menys un any que la ja podría èsser diferent, perqué des de
Filmoteca de la Generalitat de fináis de marq, en què va èsser oferta
Catalunya va endegar la cam- al públic, han passat, sortosament,
coses positives.
panya «Ajuda’ns a salvar les imatgesmoltes
de
De tota manera, el contingut d’aCatalunya» i potser és arribat el mo
questa sessió, que tot seguii comen
ment de fer-ne una primera avaluació.
Segons les dades facilitades per taron, resulta prou representatiu de la
Enric Giménez i Riba, conservador de riquesa documentai —sociològica,
la filmoteca, s’han recuperai —en di- histórica i artistica— d’allò que, de
pòsit o donació— quasi quatre mil rot- manera efectiva, s’ha recuperat. Evilles, dels quals més de dos mil dentment, els criteris que s’han seguii
corresponen a films de 35 mil-limetres per a la confecció d’aquest programa
i la resta a cintes en 16, 9,5, 8 o aconsellaven deixar de banda els films
Super8. Genèricament, mil nou-cents comerciáis estrangers i centrar-se en
quaranta corresponen a films profes allò que, per qüestions diverses, for
sionals, nou-cents i escaig a obres no mava part del patrimoni nacional
professionals i familiars i la resta català, amb l’excepció de «Draps i
encara estan pendents de classificació. ferro veli», per raons òbvies. D’altra
Els materials recollits provenen de banda, no sempre els films foren
diverses comarques: dos mil vuit-cents projectats sencers, ja que només es
del Barcelonès, quatre-cents quaranta- pretenia donar-ne una mostra. Els
quatre del Maresme, dos-cents nou comentaris que segueixen, en canvi,
del Vallès Occidental, cent trenta- valoren les obres en la totalitat d’allò
quatre del Baix Camp, setanta-sis del que s’ha conservat, tot i que res
Tarragonès, i la resta d’altres comar- pectant els conceptes classificadors
amb què foren ofertes. D’altra banda,
ques o fins de fora del Principat.
Per a donar idea del que s’ha salvat, cal valorar el fet que aquesta projecció
la Filmoteca presentà un programa a obliga al rentatge i la restauració deis
la seva seu de l’avinguda de Sarrià.
materials i al copiatge sobre material
Una selecció que en aquests moments de seguretat, ja que, en la immensa

A

majoria, s’havia rescatat de nitrats
fàcilment incendiables, amb notables
contraccions i amb ratllats i bruticies
que calia reparar.

Noticiaris i reportatges his
toriés
«Alfonso XIII en Versalles» i «Alfon
so XIII en Vincennes» presenten dos
moments de la visita històrica que
l’aleshores jove rei d’Espanya féu a
França el 1906. Filmats pels tècnics
de la Pathé, segueixen les pautes dels
noticiaris de l’època i, a part del
monarca, permeten de reconèixer un
seguit de personalitats, civils i militars,
que van tenir un paper important a la
història europea de la primera meitat
del segle. Les cintes foren recuperades
per un feliç atzar: el realitzador de La
ciutat cremada i de Victoria, Antoni
Ribas, en el seu lògic desig d’ambien
tar les seves produccions historiques,
reuni tot tipus de documentació visual
i no és estrany que aquestes dues
petites joies historiques apareguessin
enmig de rebuigs que el cineasta diposità a la Filmoteca. Aquest fet
demostra que una anàlisi atenta d’un
material aparentment complementari
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pot deparar ais investigadors més
d’una agradable sorpresa, i confirma
la teoria que ni un fotograma recu
perar ha de donar-se a priori com a
material eliminable.
Un cas semblant passa amb «Salida
de la iglesia después de oir misa», un
film dipositat pel Museu Moli de
Capellades i realitzat a la vila vers el
1914 per un col-lectiu autoanomenat
Jaimista Film. En principi, allò que era
una de tantes sortides de missa es
transforma en una manifestació poli
tica deis carlins partidaris de Don Jai
me de Borbón, en què es palesa la
voluntat «catalanista» del grup politic,
amb la seva bailada de sardanes, i hi
figura una representació de banderes i
estendards que permeten constatar
qui eren els partidaris actius del pretendent i, per omissió, saber quins estaven d’acord amb les tesis espanyolistes i conservadores de Juan Vázquez
de Mella.

FilmóTeca

de la Generalität de Catalunya

Ajuda'ns a salvar
les imatges de Catalunya

Documental sobre art
L’aplegament d’un seguit de peces
ja recuperades podría constituir una
mena de llargmetratge sobre les activitats artístiques de la Catalunya
anterior a la guerra civil. En matèria
escultórica, per exemple, hi ha excel-lents mostres de Llimona, Ciará o
Gargallo en piena tasca. Ara s’hi
ajunta un excel-lent treball d’autor
desconegut que ens mostra Joan Borrell Nicolau (1888-1951) treballant al
seu taller. Aquells que cada dia veuen
el monument a Verdaguer, a la cruìlla
de la Diagonal i el passeig de Sant
Joan, o els que admiren l’estàtua
jacent del bisbe Torres i Bages a la
catedral de Vie, poden contemplar-ne
fautor en acciò. En la pedagogia de les
arts i de la seva historia, la contemplació directa del treball deis
creadors hauria de constituir un
coneixement preferencial i, per sort,
aquest element educatiu és a l’abast
deis estudiants i estudiosos del nostre
segle, de manera especial quan, com
en el cas de la cinta recuperada, la
perfecció fotogràfica del film en
permei una contemplació minuciosa i
clara.

Cinema familiar
Molt abans que les mides més
reduides ho vulgaritzessin i ho fessin
accessible a totes les classes socials, les
famílies acomodades ja feien mans i
mànigues per conservar imatges del
seu viure, com una mena de prova de
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la seva posició. El film dipositat per
Caries M. Moreno sobre una estada
familiar a la Manila de finals dels anys
vint va èsser filmât en setze mil-limetres —una mida que aleshores
encara resultava bastant costosa— i
podría quedar com un testimoniatge
de valor estrictament particular, però
les imatges cobren una signifícació
especial per la cura que els autors
Engueren a contextualitzar els seus
records. Així, la cinta es converteix en
un document interessant per ell
mateix. Les visions, els costums i els
vestits, els paisatges urbans d’una
Manila que ha canviat radicalment des
d’aleshores, tot aixô es conserva amb
una nitidesa que sembla d’ara mateix.
D’altra banda, i des d’un punt de vista
historie, la cinta resulta molt
interessant precisament ara que es
commemora la pèrdua de les Filipines
i serveix per a demostrar que, malgrat
tot, les relacions entre l’antiga
potèneia colonial i l’excolonia es
mantenien prou vives.

Cinema industrial
Baltasar Abadal, un dels primers
peoners del nostre cinema, es
mantenia en acciò amb tot tipus de

films. Una de les branques de la seva
activitat era precisament la de les cintes
de propaganda industrial, de les quais
se’n conserven força mostres. La que
figura en aquest programa és de 1919 i
mostra l’activitat d’un taller de fabricació de «Kohler, máquinas de coser y
hacer medias» i dona details ben
significatius de com es treballava en
milers d’obradors semblants de la Ca
talunya d’aquells moments. Entre
molts més details, hi podem veure la
reparació d’una máquina que pertanyia a un client, «Peletería La
Siberia», existent encara avui. Dins del
mateix esperit perô més tardana —i
també més perfecta— és la cinta
anónima «Manufactura mecánica de
alpargatas finas Juan Escarpenter &
Co», filmada a Canet de Mar el 1930.
Tant els exteriors com els interiors són
d’una rara perfecció fotográfica, amb
una hábil i fins i tot poética utilització
de la llum. Per la seva edat, molts deis
personatges que apareixen al film i el
mateix edifíci encara es conserven, i
aixo pot permette entendre aspectes
de l’evolució social i antropológica.
Avui, quan grácies a Déu es parla
tant d’arqueologia industrial, aqüestes
cintes constitueixen un arxiu vivent,
no per fantasmagorie menys cert, de
qué va ésser en una época determi
nada el món del treball.

Reportatge pédagogie
Amb aquest epígraf es va presentar
un fragment d’una obra d’alt valor en
més d’un aspecte: «Colonia escolar
Vilamar» a Calafell l’estiu de 1932.
Produïda per la secció de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona, fou diri
gida per Xavier Güell. Per ais qui
desconeixen la historia de l’educació
d’infants, la cinta és una mostra ben
clara deis métodes d’ensenyament
actiu que eren amplament seguits al
país. L’organització d’unes colónies
d’estiu com si es tractés d’una repú
blica infantil n’és una mostra fefaent.
Xavier Güell segueix amb fidelitat el
guió que li havia préparât un equip
pédagogie, pero ho fa amb una aparent normalitat, amb un control professional, tant deis enquadraments
com del ritme. Uns anys després,
aquest cineasta va realitzar un film de
ficció: «El Paraíso recobrado» o «El
Edén de los naturalistas» (1935),
interpretada per Mapy Cortés i
Antonieta Colomer —Miss Cata
lunya— amb una banda sonora
musical del mestre DotrasVila.<

TE LE VI S I O

Cercar tres peus al gat?
per Joan F. de

s pue assegurar —i perdoneu- de nova, que ara es diu «Laberint
me— que el sol nom de d’ombres» i que els ingenus de la nos
«Nissaga» em comença a treu- tra tevé ens van etzibar només vint-ihores després de la fi de
re de polleguera. Qualsevol diria quatre
que
els de TV3 han descobert la pedra «Nissaga», sense deixar ni tan sois res
filosofal amb aquesta sèrie que no és ni pirar l’espectador, per alió de mantenir
més ni menys que un «culebrón» fet a íntegrament el quasi insospitat nombre
la mida d’alguns espectadors (i so- de públic. Chapeau!
En aquest aspecte, cree que el
bretot d’algunes espectadores) del
Principat, per farcir un espai tan senyor Albert Rúbio —enamorat de
important com és el de la sobretaula, i l’Eulália-Emma (com jo mateix)—
per assolir un nombre de públic consi s’ha tornat a equivocar de ple, obsedit
derable, objectiu que, efectivament, amb la qüestió de la rendibilitat i
s’ha aconseguit: més de vuit-cents mil comptant amb «els de Sabadell» com a
espectadors i un 51% a Catalunya. patrocinadors, com abans amb els del
Consorci del Cava del Penedés.
Magnifie, oi?
M’agradaria molt equivocar-me,
No ens enganyem, però. «Nissaga de
poder» no ha estât més que un pro però el fet és que aquest inici de «La
ducte fabricat per un grup de guio- berint d’ombres» amb aquella ruca
nistes i un cap de tropa que es diu seqüéncia del «doctor Soler» ficat en
Benet i Jornet (que en el terreny un féretre i esternudant, davant el pà
escènic és un magnifie dramaturg) sota nie dels qui intentaven foragitar els del
l’estreta vigiláncia de la direcció de la jutjat, ja em serviria per a desqualificar
cadena catalana, per a la qual el que un serial que em sembla sense cap ni
més importava era l’éxit —els suports peus, per molt de públic que pugui
publicitaris, els patrocinadors, els assolir els mesos vinents (que seguraanuncis— i no la qualitat d’una his ment que en tindrà).
Aquesta és la trista «gracia» del
toria que, limitada per la seva propia
ambició comercial, era un poti-poti «culebrón» —digueu-ne «Dallas», «Fal
d’episodis emotius, crims, venjances, con Crest» o «Nissaga».
No confonguem, però, els termes:
transgressions étiques, bons senti
ments i regeneracions previstes, amb «Els de dalt i els de baix», «Retorn a
«cava» a tort i a dret. Tot això segons un Briheshead» o «Jo, Claudi» eren una
patró no gens original, perqué, ho altra cosa. El que domina aquí —per
volguem o no, «Los ricos también damunt del criteri dels guionistes a
lloran» fou un mediocre «culebrón» tant el capítol— és la preséncia (gaiveneçolà, «Gabriela», amb Sonia Bra rebé censora) dels dirigents de TV3,
ga, un mediocre «culebrón» brasiler, i que saben el que volen, com ho volen i
ara «Nissaga» és també un mediocre de quina manera s’han de moure els
«culebrón» català, amb les úniques fils per aconseguir-ho. I no hi busqueu
diferències respecte dels altres que més tres peus al gat.
Sí, ja sé que «Laberint» ha guanyat a
l’han fet pensant en el nostre públic i
«Nissaga»
la primera setmana d’emisen la seva psicologia, i que a més ha
estât defensat —i més que bé!— per un sió. No hi fa res. El que ara tenim a la
quadre d’intérprets realment excepcio- pantalla és una mena de facécia sobre
nals, sense els quais mai no ens hau les penes deis Aymerich —délirants— i
rient pogut prendre seriosament tot el els Pedros —senzillament estúpids—,
que ha succeì’t al llarg d’aquests inaca que, segons la meva modesta manera
bables (i embafadors) capítols, que han d’entendre les coses, ha nascut tocada
culminât en un desenllaç terriblement i malparada, només pendent del seu
malgirbat, en què l’enfonsament del consum televisiu.
No extrapolem encara les dades,
«Titànio» (és un dir, ai las!) s’ha produit
amb una mica de fumera en una mena però, perqué, segons Rúbio, «cal es
perar com a minim fins a la cinquena
de «golondrina» del port barceloní.
Si. D’acord. Aquesta operació «in setmana per a extreure’n conclusions».
dustrial» ha estât un éxit. Per tant, tots Per a mi, però, la quasi manicomial
contents, i disposats a engegar-ne una historia d’aquests personatges imbècils

Lasa

U

LA PROSPERA FAMÎLIA AYMERICH, QUE COMPRA
I VEN AVIONS DES D'UN DESPATXET. LLÀSTIMA
QUE EL PERSONATGE MÉS INTERESSANT —EN
BONNÎN— ES MORIA AL PRIMER CAPÎTOL.

LA POBRA FAMiLIA PEDROS. POTSER AMB ELS
MESOS MILLORARAN, PERO DE MOMENT NO HI
HA PER ON AGAFAR-LOS. ESPEREM QUE NO
ACABARAN COM ELS DE FULL MONTY.

que es deixen estafar segons esquemes
més vells que la lluna i es decideixen a
fer de lampistes sense saber-ne un borrall, mentre els Aymerich compren i
venen avions en un despatxet de barri,
no té cap més sortida que la del més
trist fulletó, encara que passi a Saba
dell (com podría passar a Hong Kong,
si fos el cas).
En resum, que us recomano que
després de dinar vegeu dia rere dia el
nostre Canal 33 —també de casa—, on
trobareu moites més coses dignes
d’atenció i de respecte. Perqué no
sempre la pela és la pela.
I, si us plau, que ningú no esmenti
Esquil o Eurípides, ni es refereixi a Pasolini, com vam sentir en un cert dé
bat, com a precedents deis seriáis televisius, perqué llavors o ens trencarem
de riure o maleirem més de quatre
desequilibrats. Ah, i que consti que
esperem que «Laberint d’ombres»
satisfaci totes les prévisions deis seus
pares putatius.^
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TRIA PERSONAL
PER

SEBASTIÀ ALZAMORA

Carme Riera, TEMPS D UNA
ESPERA. «Clàssica», Columna
Edicions, Barcelona, 1998.

TEMPS D'UNA ESPERA DE CARME RIERA ÉS UN
RECULL, EN FORMA DE DIETARI, DE LES RE
FLEXIONS, EMOCIONS I SENSACIONS QUE
S'ESDEVENEN AL LLARG D'UN EMBARÀS.

