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SENYOR DIRECTOR...
Recomanem ais lectors desitjosos de fer una aportado a aquesta secció que s'esforcin a reduir l'extensió de llurs cartes: com més breus, com mes condensades, més
probable será que puguem publicar-les. D'altra banda, no ens podem comprometre a mantenir correspondénda sobre les comunicadons adregades a aquesta secció.
Red.

L'AGONIA DEL CATALÁ AL
ROSSELLÓ
Darrerament hem llegit a la
premsa noticies i enquestes
pessimistes que confirmen la
reculada del catalá al Rosselló
per motius diversos, que ara
serien llargs d'explicar.
Des de fa anys funcionen a
Barcelona un Institut Francés i
una oficina del LlenguadocRosselló, on l'Estat veí promou
la seva llengua i la seva cultura
oficiáis. Qué fa la Generalität
de Catalunya per redregar una
mica el problema de la pervivéncia de la nostra cultura al
Rosselló? Per qué en aquests
vint anys que fa que tenim de
mocracia la Generalität no s'ha
interessat mai per bastir un
centre cultural caíala a Perpinyá, un lloc on fer-hi exposicions, classes de llengua, una
ambaixada cultural que presentés regularment una oferta

cultural i artística, una tasca
com la que fan arreu del món
instituís similars?
Está bé que hi hagi un apa
rador de la cultura catalana a
Madrid o a París, pero ja fóra
hora que deixéssim de comen
tar la casa per la teulada.—
Josep M. Vila (Girona).
JOSEP CLARÁ
El temps és el que és, i així ara
l¡ toca el descrédit al máxim
escultor noucentista, Josep
Ciará. Pero la veritat és que
encara hi ha esperances que la
casa-museu on treballá l'il-lustre escultor siguí «restaurada»,
perqué hi instal-lin una biblio
teca pública. Així ho anunciava
«La Vanguardia» del 20 de
maig. Diu que s'anomenará
Josep Ciará, que será de
carácter general, pero —i aquí
neix la ironía— «hi haurá una
secció especializada en l'obra

de Josep Ciará i l'escultura
noucentista».
Hi ha hagut veus que s'han fet
sentir amb prou contundéncia
de cara a evitar l'enderrocament de la casa, però no han
aconseguit l'objectiu final, que
era que aquest museu mono
grafie que ens honorava tornés
a ser el que era. Rectificar és de
savis, i en aquest moment sem
bla que n'hi ha mancança...
Almenys ho sembla, si tenim en
compte eis résultats.
Segons el diari esmentat, la
germana de l'artista donà el
museu —finca i obres— a la
ciutat de Barcelona l'any 1969.
D'això fa quatre dies... Però la
veritat és que el Noucentisme,
que és l'exponent de la Cata
lunya normalizada —moi més
que el Modernisme—, no aca
ba de fer el pes a l'Ajuntament
barceloni. Qui sap per què...
Hi ha l'esperança —aquella

esperança que mai no descansa, de la cançô de l'Espinàs—
que algun dia les obres de
Clarà tornin a la casa, però aixô, evidentment, demana unes
circumstàncies que en aquest
moment no semblen existir.
Abans —no parlo ara de l'any
de la picor— els artistes es
feien i es pastaven conjuntament amb la societat. Ara no és
exactament aixi. Sembla que va
de la manera següent: Aigu
troba l'artista i queda convençut que és un geni —si no,
no val la pena de posar-s'hi—i
organitza la complexa tasca
d'«internacionalitzar» el pro
ducte. I després hi ha veus
autoritzades que no paren d'insîstir que en efecte es tracta
d'un geni. Dubto moi que aixi
es pugui fer res de bo. Tanmateix, a Clarà potser li aniria
molt bé trobar un espavilat
d'aquesta mena. Però no deu

k LA CRISI DE LA REREGUARDA. REVOLUCIO
ABAT I GUERRA CIVIL A TARRAGONA (1936-1939)
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En el seixanta aniversari de la guerra civil, Jordi Piqué, director de l’Arxiu Historié de Tarragona, ens ofereix
una amplia sintesi del que hi va representar des de tots els punts de vista. Hi fa una anàlisi
aguda de les noves minories dirigents i de la seva base social, les classes populars, i estudia
qui són els homes i les forces politiques que es veuran catapultais cap a la presa de poder
com a résultat de la convulsió revolucionària originada per la revolta militar i les seves
conseqüències. Com és lògic, el llibre duu extenses llistes i gràfics que permeten de veure
l’amplitud de la tragèdia causada per la guerra, i és acompanyat per una excel-lent
il-lustració.
En coedició amb la Diputaciô de Tarragona
A la mateixa col-lecciô:
Hilari Raguer i Suner, La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps (1931-1939).
Ramon Muntanyola, Vidal i Barraquer, cardenal de la pan.
Caries Gerhard, Comissari de la Generalitat a Montserrat (1936-1939).
J. M. Sole i Sahaté - J. Villarroya i Font, La repressiô a la rereguarda de Catalunya (1936-1939). 2 volums.
Mercè Barallat, La repressiô a la postguerra civil a Lleida (1938-194.5).
Miquel Térmens i Graells, Revoluciô i guerra civil a Igualada (1936-1939).

Pelai Pagès, La Preso Model de Barcelona. Història d'un centre penitenciari en temps de guerra (1936-1939).

Joan Casanovas i Cuberta, Joan Casanovas i Maristany, president del Parlament de Catalunya.
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ser negoci.— Jordi Pausas
(Barcelona).

SOBRE LA REVISTA «L'A
VENÇ»
He llegit en un diari de Bar
celona que la revista mensual
d'histôria «L'Avenç», que no fa
gaire havia rebut un dels
premis Critica «Serra d'Or» per
la seva llarga trajectòria, haurà
de piegar per raons economi
ques, barrejades, pel que sem
bla, amb raons politiques i
personals. Si aixô és cert, em
dol profundament aquesta desapariciô i voldria demanar als
responsables de la revista que
s'hi pensin bé abans de deixar
córrer un instrument que
durant tants anys ha mostrai la
seva eficàcia i que té una funció
clara i évident al nostre pais. El
periodista que comentava
aquesta noticia assegura també
que ben aviat «L'Avenç» serà
substituïda per una revista
nova, que, «segons una traballa
afortunada», serà com un «Ser
ra d'Or» d'esquerres. Permeteu-me que us expressi la meva
perplexitat davant aquesta
afirmació. O és que el nostre
«Serra d'Or» ha estât mai una
revista de dretes?— Jaume
Serrà i Badia (Barcelona).

primera edició. Però, encara
que aquesta fos contemporània
o un poc posterior al traspàs de
Rosselló, quedaría per veure si
la «Nouvelle Revue Française»
dels primers mesos del 1938 no
n'inseri cap fragment. Era freqüent, en les publicacions de
l'éditorial Gallimard, que liançà
el llibre, avançar un fragment o
un capitol dels volums a la seva
revista. Trabo, en el meu exem
plar del llibre de Bachelard,
molts fragments subratllats
amb llapis que son, suposo, els
que al seu dia em feren formu
lar aquella conjectura. Per
exemple, «el foc suggereix el
desig de canviar, de forçar el
temps, de portar tota la vida al
seu terme, al seu més enllà»
(pàg. 40), o aquest altre, «La
substancialització del foc conci
lia fàcilment els caràcters con
tradictoris: el foc podrá ser viu i
ràpid a través de formes
disperses, profund i durable a
través de formes concentrades.
Bastará invocar la concentrado
substancial per donar compte,
així, deis aspectes més diver
sos» (pàg. 128). Com no pen
sar, després d'aquestes parau
les, en les subdivisions del llibre
de Rosselló, en Fira encesa,
Rosa secreta i Arbre de flames?
Ja no tine el temps ni I'edat per
a fer les recerques que he
esmentat. En el cas que la
investigació résultés infruc
tuosa i que l'obra de Bachelard
no hagués pesât en la del mallorquí, caldria aleshores parlar
de coincidència. Però, quin
segell de modernitat, quin ol
facte excepcional no signi
ficaría, per part del poeta,
aquesta coincidència amb el
gran assagista francés!—Josep
Palau i Fabre (Barcelona).

ROSSELLÓ-PÒRCEL I BACHE
LARD
Agraeixo al senyor Sebastià
Alzamora l'atenciô que li mereixen els meus escrits i voldria
precisar-li, a propôsit de Rosselló-Pòrcel i de la meva hipòtesi sobre la possible influència
del llibre de Gaston Bachelard
La psychanalyse du feu sobre
Imitació del foc, que he mirât
amb atencid l'exemplar que
posseeixo d'aquell llibre i veig
que és la tercera ediciô i que la
data del tiratge correspon al FOIX I PLA
La carta del senyor Jaume
novembre del 1938. Caldria,
per tant, verificar la data de la Fabregat i Serra («Serra d'Or»,

núm. 461) sobre les critiques
literàries de l'escriptor Valenti
Puig m'ha servii per a reflexio
nar sobre una qüestió que,
malgrat el temps transcorregut,
considero pendent. Em refereixo a l'afirmació que l'esmentat
escriptor féu a les págines de
Cultura de l'«Avu¡» (10-1111998); recollida amb lletres
d'especial relleu, diu: «Pia mai
no va ser feixista; Foix, sí.»
Pensava que algú, amb prou
coneixement de causa, incidiría
en el tema, però, per tal com
no ha estat així, intentaré dir-hi
la meva.
Cree, en primer Hoc, que si
tota comparació és odiosa,
aquest cas no desmenteix
l'estereotip. Perqué, quant als
fets —ai marge d'alguna
picabaralla
dialéctica
i/o
ideològica dels anys vint—, no
és pas Foix qui va entrar
victoriós a Barcelona el gener
de 1939 amb les trapes
franquistes (feixistes?). I, quant
a les presumpeions que recull el
crític, si els falangistes —en
aquest cas ben altrament que
en d'altres casos— no van
acceptar el suposat pacte de
Foix de fer llurs revistes en
catalá fou, versemblantment,
perqué devien témer que Foix
els parés alguna trampa. La
mateixa trampa que va saber
utilitzar als seus establiments
de pastisseria quan, en una
época en qué no h¡ havia cap
aparador retolat en catalá i els
pocs que quedaven havien
desaparegut, eli va saber
reeixir en una terminologia
catalana que, des del punt de
vista repressiu de l'època,
ningú (ni la policía ni el govern
civil, vull dir) no podía prohibirli o posar-li en qüestió.
Es la mateixa época en qué
molts dels que després foren
demòcrates de tota la vida
s'aixoplugaren a les págines de

------------------------------------------ Si

«Destino», l'origen falangista
(feixista?) del quai és prou
conegut de tothom. Una època
trista en què Pla parla de «...les
bombes de la croada» (el subratllat és meu) al llibre La
Catalunya Vella, una expressiô
inimaginable en Foix, que, tal
vegada, Pla va copiar d'algun
Hoc.— Simeô Pasto i Gri (Barcelona).
QUI ENS POT DEFENSAR DEL
«DEFENSOR»?
El «Defensor del Pueblo» hi
ha dit la seva: aixô de la normalització lingüística és perillos
i cal vigilar-ho de prop, que els
catalans no en féssim un gra
massa. Amb quina legitimitat
moral pot fer aqüestes observacions? EII representa una
instituera d'un Estat, l'espanyol,
que en cap moment no ha demanat perdó al poblé de Cata
lunya pel genocidi lingüistic
practicat des de 1714 i, més recentment, de 1939 ençà. L'Església demana perdó als jueus;
l'Estat alemany també. França
condemna els col-laboradors
de l'holocaust. L'Estat espanyol
no sols no demana perdó pel
mal que ha fet a Catalunya,
sino que, quan el nostre pais
intenta refer-se per si mateix
dels mais soferts i, prudentment, pacientment, respectuosament, vol normalitzar la seva
situació lingüística, una institu
ciô de l'Estat espanyol s'erigeix
en gendarme del procès, no fos
cas que la normalització del
catalá esdevingués plena. Vien
tre no reconeguin el genocidi
lingüistic perpétrât, els respon
sables de l'Estat espanyol —inclôs el «Defensor del Pueblo»—
no tenen moralment cap dret de
tutelar ni limitar les aspiracions
de normalització lingüística del
poblé de Catalunya.— Francesc
Clua (Terrassa).

ho sabeu, podeu ajudar-

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

• Per a un arreplec de dades sobre vendrellencs iI• lustres, agrairem qualsevol informació sobre Josep Casais i Freixes (1872-1939), sastre del carrer
de l'Hospital, coautor del llibre «Catalunya poblé dissortat». També ens interessaria entrar en contacte amb algún familiar seu.— Alfons Vidiella
Ramon, apartat de correus, 50, 43700-EI Vendrell, tel. 977 66 13 27 (de 8 a 9 del vespre).
• Com a responsable de l'ediciô de l'obra completa de Josep M. de Sagarra, en curs de publicado a Tres i Quatre, agrairé l'aportaciô de tothom
que me'n pugui facilitar manuscrits o escrits inédits, en especial l'autògraf original de La ruta biava —venut per mitjà de l'advocat Lluís Valeri—,
cartes i altres documents.— Narcís Garolera, carrer dels Madrazo, 24, 1r. 2a., 08006-Barcelona, tel. 93 237 83 08.
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TAULER D'AVISOS

XXVII PREMIS OCTUBRE
Organitzats per Tres i Quatre, són
el premi d'assaig Joan Fuster, el
premi de narrativa Andrómina i el
premi de poesia Vicent Andrés
Estellés.
Els originals que aspiren al «Joan
Fuster» han de ser inédits i poden
constar d'un o més treballs sobre
temes literaris, artístics, histories,
filosófics, politics, sociologies, d'investigació, etc., en els quais pre
domine el carácter d'interpretació
o de teoría sobre l'estrictament
erudit. La dotació del premi és
d'1.000.000 de ptes..
Els originals que aspiren a l'«Andrómina» han de ser inédits i
constituir obres en prosa narrativa,
podent tractar-se de contes, no
vel-la, memories, etc. La dotació
del premi és de 2.000.000 de ptes.
Els originals que aspiren al
«Vicent Andrés Estellés» han de ser
inédits i constar d'un o més Ilibres
de poesia; s'admet la prosa
poética. L'import del premi és de
500.000 ptes.
En tots els premis l'import
correspon als drets de publicado
deis 4.000 primers exemplars de
l'obra premiada, que ¡'Editorial Tres
i Quatre publicará en una o
diverses edicions. Exhaurits els
primers 4.000 exemplars, si passats
dos anys l'editorial no en comença
una nova edició, l'autor podrá
disposar lliurement de l'obra. Els
originals es presentaran mecano
grafiáis a doble espai i per una sola
cara, i han de tenir una extensió de
150 a 200 fulls a doble espai els de
prosa, i entre 50 i 70 els de poesia
(fulls de 1.800 a 2.000 carácters).
Les obres aspirants a aquests
premis han de ser escrites en
catalá. Els originals, mecanogra
fiáis, han de ser presentáis per
quintuplicat i hi ha de constar el
nom, l'adreça i el teléfon de l'autor.
Si aquest desitja que l'obra siga
feta pública amb pseudónim, ha
d'indicar-ho expressament. Cadascun deis premis pot, a parer del
jurat corresponent, deixar de ser
adjudicat o també pot ser fraccionat. Les obres aspirants a qualsevol
d'aquests premis han de ser
presentades a l'Editorial Tres i
Quatre, carrer de Pérez Bayer, 11,
46002-València, abans del 15 de
setembre de 1998.
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PREMIS LITERARIS CIUTAT D'ALZIRA
Són el X premi de novel-la Ciutat
d'Alzira, el IV premi europeu de
divulgado científica Estudi Gene
ral, el III premi Bancaixa de nar
rativa juvenil i el III premi de
narrativa infantil Vicent Silvestre.
El originals aspirants al premi de
novel-la, dotat amb 2.000.000 de
ptes. en concepte de drets d'autor
dels primers 4.000 exemplars, que
serán publicáis per Edicions
Bramera, han de tenir una extensió
màxima de 250 fulls. El jurat será
format per Toni Cucarella, Josep A.
Fluixà, Josep Franco, Maria de la
Pau Janer i l'alcalde d'Alzira o
persona en qui delegue.
Poden participar al premi de
divulgado, a més d'originals escrits
en català, assaigs en castella,
anglès o francés, d'una extensió de
100 a 200 fulls, que cal presentar
acompanyats d'una còpia magnè
tica en disc de 3.5. El premi és dotat
amb 2.000.000 de ptes., a compte
dels drets d'autor dels primers 4.000
exemplars de la versió valenciana
que serán publicáis per Bramera i el
Servei de Publications de la Univer
sität de Valéncia. El jurat será
compost per Jaume Bertranpetit,
Cristina Junyent, Jesús Navarro,
l'alcalde d'Alzira o persona en qui
delegue i el rector de la Universität
de Valéncia o persona en qui
delegue.
Les novel-les o els reculis de
narracions que es presenten al pre
mi Bancaixa, dotat amb 1.500.000
ptes. en concepte d'acompte dels
primers 4.000 exemplars que
publicará Bromera, han de ser
adreçats a lectors de 13 a 16 anys i
han de tenir una extensió de 80 a
150 fulls. El jurat será format per
Jesús Cortés, Joan-Carles Girbés,
Estrella Ramon, l'alcalde d'Alzira o
persona en qui delegue i el
president de la Fundado Bancaixa
o persona en qui delegue.
Poden aspirar al premi de nar
rativa infantil, dotat amb 400.000
ptes. en concepte de drets d'autor
de l'edició que en farà Bromera,
narracions d'entre 20 i 50 fulls
adreçades a lectors de 8 a12 anys.
El jurat será format per Empar de
Lanuza, Josep Millo, Llorenç Gimé
nez, Mercè Viana i l'alcalde d'Alzira
o persona en qui delegue.