La més recent novetat de la coneguda i reconeguda escriptora Carme
Riera és un dietari. Un dietari, pero,
com ja sap tothom, prou particu ar: el
dietari d'un embarás, el recull de les
sensacions, emocions, impressions i
reflexions que s'esdevenen a l'interior d'una dona al llarg de nou mesos en qué les nocions de privacitat,
publicitat, comunicació i silenci s'intensifiquen i s'interrelacionen en un
grau superlatiu, lligades i condicio
nados per la noció superior d'espera
i d'esperanga, duites a un extrem de
responsabilitat i de misteri. En qualsevol cas són bones noticies per a la
crítica feminista, que, combinada
amb la vigencia deis estudis sobre la
iteratura del jo, se'n pot fer un
lepadits, d'aquest Ilibre: l'especificitat de l'experiéncia, la duplicado i
a interferencia d'identitats entre la
mare i el nasciturus, etc., etc. La
veritat és que, com remarca la mateixa Carme Riera, resulta francament estrany que no s'hagin escrit
abans dietaris sobre l'experiéncia de
'embarás, i sobta comprovar com la
seva recerca de precedents a l'emoresa que ella es proposa amb
'escriptura d'aquest llibre resulta
prácticament infructuosa.
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D'alguna manera, aquesta manca
d'antecedents devia fer sentir a
l'autora una consciéncia inaugural,
pionera, innovadora si voleu, que
sempre constitueix un deis millors
al-licients que pot tenir un escriptor,
pero també un deis motius més clars
per a la precaució i la cautela.
M'imagín que és per aixo que Carme
Riera opta per construir el seu Ilibre
d'acord amb Restructura més obvia i
transparent de totes les que se l¡
ofereixen: les anotacions preses dia a
día, al llarg deis nou mesos de
l'embaràs, que en aquest cas va tenir
Hoc entre el 23 de setembre de 1986
i el 2 de maig de 1987, assumint la
linealitat del temps com a eix vertebrador de la historia que narra.
Perqué, a pesar de la fragmentarietat
i d'una certa dispersio, propies del
généré dietarístic, en aquest Ilibre
s'imposa de manera clara la forta
personalitat narradora de Carme
Riera, i és el mateix concepte d'es
pera, amb tota la cárrega de temor i
d'incertesa que comporta, el que fa
que el text adquireixi una dimensió
narrativa básica, amb un plantejament, un ñus i un desenllaç claríssims, que, no cal dir-ho, li afegeixen un atractiu i una capacitat de
captació que converteixen la lectura
en un acte de plaer: Temps d'una
espera és un d'aquests Ilibres que es
llegeixen d'una tirada, sense esforç
aparent i amb una molt grata sensació de complicitat. Aquesta sensació
també és donada, és ciar, per la gran
consciéncia estilística que ja coneixem de Carme Riera: la combinació
de frase curta i frase llarga, l'alternança entre una prosa continguda,
seca de vegades, i tanmateix el fet
de permetre's algún luxe líric en el
moment oportú, l'eficácia i la coheréncia en l'ús de dialectalismes,
etc. I, també, l'organització implícita
de les anotacions en tres grans grups
temátics: morals (que sorgeixen de
l'observació del món des d'una
Sensibilität decididament especial, i
també del diáleg que es desenvolupa entre la dona gestant i la criatura
gestada), socials (sobre el paper de
la dona embarassada, i de la dona en
general, dins el món occidental deis
nostres dies) i literáries (comentaris

sobre poemes, sobretot d'autors cas
tellans moderns, peró també, i aixo
és el més interessant, sobre el mateix
procès d'escriptura de Temps d'una
espera, que evidencien la revisió a
qué ha estât sotmés el text al cap
dels anys). Tot plegat desprén unitarietat, seguretat i bon ofici, i redunda
en profit d'un molt bon llibre, di
dactic i emocionant a parts iguals,
sobre un tema que encara ens ha de
donar molt per parlar i per pensar, a
l'un sexe i a l'altre.
Elias Lönnrot, EL KALEVALA.
Traducció de Ramon GarrigaMarqués i Pirkko-Merja Lounavaara. «Clàssica», Columna Edi
cions, Barcelona, 1997.

KALEVALA ÉS EL NOM QUE REP FINLANDIA DINS

LA FANTASIA HEROICA D'AQUESTA EPOPEIA.

A l'hora de parlar d'aquest llibre,
val més esser sincers i admetre que,
fins a l'hora d'aquesta edició, les no
ticies que teníem del Kalevala eren
escassíssimes i llunyaníssimes, gairebé inexistents; i que del seu autor,
Elias Lónnrot, poca cosa més en
sabíem més enllá del fet que el seu
nom (amb l'«Elias» mudat per «Erik»)
va servir al gran Jorge Luis Borges
per a batejar aquell detectiu metafísic i fascinant que protagonitzava
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«La muerte y la brújula», una de les
seves perfectes Ficciones (precisament, dins el miser coneixement que
fins avui teniem del Kalevala, hi
figurava la dada que Borges en fou
un lector afecte, en una certa versió
anglesa).
De manera que val més no mostrar
se reticent d'entrada i adquirir la informació que ve al cas: Elias Lonnrot
fou un benemèrit erudii finés del
sepie XIX que, enlluernat per l'estela
deT bard Ossian i del seu «creador»,
l'escocés doctor McPherson, i impul
sât per una ideologia de nacionalisme romántic que la nostrada
Renaixença ens va donar a conéixer
bé, va refondre en una sola obra una
gran quantitat de materials de
tradició oral (poesia épica, lírica i
commemorativa, especialment), de
manera que configuras una gran
summa, testimoniatge de la saviesa i
la capacitai de creació verbal del
poblé finés. A aquesta obra unitària,
hi va donar estructura d'epopeia,
que és el gènere poètic propi de les
exaltacions nacionals, i li va imposar
el títol de Kalevala. Aquest és el nom
que rep Finlàndia dins la fantasia
heroica d'aquesta epopeia, en la qual
se'ns relata la vida i les proeses de
l'heroi Vainaàmòinen, sempre en
lluita contra les forces de la tribu de
Pohjola,
una
abstracció
que
representa l'estranger, allò que és
desconegut i pot suposar una
amenaça per a la integritat de la tribu
kalevaliana.
Així dones, aquesta magna experiència literaria, en la qual es donen
la mà l'autoria individual del literat
expert i l'autoria col-lectiva d'un po
blé considérât al llarg de tota la seva
historia, neix d'una molt determi
nada necessitai política; d'una néces
sitât, podem afegir, que avui, en
temps d'exaltació unànime (sospitosament unànime) de la diferéncia
com a valor i de blasme de la mística
nacionalista com a mare de totes les
batalles, resulta d'una inevitable
incorrecció política i fins cívica. Aixó,
però, no ens hauria d'impedir veure
els grans mèrits que, com a escriptor,
atresorava el senyor Elias Lonnrot,
que va ser capaç de confegir un
autèntic conjunt a partir de tants
fragments esparsos i tan allunyats
entre ells, tot mantenint un equilibri
impecable entre la fidelitat a la tra
dició que pretenia rescatar i l'adequació i la pertinéncia de les seves
aportacions individuáis. Ni tampoc
hauríem de deixar d'apreciar la tasca,
ingent i delicada, del periodista i es
criptor Ramon Garriga-Marqués i de
la filóloga Pirkko-Merja Lounavaara,
que han sabut traslladar al nostre

idioma, directament del finès i a par
tir de l'edició definitiva que Lònnrot
enllesti el 1849, els cinquanta cants
(22.796 versos) d'aquesta obra
magnifica i fascinant. Com que seria
estùpid pretendre que coneixem
l'idioma finès, no podem avaluar la
seva traducció com cal, comparant-la
amb l'originai, però si que ho podem
fer considerami la seva bellesa i la
seva eficàcia com a text català, que
són molt considerables. Només un
retret: potser hauria valqut la pena
no mantenir l'heptasil-Tab com a
pauta mètrica invariable (tot i que no
deixa de tenir gràcia llegir una
epopeia escrita en art menor), i
combinar-lo amb d'altres metres a fi
d'evitar una certa monotonia ritmica
que s'apodera del text per moments.
Ja sabem tanmateix que l'heptasil-lab és el metre per excel-lència de
la poesia populär, com la que va
nodrir la composició del Kalevala, i
en qualsevol cas aquest detall no ha
de restar intensitat a la nostra enhorabona per aquesta gran feina
d'assimilació d'un referent cultural
sens dubte molt important i fins ara
fora del nostre abast.
Arnau Pons, DESPERTAR. Dibuixos de Joan Trujillo. Editorial
Negranit, Barcelona, 1997.

DIBUIX DE JOAN TRUJILLO PER A DESPERTAR,
AMB TEXT D'ARNAU PONS. UN LLIBRE QUE
ESDEVÉ UNA MENA DE DIÁLEG ENTRE PLÁSTICA

I POESIA.

Perplex i tal vegada insatisfet, po
dem suposar, amb el tractament
mercantilista —i, per tant, marginal i
testimonial— que el mercat editorial
català, en qué les vendes cada dia ho
diuen més tot sobre un Ilibre, dis
pensa al gènere de la poesia, Arnau
Pons ha decidit convertir-se en editor
ell mateix i, juntament amb l'artista
plástic Toni Garau, ha creat Negranit,

una editorial que encara sap consi
derar el Ilibre corn un objecte bell i
digne d'atenció i de respecte, i que
fa de la poesia el gènere exclusiu
deis títols que accedeixen al seu
encara reduït, lent (de producció) i
selectíssim catàleg, que de moment
disposa de tres referèneies: les dues
primeres foren Cristal! d'alè, un cicle
poètic del mestre Paul Celan traduit
al català per Annie Bats i el mateix
Pons, i A déselos, un llibre de poè
mes d'Arnau Pons que, a cavali entre
l'esmentat Celan i Jacques Dupin,
donava tota una lliçô d'hermetisme
poètic de finals de segle, fent espai
per a una dicció insòlita que Pons
assumeix i reivindica, fins al punt de
considerar A déselos el seu primer
llibre de poemes, deixant de banda
el seu anterior Intromissió.
La tercera referencia arriba amb
Despertar, un Ilibre que es beneficia
del matrimoni, estable des de les
avantguardes historiques, entre plàs
tica i poesia. Despertar ofereix una
dotzena de dibuixos de Joan Trujillo,
que podríem enquadrar dins una
mena de neoexpressionisme abs
tracte d'arrel tenebrista, com un
Jackson Pollock passai pels aiguaforts de Goya, i que dialoguen i s'entenen a la perfecció amb l'aportaciô
que hi fa Arnau Pons: una llarga pro
sa poètica que d'alguna manera
constitueix una relectura del llibre de
Job. En efecte, el mite bíblic de Job
intervé de manera directa dins el
text, mitjançant les constants citacions de la versió alemanya de Martin
Buber, un pensador de les religions
que fou central en la ideologia
neocristiana de Blai Bonet. Aqüestes
citacions s'intercalen, en negreta,
dins el text mateix de Despertar,
indicant els versicles del llibre de Job
dels quais procedeixen, marcant
l'àmbit de referencia del poema
d'Arnau Pons. El tema de Despertar
és el diàleg del io amb /'altre, quan
l'altre és Déu: «l'arquialtre», «tu-elsqui-sou-tots-u», com diu Pons.
Aquest diàleg renuncia a l'accio i al
gest i s'aferra al verb com a única via
de realització possible, quan l'entorn
es redueix a una tenebra eterna, una
nit sense fi en la qual no hi ha judici
ni perdo, ùnicament acusació: l'acusació de Déu contra el seu servent.
Les nocions de culpa i de dolor, que
Déu administra i l'home assumeix
com a pròpies i definitòries, són el
punt de partida i d'arribada d'a
questa tragèdia sense trama ni resolució que només coneix com a
termes de la seva dialéctica la inaprehensibilitat de Déu per una banda
i la sang i la podridura del cos humà
per l'altre, i que intenten retrobar el
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carni de la dolorosa i piena harmonia
de l'amie i l'amat. La lectura del text
de Despertar ens fa convocar els
espectres de Rimbaud, Baudelaire,
Lautréamont i Nerval; del Novalis
dels Himnes a la nit i del Hölderlin
«entenebrit», del Faust goethià i de
la poesia religiosa de Thomas Bern
hard, en un exercici de sincretisme
de la modernitat que apunta una
ambició literària molt alta. Despertar
és una magnifica mostra d'aquesta
mistica laica, d'aquesta revisió
agnòstica dels conceptes de redempció i d'apoteosi, que ha
recorregut com un calfred ancestral
tota la poesia moderna i li ha fet
donar els seus millors fruits. Es tracta,
doncs, de tota una tradició, i, pel que
fa a Arnau Pons, d'un molt digne
deixeble.
Vicenç Altaió, LA DESCONEGUDA. «L'Hora del Présent»,
Edicions 3i4, València, 1997.
L ESCRIPTURA SENSE LLANÇADORA. Parsifal Edicions,
Barcelona, 1997.

Algú podria oblidar la formació
francesa de Vicenç Altaió i preguntar
si no n'haviem tingut prou amo Der
rida i Blanchot i si, aprofitant que ara
ja s'han mort Deleuze i Lyotard, no
fariem millor acollint-nos a la sensatesa conservadora i esquerpa de
Northrop Frye i de Harold Bloom i
passar una jubilació anticipada i daurada discutint sobre possibles cànons.
Algú podria preguntar si després de la
subversió deis valors practicada per la
semiòtica, després de les discussions
bizantines sobre la postmodernitat,
després del nihilisme solidari dels
deconstruccionistes, i després de les
morts successives del llenguatge, de
la historia de l'art, de la historia de la
literatura, de l'art, de la literatura, de
a historia i de l'autor, no fora millor
oblidar una escabetxada tan tremen
da i deixar les coses en el Hoc que el
més elemental sentit comú aconsella.
O, dit d'una altra manera, retornar a
es seguretats de les análisis estructuralistes i, si molt convé, a l'escaloreta familiar del positivisme historicista que encara campeja, rumbos i
gojós, per les nostres aules de
■ ilologia. O, si més no, reivindicar sense complexos el nom de la teoria de la
iteratura. Algú podria fer-se l'innocent
i preguntar amo mala bava per qué, si
'autor és mort, Vicenç Altaió continua
signant els seus llibres amb el seu nom
escrit en lletres ben visibles. I encara
algú altre podria afirmar que, si de
veritat volem ser modems i post
modems i fins ultramoderns, el que
nem de fer és oblidar-nos de tota
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EL LLIBRE DE VICENÇ ALTAIÓ ÉS UNA REFLEXIÓ
SOBRE L'ESTÈTICA DE LA DESAPARICIÓ.

I'argamassa de pensament francés i
girar els ulls —en blanc, per descomptat— cap a l'Amèrica del Nord i
la crítica literària de les minories
ètniques i socials.
Algú podria dir tot això i Vicenç Altaió
hauria aconseguit tanmateix el seu
objectiu, que no és d'altre que el de
provocar el debat i aportar-hi ele
ments. És cert que Altaió procedeix
de tota aquesta constel-lació, mag
màtica i incerta encara, que és la
teoria i la crítica literàries postestructuralistes, i que s'hi ha format dins els
àmbits de diseurs més francesos, que
és tant com dir més retòrics i tramposos, però també més apassionats i
ambiciosos, però és igualment cert
que
ue la seva actitud no ha estât mai la
del deixeble aplicat, ni tan sols la del
divulgador, monopolitzador i exc oent, dels descobriments fets a cal
vei. Ben al contrari, Vicenç Altaió ha
treballat sempre dins una manera de
fer que combina a parts ¡quais
l'eig
clecticisme, 'afany d'actualitat i la
provocació intel-lectual, sense girar,
però, l'esquena als seus coetanis,
sino participant amb élis del temps
que els ha tocat viure plegats. Els
seus dos nous llibres, La Desconeguda (un «assaig poeticonovel-lesc
sobre ficcions fotogràfiques») i L'escriptura sense llançadora, abunden
en aquesta manera de fer que
s'aguanta sobre quatre coordenades
bàsiques: sintonia, sinestèsia, transcendència i correspondència. Son les
quatre caractéristiques essencials, els

quatre punts cardinals de tota poètica moderna, i Altaiô no treballa
sobre aquestes caractéristiques, siné
a partir d'elles, amb elles. Séria
absurd resumir les moites idees que
trobam escrites en aquests dos
llibres absolutament complementats
i intercomunicats: només podem dir
que Altaiô sap envoltar-se de la gent
adequada (l'amie J.V. Foix, el filôsof
Xavier Antich, la fotôgrafa Hanna
Collins, l'artista Perejaume, l'art de la
dècada dels vuitanta en bloc...) per
desplegar la seva estratègia de
descobriment de les galeries sécré
tés que, des de Baudelaire, sabem
que comuniquen tots els llenguatges
artistics. Unes galeries que convergeixen en un indret central i fins ara
inaccessible on es guarda el secret
de la Desconeguda: aquella que ens
espera al Port, aquella que encobreix
el perquè de la diversitat d'aquests
llenguatges, igual que l'amor i la
mort amaguen els motius de la
diversitat de la vida... Vida i creacié
artistica: dos esdeveniments circulars
i paral-lels, inesgotables, que donen
peu a la formulaciô de totes les
preguntes. Formular preguntes: l'unica manera que ens queda, potser,
de fer humanisme.♦

LLIBRES

T .T IRRES PER A INFANTS I ADOLESCENTS
PER

Estudis i divulgació

Entre les obres publicades aquests
darrers mesos en el camp de la
literatura infantil i juvenil en català,
cal fer esment del treball de Teresa
Colomer, fruit de la seva tesi doc
toral, que va ser publicat per l'editorial Barcanova el mes de febrer. La
presentació de l'obra va tenir lloc
dins una jornada en què, amb el titol
«Les histories per a infants i ado
lescents», es van exposar els estudis
desenvolupats als Països Catalans
sobre la literatura infantil i juvenil:
Gemma Lluch, de la Universität de
València, va analitzar els factors que
influeixen en el Ilibre infantil i con
dicionen el tipus de lector; Ramon
Bassa, de la Universität de les liles
Balears, recordà els valors que es
transmetien amb la literatura infantil i
juvenil de l'època franquista, i Teresa
Duran reflexiona sobre la lectura de
la imatge. Atés l'interés de les ponències, introduïdes amb una inter
venció de Teresa Colomer, l'editorial
es comprometé a publicar-les a la se
va revista «Vela Major».
El Ilibre de Teresa Colomer mereix
una recomanació especial, perqué es
tracta d'un estudi essencial en aquest
camp de la literatura escassament
atés. Titulat La formado del lector
literari, parteix de l'anàlisi d'unes
dues-centes obres de la literatura in
fantil i juvenil, recomanades per la
crítica o premiades, amb les quais
mostra quins són els models literaris
que s'ofereixen ais lectors d'entre
cinc i quinze anys. Fa la dissecció de
la narrativa infantil i juvenil en cadascun deis seus components literaris:
descriu els elements de la historia i
els elements del diseurs d'una ma
nera metódica i rigorosa. A partir
d'aquesta análisi deis títols recomanats ais lectors infantils i juvenils,
mostra com han canviat els models
literaris en resposta a un món canviant. Resulta una lectura imprescin
dible per a tots aquells que treballen
en aquest camp i esperem que obri
nous àmbits d'investigació.
En aquesta mateixa línia de pro
piciar espais de discussió, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

TERESA MAÑÁ I TERRÉ

va organitzar els dies 17, 18 i 19
d'octubre el I Congrès de Literatura
Infantil i Juvenil Catalana, a la Seu
d'Urgell. Al llarg de tres dies, el
congrès va presentar tres ponéncies
centrals, cadascuna seguida d'una
taula de débat. Amb una participació
de més de cent cinquanta assistents,
el Congrès va servir primordialment
per a intercanviar neguits i establir
les bases per a una futura convo
catoria que potenciï els encontres
sectorials. Els textos del Congrès es
van editar posteriorment.
També cal esmentar, com a ma
terials de divulgació, les publicacions
que anualment fa el Conseil del
Llibre per a Infants i Joves en el marc
del Saló del Llibre Infantil i Juvenil. El
tema monografie d'aquest any fou la
por, amb motiu de la commemoració
deis tres-cents anys de l'aparició deis
contes de Perrault, i així es publicà la
selecció bibliográfica Ui, quina por!,
que ressenya un centenar llarg de
contes populars i contes moderns
que pertanyen a aquest gènere. La
revista del Conseil, «Faristol», es féu
ressó de l'aniversari de Perrault i hi
dedicà alguns articles, entre els quais
destaca la reflexió de Pau-Joan
Hernández sobre la gènesi dels
contes de por. I, per als pares i adults
visitants al Saló, es difongué un
triptic, fet pel Centra Internacional
del Llibro Infantil y Juvenil de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
de Salamanca i éditât en català pel
Conseil, en qué es donen suggeriments per a la compra de llibres
infantiis i que pot constituir un bon
material per a biblioteques i escoles.
Disposem d'altres bibliografies que
també resulten un instrument útil per
a estar al dia. D'una banda, les veteranes llistes de novetats de «Quins
llibres...?», elaborades pel Seminari
de Literatura Infantil de l'Associació
de Mestres Rosa Sensat, que s'han
publicat, com és habituai, per la
tardor, per Nadal i per Sant Jordi.
Aquests fullets es poden obtenir
gratuïtament a l'Associació i a la
cooperativa Abacus. De l'altra, la
guia de lectura que l'Ajuntament de
Barcelona edità el desembre passât

amb l'objectiu de suggerir llibres
estimulants per als lectors infantils i
juvenils. Amb el titol «Llegir, una
aventura», proposa un centenar de
contes i novel-les publicats o réédi
tais els darrers anys que es poden
trabar a les biblioteques de la ciutat,
agrupats per edats i comentats. La
guia es pot aconseguir en qualsevol
biblioteca pública de Barcelona.
Premis

El palmarès de les convocatories de
final de 1997 i principi de 1998 no ha
modificat gaire la nómina descrip
tors de la literatura infantil i juvenil, ja
que en molts dels casos Fautor o
autora era prou conegut. Així ens
trobem amb Jaume Cela, doblement
premiat per dues novel-les de génere
epistolar: Quin pareil! (La Galera),
mereixedora del Folch i Torres, pre
senta la correspondéncia entre dos
falsos personatges que amaguen la
seva solitud, i Hola, Pep! (Cruïlla),
premiada amb el Vaixell de Vapor In
fantil, mostra les cartes que un noiet
escriu a un interlocutor imaginari i
que li permeten parlar del seu món.
També retrobem Antoni Garcia Llorca, premiat l'any anterior amb el
Folch i Torres i el Crítica «Serra d'Or»
Juvenil, que ara ha obtingut el premi
Guillem Cifré de Colonya amb robra
Tiny de Hum de lluna (La Galera), una
novel-la d'amor i mitología, i Josep
Lorman, guanyador del premi Joa
quim Ruyra amb una novel-la d'aven
tures en països africans, El malefici
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caractéristiques. En la convocatoria
d'aquest any, la segona, els nois i
noies de Catalunya que hi han
participat han escollit com a millors
les següents obres: Qu/n un en
Kamo! (Cruïlla) de Daniel Pennac,
L'ùltima feina del senyor Luna
(Edebé) de César Mallorquí i
L'enigma del medalló (Bramera) de
Vicent Pascual.
Llibres de coneixements

IL-LUSTRACIÓ DE MONTSE GISBERT I CARMELA MAYOR PER A LES ENDEVINALLES DE LLORENÇ DE
LLORENÇ GIMÉNEZ.

deis Da (La Galera). El Premi Ciutat
d'OIot, l'ha guanyat Miquel Desclot
■ amb una narració de les histories
| mítiques de les tribus de Finlandia,
| De llavis del Gran Bruixot (Els herois
de Kalevala) (La Galera). Tampoc no
hi ha hagut cap débutant a la primera
convocatoria del premi de teatre
| infantil Aurora Díaz Plaja, dotât per
l'lnstitut del Teatre: el premiat ha
| estât Josep Albanell amb l'adaptació
teatral de la vella obra Histdria d'una
bala.
Un autor del camp de la literatura
d'adults, Jordi Coca, ha entrât a la
literatura infantil i juvenil en guanyar
el premi Ramón Muntaner amb La
faula deis ocells grecs, una versió
lliure de la comédia d'Aristofanes Els
ocells, que demana lectors ben mo
tiváis.
Entre els nous autors, podem esmentar els guanyadors deis premis
Edebé: Albert Roca, en la categoría
infantil, amb un conte d'amistat
infantil,% Un cargol per a l'Emma (Ede
bé), i Elia Barceló, en la categoría
juvenil, amb l'obra detectivesca El
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cas de l'artista cruel (Edebé). El
premi Gran Angular l'ha obtingut
Octavi Egea per l'obra Jordi d'Urtx
(Cruïlla), una historia de bruixeria
inspirada en un fet real.
En el camp de la il-lustradó, l'obra
premiada amb l'Apel-les Mestres ha
estât Tim a la ¡luna (Destino) de
Sophie Fatus, un atractiu exercici de
textures al servei d'un text molt
senzill.
Pel que fa ais premis a obra
editada, cal recordar que el Premio
Nacional de literatura infantil que
atorga el Ministerio de Educación y
Cultura ha distingit Emili Teixidor pel
conte L'amiga més amiga de la
formiga Piga (Cruïlla). D'altra banda,
els Crítica «Serra d'Or», premis
honorífics a la producció original en
catalá, han premiat Les endevinalles
de Llorenç (Tándem) de Llorenç
Giménez, un repertori d'enginyoses
propostes resoltes gráficament per
les ¡I-lustradores Montse Gisbert i
Carmela Mayor; la novel-la juvenil
Flanaghan Blues Band (Columna), un
títol de la sèrie del jove detectiu
Flanaghan, personatge creat per
Andreu Martín i Jaume Ribera, i en la
categoria de Ilibres de coneixements
la col-lecció «Jo sóc de...» (La Ga
lera), que dona a conèixer diferents
maneres de viure deis nens al món.
Val la pena esmentar també el premi
de literatura Protagonista Jove, una
iniciativa del Conseil Catalá del Llibre
per a Infants i Joves en col-laboració
amb l'ACALI, que té de jurat els lec
tors juvenils, que han de votar els
que més els han agradat d'entre una
dista de llibres seleccionáis; que
sapiguem, és l'únic premi d'aquestes

Continua essent molt escassa la
preséncia d'obres de producció pro
pia en el camp deis llibres de
coneixements, tot i que s'hi nota
algún esforç. La Galera, en una continuació de l'esmentada col-lecció
«Jo sóc de...», ha donat la paraula
ais immigrais a la col-lecció «Jo vine
de...», en qué nens que viuen a
Catalunya expliquen les seves
peculiaritats; els continguts resulten
aptes i el llibre Huiría més amb una
maquetació que donés més relleu a
les imatges. També el llibre L'Estaquirot (Vilatana CB) de Joan Bernet
presenta el tema de la diversitat cul
tural, centrada en una familia gitana.
En un llibre per a adults i nens,
Meritxell Margarit s'ha atrevit a
tractar del tema deis abusos sexuals
a menors. El llibre forma part de la
col-lecció «Contes per parlar» (Ed.
PAU), que volen facilitar el diàleg
amb els infants sobre determináis te
mes: la sida, el racisme, les drogues...
Aquest primer volum es titula El
secret de l'Anna i s'inicia amb una
carta oberta adreçada ais adults, i a
continuació hi ha la narració d'un
possible cas en cómic —aquesta és la
part destinada ais nois. Un material
d'utilitat pedagògica i que no pot, ni
potser voi, evitar el regust amarg
després de la lectura.
A mig carni entre la ficció i la
informado, tenim els contes éditais
per la Fundado «la Caixa» per ex
plicar ais més petits la malaltia
d'Alzheimer i que es distribuirán
gratuïtament. Els contes, escrits per
Mercè Arànega i Joaquim Carbó,
amb il-lustradons de Fina Rifa, Roser
Capdevila i Maria Rius, pretenen
explicar com actúa la malaltia i qué
es pot fer per ajudar les persones
que la pateixen.
Novetats de contes i novel-les

Del País Valencià, l'editorial Brame
ra fa arribar una producció abundant
i básicament d'autors en catalá, com
Jesús Cortés, amb Alex & Cia. Defec
tius, una novel-la d'investiqador
juvenil a la manera del Flanaghan, i
Josep Gregori, amb el títol Invasió,
un relat, explicat amb humor, sobre
uns terrorífics extraterrestes que
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volen envair-nos. Entre les traduccions recomanem una inquietant
novel-la del gallee Agustin Fernandez
Paz, Cartes a'hivern.
Les novetats del Grup Promotor
tenen per denominador cornu els
sentiments a flor de pell: la vivència
de la guerra de Bosnia a L'Asmir no
vol fusells, I'amor impossible de
Nocturn a quatre mans de Pere Pons,
l'afecte per un animalo com En
Griset de Pere Martí... Tot un altre
registre ofereix Momotaro & Dolly
Dolç d'Agusti Alcoberro, l'encontre
amorós entre un personatae de
videojoc i una estrella de dibuixos
animats que oscil-la entre la fantasia i
l'humor.
L'humor és la proposta que se'ns fa
des de Grufila amb els nous títols
d'«EI Vaixell de Vapor» per als pri
mers lectors: la disbauxa provocada
pel El sarau dels telèfons d'Enric Go
ma, l'enrenou dels animals dels
senyors marquesos explicat per
Elena O'Callaghan a La revolta dels
disbarats i les peripècies del cuiner
protagonista del conte Per un plat de
macarrons de Mercè Canela, que vol
fugir de la màfia.
En la producció juvenil, però, trobem moites propostes més: un intent
d'Eusèbia Rayó d'introduir personatges i situacions diferents a Totes
les terres, la meva terra (La Galera),
un relat d'iniciació i d'adaptaciô al
canvi protagonitzat per dos acroba
tes de Cnossos que desembarquen a
la península grega per iniciar una
nova vida; la recuperació de Vicenç
Villatoro com a escriptor juvenil amb
Tres dies de glòria (Edebé), novel-la
fácil sobre el món de la premsa i el
seu fais poder, o el ritme trepidant
de les novel-les de lladres i serenos
de Xavier Vernetta amb els títols de
la sèrie «Les oportunitats de l'Albert
Jofresa» (La Magrana). Entre les
novetats, han coincidit dos títols que
tenen en comú la guerra civil espanyola: Pau-Joan Hernández ha
escrit una tensa historia de rancúnies
i retrobaments al front de l'Ebre, pas
sais els anys, a L'ombra del Stuka
(Empúries), i Joaquim Carbó a El cant
de /'esparver (Cruïlla) ens explica
d'una manera molt assequible la vida
Quotidiana d'un nen a la Barcelona
deis darrers temps de la guerra. Si
mirem la producció estrangera, veurem quants títols per a nois i noies
fan referèneia a la segona guerra
mundial: per això és bo que els escriptors d'aqui es decideixin a escriure sobre aquest episodi i permetin
que els nostres nois coneguin aquest
periode de la nostra historia.
Entre l'oferta de traduccions remar
quera la iniciativa de La Magrana

IL-LUSTRACIÒ DE CRISTINA LOSANTOS PER A EL
SARAU DELS TELÈFONS D'ENRIC GOMÀ.