Cal presentar els origináis per quin Binissalem i D17 Edició, les obres
tuplicat, amb l'expressió del premi a aspirants, de carácter narratiu i te
qué aspiren a la coberta, a més de ma lliure, han d'ésser origináis i han
les dades de l'autor (o amb pseu- d'estar escrites en llengua catalana,
donim i plica closa), abans del 18 amb una extensió d'entre 75 i 100
de setembre de 1998. Les que aspi folis, mecanografiáis a doble espai.
ren al premi de divulgado científi S'estableix
un
únic
premi
ca, s'han de trametre al Rectorat de d'1.000.000 de ptes.; 500.000 en
la Universität de Valéncia, carrer de concepte d'avanpament de drets
l'Antiga Senda de Senent, 11,46071- d'autor per la publicado de l'obra,
Valéncia. Les altres, a la Regidoría de a carree de D17 Edició, i 500.000
Cultura de l'Ajuntament d'Alzira, donades per l'Ajuntament de
carrer de Sant Roe, 6, 46600-Alzira Binissalem. El jurat tindrá la facultat
(Ribera Alta). Els premis serán de recomanar la publicació d'una
atorgats el 13 de novembre de 1998. segona obra i una tercera, els drets
de les quals queden, en cas d'estarh¡ interessada, en possessió de D17
PREMI JOSEP PLA 1998
Edició. Els participants han d'enviar
Poden aspirar a aquest premi, cinc origináis acompanyats amb el
convocat per Edicions Destino i títol de l'obra i les dades identifidotat amb 1.000.000 de ptes., catives deis concursants: nom i
obres de prosa escrites en llengua llinatges, adrepa i teléfon (en cas
catalana i rigorosament inédites. d'utilitzar pseudónim, s'han de
S'entén per prosa un text de trametre, en sobre tancat, les
carácter predominantment literari, dades de l'autor), abans del 31
sense limitació en el gènere. Els d'octubre de 1998, a les dues, a
originals han d'ésser d'una extensió l'Ajuntament de Binissalem, carrer
mínima de 150 folis, mecano Concepció, 7, 07350-Binissalem,
grafiáis a doble espai i a una sola Mallorca. S'acceptaran els origináis
cara. La quantia esmentada será que arribin per correu si duen data
adjudicada a l'autor en concepte d'abans del termini de la convoca
de premi i, alhora, d'avançament toria. El jurat será donat a conéixer
dels drets d'autor de l'edició, la oportunament. El lliurament de
qual será feta dins de l'any de premis tendrá lloc en el transcurs
l'adjudicació per Edicions Destino. d'un acte literari, la data del qual
El jurat, format per Sam Abrams, será comunicada oportunament.
Josep Piera, Andrés Trapiello, Jordi
Sarsanedas i Andreu Teixidor de XVIII PREMI DOCUMENTA
Ventos, no podrá repartir el premi
El convoquen la Llibreria Docu
entre dues o més obres, però sí no menta i Edicions 62 i poden aspirarconcedir-lo. Edicions Destino tindrà hi obres en prosa narrativa i de
una opció preferent per a l'adqui- creació estrictament literaria —no
sició de les obres presentades que vel-la, contes, viatges, records,
no hagin obtingut el premi. Cai impressions, etc.—; l'assaig en
trametre els originals a Edicions queda exclós. Els treballs han
Destino —carrer d'Enric Granados, d'ésser origináis, inédits, en llengua
84, consergeria, 08008-Barcelona, catalana, d'autors que no hagin
de 9 a 2 i amb la indicado «Per al complert 35 anys i d'una extensió
Premi Josep Pia»— per duplicat, mínima de 100 fulls de mida holan
perfectament Ilegibles i enqua- desa, mecanografiáis a doble espai
dernats, signats per l'autor i amb i per una sola cara. Cal presentar
l'expressió clara del nom, el cognom los per quintuplicat, clarament
i el domicili. En el cas de pseudó Ilegibles, cosits o relligats i amb el
nim, aqüestes dades han d'anar dins nom i l'adrerja de l'autor o el pseu
un sobre tancat adjunt. El terme dónim, en el qual cas cal adjuntar
d'admissió d'originals acabará el día una plica amb la identificado. Cal
30 de setembre de 1998 i el premi fer-h¡ constar a la primera plana
será atorgat el 6 de gener de 1999. «Premi Documenta 1998» i trametre'ls a la Llibreria Documenta,
carrer del Cardenal Casabas, 4,
PREMI DE NARRATIVA BEARN, 08002-Barcelona; el termini d'ad
1998
missió acabará el 15 de setembre
Convocat per l'Ajuntament de de 1998. L'import del premi és

d'1.000.000 de ptes., la meitat en
concepte d'acompte dels drets
d'autor. Edicions 62 es compromet
a publicar I'obra guanyadora, per a
l'edició de la qual signará un
contracte i l'autor rebrà un 10% de
l'import dels exemplars rebuts. El
jurat estará format per Flavia
Company, Anik Lapointe, Jordi
Llavina, Dolors Oller i Ramon
Planes. El premi, que podrá de
clararse no concedit, s'adjudicarà
el dia 25 de novembre.

PREMI PERE QUART D'HUMOR I
SÁTIRA
L'Ajuntament de Sabadell i Edi
cions La Campana el convoquen
per dotzena vegada. Será atorgat
al millor text en català, inédit,
d'humor o sátira, i de qualsevol
genere literari. L'extensió de les
obres concursants ha de ser suficient per a constituir un volum de
distribució normal a les llibreries.
En el cas que les obres siguin
presentades amb pseudonim,
caldrà acompanyar-les d'un sobre
tancat que contingui el nom i
l'adreça de l'autor. L'import del
premi, dotât per l'Ajuntament de
Sabadell, és de 2.000.000 de
ptes., i independent de la percepció de drets d'autor. Si el jurât
considerava que hi havia una
excepcional igualtat de mérits
entre dues obres pertanyents a
dos generes literaris diferents,
podría acordar la divisió de
l'import del premi. Així mateix, el
premi podrá ser déclarai desert.
Els origináis, en dos exemplars
mecanografiáis a doble espai, han
de ser enviats al departament
d'Educació, Cultura i Cooperado
de l'Ajuntament de Sabadell,
plaça de Sant Roe, 14, fins al 10 de
setembre de 1998. El jurât —for
mat per un représentant de la
familia de Joan Oliver, un re
présentant de l'Ajuntament de Sa
badell, un de l'editorial La Cam
pana i dues personalitats de
l'ámbit literari catalá— farà public
el veredicte la primera quinzena
d'octubre de 1998 i será comunicat
ais mitjans informatius en la data
que s'anunciarà oportunament.
Edicions La Campana publicará
l'obra premiada i abonará periodicament a l'autor, que signará el
contracte d'edició, els drets
corresponents al nombre d'exemplars venuts. L'editorial tindrá
l'opció de publicar altres origináis
concursants. El premi será lliurat al
guanyador en el mateix acte en

origináis i inédites, d'auténtic
interés i qualitat humana i literária,
escrites en catalá i adreqades a
lectors d'entre 9 i 12 anys i d'una
XXV PREMI JOAQUIM RUYRA
Convocat per La Galera, SA extensió d'entre 60 i 100 fulls,
Editorial i Columna Edicions, amb mecanografiats amb claredat, a
el patrocini de la Fundació Enci doble espai i per una sola cara. Els
clopedia Catalana, les obres con origináis s'han de presentar per
cursants han de ser novel-les ori quintuplicat i amb el nom i l'adreqa
gináis i inédites, d'auténtic interés i de l'autor. Si l'autor vol que l'obra
qualitat humana i literaria, escrites siguí feta pública amb pseudonim,
en catalá i destinades a lectors cal que ho indiqui expressament.
d'entre 12 i 15 anys, i d'una Les obres han de ser presentades a
extensió d'entre 80 i 150 fulls, La Galera, SA Editorial, Diputado,
mecanografiáis amb claredat, a 250, 08007-Barcelona, abans del
doble espai i per una sola cara. Cal dia 15 d'octubre de 1998. L'import
presentar-les per quintuplicad amb del premi será de 2.000.000 de
el nom i l'adreqa de l'autor. Si ptes., com a acompte deis drets
l'autor vol que l'obra siguí feta d'autor. El premi pot no concedirpública amb pseudonim, cal que ho se; en cap cas, pero, no será frac
indiqui expressament. Les obres cionad No serán tingudes en
han de ser presentades a Fundado compte les obres ja premiades o
Enciclopedia Catalana, Diputado, simultániament presentades a
250, 08007-Barcelona, abans del altres concursos. La Galera, SA Edi
dia 15 d'octubre de 1998. L'import torial publicará l'obra guanyadora
del
premi
será
enguany en un termini no superior ais dotze
d'1.000.000 de ptes., en concepte mesos, comptats des del dia de
d'acompte deis drets d'autor. l'atorgament del premi, previ l'esL'adjudicació del premi será feta tabliment amb l'autor del corresper un jurat format per Xavier ponent contráete d'edició segons
Carrasco, Josep-Francesc Delgado, les normes vigents. L'adjudicació
Gabriel Janer Manila, Mercó del premi será feta per un jurat
Escardó i Josep Lorman. El premi format per Anna Canals, Dolors
no pot ser dividit en cap cas; el García i Cornellá, Pau Joan
jurat, pero, pot declarar-lo no Hernández, Marta Luna i Antoni
adjudicat. No serán tingudes en García Llorca. La Galera, SA
compte les obres ja premiades o Editorial tindrá durant tres mesos
simultániament presentades a ai- l'opció preferent d'adquirir els
tres concursos. La Galera, SA drets de publicado de les obres
Editorial i Columna Edicions pu presentades i no premiades. Les
blicaran sengles edicions de l'obra obres no premiades a l'opció de les
guanyadora en un termini no quals renunciT La Galera, SA
superior ais dotze mesos, comptats Editorial podran ser retirades pels
des del dia de l'atorgament del autors a partir deis quinze dies de
premi, després de la signatura la concessió del premi i durant tres
previa deis contractes d'edició mesos. La proclamado del premi
corresponents, i tindran opció pre- tindrá lloc dins la festa literária de
ferent d'adquirir els drets de la Nit de Santa Liúda.
publicado de les obres presen
tades i no premiades durant tres PREMI L'ODISSEA DE LITERA
mesos, comptats des del dia del TURA JUVENIL
Les obres aspirants han de ser
veredicte. Les obres no premiades
a l'opció de les quals renunciTn La originals i inédites i no premiades
Galera, SA Editorial i Columna en altres concursos. Els autors es
Edicions podran ser retirades pels comprometen a no retirar els
autors a partir deis quinze dies de originals abans de fer-se públic el
la concessió del premi i durant tres veredicte del jurat. La presentado
mesos. La proclamado del premi d'una obra comporta, així mateix,
tindrá lloc dins la festa literária de que l'autor no en té compromesos
els drets d'edició i que l'obra no ha
la Nit de Santa Liúda.
estat presentada a cap més premi o
certamen pendent d'adjudicació.
XXXVI PREMIJOSEP M. FOLCH I Els originals, d'extensió lliure, han
de presentar-se en cinc exemplars,
TORRES
Convocat per La Galera, SA, amb mecanografiats a doble espai, amb
el patrocini de la Fundació En el nom, els cognoms i el domicili de
ciclopédia Catalana, les obres l'autor, a Editorial Empúries, carrer
concursants han de ser novel-les Peu de la Creu, 4, 08001-Barqué es farà la presentado pública
de l'edició del Ilibre premiai.

celona, fins al 15 de setembre de
1998, a les 3. La dotació del premi
és d'1.000.000 de ptes., en
concepte d'avanpament de drets
d'autor. El jurat estará integrat per
Josep M. Castellet, Ada Castells,
Xavier Folch, Josep M. Fonalleras i
Xavier Moret. L'obra premiada será
publicada per Editorial Empúries,
després de la signatura prèvia del
contracte corresponent amb l'au
tor, d'acord amb la Ilei vigent. La
decisio el jurat es farà pública
abans del 15 de novembre d'enguany.

PREMI CAVALL FORT 1998
Es concedirà al millor recull de
tres reportatges o articles de divulgació científica, cultural, artística,
geográfica o d'actualitat, destinais
a un públic de nois i noies, d'entre
9 i 14 anys. El jurat valorará
especialment l'interès i el rigor deis
temes tractats, i la utilització d'un
llenguatge i una presentado adé
quats ais lectors de la revista.
L'extensió de cada un deis articles
o reportatges no ha d'excedir la de
tres fulls de 2.100 espais cada un,
mecanografiats a doble espai i per
una sola cara, i podran anar acompanyats de fotografíes o qualsevol
altre tipus de documentado grá
fica. Els treballs han de ser ori
gináis, inédits i escrits en llengua
catalana. L'import del premi és de
350.000 ptes. Els treballs premiáis
serán publicáis a la revista «Cavall
Fort» i es considerará que l'import
del premi inclou els drets d'aquesta
publicado. Un cop publicáis els
treballs, els drets serán propietat
de l'autor. Els treballs que aspirin al
premi s'han de presentar, en tres
exemplars, tots perfectament Ile
gibles, a les oficines de la revista,
plaça de Lesseps, 33 entresol 2a.
08023-Barcelona, fins al 15 d'oc
tubre de 1998. El jurat, format per
membres del Conseil de redacció
de la revista, donará a conéixer el
veredicte en un acte públic que
tindrá lloc durant la primera
quinzena del mes de desembre, en
un lloc i una data que s'anunciaran
properament.

PREMI APEL-LES MESTRES
Poden aspirar a aquest premi,
convocat per Edicions Destino,
obres ¡l lustrades —contes, narracions, cómics, obres de divulga
do, etc.— inédites i adreçades a un
públic infantil o juvenil i redactades
en catalá, castellà, base, gallee,
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anglés, francés o italiá. Cal entendre per obra ¡I-lustrada aquella en
la qual la il-lustració té tanta im
portancia com el text o encara més.
Les obres poden ésser presentades
per una persona (autora de text i
il-lustració) o per més d'una. El
premi és dotat amb 750.000 ptes.,
que constitueixen un avene; de
drets d'autor per a la primera
edició, que sera feta per Edicions
Destino en catalá i en castellá. El
jurat, constituTt per Cese, Daniel
Giralt-Miracle, Conxa Jufresa,
Fernando Krahn i Núria Ventura,
pot no concedir el premi i també
aconsellar la publicació d'altres
obres a més de la premiada. Les
obres presentades s'han d'atenir a
les condicions següents: a) La part
d'il-lustració s'ha de presentar amb
tots els dibuixos origináis, b) En els
casos en qué el text hagi d'anar
integrat amb la il-lustració, cal
presentar el text en un original a
part independent del dibuix. c) La
part literaria, mecanografiada o a
má, perfectament Ilegible, s'ha de
presentar en cinc copies, d) Les
obres han d'adaptar-se ais formáis
28x21 i 23x22, i presentar-se en
suports flexibles dins una carpeta.

ESTABLIMENTS

Casa fundada el 1886

Especialitats en

PASTISSERIA
CONFITERIA
BOMBONERIA
GELATERIA
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08017 Barcelona
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e) Les obres han de teñir una
extensió máxima de 44 pagines i
mínima de 28. f) Les obres han
d'anar signades per l'autor o autors
amb l'expressió clara del nom, els
cognoms i l'adreqa i el teléfon. El
termini d'admissió d'originals aca
bará el día 30 de setembre i el pre
mi será atorgat el dia 6 de gener de
1999. Els origináis s'han de trametre a Edicions Destino, carrer d'Enric Granados, 84, 08008-Barcelona,
de 9 a 2, amb la indicació «Per al
Premi Apel les Mestres».