FRANCESC INFANTE ILLUSTRA EL LLIBRE D'ELENA O'CALLAGHAN LA REVOLTA DELS DIS
BARATS.

d'aplegar en una sola col-lecció tots
els titols de Roald Dhal, el darrer
llibre de Jostein Gaarder, El misteri
de Nadal (Empuries), un viatge pel
temps i la història que mereix atenció
i, per als seguidors d'aquest estil de
«divulgar i entretenir», El diable deis
nombres (Barcanova/Siruela) de Hans
Enzensberger, una obra intelligent
però potser sobrevalorada per la
promoció, que ha restat l'atenció a
un titol molt més original, singular i
suggeridor, Quan el món encara era
jove... (Barcanova/Siruela) de Jürg
Schubiger, una pepa per a llegir amo
temps grans i petits.
De l'oferta per als petits, destaquem alguns contes amb il-lustracions que sobresurten per damunt
de la història que acompanyen. Trobem contes populars renovats pel
que fa a les il-lustracions a la collecció «La Galera Popular», com El
flautista d'Hamelin amb els dibuixos
detallistes de Cristina Losantos, la
curiosa Blancaneu naïf i intercultural
que proposa Tom Schamp o la
Historia de Tabalet amb els camps
d'atmosfera irreal dibuixats per Pere
Joan. Aixi mateix ocorre amb El cel
té un problema de Jaume Cela, que
s'acompanya amb uns expressius
dibuixos de F. Infante que donen
força als personatges i al conte.

tarda, i el volum 10, Ventada de contes, amb els reculls de contes de
Gira-sol d'històries, els publicats a
«Cavali Fort», i d'altra obra dispersa.
De l'escriptor Carles Riba podem
torna a llegir Joan Brut (Publicacions
de l'Abadia de Montserrat), un dels
contes dels «Sis Joans», potser el
menys moralista de tota la sèrie.
Malgrat que el text, publicat per
primera vegada el 1928, presenta
usos de lèxic i de gramàtica amb
dificultats per al lector jove, els tocs
d'humor i l'argument d'intriga poden
interessar els lectors actuals, en
aquesta edició il-lustrada per Joma,
amb uns dibuixos que opten per una
ambientació moderna i provoquen el
distanciament necessari del text. Un
altre text de què tenim la possibilitat de
gaudir és el Bestiari (La Galera) de Pere
Quart amb les il-lustracions de Xavier
Nogués, en una acurada edició, per a
tots els publics. I uns altres poemes
que s'han reimprès: els Versos
perversos (Empùries) de Roald Dhal,
traduTts al català de manera encer-

Clàssics i recuperats

Prosseguint la publicació de la
«Biblioteca Vallverdu» (La Galera), se
n'ha editai el volum 11, L'aire del
realisme, que reuneix les novel-les En
Roc drapaire, L'Home dels gats,
Marta i Miquel i Els genets de la

ILLUSTRACIÖ DE ROTRAUT SUSANNE BERNER
PER A QUAN EL MÖN ENCARA ERA JOVE DE
JÜRG SCHUBIGER.
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IL-LUSTRACIONS DE TOM SCHAMP PER A BLANCANEU, SEGONS L'ADAPTACIÔ QUE EN FA MIQUEL
DESCLOT.

ELS DIBUIXOS DE JOMA IL-LUSTREN EL LLIBRE
JOAN BRUT DE CARLES RIBA.

tada per Miquel Desclot, noves ver
sions dels contes populars narrais en
vers, provocadores com tota la seva
obra.
Com podeu veure, l'oferta de Ilibres

tica a la premsa, les revistes especialitzades, l'oferta de les biblioteques,
tot plegat ens ofereix la possibilitat
de triar el millor títol per a cada
lector.^

en catalá per al public infantil i juvenil
és abundant i variada. Només ens cal
ais adults disposar d'intruments a
l'abast per a informar-nos i seleccio
nar: les bibliografies selectives, la crí

HISTORIA, LITERATURA I LLENGUA A EIVISSA
per

Fa més de quaranta anys, quan vaig
conèixer a Barcelona el poeta Maria
Villangômez, després premi d'Honor
de les Lletres Catalanes, hom ténia la
impressiô que Eivissa era un mon
molt allunyat de la nostra cultura
comuna, tot i que compartim, amb
variants, la mateixa llengua. Villan
gômez, que havia estudiat a Barce
lona amb la generacié de Salvador
Espriu, mantenia el pend ben ait i
havia de suplir tants de buits culturals
a Eivissa conreant générés ben diversos: poesia, prosa poètica, antologies, guies, traduccions liriques,
normes gramaticals... Un altre personatge, el canonge Isidor Macabich,
figura central en el mon eclesiàstic,
publicava volums gruixuts de la
histôria de l'ilia, gairebé sempre en
castellà, tot i que havia fet algunes
publicacions breus en la nostra
llengua.
Abans de la instauraciô de la democràcia, alguns poetes emergiren
amb un esperit renovador. El més
significatiu fou Jean Serra, nascut a
Alger el 1952, que publicà el primer
llibre el 1980. Amb una véritable
vocacié lirica, amb visiô universalista,
com Villangômez, ha publicat darrerament Ilia (1991) i Mester d'amant
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(1992). El volum Caps de fil (1992)
recull part dels seus articles a la
premsa local i el lector hi trobarà des
d'una reflexiô sobre els Països Ca
talans o l'epistolari de Caries Riba
fins a glosses de Paul Valéry o de
Miguel Hernandez.
Perd d'ençà de la dècada de 1980
han sortit més d'un centenar de

LA CONQUISTA CATALANA DE 1235 (1976) ÉS
UNA OBRA FONAMENTAL PER A LA HISTORIA
D'EIVISSA.

Ilibres i opuscles que evoquen la
histôria propia, conreen la poesia o
analitzen o recullen éléments carac
térisées del català eivissenc.
L'Institut d'Estudis Eivissencs, réno
vât i «catalanitzat», ja té un catàleg
nodrit i variât i ha sabut diversificar
les matèries i involucrar les noves
generacions en la recerca de la vida
popular. Per aixô la col-lecciô «Nit de
Sant Joan» ha publicat materials
recollits per diverses escoles de l'ilia:
endevinetes, remeis pagesos, avifauna, les salines, jocs tradicionals,
refranyer, cançons infantils, ormeigs
de pesca, guerra civil, contes, glos
ses i estirabots...
El 1976 va sortir una obra fonamental per a la histôria d'Eivissa: La
conquista catalana de 1235 de Joan
Mari Cardona, canonge-arxiver de la
catedral i successor en el càrrec de
mossèn Macabich. L'estudi ens apor
ta, a més, els documents de l'època.
El mateix prevere ha publicat altres
gruixuts volums, escrits amb un rigor
semblant al primer: Formentera
(1983), Balansat (1984), Santa Maria
d'Eivissa (1985) i Portmany (1990).
Des del 1991, en qué va fundar
l'Editorial Mediterrània, Miquel Cos
ta i Costa ha enriquit i diversificat
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l'oferta d'obres sobre l'ilia i ha publicat
prop de seixanta titols, alguns dels
quais son reculls de literatura popular
(inclosa l'escatològica i l'eròtica, el
refranyer i el cançoner), com el primer
llibre, Anècdotes i acudits (1991). En
aquest camp de cultura popular ja fa
quasi mig segle que un eivissenc
autodidacte, que va viure quasi
sempre a Mallorca, Joan Castellò
Guasch, va encetar l'ediciô d'unes
«rondaies», a la manera de mossèn
Antoni M. Alcover. Darrerament,
quasi tots els seus textos han estât
rééditais: Greix vermei i altres escrits
(1988), records costumistes: Barruguets, fameliars i follets (1993), Ron
daies de Formentera (1994) i dos
volums més de «rondaies» eivissenques (1995 i 1996). Contarelles a
la Hum de la nit (1997) de Iolanda
Bonet Mari, premi de narrativa
infantil Ciutat d'Eivissa, és un bell
volum il-lustrat i escrit en un eivissenc
popular i polit. I darrerament s'ha
rééditât Contes d'Eivissa (1997) de J.
Roure-Torent, que primer aparegué a
Mèxic el 1948 i recull els materials
rondallistics d'un jove investigador
alemany, J.A. Noegerath, mort ben
d'hora.
Novament en el camp de la història,
no podem oblidar de fer esment de
Geografìa de les ///es Pitiüses: les
activitats agràries (1984) d'Ernest
Prats i altres; Notes per a la història
maritima d'Eivissa i Formentera
(1989) de Pere Vilàs; Buscateli (1991),
que és una «contrada» (una partida,
en diriem al Camp de Tarragona) de
Sant Antoni de Portmany i que Felip
Cirer i Costa estudia amb amor i
rigor d'erudit, basant-se en la història
oral, i ens precisa molts details d'una
terra d'horta. Hi ha Eivissencs i
formenterencs als camps nazis (1995)
de Xico Lluy, i Pere Vilàs ha publicat
també Jaume Planells Ferrer (Sit),
història d'un corsari (1996) i Antoni
Costa Ramon La ciutat i badia
d'Eivissa (1996), posât al dia per Rosa
Vallès, la quai ha fet un bon resum: El
món agrari tradicional (1995). Finalment esmentem una altra excellent
sintesi, Història d'Eivissa (1997) de
Bernat Joan i Marti i els très voiums
que amb passió de detectiu ha éditât
Nito Verdera sobre la possible «eivissenitat» de Cristòfor Colom, les
influències catalanes en els seus es
crits, etc. I encara un llibre de cultura
popular: Els noms populars dels
nuvolats, boires i altres fenômens
atmosfèrics, astronômics i oceanogràfics (1997) a Eivissa i Formentera.
L'idioma disposa d'un
llibre
fonamental: La llengua catalana a
Eivissa al segle XVII (1993) de Maria
Torres i Torres, tesi sobre les «Reals

J. ROURE-TORENT

CONTES D’EIVISSA

CLUB DEL LLIBRE CATALA • MEX1G D. F. • MCMXLVIII

JOAN CASTELLÒ ENCETÀ L'EDICIÔ DE LES
«RONDAIES», A LA MANERA DE MOSSÈN
ANTONI M. ALCOVER.

UNA GUIA BEN IL-LUSTRADA I DOCUMENTADA
QUE ENS CONVIDA A PASSEJAR PER DALT VILA I
PEL BARRI MARINER D'EIVISSA.

Ordinacions de la Universität d'Eivis
sa», i Aportado pitiüsa al diccionari
català-valencià-balear (1991) d'Enric
Ribas.
Les guies formen un altre capítol
interessant: Guia de Dalt Vila i la
marina (1995) de Mariá Mayans, en
diverses llengües, Formentera (1992)
del mateix autor, i encara Eivissa i
Formentera (1993), igualment de
Mayans.
En aquest période han sortit nous
poetes. Un és mossèn Josep Planells,
rector de Sant Rafel de la Creu, que
ha publicat Ressò de paratge (1993) i

EL VOLUM, REEDITAT EL 1997, RECULL ELS
MATERIALS RONDALLÍSTICS DE INVESTIGADOR
ALEMANY J.A. NOEGERATH.

Remembrances (1995), poesia reli
giosa, existencial, paisatgística. I en
cara una novel-lista, Alicia Martínez
López-Hermoso, amb La gavina de
fang (1997), novel-la de costums,
amb un punt de sentiment tragic de
la vida.
Finalment, dos Ilibres de gastro
nomia: Bon profit! (1993) de Joan
Castellò i Guasch i La cuina d'Eivissa
i Formentera (1994), d'autor anònimi.
I l'almanac per a Eivissa i Formentera,
représ en caíala des del 1989 amb el
nom d'E/ Pitiús.
Alguns d'aquests llibres han estât
editáis pel Conseil Insular, que tam
bé en patrocina d'altres, com fan
l'ajuntament d'Eivissa, la caixa «Sa
Nostra» i alguna altra entitat pública.
Aquest panorama palesa que Ei
vissa ha aprofundit en la seva
identitat i que el boom d'edicions ha
normalitzat una situació que fa
setanta anys culturalment era l'embrió de com és ara. Només cal que
part de la derecia se sumi a aquest esforç de recuperado d'identitat —que
voi dir d'autenticitat— i deixi la velia
rutina polititzada de celebrar les
eucaristies i de predicar i ensenyar el
catecisme en castellá. El nou bisbe
(cinqué valencia en trenta anys!) hi
podría fer molt. Ja ho veurem.<
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PETITA JOIA CULTURAL I LITERARIA
per

Rosa Leveroni i Josep Palau i Fa
bre, EPISTOLARI. A cura de Natàlia Barenys. Presentacio de
Jaume Medina. «Biblioteca Serra
d’Or», 199, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1998.

NEUS REAL

LEVERONI
JOSEPROSAPALAU
I FABRE
EPISTOLARI

Els darrers sis mesos, la figura de
Rosa Leveroni ha estât objecte d'una
atenció sense precedents, pel que fa
al seu cas particular, en la cultura
catalana. La publicado de les seves
Confessions i quaderns íntims el
proppassat octubre i la polèmica que
en va derivar situaven l'autora, per
primera vegada, al centre mateix de
l'actualitat cultural. Tot i produir-se
per raons majoritàriament extraliteràries, aquest fet constituía el
primer signe d'un esdeveniment
molt més significatiu que el desEPISTOLARI QUE SITUA ROSA LEVERONI EN
cobriment públic de determinades UN
EL SEU CONTEXT LITERARI ALHORA QUE ESDEVÉ
intimitats: la recuperado, l'estudi i la UN EXCEL LENT DOCUMENT PER A APROFUNDIR
valorado d'un personatge rellevant EN L'OBRA I LA TRAJECTÒRIA DE JOSEP PALAU I
en la historia recent de les nostres FABRE.
lletres; un personatge que, fins ara,
s'havia mantingut en un poc destacat
segon rengle malgrat l'existència
damunt de tot, la Leveroni escriptora
d'algunes —poques— aproxima- i membre clau de la comunitat cul
cions (corn la part corresponent de la tural de la postguerra a Catalunya.
Historia de la literatura catalana de Com diu Natalia Barenys al pròleg,
Riquer, Comas i Molas, o el Memorial «veiem en aqüestes cartes no només
Rosa Leveroni de l'institut Català de
la figura d'enllaç entre el Caries Riba
la Dona).
exiliat i els catalans de l'interior que
L'edidó de les Confessions, més era Leveroni, sino també la seva
enllà de la qualitat literaria de la pro tasca deglutinadora de voluntáis: la
sa que les articula, aportava materials seva preséncia en múltiples de les
inédits (un primer tast de la docu activitats clandestines deis anys
mentado dipositada a la Biblioteca
quaranta; el seu ajut désintéressât
de Catalunya) i en proporcionava una per tot allò que représentés ni que
imatge molt més definida que la que fos un granet de sorra en la
en teniem, des de la perspectiva de reconstrucció de la cultura nacional
la seva formado, els seus interessos després de la desfeta que suposà la
literaris i la seva concepciô de la Guerra civil i, en definitiva, el seu
literatura. Alhora, però, el carácter apassionat vol d'au missatgera entre
personal dels textos, la informado uns i altres».
privada que desvelaven i, sobretot, la
L'epistolari de Leveroni i Palau és,
manera com aquesta ha estât però, molt més que un contrapès
comentada —i emfasitzada més enllà compensatori d'una determinada
de qualsevol altre mérit del Ilibre— a situació circumstancial en relació
la premsa, difuminaven la creadora i amb l'autora. El llibre, com Jaume
la intel-lectual per destacar, molt Medina explica a la presentació,
especialment, la dona i la seva vida facilita una documentado de primer
privada (i, prou significativament, no ordre per als estudis literaris, com a
tant per ella mateixa com pels noms mínim en tres grans àmbits desglosdels personatges amb qui va tenir sables in extenso: la cultura catalana
una relació amorosa).
durant el franquisme, la trajectòria
L'aparició recent de les cartes en- literariocultural detots dos escriptors
creuades entre Leveroni i Josep i les seves poétiques respectives. Els
Palau i Fabre significa un comple vuitanta-quatre textos, datais entre
ment ben oportú a aquest estât de el 12 de maig de 1940 i el gener de
coses, perqué ens mostra, per 1975, despleguen l'intercanvi d'opi-
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nions sobre les obres de l'una i de
l'altre, la verbalització de les seves
concepcions de la literatura i deis
seus interessos literaris, el comentari
del paper i de les opinions creatives
de figures com Caries Riba o Sal
vador Espriu, l'admiració pels clàssics
com Ausiàs March, la crítica de
determinades actituds en iniciatives
culturáis concretes, la informació
sobre l'actualitat literária (catalana i
francesa), etc., sobre un doble
rerefons: la penuria cultural del país,
d'una banda, i el desenvolupament
de la seva amistat, de l'altra.
Llegir aqüestes cartes constitueix, al
marge de les dades i la informació
que proporcionen, un plaer. El carác
ter privai de la comunicació, amb la
senzillesa que implica, dona una
prosa fluida, agradable, sense enfarfegaments, únicament amb la disrupció de la compaginado (neces
sària) amb la lectura de les notes.
Natália Barenys ha fet, en aquest
sentii, una feina ingent i encomiable,
sobretot tenint en compie que la
recerca que exigeix aquest trebal
resulta sovint ingrata i poc vistosa. En
general, les anotacions són útils i
ajuden a la comprensió del contingut
de la correspondéncia, que és
justament la seva fundó. Malgrat tot,
s'hi troben a faltar algunes explicacions, com en el cas del jurat del
premi Óssa Menor a la carta 55 o la
referencia a l'Estatut de la carta 70.
D'altres, en canvi, resulten clarament
reiteratives i, per tant, sobreres: no
sembla que calgui consignar el nom
compiei d'un personatge que
apareix esmentat sovint cada vegada
que surt, especialment si no se'n
proporciona informació nova o signi
ficativa (el cas de Josep M. de
Casacuberta, per exemple), o repetir
dades que ja han estat donades (com
la data de la mort del pare de
Leveroni o la remissió a una altra
carta per a un tema concret). Així
mateix, algunes observacions que
den fora de Hoc en el mare de l'edició, com si la curadora no s'hagués
pogut estar de proporcionar una
informació de qué disposava encara
que no fos específicament pertinent
(el cas de la nota sobre la direcció de
Peter Brook a la carta 71) o de posar
émfasi en un aspecte determinat per
motius d'entrada injustificats en
relació amb les cartes (per exemple,
l'esment de l'«episod¡ misticoamorós» entre Pere Bohigas i Rosa
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Leveroni a la nota 6 de la carta 37).
També h¡ ha alguns errors puntuáis
—com la identificació equivocada de
Maria-Antónia Oliver per MariaAntónia Salva a la nota 3 de la carta
30—, que segurament són fruit deis
lapsus inevitables en aquesta mena
de tasques, i que no desdiuen en

absolut de la qualitat del producte
que tenim a les mans.
Perquè, tot i aquestes petites falles
d'edicid (a les quais caldria sumar
alguns errors tipogràfics escadussers), l'epistolari de Rosa Leveroni i
Josep Palau i Fabre constituent una
petita joia cultural i literària per

l'aportació que significa, per la ma
nera com ha estat preparai i, potser
també, pel que d'una manera o altra
fa preveure: futurs nous treballs
sobre l'autora, sobre l'autor i sobre
l'època en què van desenvolupar la
seva activitat. No podem, doncs, sino
felicitar-nos per la seva publicació.4

ELS POETES INSULARS DE POSTGUERRA
PER

Margalida Pons, POESIA INSULAR
DE POSTGUERRA: QUATRE
VEUS DELS ANYS CINQUANTA.
«Biblioteca Abat Oliba», 192, Publicacions de l’Abadia de Mont
serrat, Barcelona, 1998.

L'estudi de la poesía mallorquína de
postguerra ha estat obra, fins fa poc,
pràcticament deis seus protago
nistes. Josep M. Llompart i Jaume
Vidal Alcover, dos deis escriptors
més destacáis de la generació poé
tica sorgida als inicis deis anys
cinquanta, juntament amb Miquel
Dolç, una mica anterior, varen
dedicar una part molt important de
la seva producció a l'estudi de la
literatura i, més concretament, de la
literatura mallorquína posterior a
1939. En aquest sentit, Poesía insular
de postguerra: quatre veus deis anys
cinquanta de Margalida Pons hi
aporta una visió de conjunt, nova i
exempta deis condicionaments ine
vitables d'aquells que han compartit
unes mateixes experiències. De fet,
es tracta del primer estudi extens de
la producció poética mallorquína de
la postguerra, amb el quai se siste
matiza, ordena, completa i esclareix
allô que altres análisis parcials havien
aportat fins ara.
L'origen del llibre és la tesi doctoral
de l'autora, llegida a la Universität de
Barcelona el juny de 1993. Com sol
ocórrer en casos semblants, per po
der veure la llum en forma de llibre,
el treball ha hagut d'esser adaptai,
de tal manera que n'han estat
suprimides algunes parts. Entre els
materials eliminats cal destacar un
interessant apéndix documental, que
podría donar Hoc a altres publica
tions, a més d'apartats concrets que
estudiaven la dedicado deis autors
analitzats a altres générés. Igualment, les nécessitais d'espai han
obligat l'autora a eliminar la bi
bliografía final, ara reduïda a les
referéncies que contenen les notes a
peu de página, la qual cosa no sem-
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pre resulta gaire práctica al lector.
El llibre consta, en realitat, de dues
parts ben diferenciades: a la primera,
formada pels cinc primers capítols,
es traga el context en qué va sorgir la
nova poesia mallorquína de la
postguerra; a la segona, constituida
per la resta deis apartats, s'analitzen
les aportacions individuáis deis diver
sos poetes balears. Cal assenyalar
que la contextualització inicial defuig
els plantejaments sociológics o histo
ries, habituáis en la nostra biblio
grafia, i situa aquest fenomen poétic
mallorquí en relació amb les coordenades artístiques i, sobretot,
literàries d'ámbit occidental. Aquest
punt de partida permei l'afirmació,
contrària a les critiques de Llorenq
Villalonga i deis seus seguidors, que
«en els anys immediatament anteriors a la guerra, Mallorca era una
illa viva en relació a les lletres i a l'art»
(pág. 29). Situar-se en aquest posicionament fa més comprensible el
valor de l'aportació deis poetes i deis
intel-lectuals ¡llenes de la postguerra,
després de l'ensorrament que el
franquisme va suposar per a la nostra
cultura. Tanmateix, l'autora ha de
recorrer primer a esbossar l'esquifit
panorama literari mallorquí del mo
ment, tot incidint en les diverses activitats «clandestines» duites a terme
durant els anys quaranta i —menys
«clandestinament» — durant els
cinquanta. En aquest aspecte la seva
anàlisi es basa en esdeveniments
prou coneguts —com són les
tertúlies, les publicacions o la participació deis mallorquins en la vida li
teraria de Barcelona i de Valéncia—,
deis quals diversos autors (Francese
de B. Moli, Miquel Gayà, Josep M.
Llompart, etc.) ens havien deixat
informació a les seves memóries, ja
sistematitzada per Josep Massot i
Muntaner a Cultura i vida a Mallorca
entre la guerra i la postguerra (19301950) (Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, Barcelona 1978). Aixó no
obstant, Pons dona una visió nova

d'aquests fets en usar documentació
inèdita, sobretot procèdent de l'arxiu
de Jaume Vidal Alcover, una figura
clau en els canvis poétics de la
Mallorca de postguerra.
Es evident que els poetes ma
llorquins deis anys cinquanta es varen
veure sotmesos a diversos corrents,
des del pes predominant de l'Escola
Mallorquína ais inicis fins al que
podien exercir-hi els grups castellanitzats i, sobretot, la figura de Camilo
José Cela. Recorrer a l'anàlisi de les
publicacions mallorquines en castellá
(«Papeles de Son Armadans»,
«Dabo», etc.) —que o bé tenien
posada la mirada més a l'exterior
que no pas a Mallorca o bé eren
força minoritàries— tampoc no ens
dona una idea exacta del món
cultural mallorquí de l'època. Per
aixó, algún dia caldrà emprendre
l'escorcoll de la premsa periòdica del
moment, que permetria fer-ne un
retrat més precis: periòdics com «La
Almudaina» o «Baleares», per exem
ple, i setmanaris locals («Santanyi»,
«Felanitx», «Arriba», etc.), en què la
literatura catalana tenia una certa
aresència, reflecteixen les diverses
inies de força que aleshores tenien
loe a les nostres lletres, en les quais
'Escola Mallorquína va gaudir d'un
paper destacat fins ben entrada la
década dels cinquanta.
Poesia insular de postguerra:
quatre veus dels anys cinquanta
defuig caracteritzar el grup dels
cinquanta sota el terme controvertit
de «generació». És evident, però,
que ens trobam davant un moment
d'inflexió de la nostra trajectòria
poètica, per la qual cosa els escrùpols terminologies potser no tenen
gaire raó d'esser. De fet, el grup
poètic dels cinquanta gaudeix de
tots els trets propis d'una «gene
ració» literària i, sobretot, manifesta
obertament una actitud de distanciament i de ruptura amb la poesia
anterior de l'Escola Mallorquína, tot i
que sovint els seus membres encara
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es deixin seduir per alguns deis trets
de la tradició precedent. En canvi, no
seria tan ciar intentar diferenciar
aquest grup de postguerra deis seus
seguidors immediats (Miquel Ángel
Riera, Bartomeu Fiol, Guillem d'Efak,
Miquel Baupá, etc.), que només
presenten algunes diferencies no
essencials. Com queda ciar en aquest
estudi, els poetes deis anys cin
quanta presenten una nova concepció del llenguatge poétic, que ais
inicis troba un carni en la lírica
castellana de la Generació del 27.
Aquest fet els diferencia de l'Escola
Mallorquína, tal com es reflecteix ais
articles que Blai Bonet publica a la
premsa mallorquína a comenpaments
del decenni. L'aparició de l'antologia
Els poetes insulars de postguerra
(1951) és el tret de sortida d'aquesta
generació literaria que, cronológicament, coincideix amb l'aparició
d'autore de postguerra del Principat i
del País Valencia. Aquest esdeveniment, a causa de l'ordenació segui
da a l'estudi de Margalida Pons,
sembla quedar relegat a un segon
terme, però al capdavall és l'origen
de les trobades deis Amics de les Lietres, l'aventura frustrada de la revista
«Raixa» i la primera passa cap a l'edició —un any després— d'Entre el
coral i ¡'espiga de Blai Bonet i L'hora
verda de Jaume Vidal Alcover. De fet,
l'antologia és, en general, ben pobra
quant ala qualitat i encara reflecteix el
pes aclaparador de l'Escola Mallor
quína en la poesia de l'època.
La segona part de Poesía insular de
postguerra: quatre veus deis anys
cinquanta se centra en l'anàlisi de les
aportacions més importants del
grup, és a dir, l'obra poètica de
Lloren? Moya, Jaume Vidal Alcover,
Josep M. Llompart i Blai Bonet. Sens

PRIMER ESTUDI EXTENS I COMPLET DE LA
PRODUCCIÓ
POÉTICA
MALLORQUINA
DE
POSTGUERRA, ESPECIALMENT DE LES VEUS DE
LLOREN? MOYÁ, JAUME VIDAL ALCOVER,
JOSEP M. LLOMPART I BLAI BONET.

dubte, l'elecció d'aquests quatre
poetes no necessita cap justificació,
ja que la seva obra representa la
recuperació d'un nivell qualitatiu de
la nostra lírica perdut els decennis
anteriore. Aquesta segona part
s'obre amb un capítol en el qual
l'autora analitza tres autore iniciáis en
el món cultural d'abans de 1936
(Miquel Dolç, Marià Villangómez i
Célia Viñas), que feren la funció de
«pont» cap a la nova poesia. Es
evident, però, que d'aquests tres
poetes només Célia Viñas va exercir
un auténtic mestratge sobre el grup
poétic mallorquí de la postguerra.

Villangómez es va moure en una
órbita força allunyada, tant deis
poetes de postguerra com de l'Es
cola Mallorquína. Miquel Dolç, a
causa de la seva labor docent fora de
l'ilia, tampoc no va tenir una
participació gaire directa en les
activitats del grup. Per exemple, i a
diferencia de Célia Viñas, no va
participar en cap deis aplecs deis
Amics de les Lletres que tengueren
lloc entre el juliol de 1951 i el gener
de 1954 (em baso en les cróniques
inédites d'aquestes trobades que
conserva el senyor Antoni Amorós
Borrás). En canvi, tot i esser autor
d'una obra força breu i amb no gaire
cohesió, la figura de Bernat Vidal i
Tomás, pels testimoniatqes conser
váis, va exercir un paper aecisiu sobre
els autors estudiáis, per la qual cosa
potser hauria de tenir un apartat en
aquest capítol.
Es évident, pero, que els capítols
dedicats a l'análisi de la poesía de
Llorenç Moyà, Jaume Vidal Alcover,
Josep M. Llompart i Blai Bonet tenen
un valor que, just per si sol, fa de
Poesía insular de postguerra: quatre
veus deis anys cinquanta un llibre de
gran interés. De fet, es tracta de
auatre monografies prácticament independents, en qué l'autora recorre
els diversos camins que seguí cada
un d'aquests poetes. Precisament
aquesta diversitat, que no nega la
cohesió del grup, explica la riquesa
d'un deis moments més espléndids
de la poesía mallorquína. Per aquest
motiu, hem de recordar que una bona part de l'obra d'alguns d'aquests
autors encara resta inédita o és avui
introbable, per la qual cosa caldria
reivindicar la necessária labor d'edició que hauria de seguir estudis com
aquest.♦

UNA OBRA CIENTÍFICA DE NIVELL EUROPEU
PER

ATLAS COROLÔGIC DE LA
FLORA VASCULAR DELS PAÏSOS CATALANS. Volums 6 i 7.
Compilacio a cura d’Oriol de Bolôs i Capdevila, Xavier Font i Castell, Xavier Pons i Fernandez i
Josep Vigo i Bonada. Institut
d’Estudis Catalans, Orca, Secciô
de Ciències Biolôgiques, Barcelona, 1997.