PREMIS VILA DE TORREDEMBARRA 1998
XVI premi nacional de periodisme
Mané i Flaquer, amb el tema «la
demografia a Europa i la integració
dels immigrants». Hi poden con
córrer els treballs signats amb nom
o amb pseudònimi i publicáis a la
premsa diària, periòdica o espe
cializada, o emesos per ràdio o TV,
entre 1'1 de gener i el 30 de
setembre de 1998. Es condicio
indispensable enviar una pàgina
sencera del mitjá de comunicació
escollit o el guió acompanyat del
vídeo o casset, en el cas de ràdio i
TV, on es pugui comprovar clarament el nom de la publicació o de
l'emissora i la data de la publicació
o emissió. Se n'han de lliurar sis
copies. Les referéncies personals
de l'autor han d'anar dins una plica,
a l'exterior de la qual ha de figurar
el títol del treball présentât i, si es
vol, el pseudònimi. La dotació és de
800.000 ptes.
Ili premi d'arts plàstiques Pere
Romeu, de tema Iliure, en pintura
es pot presentar una sola obra per
participant, de tècnica Iliure, de
mida 60x50 cms. (mínima) i 100x90
cms. (màxima), sense firma, amb un
lema escrit al dors i acompanyada
d'un sobre tancat amb el mateix
lema, a l'interior del quai han de
constar les dades de l'autor o
autora. Han de presentar-se muntades en bastidor o suport solid i
emmarcades amb un llistô d'amplada no superior a 3 cms. La
dotació és de 400.000 ptes. En
fotografia es poden presentar tres
obres per participant, en blanc i
negre, de mides minimes 18x24
cms. i máximes 30x40 cms., sense
firma i fixades en cartolina o passe
partout, de 40x50 cms., enquadrant la fotografia, amb un lema
escrit al dors i acompanyada d'una
plica (per cada foto), amb el mateix
lema, a l'interior de la qual han de
constar les dades de l'autor o

l'autora. La dotació és de 150.000
ptes. (repartides en un premi de
75.000 ptes., un de 50.000 i un de
25.000). També h¡ ha un premi per
a obres en color amb les mateixes
bases, dotat amb 75.000 ptes. (dos
premis: un de 50.000 i un de
25.000).
V premi de poesía Pere Badia, de
tema Iliure, d'una extensió de 15 a
25 fulls mecanografiats a doble
espai i per una sola cara. Cal
presentar-ne sis copies, amb un
títol d'identificació. Les referéncies
personáis de l'autor han d'anar dins
una plica, a l'exterior de la qual ha
de figurar el títol del treball i, si es
vol, el pseudónim. Les obres
aspirants al certamen han de ser
origináis inédits escrits en llengua
catalana i no premiáis en altres
concursos. La dotació és de
150.000 ptes. (dos premis: un de
100.000 i un de 50.000).
IV concurs literari de narrativa
juvenil Antoni Roig, per a nois i
noies d'entre 14 i 19 anys. Les
obres de tema Iliure han de tenir de
15 a 30 fulls, mecanografiats a
doble espai i per una sola cara. Cal
lliurar-ne sis copies, amb un títol
d'identificació. Les referéncies per
sonáis de l'autor, acompanyades
d'un document acreditatiu de
l'edat del concursant (fotocopia del
DI, dues cares, o aval del centre
escolar), han d'anar dins una plica,
a l'exterior de la qual he de figurar
el títol i, si es vol, el pseudónim. Les
obres aspirants al certamen han de
ser origináis inédits escrits en
llengua catalana i no premiáis en
altres concursos. La dotació és de
150.000 ptes.
Totes les obres literáries que es
presentin a aquests premis han de
ser escrites en llengua catalana,
exceptuant-ne les presentades al
premi Mañé i Flaquer, que acceptará treballs publicáis en qualsevol
deis quatre idiomes oficiáis de
l'Estat. En el cas del base i del
gallee, s'han de presentar acompanyats d'una traducció a un deis
dos idiomes oficiáis de Catalunya.
Les obres guanyadores restaran
propietat del Patronat i podran ser
publicades o exhibides fent constar
sempre la condició de guardonades amb el premi corresponent,
amb el benentés que podran ser
editades peí Patronat en el
transcurs d'un any natural i la
quantia del premi s'entendrà com a
import deis drets d'autor. En el cas
d'edicions posteriors, será condició
ineludible fer constar en lloc visible
la qualitat d'obra guardonada. Els

jurais, formats per persones
designades pel Patronat, faran
public el veredicte en el transcurs
d'un sopar, durant el quai també es
lliuraran els premis. Cal lliurar els
originals al Patronat Municipal de
Cultura, carrer de la Capella, 6,
apartat de correus 153, tel. i fax
977 64 38 88, 43830-Torredembarra (Tarragonès), fins al 30 de
setembre de 1998.

PREMI DE NARRATIVA ERÓTICA
LA VALL D'ALBAIDA
Poden aspirar-hi obres de tema
erotic, originals i inédites, escrites
en la nostra llengua, amb una
extensió mínima de 50 fulls me
canografiats a dos espais per una
sola cara, de qualsevol gènere
narratiu, novel-la, narracions, bio
grafia, etc. L'import del premi és de
500.000 ptes. i s'entén com a
pagament dels drets d'autor dels
2.500 primers exemplars que es
venguen. De la resta d'exemplars
venuts, l'autor percebrà un 10%
sobre el preu de venda al públic
segons contracte amb Edicions
Bramera. El jurat será compost per
Joan Cambra, Ramon Catafau,
Josep Antoni Fluixà, Ferran Torrent
i el president de la Mancomunitat
de Municipis de la Valí d'Albaida, o
persona en qui delegue, que el
presidirá. El Ilibre guardonat será
publicat per Edicions Bramera, que
tindrà una opció preferent, durant
el termini màxim d'un mes, per a
decidir la publicació de les obres
no guardonades, si aixi ho
recomana el jurat. Si el jurat creu
que cap de les obres presentades
no assoleix la qualitat mínima pera
ser publicada, el premi podrá no
ser adjudicat. En cap cas, l'import
del premi no será fraccionat. El
termini de presentado d'originals
es tancarà el dia 17 d'octubre de
1998. Les obres s'han de trametre a
la Mancomunitat de Municipis de la
Valí d'Albaida, carrer de Sant
Francesc, 8, 3r. 6a., 46870-Ontinyent (tel. 291 15 32). Cal indicar
en el sobre «Per al Premi de
literatura eròtica La Valí d'Albaida».
El premi será atorgat el dia 28 de
novembre de 1998. Els originals,
mecanografiats, perfectament Ile
gibles i enquadernats, s'han de
presentar per quintuplicat i cal fer
constar a la coberta, a més del títol
corresponent, el nom de l'autor i
l'adreça i el teléfon. Les obres també
poden presentar-se sota pseudònimi
en aquest cas, s'hi ha d'acompanyar
la plica corresponent.

XVIII PREMI DE NARRACIÓ
CURTA JUST M. CASERO
Ha estat convocat per la Llibreria
22, de Girona, i s'hi atorgaran un
primer premi de 300.000 ptes. i un
segon de 50.000. Les obres que
s'hi presentin han d'ésser inédites,
en catalá i d'una extensió máxima
de 100 fulls. Cal enviar-les, meca
nografiadas a doble espai i per
triplicat, a la Llibreria 22, carrer
Hortes, 22, 17001-Girona, abans
del 15 de setembre, fent constar el
nom i l'adrepa de l'autor o, si fos el
cas, amb pseudónim i plica. El jurat
és format per Javier Cercas, Imma
Merino, Viceng Pagés, Pong Puigdevall i Felip Ortega. L'obra
guanyadora será publicada per
l'editorial Empúries. La Llibreria 22
es reserva durant un any els drets
de publicació de l'obra finalista. El
veredicte será fet públic durant les
festes de Sant Narcís, octubrenovembre d'enguany.

V PREMI VENT DE PORT
Convocat pel casal d'esplai La
Casa del Sol Naixent i dotat
econòmicament per l'Ajuntament
de Tremp amb 300.000 ptes., es
concedirà al millor conte de tema
lliure, d'un màxim de vuit fulls. Els
treballs han de ser originals, inédits
i escrits en llengua catalana. El
conte premiai será publicat per
Garsineu Edicions a la col-lecció
«Ex-libris», conjuntament amb els
millors treballs seleccionáis pel
jurat; la participació al premi inclou
els drets d'aquesta publicació. Un
cop publicats el contes, els drets
serán propietat deis autors. Els
treballs (només un per autor) s'han
de trametre mecanografiáis a
doble espai i per una sola cara, en
cinc exemplars, a La Casa del Sol
Naixent, apartat de correus núm.
10, 25620-Tremp (Pallars Jussá).
Les dades personals han d'anar en
un sobre a part tancat; el sobre tan
sols ha de dur escrit el títol del
conte. El termini d'admissió
d'originals acaba el dia 11 de
setembre de 1998. El jurat del
premi estará format per Vicenç
Llorca, Anna Grau, Ferran Relia,
Jordi Mir i Xavier Baulies. El
veredicte del jurat es farà públic en
un acte que tindrà Hoc el dia 14 de
novembre de 1998.

XL PREMI DE POESIA CARLES
RIBA
Convocat per Edicions Proa, amb

el patrocini de la Fundació Enci
clopédia Catalana, poden aspirar-hi
obres de poesia originals i inèdites,
escrites en català, no premiades en
altres concursos, d'una extensió
aproximada a la dels volums publi
cats a la col-lecció «Els llibres de
l'Óssa menor». Els originals han de
ser presentats mecanografiats a
doble espai i per una sola cara, en
cinc exemplars. Els autors es
comprometen a no retirar les obres
abans de fer-se public el veredicte
del jurat; la presentaci d'una obra
comporta que l'autor no en té
compromesos els drets d'edició i
que no ha estat presentada a cap
altre concurs pendent d'adjudicació. L'import del premi sera
enguany de 500.000 ptes., 400.000
en concepte de premi pròpiament
dit, independentment de l'edició
de l'obra, aportació de la Fundació
Enciclopédia Catalana, i 100.000 en
concepte d'acompte d'un 10% de
drets d'autor, després de la signa
tura prèvia del contraete d'edició
corresponent. L'adjudicació del
premi sera fet per un jurat format
per Sam Abrams, Joan Carreras i
Marti, Oriol Izquierdo, i Jaume
Subirana. El premi no podrà ser
dividit en cap cas; el jurat, però,
podrà declarar-lo no adjudicat.
Edicions Proa, mantenidora d'aquest premi, tindrà una opció
preferent durant un termini màxim
de dos mesos per a decidir la
publicació de l'obra guanyadora a
la col-lecció «Els llibres de l'Óssa
menor», i es reserva igualment al
mateix termini d'opció preferent
amb relació a la resta d'obres,
presentades abans del 15 d'octubre de 1998 a Edicions Proa,
Diputació, 250, 08007-Barcelona.
L'adjudicació del premi tindrà Hoc
durant la celebració de la Festa
Literària de la Nit de Santa Llùcia.

PREMI GORGOS DE POESIA
Convocat per l'Ajuntament de
Gata (Marina Alta), hi poden con
córrer llibres inèdits de poemes
amb una extensió minima de trescents versos, presentats per tripli
cat, sense cap mencio externa de
l'autor, les dades del qual han de
figurar en un sobre tancat a part.
Cai lliurar-los abans del 15 de
setembre a l'Ajuntament de Gata,
Regidoria de Cultura, I premi
Gorgos de poesia, carrer Duquessa
d'Almodóvar, 3, 03740-Gata (Ma
rina Alta). El premi, que s'atorgarà
en un dels actes commemoratius
del proper 9 d'octubre a Gata,

consistirá en una primera edició de
mil dos-cents exemplars dins de la
col-lecció «L'Aiguader» de l'edi
torial Aguaclara, dels quals el
guanyador en rebrá cinquanta;
l'obra será presentada en la Festa
del Ilibre de l'any vinent a la
mateixa localitat. El jurat d'aquesta
convocatoria estará presidit per
Lluís Alpera. Si cap obra no assolira
la necessária qualitat, a judici del
jurat, el premi será declarat desert.
El guanyador del premi es compromet a formar part del jurat en la
convocatoria de l'any següent.

XVIII CERTAMEN DE POESIA
CIUTAT DE BENICARLÓ
Poden aspirar-hi obres originals i
inédites, amb llibertat de tema i
rima, d'una extensió mínima de 500
versos i màxima de 800, pre
sentades en sis copies, amb un
pseudónim o lema, acompanyades
d'un sobre, a l'exterior del qual ha
de figurar el títol i el lema o
pseudónim, i a l'interior el nom i els
cognoms de l'autor, l'adrega i el
número de teléfon i totes aquelles
dades personáis que es creguen
oportunes. Cada autor pot pre
sentar només una obra. El premi és
dotat amb 100.000 ptes. i un
trofeu, i hi ha dos accéssits
consistents en un trofeu. L'Organisme Autònom de Cultura de
Benicarló gestionará la publicació
de l'obra premiada i es reserva els
drets de la primera edició, dins de
la col-lecció «Beni-Gazló» de poe
sía. El termini d'admissió d'originals
acabará el 30 de setembre de
1998. El veredicte es farà públic
amb la deguda antelació. Els autors
guanyadors han d'assistir obligatòriament a l'acte de lliurament
dels premis. Durant aquest acte, els
autors llegiran els treballs guanya
dors. Cal trametre els originals,
amb la indicado XVIII Certamen de
poesia Ciutat de Benicarló 1998, a
l'Ajuntament de Benicarló (Organisme Autònom de Cultura de
Benicarló), carrer de Ferreres Bretó,
10. El jurat será designat pel
president de l'Organisme Autònom
de Cultura.

PREMI OCTAVI PELLISSA A UN
PROJECTE DE CREACIO LITERARIA
Convocat per 1'Editorial Empuries, es dotat amb 2.000.000 de
ptes., que es faran efectives durant
el periode de realitzacio de l'obra,
en els terminis que s'establiran d'a-

cord amb les caractéristiques
especifiques del projecte. Poden
aspirar-hi els sol-licitants que pre
sentin un projecte amb el pia
generai de l'obra, un fragment al
més extens possible i un curri
culum, juntament amb una decla
rado que acrediti que no han
demanat cap més ajuda o subven
ció per a la mateixa obra i que no
en tenen compromesos els drets
d'edició. La concessió del premi
implica la reserva del dret d'edició
a 1'Editorial Empúries. Els sol-lici
tants es comprometen a fer constar
a l'obra, quan siguí publicada, que
ha rebut, per a la seva elaborado,
el premi Octavi Pellissa. El jurat
tindrà en compte, preferentment,
els projectes de novel-la. Les sol-licituds es poden adreçar a Editorial
Empúries, carrer Peu de la Creu, 4,
08001-Barcelona, amb la documen
tado en cinc exemplars, abans del
30 d'octubre de 1998. La concessió
del premi es farà pública abans del
15 de desembre de 1998.

PREMI OCTAVI PELLISSA A UN
PROJECTE D'ESTUDI O ASSAIG
EN EL CAMP DE LES HUMANITATS
Convocat per l'Editorial Empúries
i dotat amb 2.000.000 de ptes.,
que es faran efectives durant el
période de realització de l'obra, en
els terminis que s'establiran d'acord amb les caractéristiques del
projecte, h¡ poden aspirar els sol
licitants que presentin un projecte
amb el pía general de l'obra, un
fragment al més extens possible i
un currículum, juntament amb una
declarado que acrediti que no han
demanat cap més ajuda o sub
venció per a la mateixa obra i que
no en tenen compromesos els drets
d'edició. La concessió del premi
implica la reserva del dret d'edició
a l'Editorial Empúries. Els sol-lici
tants es comprometen a fer constar
a l'obra, quan sigui publicada, que
ha rebut, per a la seva elaboració,
el premi Octavi Pellissa. Les
sol-licituds es poden adreçar a
Editorial Empúries, carrer Peu de la
Creu, 4, 08001-Barcelona, amb la
documentació en cinc exemplars,
abans del 30 d'octubre de 1998. La
concessió del premi es fará pública
abans del 15 de desembre de
1998.

PREMI DE PEDAGOGIA ROSA
SENSAT
L'Associació de Mestres Rosa
Sensat, amb la col-laboració del
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ministeri d'Educación y Cultura, el
Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, l'Institut
d'Educació de l'Ajuntament de
Barcelona, Edicions 62 i Celeste
Ediciones, el convoca per a treballs
originals i inédits, fets per mestres
o altres professionals de l'ensenyament. Les obres han de partir de
l'anàlisi d'una experiència educa
tiva innovadora i han de comportar
una millora fàcilment generalitzable. Se n'han de presentar très
copies, amb una extensió minima
de 100 fulls i màxima de 200,
escrits a màquina a doble espai.
Les obres, acompanyades de la
traducció al castellà, han de ser
lliurades, amb un breu curriculum
dels autors, a l'Associació de
Mestres Rosa Sensat, Còrsega,
271, baixos, 08008-Barcelona,
abans del 9 d'octubre de 1998.
S'adjudicarà
un
unie
premi
d'1.000.000 de ptes. en concepte
d'avançament de drets d'autor.
L'obra premiada serà publicada
almenys en dues llengües, la
catalana per Edicions 62. El jurât
pot no atorgar el premi si, al seu
parer, no hi ha cap treball que
assoleixi el minim exigible. Aixi
mateix, el jurât podrà atorgar-lo de

PUBLICACIONS
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manera compartida i recomanar la
publicado d'alguna de les obres no
premiades. El veredicte es farà pùblic el mes de desembre de 1998.

BECA D'ESCULTURA DE LA
FUNDACIÔ GÜELL
Consistents en 30.000 ptes mensuals durant deu mesos, se'n concediran sis, per a escultors de 18 a
29 anys, socis del Reial Cercle
Artistic o del Cercle Artistic de Sant
Lluc. Els intéressais han de presentar
cinc obres i la documentacio demanada entre el 5 i el 9 d'octubre al
Reial Cercle Artistic (carrer dels Arcs,
5, 08002-Barcelona) o al Cercle
Artistic de Sant Lluc (carrer del Pi, 16,
pral., 08002-Barcelona), on poden
demanar les bases completes.