L'abril passât, un deis premis Crítica
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«Serra d'Or», deis dedicats a la
recerca —a
l'apartat d'altres
ciències—, va ser concedit al doctor
Oriol de Bolos i ais seus col-laboradors pels extensos volums 6 i 7
de l'Atlas corologie de la Flora deis
Països Catalans. Es una obra —queja
fa uns quants anys que es porta
endavant dins de ['Institut d'Estudis
Catalans— en la quai es pretén de
representar amb la màxima exactitud
possible la distribució geogràfica de

les plantes que es fan als PaTsos
Catalans.
L’origen de la cartografia coro
lògica vegetai

La cartografia de les plantes té una
història no gaire llarga al pais. Pius
Font i Quer és el primer que publica
mapes de distribució de plantes. Els
seus mapes es caracteritzen sempre
per un dibuix precis, net, i d'una gran
claredat. Són representatius els

L L I B R E S

mapes publicats al Dioscórides renovado, una gran obra sobre plantes
medicinals, publicada l'any 1961,
avui encara vigent. Aquests mapes
de distribució de les plantes reflectien, sobre un fons cartografie
molt simple en el qual hi navia
dibuixats els rius i la costa, els punts
on la pianta s'havia trobat.
A partir de les obres de cartografia
d'espècies d'Escandinàvia i de les
illes Britàniques, es comenqa a
introduir la cartografia en reticle, és a
dir, el mapa en què s'indica la pre
sènza de a pianta cartografiada dins
d'una mal a predefinida. L'equip del
doctor Oriol de Bolòs durant els anys
seixanta va col-laborar aportant
dades a l'obra Vergleichende Chorologie de zentraleuropaischen Flora
de Hermann Meusel, que va comengar a publicar-se el 1965.
Al nostre pais, quan es va comenqar
a traballar en la cartografia de les
espècies, es féu a partir d'un reticle
format per rectangles de cinc minuts
de longitud per cinc de latitud, cosa
que generava uns rectangles verticals de nou quilòmetres per set.
Durant uns anys es va anar reunint
informació amb aquesta reticula. Va
ser arran de la preparació de l'Atlas
Florae Europaeae, dirigit per un
equip de botànics finesos, en el qual
s'utilitzava la retfcula UTM de cin
quanta quilòmetres, que es conside
ra que calia adoptar un sistema com
pattale entra el treball que es feia
aqui i el que es feia en altres indrets
d'Europa i, no cal dir, amb els que es
feien en un domini continental.
Aixi va ser com es va adoptar
aquest reticle Universal Transverse
Mercator (UTM) de deu quilòmetres
de costat, associai a la projecció
UTM, com a sistema basic sobre el
qual s'havia d'articular tota la carto
grafia de les espècies vegetals dels
Paì’sos Catalans. Aquesta projecció
amb la reticula associada és d'us
militar i a partir de l'any 1968 va ser
d'us obligatori a l'exèrcit de terra de
l'Estat espanyol. A partir d'aquest
moment la publicació i la difusió de
mapes fets d'acord amb la projecció
i amb la reticula impresa es multiÈuen. Els estudis i les tesis de
ànica fets a partir dels anys setanta ja adopten tots aquest sistema
de representació de la distribució de
les espècies, que progressivament
esdevé el sistema de referència
utilitzat de manera generai per tots
els botànics del pais.
Un atles corologie actual

La publicació de la Flora dels Paì’sos
Catalans dels doctors Oriol de Bolòs
i Josep Vigo representa un pas im-

portant en la representació de la
distribució de les espècies al nostre
territori i en el continent europeu.
Tanmateix, per la dimensió reduïda
dels mapes i la forma de repre
sentació, encara fêta amb uns mitjans
molt simples, propis del moment en
què va ser començada, només ofereix uns mapes de sintesi sobre el
coneixement de la distribució de les
plantes que es tenia al moment de la
publicació.
El projecte, avui feliçment en curs
de realització i de publicació, de
l'Atlas corologie, és un avenç im
portant sobre l'atles corologie de la
Flora dels Paì’sos Catalans, enjnformació, en detall i en precisió. Es una
aportació molt important al conei
xement de la corologia vegetai
d'aquest sector de la península
Ibèrica, que contrasta fortament amb
altres territoris peninsulars que han
estât molt poc estudiáis. I, com tota
obra que acumula dades positives de
presència constatada, també serveix

ha de ser una feina d'un equip de
persones.
Per a tirar endavant aquest projecte
ampli i llarg, el 1982 el doctor Bolòs
va crear un equip de treball de
caràcter permanent, que depèn de la
Secció de Ciències de l'Institut
d'Estudis Catalans. Aquest equip
oficialment té el nom d'Organització
per a la Cartografia de les plantes
vasculars dels Paì’sos Catalans, en
cara que se'l coneix pel nom abreujat
d'Orca. A aquest equip van ser
invitais tota una sèrie de botànics de
tots els Paì’sos Catalans, tant professionals com amateurs, que eren
considérais idonis per a col-laborar
en aquest projecte llarg i que calia
dur a terme amb constància.
Val a dir que l'equip de col-laboradors va creixent de manera mo
desta però sostinguda en cada volum
que es publica: si al primer volum era
de cinquanta-tres botànics, al darrer
és de seixanta-tres, més les aportacions de set herbaris importants.
Un programa informàtic

ORIOL DE BOLÒS I CAPDEVILA.

per a veure les mancances d'exploració o de coneixement que hi ha
en espais del territori que carto
grafia. Això ha d'estimular la recerca
detallada de tots aquells indrets dels
quals els mapes revelen que s'hi ha
prestai poca atenció.
Un ampli equip de col-laboradors

Un treball com aquest, que bàsicament consisteix en l'acumulació
de gran quantitat de dades d'un
territori de gairebé setanta mil
quilòmetres quadrats, forqosament

La gestió de les dades floristiques
dels botànics sempre ha estât
complexa. El tractament informàtic
de la informació ha estât la solució
per a manejar una quantitat gran de
dades i treure'n profit. Quan es va
decidir donar un impuls important a
la realització de ¡'Atlas corologie
(1992), des del conseil d'organització
d'Orca es va promoure la creació
d'un programa informàtic propi,
perquè els col-laboradors poguessin
ordenar les dades pròpies i els fos
fàcil passar-les a la base generai.
Aixi, Xavier Font es va encarregar
de crear un programa de base de
dades (Bdorca), a partir del conegut i
ja veterà, però molt fiable i estàndard, Dbase III plus, i Xavier Pons va
fer-ne un altre (Orcamap) que permet
dibuixar un mapa amb les dades de
la base de dades.
La creació d'aquests programes i la
distribució que se'n va fer van
representar per als col-laboradors
una facilitai molt gran i un gran
guany de temps, i també de cara al
procès de confecció dels volums, ja
que a partir de les dades revisades
que aporten els col-laboradors es
generen els mapes automàticament.
L’obra

El projecte generai de la corologia
de la flora dels Paì’sos Catalans
comprèn très séries de publicacions.
La primera, que té el titol qenèric
de Noticies i comentaris, de la qual
s'ha publicat només un volum,
comprèn informacions ótils per a l'ós
de l'atles, informació bibliogràfica i
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MAPA DE DISTRIBUCIO DEL LLORERET (DAPHNE
LAUREOLA SUBSP. LAUREOLA), UN PETIT ARBUST
QUE ES FA ALS BOSCOS CADUCIFOLIS MITJANAMENT HUMITS, NOMES FINS AL NORD DEL PAIS
VALENCIA. MANCA A LES ILLES BALEARS.

MAPA DE DISTRIBUCIÓ DE LA MURTA (MYRTUS
COMUNIS), ARBUST QUE FA UNES OLOROSES
FLORS BLANQUES, LLIGAT A LES MÀQUIES
MEDITERRÀNIES MARITIMES.

comentaris cientifics relacionats amb
les matèries de què tracta l'obra. El
volum publicat, en català i en anglès,
tracta de les caractéristiques del
territori, la fisiografia, la geografia
humana i la fitogeografia dels Països
Catalans. També inclou un cons
pecte, molt simplificat, dels tipus de
vegetaciô présents als Països
Catalans i la informacid ûtil per a l'us
de l'obra. Tot piegai acompanyat de
molts mapes, impresos o en transparència, que permeten interpretar
les àrees corolôgiques segons diferents condicionants topogràfics,
climàtics, litolègics o simplement
antrôpics.
La segona sèrie de la publicacid és
la que indou els mapes de distribució de les plantes. És prôpiament
l'Atlas corologie de la flora vascular
dels Països Catalans, que es pre
senta, fisicament, en forma de llibre,
llevat del primer volum, que va ser
presentai com a fitxes de cartolina
amb una carpeta amb anelles que
permetia treure-les i posar-les, afegirne o col-leccionar-les per qualsevol
ordre. Raons d'ordre pràctic i de
costos van aconsellar presentar els
volums següents en forma de llibre
relligat, sempre amb un index
acumulatiu de tots els mapes que
han estât publicats i el volum en què
es troben.
Cada volum comerrça amb una breu
informació per a l'us de l'obra, que

inclou els signes utilitzats als mapes i
la relaciè dels autors que han aportat
les dades. Al mapa es fan servir cinc
signes diferents per a distingir les
plantes autèctones o naturalitzades
observades amb certesa en un qua
drat segur, les que ho son en un
quadrat no ben segur, les plantes
introduïdes observades amb certesa
en un quadrat segur, les que no son
en un quadrat ben segur i les que
han estât extingides.
Cada pàgina té a l'anvers un mapa
dels Països Catalans en el qual hi ha
dibuixats els punts dels quadrats on
s'ha trobat el tàxon que es carto
grafia. El mapa és encapçalat pel
nom científic, el número d'ordre, el
número i l'any d'edicié. Al peu del
mapa hi ha els números de referenda
de la Flora manual dels Països
Catalans i de Flora Europaea. Al
revers de la pàgina hi ha, a més del
nom del tàxon, els noms dels autors
que han aportat les dades que
consten al mapa i una Dista de
quadrats les dades dels quais provenen d'un màxim de dos autors. En
algunes ocasions hi consta infor
mació suplementària sobre nomen
clatura, taxonomía, corologia o eco
logia del tàxon.
Hi ha encara una darrera sèrie de
publicacions, Catàlegs floristics lo
cals, dedicada a editar el catàleg de
totes les plantes trobades en un
quadrat UTM concret de deu qui-
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MAPA DE DISTRIBUCIÓ DE LA GATOSA (ULEX
PARVIFLORUS SUBSP. PARVIFLORUS), UN ARBUST
MOLT PUNXÓS I DE FLOR GROGA, AMANT DE
LES ZONES MÉS CÀLIDES DEL PAIS.

lômetres. Es tracta d'uns volums
breus amb la relació de les plantes
trobades, que s'acompanyen d'unes
brevissimes indicacions sobre abundància, fitogeografia i situado. Porten
sempre un petit estudi introductori
sobre el medi fisic, les recerques
botaniques precedents i aspectes
metodologics. Fins ara s'han publicat
vuit catàlegs floristics locals, que
corresponen als quadrats de Santa
Pau, Abella de la Conca, la Llacuna,
els Columbréis, Sarroca de Segrià,
Pina de Montalgrao, Gréixer i Puig
Major. Aquests catàlegs floristics
locals tenen una fundó molt im
portant: ser unes petites flores
d'indrets dels quais potser no es
publicará mai una flora detallada.
Aquest premi Crítica «Serra d'Or»,
dones, ha guardonat merescudament
una tasca, del doctor Bolós i el seu
equip, potser poc coneguda o
només coneguda en els cercles
professionals de les ciències de la
natura, adreçada a posar al màxim
nivell europeu el coneixement de la
flora del país i fer-lo accessible a
tothom que vulgui conèixer la gran
riquesa de la nostra biodiversitat.4
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POESIA I LLEGENDA DE MONTSERRAT
per

ISIDOR CÓNSUL

Jacint Verdaguer, MONTSERRAT.
LLEGENDA DE MONTSERRAT.
A cura de Maur M. Boix. «Obra
Completa de Jacint Verdaguer»,
sèrie A, 4, Eumo Editorial, Vie,
1997.

L'any 1995, l'edicio critica de Dos
màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i
Marcià, a cura de Ricard Torrents,
inauguré el projecte de més pit amb
què s'encaren els estudis verdaguerians: posar novament en circulaciô l'Obra Compléta de Verdaguer, i
fer-ho en edicions critiques i d'alta
divulgaciô acadèmica que es captinguin, alhora, amb una certa faci
litai de lectura per a qui no busqui
altre esbargiment que el vers i la
paraula neta de Verdaguer. Aixô vol
dir presentar els textos amb l'ortografia normalitzada, nets de gaires
destorbs académies, pero que
responguin, al mateix temps, als
criteris d'una edicid filoldgicament
rigorosa, acompanyada d'una anàlisi
àmplia i d'un estudi de situacio de
caaascun dels llibres de Verdaguer.
El segon lliurament del projecte ha
estât Llegenda de Montserrat, a cura
de Maur M. Boix, que és una part del
volum que Verdaguer donà per
definitiu quan recollf, l'any 1899, tota
la produccid poètica montserratina a
Montserrat. Llegendari, cançons,
odes. Dinou anys abans, el poeta de
Folgueroles havia inaugurât la Biblioteca dels Escons de Catalunya amb
Cançons de Montserrat ara nova
ment dictadas y en celebraciô del
Milenar publicaaas (1880) i Llegenda
de Montserrat (1880). Tots dos llibres
i altres poésies del «cicle montser
rat!» s'aplegaren a l'edicio que féu
l'Estampa de Francesc X. Altés,
Montserrat. Llegendari, cançons,
odes. Es aixi que Llegenda de Mont
serrat es converteix en el primer
lliurament d'un volum doble, Mont
serrat, del quai sortirà, més endavant, la part complementària, Can
çons de Montserrat. L'edicio, que
ofereix l'aparat de variants que fan al
cas, s'obre amb un documentât
estudi introductori i es tança amb el
corresponent apartat bibliogràfic, a
més d'un apèndix documentai en
què destaca la transcripciô de
l'autôgraf de Jaume Collell, Montserratines, publicades a la «Gazeta de
Vich» l'any 1931. Es tracta d'una série

periodística de vint articles en què el
canonge vigatà recorda, sota el tftol
Les nostres campanyes montserratines, els enrenous, rerefons i details
de la campanya del Milenar de
Montserrat, que s'allargà entre el
1880 i el 1881.
La llegenda

L'ermità Joan Gari, segons la llegenda que el situa a fináis del segle
IX, habitava el rocam de Montserrat,
on feia vida d'oració i de rigor
penitencial. Tenia fama d'home sant

JOAQUIM MOLAS AMB EL PARE MAUR M. BOIX,
EN UN ENCONTRE DE LA SOCIETAT VERDAGUER
A MONTSERRAT, EL MAIG DE 1994.

i, quan pelegrinava a Roma, les campanes tocaven soles anunciant-lo
d'avançada al Papa. No és estrany
que el diable, envejôs de tanta
exemplaritat, imaginés una estratègia per fer-lo pecar. Mentre el ma
teix Llucifer, disfressat de penitent,
anava al seu encontre, manà a un
diablô menor que posseis el cos de
Riquilda, filla de Jofre el Pilés.
Passats uns dies, el religiös que
exorcitzava Riquilda va sentir que el
mal esperii que habitava l'interior de
la jove només en sortiria si li ho
demanava, per espai d'una novena,
Joan Gari, el penitent de Montserrat.
A partir d'aquest punt, el carni de la
llegenda és de fàcil deduccié: el
corsée luxuriös de la carn també
niava en el fons del pobre Gari,
Riquilda era una jove molt bella i nou
dies a la cova foren una tongada de
temps massa llarga, si tenim en
compte, a més, els mais conseils del
fais penitent vei. Per aixô passa allò
que era previst: un rampell de lubricitat empenyé Gari a violar Riquilda i,
tot seguit, a degollar-la. Després,
desesperat per la doble malesa,
buscà el consol de la confessiô a
Roma, on el Papa va imposar-li una
penitèneia ferotge que el redui a un
estât de béstia boscana: havia de
caminar gatejant, alimentar-se d'her
bes i arrels, i tenia prohibit de tocar
l'aigua si no era per beure. Aixi passa
el temps de penitèneia previ abans
de desembolicar la troca. Gari
confessa el crim a Jofre el Pilôs i va
dur el seguici familiar fins al Hoc on
havia enterrât Riquilda. Quan començaren a remoure la terra, la noia
aparegué viva i estàlvia gracies a la
feliç intervenció de la Mare de Déu.
El final de la contalla lliga dues
liegendes: la de fra Gari, fundadora
de la vida monastica montserratina, i
la de la invenció de la Mare de Déu,
que n'iniciava la devociô amb la
construcció del primer monestir.
Segons els entesos, la història de
Gari segueix la de Jaume l'Asceta, un
ermità de Palestina, del segle VI,
esmentat al martirologi romà. No se
sap com fou que la narraciô oriental
arribà a Montserrat, però se'n rastregen testimoniatges des de seqles
molt reculais. Entre els historiadors
que les han recollides, l'arxiver montserrati Benet Ribas (1735-1812) va
transcriure, a Història de Montserrat
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Estudis de variació funcional

DEL LLIBRE RESSENYAT, «GARÍ PENITENT», DE RAMON PUIGGARÍ.