XXXII CONCURS FOTOGRÁFIC A
REUS
Convocat per la colla sardanista
Rosa de Reus, poden participar-hi
tots els afeccionáis a la fotografía,
en dos temes: el tema Aplecs, amb
fotografíes dels aplecs que organitza la colla, i el tema Dansa i
costums tradicional dels Paísos
Catalans, amb fotografíes de

L’ABADIA

DE

MONTSERRAT

dansa, sardana, ballet, castells,
etc.: al tema aplecs hi haurà un
premi d'honor a la millor col-leccio
de tres obres, dotat amb 20.000
ptes., i tres premis de 15.000,
10.000 i 5.000 ptes.; a l'altre tema,
els tres premis ordinaris, tots
acompanyats de trofeu, i premis
especials per a fotos en color en
tots dos temes. Cai presentar les
obres i demanar les bases
completes a la colla sardanista Rosa
de Reus, carrer de les Galanes, 10,
1r. apartat 324, 43201-Reus, abans
del 30 d'octubre de 1998.

Llinares, Emilo Rodríguez i Bernabeu, Joaquim Gonzàlez i Caturla,

Lluís Ruiz i Soler, Josepa Devesa i
Ivorra, Maria-Teresa Coves i Mora,
Rafael Poveda i Bernabé i Vicent

Marti i Pérez ha atorgat el primer
premi a «Taxi tropical» de Jordi

Sebastià i Talavera, i l'accèssit a
«Alzheimer» de Francesca-Aina
Marcé Sabater.

VEREDICTE DEL PREMI MEMO

RIAL

Alex ferrer

El jurat format per Rosa M. Malet,

X
PREMI
TURÍSTIC
INTER
NACIONAL DE PREMSA, RÀDIO I
TV PICA D'ESTATS
Convocat pel Patronat Interco
mareal de Turisme Terres de Lleida
de la Diputado de Lleida i adreçat
ais professionals de la informado,
poden participar-hi tots els articles,
reportatges i informacions escrits i
publicats en diaris o revistes de
qualsevol pais del món, i les
informacions, els reportatges o
programes transmesos en qualse
vol llengua per qualsevol emissora
de rádio o televisió des de 1'1 de
novembre de 1997. La presentado
dels treballs, amb el tema dels
aspectes turístics de les comarques
nord-occidentals, es farà abans del
31 d'octubre de 1998 per l'autor o
autors, o per qualsevol persona o
entitat que n'asseguri el consentiment, per la qual cosa haurà de
trametre al president del Patronat
Intercomareal de Turisme de la
Diputado de Lleida (rambla de
Ferran, 18, 3r., 25007-Lleida) un
exemplar de la publicado on va
aparèixer l'article, o l'enregistrament de les informacions o els
reportatges que es presentin (en el
cas de programes informatius, una
selccció de tres programes unitaris
tal com van ésser emesos). El premi
consistirá en 1.000.000 de ptes. per
ais millors treballs en premsa
escrita, radio, televisió i premsa
especialitzada en turisme, i 500.000
ptes. per ais participants en mitjans
de comunicado de les terres de
Lleida. El jurat estará format per
professionals de la informado en
les branques de premsa, revistes,
rádio i televisió, i per alguna
personalitat de l'ámbit del turisme.

VEREDICTE DEL XVII CONCURS
DE NARRATIVA FELIPE RAMIS DE
LA VILA JOIOSA
El jurat format per Josepa Llorca i

Eduard Castellet, Josep M. Es
pinas, Emili Teixidor, Josep-Lluis
Vergara i August Ferrer ha atorgat

el premi per a alumnes d'ESO a
«Una aproximado a l'abstracció»
del col-legi Sant Ignasi de Sarria, de

Barcelona (finalista, «Otras mira
das» de l'IB Miguel Hernández, de

Móstoles), i el premi per a alumnes
d'Educació

secundaria

posto-

bligatória i d'Educació artística no
universitaria a «Treball de recerca

d'art contemporani» de la Institució
Pere Vergés, de Badalona.

ALTRES CONVOCATÖRIES PUBLI-

CADES

A

«SERRA

DOR»

EL

TERMINI DE LES QUALS ACABA

ENTRE EL 15 DE SETEMBRE I EL

15 D'OCTUBRE
III premis Joventut i Valors 1998
(vegeu «S. d'O.», maig 1998).

XV premi d'assaig Josep Vallverdü (juny 1998).
III premi de poesia Marius Torres
(juny 1998).
Premi de pintura Gaspar Camps,

premi d'escultura Josep Campeny,
premi de fotografia Procopi Lluciä,
dels Premis Ciutat d'lgualada (juny

1998).
X premi de composiciö Francesc
Civil dels Premis Musicals de
Girona (juny 1998).
XXXIX premi Sant

Jordi

de

novel-la (juliol-agost 1998).
II premi Manuel de Pedrolo de

narrativa de ciencia-ficcio o de
fantasia (juliol-agost 1998).
IX premis de literatura breu a

Mislata (juliol-agost 1998).
Premi de poesia Marti Dot (juliolagost 1998).
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PELS CAMINS DE LA TERRA

Sobre l'amor i la fe
per Teodor

ovint en discussions entre
creients i no creients es planteja
la pregunta: per a estimar sense
límits és necessari la fe?
Es tracta d’una qüestió important.
Primer cal aclarir un poc el plantejament.
Estimar sense límits és la voluntat
de superar en la direcció de l’amor
totes i cada una de les motivacions que
la vida va posant a la capacitai d’es
timar.
La tasca de viure representa una
lluita difícil per la supervivéncia que
sovint, massa sovint, proposa solucions ben diferents de l’amor a l’hora
de l’actuació. I no sempre apareix a la
consciéncia de manera nítida que
estimar sia millor que no fer-ho.
Sens dubte, estimar no sempre
proporciona la felicitai immediata que
en mostraria de manera indiscutible el
valor suprem en la construcció de la
propia historia. Donar és sempre empobrir-se, en primera instància. I el
dolor acompanya manta vegades les
conseqüéncies d’estimar.
Per tant, resulta lògica la recan<?a
davant de l’amor.
Però, així i tot, l’horitzó de la
resposta que cerquem és donat per un
fet irrebatible: hi ha hagut i hi ha
moltíssimes persones que, sense consi
derarle creients, estimen sense límits.
No hi fa res fer la llista massa llarga: la
mare que té cura deis filis, el militant
que ho dona tot per un ideal, el
voluntari que dedica el temps a deixar
el món un poc millor de com l’ha
trobat..., tots aquests realitzen a la
perfecció el contingut de l’expressió
«amor sense límits». La realitat aporta
dades suficients per a respondre la
nostra qüestió. Però de manera incom
pleta.
Per a un cristià, esdevé la prova més
explícita de l’existéncia de Déu el fet
que les coses siguin així. Perqué
revelen el contingut de l’expressió
inicial del Gènesi: Déu ha creat
l’home a la seva imatge i semblanza. I

S

Suau

perqué donen raó de Púnica definició
amb qué es clou l’esforç d’automanifestació de Déu, tal com s’expressa a
la coneguda frase de la carta de Joan:
Déu és àgape, amor intens, tendre i
gratuit.
La prova que la persona humana és
per naturalesa transcendent es troba
en la seva capacitat d’estimar sense
límits. Ho faci o no. Ho refereixi a Déu
o en negui l’entitat real. Estimar fins a
l’extrem de donar la pròpia vida, sense
recular ni tan sols davant de la mort,
posa de manifest una estranya, mis
teriosa capacitat humana d’anar més
enllà, tot i no dominar gens els
résultats d’aquest gest. Al preu de
situar-se en l’absurd de desaparèixer
per sempre de l’ûnic lloc on es dona el
joc de la vida i de la mort.
Diu la ciència que hi ha alguns
animais que, per salvar els nadons, son
capaços de morir. En un gest instintiu
però admirable. Tal vegada hi ha en la
seva estructura genètica una també
misteriosa crida a preferir l’espècie a la
vida individual. Em sembla una
meravellosa paràbola del que, després,
en un grau més intens d’evolució,
passa entre els humans. Una primera
petjada de la divinitat que a l’hora de
la creació ha anat deixant petites
espumes de la seva presència trans
cendent, però present al cor mateix de
la realitat.
Transcendència no significa que per
a arribar a ser el que podem ser sia
necessari abandonar el nostre món per
assumir un més enllà del qual no
sabem res, ni en disposem, fora del
que dicta la religió de torn. No. Trans
cendència voi dir que la persona hu
mana posseeix la possibilitat d’anar
sempre més enllà, en una recerca lù
cida i joiosa que l’empeny a no deixarse tancar mai dins el cercle estret del
que controla amb la tecnologia, la
ciència o les diverses formes de
pensament elaborades en el curs de la
historia precisament per donar raó de
tot allò que acaba per escapar-se’ns de

les mans. Transcendència és, en defi
nitiva, un element, i no el menys
important, de l’estructura de la per
sona humana. Renunciar-hi em sem
bla sols possible per un acte de
llibertat tan transcendent com l’afirmació de la transcendència, perqué
suposa negar una cosa de la qual hom
té experiència quotidiana, en el sentit
que hem dit.
Així, dones, arribem a una primera
constatació: la capacitat d’estimar sen
se límits forma part de les possibilitats
constitutives de la personalitat hu
mana.
I estimar suposa, com la seva
condició de possibilitat, la llibertat.
No hi ha amor sense llibertat. Perqué
l’amor, per definició, és un acte de
llibertat.
D’aquesta manera, será possible
estimar o no estimar. Ho decidirá cada
un. Consciemment o inconsciem
ment. Amb lucidesa o deixant-se
encisar per qualsevol de les altres
propostes que la historia personal i
social ens posa al davant. Tan mis
terios resulta que algú doni la vida per
amor com, desgraciadament, que
tantes i tantes persones es tanquin a
l’amor i matin en Hoc de crear vida.
Totes dues coses son possibles, no ho
oblidem. I totes dues s’originen en la
llibertat.
De la mateixa manera, será resultat
d’un acte de llibertat posar en relació
la nostra capacitat d’amor sense límits
amb Algú que reconeixem com l’Amor. O negar tota referèneia extra
mundana al fet d’estimar sense límits.
Deia un autor dels nostres dies que la
gloria de Déu és l’existéncia de l’ateu.
I ho deia amb tota raó. Perqué és
l’homenatge màxim al respecte sublim
de Déu per la llibertat de l’home. Tal
vegada sigui aquí on es pot trobar la
resposta completa a la qüestió inicial
d’aquest article. No seria Déu l’Amorsense-limits si no fos capaç d’estimar
fins i tot qui nega radicalment la seva
condició de Déu-Amor. I, tal vegada
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forçant la nostra consciència del
misteri, podríem arribar a dir que Déu
s’alegra en el seu dolor divi de la
llibertat de qui el nega.
I aquí trobariem la nostra gran sort:
Déu existeix perqué els homes i les
dones som animais que poden estimar
sense límits. Perqué Déu és l’Amor. I
prou. Alguns treuen con a conseqüència d’aquesta preciosa característica de
la humanitat el fonament de la seva
creença en el Déu-Amor. Llegeixen la
vida des d’aquesta perspectiva.
Acullen l’acollida de Déu. S’obren al
testimoniatge aclaridor de Jesús de
Natzaret, el Déu-amb-nosaltres. I,
posant els ulls en el seu crit a la creu,
es deixen prendre per la força última
de l’Amor. Són els creients, la funció i
la missió deis quais en el mon no és
considerar l’amor el seu patrimoni
exclusiu, sino ser signes de la connexió
entre l’Amor i l’amor. I aixi possibilitar la relació fascinant de la persona
amb el seu Déu: un plus de cons
ciència que fa més intensa la félicitât i
empeny a continuar estimant, quan la
vida ho fa difícil, des de la joia de la fe.
Al cap i a la fi, continua essent ben
cert allô de Joan Crisôstom: a la pre
gunta de l’ateu, «qui és Déu», només
és possible respondre: «Aquell que
estima la meva ánima!»
Responsable de l’Amor en el mon,
podría ser una bona defínició de cristià. La quai cosa suposa parlar de Déu
d’una molt determinada manera, que
no sempre és la que es fa présent en el
llenguatge de la religió. Vet aquí una
tasca ineludible en aquest temps
nostre de final de mil-lenni.<

Jordi Llimona
LA PARAULA REBEL
per

Miquel-Lluís Muntané

Si calgués, no costaría gaire de presentar una nòmina àmplia de religiosos
compromesos amb la societat i amb el temps que els ha tocat de viure. En
tot cas, ara i aquí, jo no deixaria mai d'incloure-hi el caputxí Jordi Llimona
i Barret. Teòleg, autor de nombrosos Ilibres d'assaig i de narrativa,
estudios de les minories lingüístiques i nacionals, el pare Llimona fa molts
anys que fa sentir la seva veu sovint crítica, sempre lúcida i coherent, a
l'entorn dels problèmes que afecten el batee col-lectiu del país. Quan
enraona —amb la convicció de qui ha reflexionat abans llargament sobre
allò que diu—, adopta una expressio seriosa, que a moments pot semblar
gairebé severa, però que tot de sobte s'illumina amb un somriure
bonhomiós, fins i tot tendre. Al caient d'una tarda encara fresca de
primavera, mentre passegem pels camináis de l'hort del convent, entre els
arbres fruiters que comencen tot just a reverdir, Jordi Llimona desgrana
per als lectors de «Serra d'Or» els seus records, les seves inquietuds i les
seves esperances.

—Com va ser la vostra infantesa?

—Vaig néixer a l’Eixample, encara
que vaig viure a Horta fins a la guerra
—l’any 30, esperàvem que s’inaugurés
| el convent del Centre d’Estudis deis
salesians; després vaig anar a un
col-legi que portaven uns germans, no
sé si eren maristes, i, en acabat, va
venir la guerra. Va ser després d’aI quella tragèdia col-lectiva, davant de la
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situaciô d’empobriment cultural i
moral en què es trobava el pais, que
vaig començar a pensar a fer-me
religiôs. Cercava l’absolut. Aixô no vol
dir que dintre de la meva vocaciô no hi
hagi influèneies sentimentals, com pot
ser la coneixença d’algun monjo,
determinades lectures, coses que et
van entrant. A més a més, a casa de
l’avi hi havia una certa inclinaciô, una
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certa estimació per Montserrat, per tot
el que significa Montserrat. Així i tot,
vaig decidir fer-me caputxí i cree que
ho he encertat. De primer, a casa els
va saber una mica de greu que em fes
frare, pero aviat ho van entendre i em
van fer costat. De fet, la meva era una
familia católica, pero no ho vivien amb
una devoció especial, ni tampoc no hi
havia cap antecedent de vocació
religiosa.
—Quins records teniu d'aquells
anys de la primera postguerra, que
us va agafar en plena adolescencia?

—Sí, la guerra em va agafar que
tenia dotze anys, quan es va acabar en
tenia quinze i quan en tenia dinou em
vaig fer frare. La meva adolescencia va
ser més aviat mancada. De vegades
féiem una excursió amb els companys
de curs, algún cop anávem al cinema...
El que passa és que dins de la meva
familia sempre hi havia un ambient
d’una certa altura intel-lectual. Hi
havia una colla que anomenaven «la
colla deis artistes», que es reunien
periódicament, i jo hi prenia part. En
Xavier Montsalvatge també hi participava. També hi havia escriptors,
alguns es movien a l’entorn de «Des
tino», i jo també hi estava vinculat. Així
vaig anar coneixent gent i vaig teñir la
possibilitat de participar d’una certa
vida cultural que altrament no hauria
tingut a l’abast. L’ambient general,
aquells anys, era advers per a tot el que
fos la cultura catalana. De mica en mi
ca, van poder comentar a publicar al
gún Uibre de la «Bernat Metge», alguna
cosa de poesía, més endavant «Germinabit», «Serra d’Or»... Les escletxes
eren poques i costaven molt d’obrir.
—De l'afirmació que a vegades s'ha
fet —i hi ha hagut un cert debat
públic a l'entorn d'aixó— sobre la
complicitat de l'Església amb el
franquisme, qué en penseu?

—Bé, aixó s’ha de situar, perqué les
coses, tretes de la seva situació, es
desorbiten. Es cert que l’Església va
teñir una complicitat amb el fran
quisme. Va haver-hi, pero, excepcions
vitáis, com la del cardenal Vidal i Barraquer, com la del bisbe base Mugica,
i com d’altres personalitats religioses...
Pero la majoria deis bisbes espanyols
van signar aquella declaració i aixó els
va marcar. Després, certament, van
col-laborar amb el franquisme no
d’una manera política, pero sí d’una

manera que deixava entendre que eren
aliats. A en Franco se li va donar carta
blanca... Ara, aixó s’ha de situar. Del
cantó de la República, mataven molts
sacerdots. Cal comprendre, dones,
que algunes persones s’inclinessin per
aquells que no sols els respectaven,
sino que, a més, els protegien. Però les
relacions no eren gens agradables i hi
havia unes tensions enormes. Els qui
ho vam viure ho sabem molt bé. En
conjunt, la clerecía catalana no era ni
franquista, ni espanyolista. Parlo de la
clerecía catalana, els bénédictins, els
caputxins, els escolapis, etc. Jo estic
conforme que s’ha de demanar perdó
per tot. Ja ho vam fer a l’Assemblea
Conjunta. Demanàvem perdó per no
haver sabut portar la pau enmig d’una
guerra. Però també n’haurien de de
manar els altres per tots els que van
matar. Per tots els innocents assas
sinats, per totes les esglésies cremades,
pels capellans perseguits... Centenars,
milers. Que l’Església demani perdó,

«Sóc partidari que
tinguem tota la
sobirania necessària
per a mantenir-nos
com a poblé, com a
cultura
independent.»
d’acord. Pero que demanin perdó
també els de la FAI, la CNT i alguns
deis socialistes i de l’Esquerra Repu
blicana. Tots els que eren al govern,
que segurament no volien aquests
crims, pero no van teñir el coratge o la
capacitat d’impedir-los. Així que, o
enterrem el passat i tirem endavant
amb unes formes que siguin respectuoses per a tothom, o de perdó n’han
de demanar tots els sectors que van
estar involucrats en aquella guerra
esgarrifosa i en les seves conseqüéncies.
—Es pot avanzar cap una estructura
de l'Església catalana?

—Es molt difícil, pero si ens ho
proposem i hi insistim, pot ser que,
anant per un camí o per un altre, algún
dia hi puguem arribar. Ara, de mo-
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ment, es farà aquesta mena de
provincia autònoma —de fet, l’Església catalana ja funciona així. Jo cree
que hem de tenir una conferencia
episcopal... Som diferents i aixó és una
evidèneia. N’hi ha prou de llegir la
premsa d’aquí i la premsa de Madrid.
Hi ha una altra mentalitat, un altre
estil de fer les coses. Per tant, és logic
i és just que aqüestes diferencies es
reflecteixin en les organitzacions eclesiástiques, igual que en les politiques i
les socials. Hi ha d’haver una via que
permeti l’expressió d’aquesta diferen
cia.
—Qué manca a la vida pública
catalana?

—D’entrada, l’autonomia és una
forma de descentralització adminis
trativa, però d’autonomia política no
en tenim gens. Bé, ara tenim a les
mans una cosa important, que és l’ensenyament. En aquest terreny hi ha
una major autonomia que la que hi
havia durant la República i aixô és un
avantatge. Però, en canvi, no podem
disposar del nostres diners, i això em
sembla una limitació molt greu de
l’autonomia. Pel que fa a la llengua,
per exemple, la situació em sembla
preocupant en molts aspectes, i,
encara així, ja veieu els esgarips i els
escarafalls que fan alguns sectors quan
tot just s’intenta avançar una miqueta.
Els instruments que tenim no són
suficients per a mantenir-nos com a
poblé; per tant, hauriem d’anar cap un
aprofundiment en els aspectes nacionals. La Constitució tampoc no és que
m’agradi gaire, però hi ha alguns
aspectes que podien haver estât inter
pretáis d’una manera més àmplia i, en
canvi, han estât interpretáis de la
manera més restrictiva.
—Tal com van les coses, els vents
que bufen al món són favorables o
desfavorables a les minories nacionals?

—El món va cap a unions més
grans, però també va cap a una regionalització, perqué els governs centrals
no ho poden abraçar tot. I això avui en
dia s’accepta plenament, en el camp
politic i en el camp economie. Llavors,
dintre d’aquesta perspectiva, hauriem
de trabar el nostre Hoc, que seria din
tre d’Europa, evidentment, però hau
riem de ser sobirans de la mateixa
manera que ho són Bèlgica o Dina
marca, aqüestes nacions petites. Ja
sabem que en moites coses estarem
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mediatitzats per les nacions més grans,
però mentre tinguem la nostra sobirania podrem determinar quina és la
llengua que realment es parla. Però no
ens han d’imposar res; si se’ns impo
sen, ens maten. Per aixó sóc partidari
que tinguem tota la sobirania neces
sària per a mantenir-nos com a poblé,
com a cultura independent. Es un dret
que tenim. Tothom té dret a allò que
és necessari: a un sostre, que és el
territori; al treball, que és l’economia;
i a un ensenyament, que és el manteniment de la nostra cultura.
—El fenomen de la immigració
procèdent de països del tercer
món, que es va donant amb força a
Europa, incidirá en la societat
catalana els propers anys?

—No comptarà tant per a la
llengua. El problema de la llengua em
preocupa més en relació amb certs
castellanoparlants que viuen aquí i
que hi tenen una actitud d’indiferéncia, si no de franca hostilitat. Amb
els immigrats africans, per exemple,
aquest problema no es dona, perqué
pertanyen a una cultura molt diferent.
Jo sóc partidari de restringir la im
migració i de potenciar seriosament el
desenvolupament deis països pobres.
De fet, la gent no se’n va de casa per
gust. En aquells països el que s’ha
d’exigir són tres coses: una, lluitar
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«No es pot
prétendre sotmetre
un poble amb una
legislacio imperialista
com la que hi ha a
Espanya.»

contra la corrupció; segona, saber
treballar i començar per baix: formar
bons fusters, bons mecànics, bons
mestres...; i tercera, un control de la
natalitat. Són els tres punts que s’han
d’aconseguir. Si s’acomplissin, el nivell de vida d’aquells països pujaría
sensiblement. El que ha passât a Algèria, per exemple, és que tothom ha
viscut a l’entorn del petroli i han
descuidat el camp, que és la base de
l’economia. I també caldria, és ciar, no
barrejar contínuament la religió en
tots els àmbits de la vida quotidiana.
—De fet, durant segles, Europa
també confonia l'autoritat religiosa
i la política...

—D’acord, però ja fa molts anys
que vam arribar a un estadi de com-

prensió del món per mitjà de l’observació, per mitjà de la ciència, i de la
religió com una opció de vida personal
que es pot comunicar, però mai
imposar. I no pot ser la base d’una
constitució politica, per exemple. En
canvi, hi ha països completament
regits per integrismes religiosos
furibunds,
que
a
més
són
completament bel-ligerants respecte
d’aquells que no participen de les
seves conviccions. Fa poc vaig veure
per televisió un reportatge sobre el
costum d’extipar el clitoris a les nenes
i vaig quedar escruixit. El respecte a la
dignitat humana és un valor que ha
costat molt de fer avançar i no podem
renunciar-hi de cap manera.
—Si us comprenc bé, vós poseu
determinats limits a allò que s'anomena el relativisme cultural...

—Alguns d’aquests pseudoprogres
que defensen el relativisme cultural
encara són més babaus que la dreta.
Tothom té dret de desenvolupar el seu
jo i de viure segons el seu univers
mental. Tothom té una identitat, sigui
la que sigui. El fet de tenir una iden
titat i voler mantenir-la és una cosa
correctissima. El que no podem per
mette és que la identitat sigui agressiva respecte a un altre, que algù
vulgui fer-nos, tant si com no, igual a
eli. Què volen fer, un món clonat?
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Criden contra la identitat i contra els
essencialistes, però són els més
essencialistes del món! Llavors, alguns
d’aquests progres retreuen, a la religió
católica, que hem estat tancats,
regressius —i tenen la seva raó, no ho
nego—, però sembla que no saben o
no volen veure tot el que hi ha de
retrógrad, de violent i de rígid en la
religió musulmana.

—Vós, que també teniu una faceta
d'escriptor i que seguiu el pois
cultural del país, quin diagnostic
feu de l'estât de la nostra cultura?

—Hi ha gent que diu que estem en
una època grisa i que no hi ha
personalitat creativa, però jo no ho
crée pas. Tenim bons artistes, bons
pintors, bons músics. N’hi ha uns
quants, i n’hi ha de joves, que aixó és
important. El teatre va força bé, el
cinema no gaire. I, quant a escriptors,
Déu n’hi do deis que hi ha. Ara, jo els
recomanaria, ais novel-listes i ais
poetes, que no es deixin portar pel
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carni fácil de l’estripada i
de l’erotisme. I no die que
no hi hagi bones novel-les
amb un fort component
eròtic, però l’erotisme és
bonic quan hi ha un punt
de respecte i d’intimitat.
Jo recomanaria als nostres
escriptors que defugissin
la grolleria. D’altra banda,
la literatura també topa
amb les limitacions de la
nostra llengua; això és una
realitat que no podem negligir-

—Pel que fa a l'Església católica —l'església oficial, per dir-ho així—, qué
en penseu?

—No estic d’acord amb la línia que
porta i de vegades fins i tot perdo
l’esperanqa que pugui arribar a canviar, perqué és una estructura que se
succeeix a si mateixa: els bisbes els
nomena el papa —cosa a la qual no té
cap dret, perqué hauria de ser la
comunitat de cada diòcesi, com era al
comenqament—, els cardenals els
nomena el papa i el papa és nomenat
pels cardenals. I així tot queda a casa.
L’Església s’ha anat centralitzant i s’ha
anat fent cada cop més autoritària.
Fins que no fem una Església que siguí
més participada, més comunitària, fins
que no s’estructuri en els tres poders:
l’executiu, el legislatiu i el judicial,
l’Església será una dictadura de les
més fortes que hi ha, de les més
controladores. L’Església ha anat
agafant cada vegada més i més poder.
I aquest afany de poder, aquesta
voluntat d’intervenir en els afers
temporals, no ve de Déu, no es troba
ais Evangelis ni era pas així a l’Església
primitiva. Hi va haver un moment
dolf, un moment d’esperanqa amb
Joan XXIII i el Concili, però després
van teñir por i es van fer enrere, no van
acabar d’aprofundir en la reforma que
calia.
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—Les obres que es fan
aquí en castellò són
cultura catalana?

«L'Església s'ha anat
centralitzant i s'ha
anat fent cada cop
més autoritaria. Fins
que no fem una
Església que siguí
més participada, més
comunitària, (...)
l'Església será una
dictadura de les més
fortes que hi ha, de
les més
controladores.»

—No. Són llengua cas
tellana i cultura castellana.
Algunes potser están imbuïdes d’un cert esperit
catalá, si es voi, però for
men part d’una cultura
castellana. Hi ha persones
que no saben —o no
volen— trobar-se amb la
cultura d’aquí, i, com que
no s’acaben de sentir cómodes, llavors reaccio-nen
de tant en tant amb aqües
tes manifestacions de des
contentan! ent... El que jo
cree és que només hi ha
una llengua propia de Catalunya. Que
tothom té dret a parlar la que vulgui, i
que és bo saber com més llengües
millor, però la llengua de Catalunya és
la catalana, la que parlaven els nostres
avantpassats... Com he dit al llibre
L’hora deis pobles, cap immigració no té
dret a suplantar o a eliminar la
cultura, el poblé, la llengua... No es
pot prétendre sotmetre un poblé amb
una legislació imperialista corn la que
hi ha a Espanya, o fent-lo víctima
d’una continua pressió intimidatòria.
El rise és real, no solament per a la
llengua, sino per a tots aquells trets
que ens caracteritzen com a poblé. I,
no ens enganyem, a molts d’aquests
que avui parlen d’igualtat i de to
lerancia, si la nostra llengua i la nostra
cultura desapareixien, no els sabría
gens de greu i no bellugarien ni un dit
per evitar-ho.<
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L'Església davant el Conseil
Valencia de Cultura
PER VlCENT PlTARCH

ingú no s’ha d’estranyar que valenciana continua sense disposar de
faci memoria aci que, entre l’autoritat investida amb els avals insvalencianes i valencians, el cas titucionals pertinents que reguli el
de la llengua ha esdevingut un procés
pou de codificació de la llengua
inexhaurible de sorpreses i sotracs, propia i, dones, ostenta el récord opro
cada dia. N’és una mostra, sense anar bios d’ésser Túnica entitat administra
més lluny, l’encárrec que el Conseil tiva del nostre entorn politicocultural
Valencià de Cultura ha rebut del que té deixada de la má de Déu la
govern del país d’elaborar un dicta llengua que, en l’ámbit legal, és
men sobre la situació actual de la proclamada com a propia d’aquesta
normativització del català per aqüestes societat. Fóra bo que paréssiu esment
latituds. El factor sorpresa que hi en el seguit de contradiccions —i de
representa aquest exemple s’acumula sorpreses— que s’acumulen en les rea un altre episodi que, d’entrada, feréncies que acabo d’anotar.
també ha de desconcertar, i que ha
Siguí com sigui, el Conseil Valencia
protagonitzat un grup formidable de de Cultura s’ha posat de moda fins al
preveres valencians, els quais han punt que acaba d’ascendir al cim de la
decidit de dir-hi la seva, davant l’alta Popularität als mitjans de comuniinstància de la Cultura que presideix cació. Aquesta posició, segons tots els
el senyor Grisolia. Com és sabut, en indicis, va arribar a temptar el mateix
aquest punt de la historia, la societat monsenyor Reig Pía Juan Antonio, tal
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com ell confirma), bisbe de la diòcesi
de Sogorb-Castelló. De fet, aquest
senyor mitrat es va deixar atrapar pel
cesarisme del president Zaplana, el
qual va nomenar-lo membre del
Conseil Valencià de Cultura, precisament en aquesta hora en qué la
institució ocupa els primers plans de
1’actualitat política, gràcies al conflicte
lingüístic.
Ignoro si el bisbe era conscient de la
funció que hi assumia de transmissor a
la seva diòcesi d’un seguit de prevencions —de desercions— envers el
català que, sens dubte, tenen una certa
clientela al centre del país, però que
no han pogut obrir-se pas en terres de
jurisdicció de monsenyor Reig. Sí que
ha circulat, de tota manera, que el
nostre prélat —fill d’una comarca
profunda valenciana, el Comtat— ha

CRIDA ALS ESCRIPTORS JOVES

Ì

«SERRA D’OR» FA UNA CRIDA ALS ESCRIPTORS QUE NO TINGUIN MÉS DE TRENTA
ANYS I ELS INVITA A COL-LABORAR A LA REVISTA:
a- amb reportatges de tema lliure.
b- amb articles que precisin algún dels problèmes culturáis amb els quais el nostre poblé
ha d'enfrontar-se.
c- amb articles que aportin una avaluado crítica, original i raonada, d'alguna obra catalana
del segle XX (literatura, música, pintura, arquitectura, cinema, etc.) o d'un autor també
del nostre segle.
Els originals, inédits i d’una extensió de 5 a 7 fulls holandesos mecanografiats a doble espai (de 2.100 espais cadascun
com a maxim), hauran d’ésser enviats en quatre exemplars signats, amb el nom i l’adreça de fautor i una fotocopia del
document d’identitat, a «Serra d’Or», apartat 244, 08080-Barcelona, abans de 1’1 de desembre. Entre els originals
presentats, el jurat —constituit per Albert Manent, Josep Massot i Muntaner, Marta Nadal, Zeneida Sarda i Jordi
Sarsanedas— en triará un per a cadascuna de les tres opcions, que «Serra d’Or» publicará i pel qual pagará 40.000 ptes.
També podrá aconsellar la publicació d’altres originals, els quais, si reaiment apareixen, serán pagats d’acord amb les tarifes
vigents a la revista. Ea tria del jurat será feta conèixer dins el número de gener de 1999 de «Serra d’Or». La revista agrairà
els autors que, si el tema escollit ho permet, acompanyin llurs escrits amb material grafie adient per a ildustrar-lo.
Pel que fa a l’opció a, creiem que no és inútil precisar què entenem per reportatge. El reportatge és un text en el qual es
reflecteix, d’una manera directa —o que ho sembli—, l’experièneia d’un contacte personal amb una realitat concreta,
especialment humana. La utilització de fonts escrites no hi ha d’ésser preponderant ni vistent i cal defugir-hi l’abstracció
i el to que escati a l’assaig.
D’altra banda, en l’opció
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posât entrebancs a l’ús del català en
instàncies significatives de la diòcesi i
sent debilitats manifestes envers el
blaverisme i d’altres vel-leïtats de la
caverna social. Tot plegat va provocar
una contestació popular —encapçalada
per sectors del cristianisme compromès
amb el seu poblé— del monsenyor, la
qual va portar-lo a dimitir del Conseil
Valencià de Cultura. L’episodi, d’altra
banda, ens ha fet rumiar a més d’un
que, per a properes ocasions en què
se’ns torni a plantejar la reivindicació
de bisbes valencians, potser haurem
d’optar per un altre eslògan, del caire,
posem per cas, de «Volem bisbes
africans!», els quais ens poden garantir
millor que monsenyor Reig les
atencions elementáis envers la llengua
i altres tribulacions que arrossega
aquest poblé nostre.
El cas és que la contestació del
bisbe ha ultrapassat els llindars del veïnat i ha estât compartida per un
segment força representatiu del clergat
diocesà, un detail que, al meu enten
dre, constitueix tota una fita en la
historia contemporània del País Valen
cià. Val a dir que la contestació deis
sacerdots ha estât exemplar, respectuosa i exposada en termes indirectes,
però lúcida i contundent. No s’han
adreçat de manera personal ni oberta
al seu prélat —en tot cas, vull entendre
que al punt de mira d’aquests
sacerdots hi ha el conjunt deis bisbes
valencians—, sino que l’han plantejada com a «Informe sobre el valencià»
que han tramés al Conseil Valencià de
Cultura. Preveres de la diòcesi de Sogorb-Castelló, per descomptat aquells
que comparteixen amb generositat la
noble causa de la llengua —aixó és, que
han optât perqué la parla de valencianes i valencians continui véhiculant
també la paraula de Déu—, es reconeixen «especialment sensibles al
nostre llegat cultural i lingüístic» i
reivindiquen la condició de «filis
d’unes comarques profundament aferrades a la llengua deis pares, hem
heretat un cert orgull del nostre
patrimoni cultural i científíc»; en
definitiva, se senten «solidaris de tot
aquest bagatge cultural que honora la
ciutat i les comarques de Castellò,
com a lloc de trabada i comunió, punt
on es produí la tan desitjada pau
lingüística».
Es ben de doldre que en aquesta lucidesa i aquest compromis que manifesten els preveres de la diòcesi de
Sogorb-Castelló no hi participi l’epis-

copat del país. Una tal manca de
Sensibilität envers una qüestió tan
cabdal com la llengua del poblé em
porta a recelar que els nostres bisbes
no es mereixen la mitra que han rebut.
En el cas concret de monsenyor Reig
Pía, em dol haver de reconéixer que no
s’ha distingit per la fidelitat a la pauta
de capteniment envers la llengua i la
cultura que els seus predecessors havien marcat, amb una conducta
dignissima i exemplar; hi ha fet mar
rada, en menysprear les petjades que li
van traçar tant monsenyor Cases i
Deordal, com monsenyor Pont i Gol,
el pastor inoblidable que va inaugurar
(l’any 1960) aquesta diòcesi jove de
Sogorb-Castelló. Ara mateix no puc
estar-me de recordar les simpaties
amb qué monsenyor Pont i Gol va
rebre el II Aplec de la Joventut del País
Valencià (Alcoi, 1961) o l’entusiasme
amb qué saludava el primer programa
de ràdio en català, «Nosaltres els va
lencians», que fèiem a la seva diòcesi:
«només el fet d’obrir camins per a
normalitzar i fer acceptar allò que és el
nostre gran valor col-lectiu com a poblé,
és traballar en la finia del dret i de les
coses nobles», ens escrivia l’any 1974.