(888-1258), el text d'un retaule de
1299 que explicava la llegenda de fra
Garí i donava, com a data de la tra
balla de la imatge de «Madona
Sancta Maria», l'any 880, «en lo
temps del primer comte de Bar
celona apellat Griphe Pelos».

Aquesta
obra, redactada per
diversos especialistes sota

la direcció de Lluís
Payrató, aplega un conjunt

d’estudis sobre la variació
funcional del llenguatge

manifestada a través del

cas concret de la llengua
catalana.

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 administrado:
Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tei. 93 465 30 08
Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona
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Mil anys després

L'any 1880, l'avinentesa del mil-lenari de la traballa coincidí amb la
conjuntura d'una Església que es
refeia de les ferides revolucionarles
del XIX i passava, al mateix temps,
per una tongada d'enfortiment i de
recatolització de la societat. A Cata
lunya, aquest redreqament fou molt
dinámic i es distingi per la celebració
de campanyes patriótiques i religioses que aprofitaven l'avinentesa
d'efemèrides diverses. Una de les de
més empenta fou la celebració del
Milenar de Montserrat, que progra
ma, entre les actuacions previstes, un
certamen literari amb dos premis extraordinaris: a l'oda en qué «ab més
elevada entonació y major profunditat de pensament sian cantadas las
excel-lencies de la Verge» i a la millor
llegenda «fundada en una ó varias de
las tradicions» de la historia de
Montserrat. Jacint Verdaguer va con
córrer a tots dos premis i en els dotze
cants de Llegenda de Montserrat
desplega la historia de fra Garí i la
traballa de la Mare de Déu que va
meréixer la «Bandola d'or i argent ab
esmalts» que s'anunciava com a pre-

mi. La primera edició de Llegenda de
Montserrat duia, afegits en apèndix,
el romang «Don Jaume en Sant
Jeroni», guardonat aquell mateix
1880 al Certamen de la Joventut
Catòlica de Barcelona, i l'oda «A la
Verge de Montserrat», que havia
concursat, sense èxit, a l'altre premi
■extraordinari. A la segona edició de
la llegenda, l'any 1889, l'obra pas
sava de dotze cants a tretze en
separar, del primitiu cant novè on
anava intercalai, el poema patriotic
«Les barres de sang».
Verdaguer no havia escrit gaire
sobre Montserrat abans de la cele
bració del mil-lenari, però la campanya religiosa i patriòtica que
s'endegà el desembre de 1879 l'atuà
a una important producció apologè
tica. Es pot dir que hi dedica bona
part de l'activitat poètica de l'any
1880 i fins a mitjan 1881, quan, en
carta a Jaume Collell, es confessava
amb aquesta sinceritat: «Francese
Masferrer em deia, amb raó, que
sobre Montserrat ja no dee escriure
més.» El que sembla ceri, però, és
que el rerefons llegendari de Mont
serrat obri les portes a les millors
perspectives de Verdaquer: cinc anys
després de l'esforg de la Llegenda de
Montserrat culminò el seu poema de
més pit i embranzida, Canigó.+
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NOTES DE LECTURA
CENTENARI DE JOAN MASCARÓ
JOAN MASCARÓï FORMES
(1897-1987). «Homenatges», 1, Uni
versität de les Illes Balears, 1997.

L'any passai s'escaigué el centenari
del naixement de Joan Mascará,
natural de Santa Margalida (Mallorca),
professor a la Universität Autònoma
de Barcelona i a I'lnstitut-Escola, i
durant la guerra civil exiliat voluntàriament a Anglaterra, on féu traduccions
molt divulgades de textos sànscrits i
on ensenyà a la Universität de
Cambridge. Per celebrar l'aniversari,
la Universität de les Ilies Balears el va
nomenar, pòstumament, doctor ho
noris causa i Ii ha dedicat una extensa
miscel-lània d'homenatge, coordinada
per Gonçal López —que havia tingut
una bona relació amb Mascará mentre
era lector a Anglaterra— i per Antoni
Mas. El volum, ben presentai i ben
il-lustrat, conté alguns treballs origi
nals de Mascaró —escrits en català o
en anglès, i en aquest cas traduits per
Elisabet Abeyà— i un bon nombre
d'evocacions d'amies o amies d'amies,
intéressants sobretot pel valor sen
timental i emotiu, més que no pas, en
general, per l'aportació de noves
dades importants i per la sintesi
definitiva de la vida i el pensament
d'un home reaiment singular i digne
d'una atenció més gran entre
nosaltres.— B.B.

DEL FOLKLORISTA VILARMAU
Josep M. Vilarmau i Cabanes,
FOLKLORE DEL LLUÇANÈS.
Edició a cura de Grup de Recerca
Folklórica d’Osona: J. Aiats, I.
Roviró i X. Roviró. DINSIC,
Publicacions Musicals i Ajuntament de Prats de Lluçanès, 1997.

El Grup de Recerca Folklórica
d'Osona, que ja havia publicat els dos
excellents volums d'EI folklore de
Rupit i Pruit (1983-1984) i alguns
discos, ens presenta ara una amplia
selecció dels materials folklòrics
recollits al Lluçanès al llarg de molts
anys per Josep M. Vilarmau i Cabanes
(1900-1947), membre de la Lliga
Regionalista i batlie de Merlès, escriptor i afeccionat a la música, ben
relacionat amb Valeri Serra i Boldú,
amb Rossend Serra i Pagès, amb Joan
Amades, etc., i col-laborador de I'Arxiu de Tradicions Populars i de I'Obra
del Cançoner Popular de Catalunya.
Aquests materials, que Vilarmau es
Proposava de publicar en onze vo
lums, es troben actualment al Centre

de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana, del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i els editors en donen una
descripció suficient, acompanyada
d'unes suggeridores notes biográfiques de Vilarmau i de la relació de la
seva bibliografía. L'«edició antologica», que ocupa unes cinc-centes
pagines, comprèn les Cançons cavalleresques i llegendárles (un total de
cent cinquanta), les rondalles i contarelles i un bon conjunt de danses, jocs i
entreteniments. Cal felicitar el Grup de
Recerca Folklórica d'Osona per la seva
tasca, que ens permet de conéixer
l'obra d'un deis folkloristes catalans
més intéressants del segle XX.— J.M.

NORANTA ANYS DE PALAU
Pere Artís i Benach, PEDRÉS
VIVES. Edicions Barcino, Fun
dado Jaume I, Fundació Orfeó
Català - Palau de la Música,
Barcelona, 1998.

El Palau de la Música Catalana de Bar
celona va fer noranta anys el 9 de febrer de 1998. L'esdeveniment va tenir
com a premi indiscutible el reconeixement de la Unesco, que va
declarar l'edifici Patrimoni de la
Humanitat. Un altre premi, d'aquells
que queden —i que queden molt
bé—, és el volum que han éditât
conjuntament Barcino i les Fundacions
Jaume I i Orfeó Català - Palau de la
Música. N'és artífex Pere Artís Benach,
conegut i reconegut escriptor i editor
penedesenc establert a Barcelona per
professió i per vocació. El seu servei a
la música ha estât palés sempre des
del rigor i el bon gust. Els treballs
d'Artis, a més d'estar molt ben escrits
i documentats, sempre han buscat una
estética plaent ais sentits, lluny del
«kitsch» que sovint i malauradament
acompanya les edicions commémo
ratives. M'atreviria a dir que Pedres vi
ves pot ser el llibre que molts desitjàvem per al Palau. Artís hi aporta dades
molt significatives, tant des del punt
de vista historiogràfic (documents
inédits, cartes fins ara mai publicades,
fotografíes singulars i de procedències
diverses, etc.), com des de l'anecdotari, niu de riquesa mai prou explotat
pels historiadors i que Artís fa servir
sense abusar-ne, amb el punt just de
distanciament ironie. No cal air que
l'ediciô és luxosa, amb un tractament
del material il-lustratiu exemplar, que
ajuda a configurar, també, una
singular historia gráfica del nostre auditori, que, sense vergonyes, cal reco-

nèixer com el més bell del món. El
volum d'Artís ens ajuda a constatar-ho
i a demostrar-ho.— J.R.

QUINZE ESCRIPTORES: EL SEU MÓN
I EL SEU NOM
CARTOGRAFIES DEL DESIG.
QUINZE ESCRIPTORES I EL
SEU MON. A cura de Maria-Mercè
Marçal. Textos de M. Abelló, N.
Aguado, J. Contijoch, M. Ibarz, L.
Julià, M.M. Marçal i M. Pérez. «La
mirada», Edicions Proa, Barce
lona, 1998.

A la Casa Elizalde, per la primavera
de l'any passai, tingué lloc un cicle de
sis conferencies —organitzat per
iniciativa del Comité de dones del
Centre Català del PEN Club— que,
amb el nom de «Cartografies del
desig...», intentava de tragar un
recorregut per la vida i l'obra de
quinze escriptores entre les quais
s'establia un joc de relacions o
associacions suggeridor i sorprenent.
Ara podem llegir els textos de les
conferencies, apïegats amb la voluntat
de seguir al máxim el que foren
aquelles «conferencies dramatitzades». Cartografies del desig... és,
dones, una proposta suggeridora al
voltant deis lligams, vitáis i literaris,
que uneixen les quinze autores
triades, que van des de Víctor Català
fins a Mercè Rodoreda, passant per
Woolf, Sexton i Akhmàtova, entre
d'altres. Un deis textos més intéres
sants —al costat d'«En dansa obliqua
de miralls» de Maria-Mercè Marçal i
Lluïsa Julià i de «Fascinacions transfe
ridos» de Josefa Contijoch— és
«Digueu-me el meu nom», que
Montserrat Abelló i Marta Pérez
dediquen a A. Sexton, A. Riche i S.
Plath, tres autores d'una mateixa
generació unides per la recerca de la
pròpia identitat. «Com en la nit, les
fiâmes» de Maria-Mercé Marçal és un
text apassionant sobre les dues
poetes russes A. Akhmàtova i M.
Tsvetàieva i la seva experièneia del
dolor arran del difícil moment historie
que els toeà viure. L'encontre
imaginari entre Rodoreda i Berbèrova
és presentai per Mercè Ibarz. El
sentiment constant d'estrangeria a la
terra és el punt de contacte que Neus
Aguado presenta entre A. DomingoSoler, Calamity Jane i Alejandra
Pizarnik. Un cicle i un llibre, dones, que
han reeixit en aquest intent d'oferir la
força creativa d'unes escriptores
vinculades elles emb elles més enllà
de l'espai i del temps.— M.N.
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BIBLIOGRAFIA CATALANA RECENT

BELLES ARTS I ESPORTS

Diversos autors: Eis 20 anys del Pia

Generai Metropolita de Barcelona.—
Ajuntament
de
Barcelona,
Àrea
Metropolitana de Barcelona, Federació
Catalana de Municipis, 1997. (Papers,
28). 110 pàgs. il-ls.— 750 ptes.
Lluis Domènech i Girbau: Domènech i

Montaner. Aprendre d'una arquitec
tura.— Barcelona, Edicions UPC, 1998.
(Aula d'Arquitectura, 17). 168 pàgs.
il ls.— 2.000 ptes.

Pratmarsó i Parera, arquitecte. Introduccions d'O. Bohigas, C. Rodriguez
Aguilera, O. Tusquets.— Barcelona,
Col legi d'Arquitectes de Catalunya,
1998. (Centre de Documentado, 5). 200
pàgs. il ls.— 2.500 ptes.
Pilar Vêlez Vicente: De l'acadèmia a

l'art.— Barcelona, Reial Acadèmia de
Belles Arts de Sant Jordi, 1997. 48 pàgs.

CIÈNCIES APLICADES

Barcelona, Edicions Proa, 1998. (La mira
da). 208 pàgs.— 1.800 ptes.
Mir: Apunts d'un ciutadà.—
Barcelona, Edicions Proa, 1998. (Perfils).
200 pàgs.— 1.800 ptes.
Jordi

Jaume Renyer Alimbau - Mànica
Mané Barberà: Perspectives d'una ges

tio integrada deis residus
Proposta per al Camp de
periode 1998-2008.— Valis,
Edicions, 1998. 86 pàgs. ¡l
ptes.

municipals.
Tarragona:
Cossetània
is.— 1.250

deis segles XVII-XVIII. Prdleg d'Albert
Manent.— Reus, Centre d'Estudis
Comarcáis Josep Iqlésies, 1998. 126
pägs.
Oriol Junqueras: Els Catalans i Cuba.

Prdleg de Josep M. Solé i Sabaté.—
Barcelona, Edicions Proa, 1998. (La mira
da). 224 pägs.— 1.960 ptes.
Enric Moliné Coll: Els últims dos-cents

anys del monestir de Gerri (1631-1835).
Prdleg de Cebriä Baraut.— Tremp,
Garsineu Edicions, 1998. 262 pägs.

Emili Teixidor: En veu alta. Pròleg de
Josep Cuní.— Barcelona, Edicions Proa,
1998. (Perfils). 232 pàgs.— 1.800 ptes.