I

PENSAMENT

Justament en la línia admirable que
ens havien assenyalat els primers
bisbes de la diòcesi s’arrengleren
aquesta colla de sacerdots que, davant
el conflicte lingüístic valencià, també
han volgut dir-hi la seva, fins i tot
davant el Conseil Valencià de Cultura;
i ho han fet amb una veu clamorosament discordant respecte del
silenci —aixó és, la inhibició i la
complicitat— que hi adopta com a
norma el col-legi de bisbes. Sens
dubte, la iniciativa del clergat castellonenc trenca una inércia —sovint,
una connivéncia amb els poderosos—
histórica, i obre, dones, noves pers
pectives a l’Església valenciana. Una
Església que —també tot s’ha de dir—
ha tingut sacerdots de la talla del
canonge Espasa i de mossén Vicent
Sorribes i Gramatge, i ara mateix rep
l’empenta coratjosa d’iniciatives com
«Saó» i «Pentecosta», i de moviments
com l’Associació bisbe Climent o el
Fòrum Cristianisme i Món d’avui.
Sospito que aquesta Església s’ha
guanyat l’autoritat moral sufícient per
a poder alliqonar, també en la parcel-la
de la llengua, el Conseil Valencià de
Cultura.♦
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El Premi d'Honor
DE JORDI RUBIO A JOAQUIM MOLAS
PER Jordi Castellanos
l primer Premi d’Honor de les quanta i ais primers seixanta, l’home
Lletres Catalanes va ser per al que va oposar-se a la tímida contimestre i doctor Jordi Rubio i nuïtat, que va actuar amb el convenciment que calia rompre amb les coses
Balaguer. Ara, molts anys més tard,
gairebé trenta, recau en un altre tal com havien quedat fíxades des de la
doctor i mestre, Joaquim Molas. Des resistènza i que calia optar per una
de la perspectiva de la historia de la actitud més agressiva que connectés
literatura, el fet mereix un comentari.
amb la modernitat. Després, com a
Rubio pertanyia ais homes que van docent, com a editor, com a univer
organitzar les infraestructures cul sitari, ha creat i consolidat estructures
turáis del país (Institut d’Estudis perqué s’anés fent realitat una Ca
Catalans, Biblioteca de Catalunya, talunya potser no tan ideal com la
Universität Autónoma, etc.) com a somniada d’altres temps, però vivent i
fonament d’una cultura científica, prestigiada.
Professional, rigorosa. Amb el premi se
L’historicisme, la dimensió social i
li reconeixien els mérits de resistent i, cultural que Rubio havia donat als
sobretot, era el símbol d’una conti- estudis literaris, entre d’altres refe
nuïtat. Molas, deixeble de Rubio, se rents, havia propiciat l’evolució de
situa en la mateixa línia pero amb una Molas cap a posicions més agressives,
diferencia: va ser, a fináis deis cin- en un esforç per a tornar a situar la

E

BIBLIOTECA SERRA D’OR

cultura i la literatura catalanes en la
historia: des del marxisme —un mar
xisme genéric, deia algú— i amb tot
un programa, el Réalisme historie; i,
d’aquest, cap a l’esforç per a
consolidar un espai més o menys sólid
i eficaç de lluita per la cultura. Rubio i
Molas: dos programes potser en
determinats moments aparentment
contradictoris, pero, a la llarga, amb
moltíssimes afinitats. Al capdavall, són
dues cares d’una mateixa moneda: el
compromis amb una cultura que han
intentat d’entendre i d’explicar, d’assumir vitalment i de convertir-la en
l’eix de les seves preocupacions o re
flexions amb tot el rigor professional.
Perqué la ñama sagrada, potser útil en
algún moment, no garantía la supervivéncia: calía fer, del simulacre, una

N O V E T AT S

Vers una pedagogia amb rostre
VALENTI FEIXAS, FRANCESC-XAVIER MARÍN, JOAN-CARLES MÈLICH,

FRANCESC TORRALBA I LLUÍS DUCH

Recerca d’un nou llenguatge pedagogie que permeti apropar-se al misteri de l’alteritat,
tot preservant-ne la transcendència i l’exterioritat. Una pedagogia de l’esperanga,
perqué cal esperar que finalment ni el mal ni la mort no tindran la darrera paraula.

Traces d’excursionistes (CEC)
VICENT PITARCH
Una invitació a encetar el camí de la reflexió i de la recerca en la dinámica que impulsa
-d’engá deis anys foscos de la dictadura franquista- els centres excursionistes del País
Valencia. El món de l’excursionisme valencia ha jugat un paper clau en la formació deis

trets democrátics i alhora en al sensibilització envers la personalitat nacional.
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JOAQUIM MOLAS REP, DE MANS DE JOSEP MILLAS, PRESIDENT
D'OMNIUM CULTURAL, LESCULTURA QUE SIMBOLITZA EL PREMI
D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES.

cultura real, viva, actual, capaç de respondre ais reptes de la modernitat; és a
dir, cultura, aixi, sense més. I aixô volia
dir institucions, instruments, eines...
Tots dos es van dedicar a crear-ne.
Els diferencia una altra cosa: Rubio
va rebre el premi ja molt gran. Era una
figura venerable i plenament respec
tada. Molas es troba encara en plenes
facultats (tot i que el dia que se li va
concedir el premi semblava que fes tot
el possible per dissimular-ho, amb un
ull mig de vellut) i li resta corda per
estona i em sembla que tenim dret a
demanar-li que faci tantes coses que ja
hauria d’haver fet i tantes d’altres que
té en projecte. Haver rebut el premi en
aqüestes condicions té avantatges i
desavantatges. Sobretot en aquest
pais, on s’acostuma a valorar la gent
quan ja és inútil i no pot fer ombra a
ningú (encara millor si ja s’és mort).
Molas té la sort d’obtenir el premi
quan encara no s’ha creat el consens
entorn de la seva figura. I aixô, a més
de ser indicatiu, és bo, perqué vol dir
que allô que ha estât, allô que ha fet,
allô que ha escrit, encara té prou
acidesa per a molestar moites de les
suficiències d’aquest pais.
Abandono, ni que sigui per un
moment, la comparació amb Rubio:
cadascú en el seu camp va exercir una
enorme influència, perô tota com-

I
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UN MOMENT DE L'ACTE DE CONCESSIO DEL PREMI D'HONOR DE LES LLETRES
CATALANES A JOAQUIM MOLAS I BATLLORI. D'ESQUERRA A DRETA, AVEL-LÍ ARTÍSGENER, JORDI SARSANEDAS, JOAN TRIADÚ, JORDI-PERE CERDÀ, JOSEP BENET,
MIQUEL BATLLORI I JOAQUIM MOLAS.

paració, en aquest terreny, és relliscosa
i probablement injusta. Limitem-nos a
Molas: ha estat, cal dir-ho clarament,
un deis intel-lectuals que més impacte
han provocat en la vida cultural i lite
raria catalana deis darrers cinquanta
anys. Un impacte controvertit, pero
alhora molt diversificat: en la creació
literaria, en l’organització de la cultura
i de l’ensenyament, en el món edito
rial, etc. Com explicar-la, aquesta gran
influencia? Molas no és de familia
burgesa ni ha tingut (com a mínim fins
aquests darrers anys) grans institu
cions al darrere. Ben poques coses li
van ser regalades. Potser, la sort de
bons mestratges, com ell mateix ha
remarcat. La seva influencia caldria
cercar-la, sobretot, en el seu progra
ma, sempre explícit o obert a l’acció
col-lectiva. Ha vist la cultura i la
literatura com a peces d’un tot, com a
part d’una societat, i és segons aquesta
societat que ha actuat, des deis anys
d’estudiant fins ais actuáis, de professor, passant per tota l’etapa de crític
militant deis anys seixanta. No sé,
dubto, que el seu cas sigui gaire tipie,
gaire representatiu —parlo en termes
lukacsians. El «seu» poder, tan temut i
bescantat, em fa l’efecte que no ha
estat res més que una presa de posició
clara i explícita, programática i, dones,
desafiant, que, óbviament, peí sol fet

d’existir, desqualificava altres posicions. I prou.
Aquest Molas organitzador, activis
ta, ens és, en part, desconegut. Sabem
moites de les coses que va fer i ell
mateix s’ha explicat, en entrevistes, en
llibrets tan eloqüents com Una cultura
en crisi o, ara més recentment, Frag
ments de memoria. S’ha explicat, les
seves idees, les seves crisis, la seva
evolució, però de vegades les seves
explicacions semblen con una cuirassa
ideològica que no sé si ens satisfà
suficientment. Algún dia, algù que no
se l’acabi de creure ens el «desconstruirà». El convertirà en objecte
d’estudi com ell mateix ha fet amb
tants d’altres. I ens el retornará, vigent
encara. Em temo, però, que tot aixô va
per llarg. Entretant, però, li demanaríem que escrivís. En Joan-Lluis
Marfany parlava de totes aquelles
actuacions de Molas que «van consistir
en converses, gestions i actuacions que
no han deixat rastre escrit». Parlant
amb ell, sorprén sempre la precisió
deis records, la suma de dades, el sen
tit de la memoria. Moites de les peces
que no tenim i que ens calen, per a
entendre’l a ell i per a entendre el seu
temps. Quimet, ara que (ho dius tu)
t’han fet patum, apanya-te-les com
puguis: reconstrueix-nos la memòria.♦
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Joaquim Molas
PREMI D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES
PER AGUSTÍ PONS

l Premi d’Honor de les Lletres de lector de castellá i de catalá a la
*
Catalanes
s’atorga, segons alió Universität de Liverpool; i del 1961 al
que indiquen les seves Bases, a
1972, de professor als Estudis Uniuna persona que, per la seva obra
versitaris Catalans. Posteriorment, va
literaria o científica, escrita en llengua ser el primer catedrátic de llengua i
catalana, i per la importancia i l’exem- literatura catalanes a la Universität
plaritat de la seva tasca intel-lectual, Autónoma de Barcelona i el 1982 va
hagi contribuit de manera notable i passar a ocupar la mateixa cátedra a la
continuada a la vida cultural deis Universität de Barcelona.
Paisos Catalans. Són unes bases insNo detallaré ara la llista de títols i
pirades en les que determinen la con d’obres publicades peí doctor Joaquim
cessio deis premis Nobel, que també Molas, ámpliament coneguda —i
tenen per objectiu subratllar la reconeguda— en els ambients cienimportancia i l’exemplaritat deis au- tífícs i literaris nacionals i internators i de les obres que premien.
cionals, i de la qual les enciclopédies i

E

JOAQUIM MOLAS HA MENAT, AL LLARG DELS ANYS, UNA INTENSA ACTIVITAT INVESTIGADORA I
CREADORA SENSE DEFUGIR, EN CAP MOMENT, LA PROJECCIÓ ACADÉMICA I CIUTADANA, CÍVICA.

En l’obra literaria i en la tasca
intel-lectual del doctor Joaquim Molas
i Batllori es conjuminen perfectament
la válua literaria i científica i l’exem
plaritat intel-lectual. Nascut a Barce
lona l’any 1930, Joaquim Molas és
doctor en lletres per la Universität de
Barcelona. Del 1959 al 1961 va exercir
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manuals a l’abast del comü dels
ciutadans donen informacio suficient.
El mes interessant, allo que justifica la
decisio del jurat del Premi d’Honor es,
a mes de la välua individual de
cadascun dels treballs i de les investigacions publicades per Joaquim
Molas, la seva voluntat d’abastar els

aspectes més diversos de la historia i
de la realitat literària de l’àmbit
lingüístic català. Si els seus primers
treballs tracten de la literatura
catalana del segle XIII i de la prosa del
segle XV, ben aviat Joaquim Molas
encamina els seus estudis cap a la
literatura contemporània fins a pu
blicar, el 1963, Poesia catalana del segle
XX, intent de reordenació literària
però, també, explicit programa cultu
ral de modernització de la literatura
catalana a partir d’uns pressupòsits
marxistes. Progressivament, les aná
lisis del doctor Molas van assolint un
aire més eclèctic i més fixat en els
valors intrinsecs de cada obra, sense
abandonar mai aquella curiositat pel
coneixement que el situará ben aviat
entre els erudits més destacats en el
camp de la historia de la literatura. Al
moment de la seva màxima maduresa
com a investigador i crític, el doctor
Molas abordará dos dels grans temes
que han marcai la literatura catalana
contemporània com han marcat, en
definitiva, totes les grans cultures: la
literatura popular i les avantguardes.
Si, d’una banda, eli és el gran impulsor
de la revitalització dels estudis
verdaguerians —dotant-los de rigor
metodologie i científic—, d’una altra
dedica bona part del seu treball
individual, i dels equips que dirigeix, a
l’anàlisi de les avantguardes literàries a
Catalunya, sense oblidar la revisió del
XIX —de la Renaixen^a o Segle
Romántic. Paral-lelament, és el direc
tor dels darrers cinc volums de la
Historia de la literatura catalana,
iniciada per Martí de Riquer i Antoni
Comas, que, sense dubte, constitueix,
en el seu camp, l’estudi més complet i
exhaustiu. Fa relativament pocs mesos, el doctor Molas ha publicat uns
primers fragments de memóries on
exhibeix la seva condició d’escriptor
per mitjá d’un conjunt de reflexions,
retrats i, fins i tot, diálegs.
A aquesta ingent activitat in
vestigadora i creadora, cal afegir-hi la
projecció académica i ciutadana, ci
vica, que el doctor Molas mai no ha
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defugit. No em refereixo solament al
seu compromis, ciar i rotund, contra
la dictadura franquista, sino a la seva
deliberada voluntat d’influència cul
tural i social. El doctor Molas ha estât
professor de professors, instigador
d’algunes de les iniciatives éditorials
més ambicioses deis darrers anys,
conferenciant, reflexionador, arquitecte insatisfet de la seva obra, articulador de síntesis que semblaven
impossibles. El seu mestratge s’assem
bla molt al d’aquelles maîtres à penser
que ell va admirar tant —Lukàcs,
Sartre, per exemple— i que van lluitar
per establir el cànon literari i cultural
de la seva época. Ell també ho ha fet
així, amb una ambició de globalitat i
de sintesi molt poc freqüent en àmbits
de dimensions reduïdes com el nostre.
I ho ha fet no sense dificultáis. «Com
qualsevol ciutadà —ha escrit—, el
critic té el dret de tenir crisis, fins i tôt
crisis profundes, i de canviar, de
defensar uns fets i de rebutjar-ne uns
altres. L’ûnic que se li ha de demanar
és coherència interna, honradesa,
rigor.» Justament, el jurât del Premi
d’Honor ha volgut reconèixer, en
l’esforç continuât de Joaquim Molas,
la coherència interna, l’honradesa i el
rigor. Sobretot, tenint en compte que
ha hagut de treballar durant molts
anys, i encara ara, en una precarietat
no buscada; en una precarietat que
feia molt difícil definir horitzons,
formular sintesi, establir paradigmes.
La seva obra té la mateixa ambició que
la de Milà i Fontanals i la de Rubio i
Balaguer, dos deis seus grans mestres.
I l’ha duta a terme, aquesta obra, la va
duent a terme, a partir d’un primer
impuls, d’un primer impuls que ara
costa tant de retrobar: l’impuls de la
lectura. Per aixó, en una anotació al
seu dietari, corresponent al 1991,
escriu: «Si m’ho pregunten, responc:
sóc historiador perqué sóc critic. I sóc
critic perqué he intentât de professionalitzar la meva condició de lector.
Més exactament la passió que, des de
la meva adolescència, he sentit per la
lectura.»
Moites gràcies, doctor Molas;
moites gràcies a tots vostès.4
*
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La literatura
per

Carles Miralles

e la pretensió de la filosofía de la realitat i encara és hora que hagi vist
détenir en exclusiva el conei- —i tant com han contemplat, els
xement de la bondat i de la filósofs!— el ver que volia detenir; en
bellesa; de la certesa del filôsof que
els
aqüestes
condicions, no ha cessat de
altres no veuen, del que és ver, «sino reivindicar el que és ver, el que és bo i
les ombres d’objectes apressats» —i és el que és bell, tantálicament, i ha fet
Plato qui parla—, en deriva que l’altra d’aquest exercici d’amor impossible el
prosa que no és ciència ni historia, la nord de la seva contemplació.
literatura, depengui per sempre de la
Ha acabat que els filósofs, quan
retórica i hagi de colonitzar, privada volen acostar-se al real i al ver, sovint
del ver on fan veure que campen els se’n van a viure a les tendes de la vella
filôsofs, el versemblant i prou.
senyora nómada, la literatura. I és que
Fins la vella poesia, de la quai la filosofía i la literatura, que són
antigament tothom creia que era ver el germanes, foren casades, com abans
que deia, els filôsofs, ara que és s’estilava, amb dos germans, que eren
escriptura, també ella, decideixen que bessons, en tot semblants. Deis quals,
mai no havia dit sino falsedats —si es el marit de la filosofía desaparegué el
compara amb el coneixement que ara dia mateix del casament, i l’altre, el ma
donen les ciències i les arts— o, quan rit de la literatura, se sap que de vegaencara sembla que diu el ver, des conhorta la cunyada, sempre tan
pontifiquen que diu, a tôt estirar, sola. Hi ha qui diu que els dos bes
coses versemblants, i per aixó mateix sons, el desaparegut i l’altre, que és
la troben perillosa. El versemblant malaltís i també practica a voltes la
esdevé així el desti per sempre de la desaparició, no eren sino un.f
literatura.
Per sempre? Hi va haver una época
en qué el versemblant, que tant de joc
li havia donat, feia l’efecte d’haver
d’acabar-se-li, a la literatura. Vella
senyora nómada, la literatura ha hagut
d’anar atendant-se sempre ais marges
de l’espai urbanitzat per la ciència, les
arts i la historia —l’ámbit del real, de
la recerca i de l’experiéncia—, sempre
descobrint nous territoris o tornant a
habitar els que la ciència, les arts i la
historia desertaven.
En la colonització del que no té
explicació, del que no és possible de
fer o del que no és demostrat que hagi
passât mai, en el sistemàtic retorn a les
arrels, a la inexplorada terra on
s’amaguen, li han sortit molts
competidors, a la literatura, forçada a
constantment tornar a definir les seves
fronteres. Mentrestant, a la filosofía
tampoc no li quedava Hoc en l’espai de
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El text que publiquem és el del parlament |
pronunciat en l'acte de proclamado de Joaquim |
Molas com a Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes de 1998, el 10 de juny, al Palau de la |
Música Catalana, de Barcelona
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Joseph Gulsoy, filòleg
per

Carles Riera

e familia armenia, Joseph
Gulsoy —cognom agut, que
alguns col-legues pronuncien
com si fos pía— nasqué a
(Turquía) l’any 1925, pero des de
1949 resideix al Canadá. Havia
comenpat a estudiar enginyeria, pero
aviat se sentí atret per la filología, la
ciencia lingüística que estudia i inter
preta els textos antics. S’interessá per
la filología románica i la hispánica,
que aprengué a les Universitats de la
Colúmbia Británica (Vancouver) i
Toronto, on fou deixeble de George E.
McSpadden. A Xicago, Joan Coromines s’adoná aviat de la válua de

D

JOSEPH GULSOY, INVESTIT DOCTOR HONORIS
CAUSA PER LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA EL
27 DE MAIG PASSAT. D'ESQUERRA A DRETA,
JOAN-ANTON RABELLA, M. PILAR PEREA,
MONTSERRAT ALEGRE, JOSEP MORAN, JOSEPH
GULSOY I JOAN VENY.

PEDRALBES A L’EDAT MITJANA.
HISTORIA D’UN MONESTIR FEMENÍ
Anna Castellano i Tresserra
Una visió apassionant deis orígens i l’evolució al llarg de l’edat mitjana de la comunitat de clarisses del
monestir de Pedralbes, inaugurât el maig de 1327 per la reina Elisenda de Monteada.
L’arxiu riquíssim i quasi inexplorat que conserva l’actual comunitat permet conèixer qui
eren aquelles dones que es van consagrar a Déu, com era la seva vida dins el clos del
monestir, quins lligams van sostenir amb la societat del seu entorn i qué en pensava la
societat.
Amb sobrecoberta a tot color i una rica il-lustració.
En coedició amb L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.
A la mateixa col-lecció:

Jordi Rubio i Balaguer, Vida española en la época gótica.
Montserrat Pagès i Paretas, Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat.
Christian Cuillère, Girona al segle XIV. 2 volums.
Josep Fernandez i Trabal, Una familia catalana medieval. Els Bell-Hoc de Girona.
Ferran Soldevila, Cronistes, joglars i poetes.
Actes del Col-loqui Internacional Tirant lo Blanc.
Lluís To i Figueres, Familia i bereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII).
Andrea A. García i Sastre, Els museus d'art de Barcelona: Antécédents, gènesi i desenvolupanient fins l’any
1915.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
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D'ESQUERRA A DRETA, JOSEP MORAN, JOSEPH GULSOY, MANUEL PÉREZ SALDANYA, JOAN SOLA I
MAR BATLLE. PARANIMF DE LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA, 27 DE MAIG DE 1998.

Gulsoy i l’integrà en els ambiciosos i
ardits projectes del mestre traspassat,
amb el qual col-laborá en el Diccionari
etimologie i complementari de la llengua
catalana (1980-1991) i en VOnomasticon cataloniae (1989-).
Mentre preparava la tesi doctoral,
Gulsoy va comentar a fer enquestes
dialectals per a les obres de Coromines. L’any 1957 sojornà per primer
cop en terres de parla catalana (tres
mesos a Barcelona i tres a València).
Es doctorà en filologia amb l’estudi i
l’edició del diccionari de Sanelo:
Ensayo y diccionario del lemosino y
valenciano antiguo y moderno al caste
llano', la tesi doctoral El diccionario
valenciano-castellano de Manuel Joaquín
Sanelo: edición, estudio de fuentes y
lexicología li fou publicada per la
Societat Castellonenca de Cultura,
Castellò de la Plana, l’any 1964.
L’ajudaren, en aspectes que l’interessaven per a la tesi, els valencians Joan
Fuster i Josep Giner i Marco (o, com
volia Coromines, Josep Giner i
March).
El camp d’investigació de Joseph
Gulsoy comprèn les àrees de gramá
tica histórica, etimologia, topono-

màstica, dialectología i lexicología. A
més de la col-laboració en les obres de
Joan Coromines (per exemple, tot el
text de les lletres N, O, Q i U del
Diccionari etimologic ha estât redactat
peí professor canadenc, com també
són d’ell alguns articles d’altres lletres,
i ha elaborat articles per a l’Onomasticon cataloniae, de manera que
l’obra de J. Gulsoy queda, en gran
part, integrada dintre la de Coromines), també ha publicat llibres i
sobretot articles sobre qüestions filologiques. Un aplec d’erudits treballs
integra el magnifie volum Estudis de
gramática histórica (Institut Universitari de Filología Valenciana i Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Valéncia-Barcelona, 1993), segurament l’obra moderna més reeixida so
bre gramática histórica catalana, que
complementa i aprofundeix —juntament amb els treballs de Ph.D.
Rasico, i d’altres— les síntesis de
Badia i de Molí.
L’obra de Gulsoy és de pedra pi
cada, i quan fa una afirmació filológica
hi pots pujar de peus. Es més, hom
diría que posseeix Esplendor veritatis de
la gramática histórica. El seu estudi
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«L’evolució de les ee toniques en
catalá» és solid, ciar, intel-ligent. I així
d’altres. Voldríem remarcar la impor
tancia del treball Catalan [filologia i
lingüística 1850-1976], dedicat ais
estudis sobre el catalá, que va aparéixer en un llibre en anglés, sobre
filologia romànica, publicat a la Haia
l’any 1982, i que és un treball molt
poc conegut entre nosaltres.
Actualment professor emèrit, Gulsoy
ha ensenyat filologia espanyola, catalana
i romànica a la Universität de Toronto i
ha impulsât la projecció social i cien
tífica de la catalanística per tot l’Amèrica del Nord. No cal dir que ha
col-laborat en les tasques de la North
American Catalan Society, de la qual
ha estât president, de la mateixa ma
nera que forma part, ja de bon
començament, de l’Associació Inter
nacional de Llengua i Literatura Cata
lanes, i n’ha estât vocal de la junta.
A més de ser un gran filòleg,
poliglot i home savi, els qui el coneixen personalment i l’han tractat asseguren que Gulsoy és també una
bellissima persona, d’un traete ex
quisit, tot un gentleman. I no solament
és un catalanòfil distingit, sino també
un catalanista convençut, el qual bo i
jubilât encara va continuar fent classes
de catalá perqué no es perdés l’ensenyament de la nostra llengua a la
Universität de Toronto.
A l’actualitat sabem que prepara un
llibre sobre l’obra de Bernat Alart,
«gran arxiver, érudit i filòleg rossellonès» (Coromines dixit), que reuní milers de cédules, escrites a mà, de mate
rial lexicogràfic.
J. Gulsoy és membre corresponent
de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans. L’any 1988 va
rebre el Premi Catalònia, de l’Institut
d’Estudis Catalans, i el 1989, el Premi
Ramon Llull, de la Fundació Congrès
de Cultura Catalana, i ara (27 de maig
de 1998) ha estât investit doctor
Honoris Causa per la Universität de
Barcelona. Tots aquests honors, ben
merescuts, no el fan desviar del prin
cipal objecte de la seva vida: l’estudi
serios i la dedicació als seus amies i als
seus deixebles.4
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PUNT I SEGUIT

Els espanyols i el genocidi

Ferides

Joan Ballester i Canals

a meva tesi actual és: arran de la
l 27 de juliol es van complir
n recent viatge a Bosnia i una
guerra d'Espanya, es desfermà
Universität d'Estiu de la Dona
divuit anys de la mort de Joan
una operació de genocidi contra
Ballester, que ara en tindria
(UED) de l'institut Català de la
els ciutadans espanyols de parla ca
Dona, a Barcelona el mes de juny, vuitanta-cinc. El retrobament en fre
talana. No merament un «intent»,
m'han fet veure —per si no ho sa d'un record d'aquesta mena suscita
com diu l'altrament tan respectât Jobia— quant de temps tarden a cica preguntes, obre interrogants, per
sep Benet: en primer Hoc, alguns deis
trizar certes ferides. Es a dir, la ferida poc que fem memòria. Però el nostre
seus efectes han estât perdurables i
potser més exacerbada, la guerra.
amie —d'aquesta revista i de tants i
potser irreversibles, i, d'altra banda, el
Vaig aconseguir visitar Bosnia, a tants que se sentien de les mateixes
fet que no assolís completament els
finals de maig, en les millors con- ferides que eli—, des d'un passai
seus objectius no li lleva el carácter de
dicions possibles: amb la Creu Roja que ja sembla llunyà, des d'una vida
genocidi; tampoc no els assoli tots el
Catalana. Com tanta gent a Cata dedicada a la pàtria (en nom seu, no
genocidi hitlerià. I no parlo únicament
lunya, al seu moment vaig ser es- tinguem por, si us plau, de la
de genocidi cultural: repasseu les Kis
pecialment sensible al conflicte paraulal), allò que es mereix, que
tes d'afusellats (filiació política inclosa)
bosnia —i sóc sensible al conflicte de gairebé exigeix, és que ens deixem
del Ilibre de Solé i Sabaté La repressici
Kosovo— sense explicar-me'n gaire interpel-lar, seriosament, sense fugir
franquista a Catalunya (exhaurit, i que
el perqué, a part la natural com d'estudi. No s'hi vai, davant d'eli i
ningú no sembla voler reeditar) i veupassio que té qualsevol èsser huma d'homes com eli, a amaqar l'ou i rereu que fregá el genocidi estríete.
enfront del patiment i les injustícies traient l'anomenada globalització,
Un fet d'aquesta naturalesa planteja
aliens. No vaig aconseguir d'anar-h¡ que encara ningu no sap fins a quin
el problema de la resposta moral que
durant la guerra, per més que ho punt desmuntarà els estats constihi dona la col-lectivitat genocida. Per
vaig intentar. Ara, en la pau precària tuTts, adduir-la per rebaixar l'abast i
al nostre cas actual, en qualsevol mo
(acords de Dayton) d'aquell país el contingut de les nostres reivindicament posterior al 1939, i fins avui maeuropeu, no ho oblidem, he comprés cions. La globalització, al cap i a la fi,
teix, es poden considerar físicament
que la nostra Sensibilität envers fora, segons Pau Puig i Scotoni, la
part d'aquesta col-lectivitat els espa
aquell conflicte podem explicar-nos- darrera condicio d'una sèrie de
nyols de parla castellana residents de
la per alió de residual que tots por quatre (les altres tres són «Llarga
manera habitual a Madrid. Ni són,
tem a dins de la nostra guerra civil
Pau, l'Otan i la UE») de les quals fora
naturalment, tots élis génocides, ni ells
espanyola. Aquella guerra durant la filla la idea de la Devolució, de la
són, naturalment, tots els espanyols;
qual jo ni tan sois havia nascut. Aixó qual idea seria «el punt de partida de
però sí que formen part del grup deno obstant, me'n sento filia.
l'expedició teòrica al món pròxim de
cisiu, i són, per tant, els més suscep
A la sisena UED, amb el títol de la Devolució». En vida de Joan
tibles de refusar el genocidi o d'ac«Dones Creadores de la Mediter- Ballester, o almenys els darrers anys
ceptar-lo.
rània. Diàleg sobre la Pau», he pogut de la seva vida, ja Europa era una
La meva experiéncia de Madrid és
comprovar que les participants esperanga per als nacionalistes com
extensa; hi conec gent. He pogut
catalanes, en parlar de pau, que so- eli, però era una perspectiva malvista
establir les següents categories: gé vint fa transitar fantasmes de guerra, pels sectors poc o gens motivats pel
nocides, apologistes del genocidi,
els passava exactament el mateix fet nacional dels dos extrems opoplanificadors del genocidi, estrategs
que a mi a Bosnia: el record de la sats del pensament i de l'adscripció
del genocidi, cómplices del genocidi,
nostra guerra. Per altra banda, la
politica. Llavors, encara no es par
simpatitzants del genocidi, incons
lava, o no gaire ni amb els mateixos
bosniana participant a la UED (un
cients del genocidi, indiferents al ge
encontre que va entendre la Medi- termes, de «globalització», a la qual
nocidi, desentesos del genocidi,
terrània corn la romanització, no s'atribueix el renaixement de les
aliens al genocidi, contraris al genoci
estrictament la configuració geogrà «regions», fruit també d'altres facdi. Les dues darreres categories —que
fica), i que era una dissenyadora, tors, entre els quals s'esmenta la crisi
no són sino les uniques moralment
Amra Zulfikarpassic, va enfilar-la per d'identitat de l'Estat-Nació. Ara: que
respectables— no representen pas
la supervivèneia, i, en comptes d'ex- el Regne Unit hagi fet un pas
per força una proporció minoritària en
plicar-nos l'horror, ens va servir una
important cap a la Devolution per a
termes aritmètics respecte a les altres
recepta de cuina, que tant recordava
Escòcia i en part per a Gal-les, no
categories. Les categories diguem-ne
les farinetes que ens han explicat comporta cap canvi, sembla, en la
intermèdies (els inconscients o els
àvies i mares que, com els bosnians, mentalitat d'ostentosa «identitat
desentesos) tenen, en canvi, sobretot
van patir de veres una guerra.
nacional» dels dos estats que vetllen
a causa de l'educaciô, de l'ensenyaEn definitiva, els catalans, com la
oer nosaltres. La nostra identitat,
ment, un pes numèric anomal. La
resta d'espanyols, hem de suportar
oasada en la llengua, la cultura, la
normalitat convivencial hispánica nol'estigma de país abocat a les guer
■ustòria, l'economia, etc., i la voluntat
més s'assolirà si els inconscients del
res civils. També els bosnians —i els de ser, no s'oposa en res a la
genocidi arribessin a ser-ne conscients
kosovars— han de suportar que els globalització. Al contrari. Sempre
i esdevinguessin, primer, aliens, i des
que entre tots ho fem tot, com deia
parlin de la conflictivitat balcánica.
prés contraris al genocidi. Per aixô
En un cas i en un altre, personalment Joan Ballester, present en el re
rara indispensable, a Espanya, aigu
no cree que els ibérics siguem es- cord.♦
amb l'autoritat moral que tingué, en el
pecialment fratricides, ni els balcáseu moment, Menéndez Pelayo.<
nics disparáis cap a les neteges
étniques. ♦
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BIBLIOTECA
SANCHIS
GUARNER

UN CLÀSSIC
ENTRE CLÀSSICS
Sobre traduccions i recepcions
de Séneca a l’època medieval