Joan Muray: Masnovins a les Améri-

Miquel Ponseti Cascarrulles. Quaranta
anys d'arquitecte (1948-1998). Pre

FILOLOGIA

Monografies locals

sentado a cura de Lluis Cantallops.—
Barcelona, Col legi d'Arquitectes de
Catalunya, 1998. 264 pàgs.— 2.000 ptes.

El parlar
d'Andorra. Presentacid de Félix Canet i
Giralt.— Andorra, Centre de la Cultura
Catalana del Principat d'Andorra, 1997.
214 pàgs.

Francese Gumi Serra: Parcs naturals de
Catalunya. Presentado de Jordi Pujol i
Soley.— Barcelona, Editorial 92, SA,
1998. (Som i serem, 10). 356 pàgs. il ls.—
7.500 ptes.

Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció.—

Barcelona, Col legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1998.
(Manuals de Diagnosi, 7). 68 pàgs.
il-ls.— 2.800 ptes.

Rosalia

CIÉNCIES SOCIALS

Monteys i Pere Fuertes.— Barcelona,
Col legi d'Arquitectes de Catalunya,
1998. 84 pàgs. il ls.— 2.000 ptes.

Bolinches: 1.000 pessics de
saviesa. Antología de citacions que invi
ten a pensar.— Barcelona, Editorial
Pórtic, 1998. (Pórtic Temes). 128 págs.—
1.500 ptes.

Pedro Odeno - Pilar de la Villa: Josep

Jordi Llimona: Humans, tanmateix.—

Mitre. Barcelona 1959-64. F.J. Barba
Corsini. Edició a càrrec de Xavier

Antoni

Pantebri

Trasfi:

Ignasi Bajona Oliveras: L'antic collegi

de Sant Ignasi de Manresa.— Manresa,
Centre d'Estudis del Bages, 1997.
(Monografies, 18). 328 pàgs.
Desideri Diez - Jaume Caminal: Horta.
Àlbum de fotos.— Barcelona, 1997. 116
pàgs. il-ls.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Manuel Garcia-Martin: Lisboa.— Bar
celona, Gas Naturai, 1997. 378 pàgs.
Torres Torres: Antropologia
d'Eivissa i Formentera.— Eivissa,
Editorial Mediterrània, 1998. 126 pàgs.
Marià

El Coll - Vallcarca. Introducció d'Enric
Sunyer i Coma.— Barcelona, Viena,
1998. (Imatges i records, 72). 62 pàgs.
il ls.— 995 ptes.

Biografíes i Memories

Garciapons: Imatges de la
Ribera d'Ebre. Presentació de Jaume
Fortuny
Agramunt.—
Barcelona,
Columna Edicions i Tresmall, 1998.
(Columna Tresmall Divulgació, 6). 206
pàgs. il-ls.

Teodor Garriga: La meva vida i Radio

Joan

Associació de Catalunya. Prbleg de
Xavier Garcia.— Barcelona, Edicions
Proa, 1998. (Perfils). 244 págs.— 2.200
ptes.
Ian Gibson: La vida excessiva de
Salvador Dali. Traduccid de Xavier
Pamies.— Barcelona, Editorial Empu
ñes, 1998. (Narrativa, 80). 1.010+96
págs. il ls.— 6.900 ptes.
Ramon Gomis: El Gabriel Ferrater de

Reus.— Barcelona, Edicions Proa, 1998.
(Perfils). 184 págs.—1.995 ptes.
Josep Maria Ráfols: Sis alcaldes de

Vilanova i la Geltrú. La casa de la Vila de
1946-1997. Presentacid d'Antoni Fran
co.— Vilanova i la Geltrú, El Cep i la
Nansa edicions, 1997. 360 págs.
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ques. Prdleg d'Albert Manent.— Vilassar de Mar, Editorial Oikos-tau, 1998. 72
págs.

Jaume

Sorribas: La Trenta-sisena.—
Sallent, 1997. 148 pàgs.

Vilert. Pròleg de Josep Clavaguera i
Canet.— Barcelona, Viena, 1998.
(Imatges i records, 71). 62 pàgs. il-ls.—
995 ptes.

LITERATURA
Assaigs i Estudis
Cartografies del desig. Quinze escriptores i el seu món. A cura de Maria-

Mercè Marçal.— Barcelona, Edicions
Proa, 1998. (La mirada). 224 pàgs.
El segle Romàntic. Actes del Col-loqui
sobre el Romanticisme. Edició a cura

Excursionisme

de Manuel Jorba, Antonia Tayadella i
Montserrat Comas.— Vilanova i la
Geltrú,
Biblioteca
Museu Victor
Balaguer, 1997. 558 pàgs.

Manu San Félix: Guia submarina
d'Eivissa i Formentera.— Eivissa,
Editorial Mediterrània, 1998. 134 pàgs.

Narraciö

H istòria

Josep M. Argemi: Vides secretes.—
Valencia, Eliseu Climent Editor, 1998.
(3i4, 57). 192 pägs.— 1.500 ptes.

Anne Brenon: El veritable rostre dels

Josep Vicent Marques: El retorn del

càtars. Pròleg de Jordi Ventura.—
Lleida, Pagès Editors i Proa Edicions,
1998. 418 pàgs.— 3.000 ptes.

näufrag Professional.— Valencia, Eliseu
Climent Editor, 1998. (3i4, 59). 244
pägs.— 1.750 ptes.

Maria Mercè Domènech - Josep M.
Llauradô: Les ordinacions de Maspujols

Edgar Allan Poe: Els misteris de Paris.
Versio, introduccio, propostes didäeti-

L L I B R E S

ques i glossari de Ramon Cohen.—
València, Eliseu Climent Editor, 1998.
(Llibres Clau, 20). 152 pàgs.— 1.400
ptes.
Jordi Portals: Regala'm un minut mes.

Premi Vila de l'AmetlIa de Mar 1998.—
Tarragona, Edicions El Mèdol, 1998. (El
Mèdol Narrativa, 33). 120 pàgs.— 1.400
ptes.

Barcelona, Edicions Proa, 1998. (Versió
Beta). 216 pàgs.— 1.800 ptes.
Ingrid Noll: El gall es mort. Traducciô
de Margarida Sugranyes.— Barcelona,
Columna Edicions, 1998. (Clàssica, 272).
228 pàgs.

Pere Ortis: L'ombra del còndor.—
Barcelona, Columna Edicions i L'Albi,
Jaume Huch Editor, 1998. (Narrativa
Columna-Albi, 4). 242 pàgs.

Novel-la

Serafina Badenas: El boléro del Raval.

Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbô
1997. — Tarragona, Edicions El Mèdol,
1998. (El Mèdol Narrativa, 34). 144
pàgs.— 1.400 ptes.

Mais endreços.—
Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Clàssica, 280). 246 pàgs.
Núria

Pompeia:

Jordi

Ribas: El parent immobil.—

Barcelona, Edicions Proa, 1998. (Versio
Beta). 128 pàgs.— 1.600 ptes.

Lluis-Anton Baulenas: Alfons XIV. Un

crim d'estat.— Barcelona, Columna
Edicions i Edicions Proa, 1998. (Els
millors llibres de l'any, 10). 378 pàgs.—
995 ptes.

Agusti Segarra: El bosc subterrani.—

Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Moderna). 216 pàgs.

Jordi

Boixadôs: El meu rival.—
Barcelona, Columna Edicions, 1998.
(Moderna). 136 pàgs.

Terceres núpcies.
Traducciô de César Montolin.—
Barcelona, Edicions Proa, 1998. (A tot
vent). 312 pàgs.— 2.800 ptes.

Kathryn Harrison: El peto. Traducciô de

Christa Wolf: L'ombra d'un somni. Karo-

Xavier Dilla.— Barcelona, Editorial
Anagrama i Editorial Empùries, 1998.
172 pàgs.— 1.900 ptes.

line von Güderrode. (Un esbós). Traduc
ciô de Carme Gaia.— Barcelona, Deriva
Editorial, 1998. (Gárgola, 5). 110 pàgs.

Kostas

Takhtsís:

Amin Maalouf: Lleo l'Africà. Traducciô

de Xavier Lloveras.— Barcelona,
Edicions Proa i Columna Edicions, 1998.
(Els millors llibres de l'any, 11). 430
pàgs.— 995 ptes.
Albert Mestres: La ela de Milet.—

Jordi Palomer Pons: La gent del meu

Joan Maragall: Els millors poemes.—

carrer (1800-1970).— Arenys de mar, Els
Llibres del Set-ciències, 1998. 120 pàgs.

Barcelona, Columna Edicions i Edicions
Proa, 1998. (Els millors poemes, 3). 94
pägs.— 995 ptes.

Joan Perucho: Els pares del desert.—

Miquel Marti Pol: Els millors poemes.—

Barcelona, Columna Edicions i Edicions
Proa, 1998. (Els millors poemes, 1). 94
pägs.— 995 ptes.
Eduard Miro Saladrigas: Perfum de
silenci. Pröleg de Josep Romeu i
Figueras. Epilegs de Pere Ribot i David
Jou.— Barcelona, L'Albi, Jaume Huch
Editor i Columna Edicions, 1997. (Poesia
Columna-Albi, 8). 78 pägs.
Pere Quart: Els millors poemes.—

Barcelona, Columna Edicions i Edicions
Proa, 1998. (Els millors poemes, 4). 94
pägs.— 995 ptes.
Riba: Els millors poemes.—
Barcelona, Columna Edicions i Edicions
Proa, 1998. (Els millors poemes, 7). 94
pägs.— 995 ptes.

narrativa completa II).— Barcelona,
Columna Edicions, 1998. (Viena). 248
pàgs.

Barcelona, Edicions Proa, 1998. (Perfils).
154 pàgs.— 1.600 ptes.
Josep Pia: Notes i pensaments. Una

tria. Edició a cura d'Helena Poi.—
Barcelona, Edicions Destino, 1998.
(L'Àncora, 110). 224 pàgs.— 2.300 ptes.

Teatre
Esteve Albert Corp: Muntatges escènics. Pròleg de Bartomeu Rebés Duran.
Presentació de Jordi Pasques Canut.
Introducaci i notes de Manuel Anglada i
Ferran.— Andorra, 1997. 386 pàgs.

Carles

LLIBRES PER A INFANTS I ADOLES
CENTS
Juvenil

Poesia

Verdaguer:
Els
millors
poemes.—
Barcelona,
Columna
Edicions i Edicions Proa, 1998. (Els
millors poemes, 2). 94 pägs.— 995 ptes.

Charles Baudelaire: Les flors del mal.
Traducciô de Xavier Benguerel.—
Barcelona, Edicions Proa, 1998. (Óssa
Menor). 568 pàgs.— 2.995 ptes.

Prosa

Diari d'un jove maniätic. Il-lustracions de
John Astrop. Traduccio, presentacio i
notes de Victor A. Oroval.— Barcelona,
Columna Edicions, 1998. (Columna
Jove). 190 pägs. il ls.

Joan Barril: Parada obligatdria. Premi

Andreu Martin - Jaume Ribera: Fla

Ramon Llull 1998.— Barcelona, Editorial
Planeta, 1998. (Ramon Llull Espais). 220
pägs.— 1.900 ptes.

nagan 007.— Barcelona, Columna
Edicions, 1998. (Columna Jove, 144). 224
pägs.— OBLIT BASEIRIA

Amin Maalouf: El segle primer després

de Béatrice. Traducciô de Jaume
Creus.— Barcelona, Edicions Proa, 1998.
(A tot vent). 184 pàgs.— 1.995 ptes.

Iban Leon Llop: Fustes corcades. Premi
de poesia Marti Dot 1997 de Sant Feliu
de Llobregat.— Barcelona, Columna
Edicions, 1998. (Poesia Crema, 203). 74
pägs.

Josep Carner: Els millors poemes.—

Barcelona, Columna Edicions i Edicions
Proa, 1998. (Els millors poemes, 6). 94
pàgs.— 995 ptes.

Jacint

Aidan MacFarlane - Ann McPherson:

Jep Gouzy: Entrada de fosc. (Obra
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MISCEL-LÀNIA EN HOMENATGE A
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E N T R ETE N I M E NTS

MOTS ENCREUATS de Ra ¡XU

Problema nùmero 308

TARGETA DE VISITA

Nùmero 183

per Amanci Mestre i Tirador

Definidó: Ha parlât tot el sant mati i, quan acaba,

buida el càntir a raig fet.

JERONI VALENTOT I FONA
Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les

respostes correctes a aquesta "targeta de visita"
num. 183 que hagin estât enviades abans del dia

25 d'agost a: "Serra d'Or", targeta de visita, apar-

tat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les
vint respostes correctes, d'entre les vint-i-set que

han estât rebudes a temps, corresponents a la
"targeta de visita" num. 181, el lot de llibres ha

correspost a Judit Guàrdia i Torrents, de Barcelona,
domicili.
HORITZONTALS:
1.
Duu una cosa —o diverses— d'una banda a una altra.
2. Teixit de llana fet amb punt de mitja. Quan surts de correus.
3.
Final del Compromis de Casp. Senior, flaire, perfum. Poseu-h¡ una te i avall.
4.
No deixen créixer el nap. Símbol químic. Setial del bisbe.
5.
Corre al costat de la moto i mai no h¡ puja. Comença l'atac.
6. Anuncien el monjo. Districte central. Poderosa multinacional.
7. Amb una i fareu el fet. Crítica virulenta.

8.

a qui serà properament enviât al seu domicili.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 306

Homosexual alegre. D'acord. Esgargamella en Puyal.

Ciutat de Caldea; Ur? Exacte! Segueix i és seguida. Una e, pobrissona, tota sola.
10. Persona sí grata. Autoritat entre els árabs.
11. Símbol químic d'Agramunt. Cada cop el fan més veloç. Quan tôt s'acaba.
12. Girat. Arrenglera afanys diversos.
9.

VERTICALS:
1.
Canviar radicalment l'aparença.
2. Treva réconfortant. Histôricament érem una mateixa cosa.
3. Tap mal posât. Una de. La Lady-sorpresa tothora. Una essa. Tornem-hi amb la de.
4.
Uneix nos. Costa d'obtenir i quan el tens no saps què fer-ne. Hidrocarbur.
5.
Operacions mercantils en inversió de termes.
6.
Bastó clavat a terra. Diu que una a. Consanguínia. De debo: una e.
7.
Una o d'oficial. Franquejar el pas. Qualsevol de les parts en què es divideix un

rosari.
Hi ha precedent. El sostre prou se'n refia! Una u, per caritat.
9.
Pronom. Exigeix adaptado al seu ritme sincopat. Embarcado esportiva.
10. Elément químic radioactiu. Adverteix el perill.

8.

solució a la targeta de

visita
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Generalität de Catalunya

dem
ENTRE TOTS, FEM ARA
LA CATALUNYA DEL FUTÜ
Si mires Catalunya amb els ulls posais en el demà veurás un país capdava
a Europa. Sense cap mena de fronteres. Un país on poder gaudir de tots

avenços en infraestructuras i comunicacions. Com són l’arribada del tren
velocitai o la fibra óptica. A Catalunya tenim nous reptes, importants Pr°¡e
i molta teina feta. Però entre tots continuem treballant perqué el Que
faci que Catalunya demà siguí encara millor. Més acollidora i respeC *

amb la natura. Amb una cultura enfortida com a siqne d’identitat d arl
•

Amb capacitat d’influència en l’àmbit europeu i mundial. Un pais a
mida i a la de les generacions futures. Perqué,

a Catalunya, ara

la

¿q d«"

,