Una mostra
representativa de
l’important i desigual
paper que l’obra i el
pensament senequians
jugaren en la nostra
cultura medieval, a partir
de la recepció i la
traducció de les obres i de
les consegüents lectura i
aprofitament per part
deis escriptors, en aquest
cas representáis per
March i Martorell.
PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 ¡nt. 08013 Barcelona
Fax 93 247 35 94
E-mail: pamsa@mx2.redestb.es
Distribució: L'Arc de Berá, Centre Difusor d'Edicions
Catalanes - Comandes i administració:
Polígon Montigalà, Bèlgica 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08
Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona

Miyazaki (J): «L’economia ha esdevingut una mena de
pot foradat»
A fináis del decenni dels vuitanta
uin pot èsser el sentiment
d'un economista japonès da- esclatà al Japó una «bombolla finan
vant la crisi de la seva cera», inflada, de manera frenètica,
per l'especulació a la borsa i per la
economia, uns anys enrere triomfant
i ara esllavissant-se cada vegada fêta, en terrenys i immobles, sobre
més? En generai, el del fracàs de tot pels bancs. Com assenyala
Miyazaki: «El govern japonès, enfollit
l'economia. L'eina que, teòricament,
ha de permetre el més bon funcio- per la caiguda dels valors, ha cercai,
nament de la producció, les vendes i sobretot, d'evitar una crisi bancària.
la distribució, no dona resposta a les En fer-ho, però, ha frenai els efectes
de la liberalització del sistema
angûnies de tothom al Japó.
financer,
sense ni continuar-la ni
És dar que no tots els especialistes
ho veuen aixi. Un d'aquests és Yoshi- parar-la del tot.»
Però la recessió complexa no s'arkazu Miyazaki, professor honorari de
regla
tota sola en desinflar-se la
la universitat de Kyoto i autor, fa
pocs anys, d'un best seller de l'eco «bombolla». «No es pot oblidar que
nomia: La recessió complexa (Fuku- el desinflament de la bombolla s'ha
go Fukyo). Va èsser un èxit quan tot traduit en un apilonament de crédits
just començava la caiguda de l'acti- inviables, no solament als bancs, sino
vitat. Els japonesos són un poble també a les empreses i als individus.»
Esperar que s'arrangés principal
culte i tenen afany d'esbrinar què els
passa. Però el més intéressant de tot ement la crisi bancària, gràcies a unes
és que els plantejaments de Miyazaki quantes mesures que impedissin les
són vàlids encara ara, després de fallides o quasifallides d'aquestes
entitats, ha estât una política limi
gairebé deu anys de recessió.
De fet, som davant d'un economista tada. «Hauria calgut donar una res
no conformista i critic; un home posta adequada a cadascun dels
problèmes, en comptes de volar
allunyat dels cercles del poder, cosa
que li dona una gran llibertat de simplement a socorrer els bancs. Si
pensament: «La tasca dels écono tenim en compte l'existència d'un
mercat de capitals que ara no té
mistes no és la d'aplicar les teories a la
realitat, sino d'assajar de comprendre fronteres, l'economia nacional ha
i d'explicar aquesta realitat de manera esdevingut una mena de pot foradat,
racional. La dificultat és trobar en el qual hom ignora quina
hipòtesis operatives. Penso que, si importància té l'esvoranc.»
De cara al futur, Miyazaki creu que
Keynes fos vivent, faria això mateix.»
El cas del Japó no és unie, segons som en un moment de canvi
eli, ja que Europa també pateix important: «El gran maldecap del
recessió. Ara bé, per Miyazaki, «el Japó els anys vinents serà el dels
punt cornu d'aquestes crisis és la costos cada vegada més elevats; i
això planteja, d'una manera encara
liberaIització dels mercats financers a
més crucial, la qüestió de les
partir de mitjan anys 1980».
Hi ha un fet caracteristic del Japó, vendes.»
Sobre els costos, la solució és
que encara dura: «En el cas del Ja
l'alternativa de, o bé deslocalitzar les
pó, el govern ha estât durant moli de
temps optimista i només darrera- fàbriques vers països de mà d'obra
més barata, o bé estirar fins al màxim
ment ha près mesures que guareixen
els simptomes, però no ataquen les la productivitat. La primera cosa
representa desindustrialitzar el Japó;
causes profundes del mal.» D'aqui ve
procès que ja s'ha iniciat darrerael terme «recessió complexa» de la
ment. La segona, robotitzar-lo al
seva obra: «La recessió complexa
actual no pot èsser tractada com les màxim. Opina que els robots no cre
que són provocades per un simple en mercat, a diferència de la trans
ferencia de tecnologia vers els països
declivi de la demanda.»
en desenvolupament. «Penso que és
I entra en un camp en el quai han
coincidit des de fa uns anys els en la perspectiva de la primera
millors experts internacionals: els hipótesi que els industriáis japonesos
plans de reactivació del govern japo s'interessen tant per la Xina.»
De la «recessió complexa» a la
nès, basais sobretot en obres publi
transformado
complexa. Si el Japó
ques, no serveixen per a revigoritzar
l'economia: «No estic d'acord amb supera la recessió, cada vegada més
l'anàlisi del govern. El rellançament punyent, tornará, per necessitai, a la
per les inversions publiques té conquesta del món.4
segurament un efecte; però el
problema financer resta intacte.»
JOSEP M. MUNTANER I PASQUAL

Q
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Homenatge al pare Ireneu Segarra
PER JORDI SARSANEDAS

(FOTOS: A S S U M P T A BURGUÉS)

El text que reproduïm a continuado és el del parlament que Jordi Sarsanedas pronuncia en l'acte d'homenatge
al pare Ireneu Segarra, amb motiu dels seus vuitanta anys i de la jubilado com a director del cor de l'Escolania
de Montserrat, que tingué Hoc al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, el día 19 de maig passât.

ACTE D'HOMENATGE AL PARE IRENEU SEGARRA, QUE TINGUÉ LLOC AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, EL 19 DE MAIG D'ENGUANY. D'ESQUERRA A
DRETA, EL PARE IRENEU, EL CONSELLER D'ENSENYAMENT, JOSEP-XAVIER HERNÁNDEZ, JORDI SARSANEDAS I L'ABAT DE MONTSERRAT, SEBASTIÁ M.
BARDOLET.

oso creure que tots els qui ens més gent, moltissima, sap fins a quin
hem réunit avui aquí per punt és just el gest col-lectiu al quai
saludar el pare Ireneu Segarra pretenem de donar forma per tal que
en una ben especial circumstància
representi, amb tota intensitat, un
estem contents, ens sentim feliços que merescudissim regraciament.
ho haguem fet en un nombre tan gran,
La circumstància, si, és ben
que haguem omplert aquest palau especial. El pare Ireneu Segarra —a
que, ja fa quasi trenta anys, fou el més de tenir vuitanta anys— fa ben
mare del primer concert de l’Escola- poc, uns quants mesos, pràcticament
nia fora de Montserrat, i més feliços ara mateix, ha girat el full que tança
encara de saber que, enllà d’aquestes quaranta-quatre anys de direcciô de
parets i d’aquestes vidrieres, molta l’Escolania de Montserrat i força més

G
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de dedicació i de servei a aquesta
formació: mig segle de mestratge
musical, com diu el titol del llibre que
en aquesta ocasió edita Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. Ben clarament, la tasca fêta pel pare Ireneu, la
vida viscuda, la vida induïda en tants i
tants, començant pels escolans i arribant per exemple, només per exemple,
als membres d’un auditori japonés
que volem saber certament encuriosit
perô encara més sensible que
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encuriosit, aquesta vida donada a
compartir —moments de música
dotada de plena validesa, llavor per a
cadascú—, aquesta tasca, aquesta
tossuda continuítat necessita imperiosament que la regraciem.
Darrere el full que el temps ha girat
hi ha, per al pare Ireneu però també
per a tots nosaltres, un capítol
d’história que veiem, bé podem dirho, amb admiració i gratitud. I li ho
diem, a eli, perqué hagi de mirar-lo,
s’hi vegi obligat, amb el conhortador
sentiment del deure complert. A
l’Escolania, al voltant de l’Escolania
amb el pare Segarra, hi ha hagut —sí,
no ens fa por la paraula— un éxit, una
constel-lació de fets que es resumeixen
en un éxit notabilíssim. I l’éxit, un cop
assolit, es veu ben ciar que era un
deure per a qui, encara que no ho
sabés, l’havia d’assolir. Volem, per al
pare Ireneu, amb tota la matisació que
hagi de venir de l’espiritualitat
benedictina, la benaurada satisfaccio
d’haver complert el deure que s’ha
anat defmint mentre eli el compila.
Jesús Segarra i Malla —perqué es
deia Jesús quan va néixer a Ivars
d’Urgell— va teñir, ja de ben menut,
el gust de la música: se’ns parla d’una
flauta de canya que es va fer eli mateix,
i algún cop, quan eli la tocava, el seu
germà gran, assegut al piano, no
desdenyava d’acompanyar-lo. Frívolament potser, no em sostrec a la
temptació de creure que hi ha d’haver
alguna cosa de molt profund, de
radicalment serios, en una música que
comenpa amb una flauta de canya.
A deu anys, el 1927, va entrar a
l’Escolania, a Montserrat. Ja no n’ha
sortit, podem dir-ho així. Més exactament: potser fóra bonic que ho
poguéssim dir així, parlant d’un
monjo. Però unes quantes coses, i per
comentar la historia de la nostra terra,
no han pas permés que fos exactament
així. A catorze anys passà de l’Es
colania al Postulantat. El 1936, ja
novici, era estudiant de Filosofía al
monestir. Després del 19 de juliol va
passar un any amagat en una casa de
Barcelona. Més endavant, amb uns
quants companys, fou acollit al
monestir belga de Maredsous. Allí,
perqué uns problemes de cor feien
témer que no tindria una vida gaire
llarga, se saltà un any de Filosofía i
passà a l’estudi de la Teologia. El 17 de
gener de 1939, encara a Maredsous,
l’abat Marcet va rebre, amb la de tres
companys, la seva professió solemne.

La seva ordenació sacerdotal fou, a
Montserrat, el 10 d’agost de 1941.
I d’aleshores enpá... Em permetré
de citar textualment unes quantes
frases del pare Josep Massot. Diu,
parlant del pare Ireneu: «Per damunt
de tot, és un monjo de pedra picada,
un home senzill i discret, que creu
profundament en la seva vocació
religiosa i sacerdotal, inassequible a les
crisis i ais desencisos, que mai no ha
fet bandera de la seva superioritat en
cap camp i que ha procurai sempre
d’actuar com qualsevol altre, assistint
puntualment a tots els actes de la
Comunitat, fent de setmaner a
l’església, al cor i al refetor, confessant
sempre que ha convingut, celebrant de
tant en tant casaments, desparant la
taula després de dinar i de sopar, fent
les neteges que li pertoquen...»
Que quedi ciar! Perqué, mentrestant, hi ha hagut també la música.
L’Escolania, quan eli hi va entrar,
era dirigida pel pare Anselm Ferrer i hi
havia de prefecte el pare Angel
Rodamilans. En Jesús hi va fer ràpids
progressos. Li agradava de cantar i ho
feia de solista, si calia. Els anys 19301931, uns quants dies cada setmana
tocava Porgue a la missa matinal deis
escolans. Al Postulantat forma un
quartet de corda en el qual eli tocava
el violi. Al pis de Barcelona que l’acolli
el 1936, tocava el piano i componía. A
Maredsous, hi formà un cor i hi organitzà algún conjunt instrumental. Ja
ordenat sacerdot, pot completar la seva
formació musical. Entre 1941 i 1951,
amb el pare Gregori Estrada —amb el
qual ha anat coincidint des que eren
escolans—, un cop la setmana baixa de
Montserrat a Barcelona, on té mestres
que el marquen: Frank Marshall —per
al piano—, Josep Barberà —per a
l’harmonia, el contrapunt i la
composició— i Cristòfor Taltabull,
després de la mort de Barberà.
El 1949 i el 1950, tant el pare
Segarra com el pare Estrada, sota la
direcció de Taltabull, es dediquen a
l’estudi i a la práctica de la fuga. S’han
instai lat a can Castells, a Esparreguera, on aleshores residía un grup
de monjos. El pare Ireneu hi compon
nombroses peces.
El 1952, l’abat Escarré l’envia a
Paris. Hi rep classes de Nadia Boulanger, hi coneix Stravinski i, d’una
manera o altra, es relaciona amb
Poulenc, Milhaud, Honegger, Messiaen, Kodàly, Boulez,Von Karajan...
Aquell mateix any, a Viena, pot

conèixer de prop els «Nens cantors» de
la ciutat i, a Ratisbona, els «Ocells de
la catedral», com ja havia tingut con
tacte amb els «Petits cantaires de la
creu de fusta» parisencs. Tot plegat
enriqueix una experiència de la qual
podrá treure el seu llibre La veu del nen
cantaire publicat el 1963, en castellà, per
CCC de Sant Sebastià i que d’aleshores
ençà ha sortit en italià, francés i català, i
s’espera que surti en alemany.
Sens dubte un moment decisiu en
la vida del pare Ireneu és quan, el pare
David Pujol havent deixat Montserrat,
l’abat Escarré el nomena director de
l’Escolania. Ja n’havia estât prefecte i
sotsdirector. Però ara l’abat Escarré el
nomena director amb la consigna
d’emprendre una modifícació a fons,
una autèntica reforma per tal d’assolir
la màxima perfecció en el cant. Segons
que sembla amb l’esment, per
referència, dels «Cantors de Viena».
D’aleshores ençà i fins a la jubilació
del pare Ireneu hi ha hagut no
solament l’etapa més fecunda, potser,
de la seva tasca, sino també un periode
especialment brillant de l’Escolania.
L’Escolania ve de lluny, de molt
lluny, però, al nostre temps, entre
nosaltres i amb el pare Ireneu Segarra,
ha assolit uns moments de plenitud i
d’alt rendiment, d’utilitat al nivell més
noble, per als quais no és pas del tot
segur que els precedents histories ens
n’ofereixin equivalents. Així s’hi han
format molts músics que, ja lluny del
monestir, han destacat en el cant, en
Porgue, en la composició, en la
direcció d’orquestra.
Evidentment tot arrenca de l’establiment, pel pare Ireneu, d’un
mètode per a l’educació de la veu dels
escolans i per a la millora de la seva
educació musical. Del resultat, potser
puc esmentar alguna de les coses que
en diu l’alemany Georg Ratzinger,
mestre de capella emèrit de Regens
burg: «El timbre de l’Escolania es basa
en veus de nois amb un volum natural,
aroma vocal, brillantor. Aquest com
ponent fimbrie és complétât per un
marcat sentit de la melodia i de la
cantabilitat.» Per la seva banda el belga
Vic Nees, suposo que flamenc, diu:
«La sonoritat de l’Escolania és única.
Aquesta plenitud sonora s’obté
mitjançant l’ús integral de la veu,
mentre que als països del Nord només
es practica “la veu de cap”.»
Aquesta qualitat, retrobada i
augmentada, l’acompanya una ampli
tud de difusió absolutament nova.
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Després de les primeres, prudents,
sortides de I’Escolania per cantar fora
del monestir —aquells catorze
escolans que van anar a Roma per
cantar l’Al-leluia a la missa papal de la
proclamació del dogma de l’Assumpció— hi ha hagut, des de 1968,
concerts de tota I’Escolania en molts
indrets de Catalunya —a trenta-vuit
comarques— i de fora de Catalunya
—setze països estrangers—, fins al
Japô. Que jo sàpiga —i no tinc por
d’equivocar-me—, concerts sempre
ben rebuts.
I també és ben notable la manera
com el cant deis escolans de Mont
serrat s’ha fet sentir, es fa sentir en un
àmbit imprécis però grandios mitjançant, especialment, el dise. A hores
d’ara, els discos del pare Ireneu, eis
discos de I’Escolania, són, segons el
còmput que n’ha dreçat el pare Jordi
Castanyer, cent dotze.
L’obra del pare Ireneu, d’altra
banda, ha anat més enllà de l’Escolania amb la redacció i la publicació
del mètode de l’Escola de Pedagogia
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Musical, una aportació decididament
positiva davant la innegable conveniència de fer de la mùsica, arreu, un
element indiscutible de l’educació, de
l’accés dels infants a la cultura.
També cal recordar les iniciatives
del pare Segarra en el camp de la
mùsica litùrgica i les seves intervencions en l’edició dels llibres de la
col-lecció «Mestres de l’Escolania de
Montserrat».
Avui ens hem reunit aqui per
saludar el pare Segarra. Sembla que
sigui, oi, perquè la jubilació i un
aniversari ben rodò ens invitin a fer
inventari. En tot cas convé que insistim en el caràcter eminentment transi
tori del balanq. Que quedi dar que res
no s’ha aturat. Del pare Ireneu,
esperem, encara, per exemple, unes
memòries per a les quals, segons que
sembla, disposa de notes precises i
abundants.
I de la seva obra —aquest és el
missatge que li volem fer arribar—
n’esperem potser més encara. Perquè
en textos, en composicions musicals,

en ensenyament tramés i transferible,
la seva obra és ben viva, activa.
L’Escolania —si al capdavall és just
que parlem preferentment de l’Escolania—, l’Escolania que venia de lluny,
de qui sap quan, ara, després d’eli, en
d’altres mans —d’altra banda segures,
ben qualificades—, potser sabem
millor, gràcies a eli, què pot èsser
perquè ja ho és, quin servei fa i pot fer
a la sensibilitat i a la dignitat del nostre
poble. Quants instants, potser quines
miriades d’instants de transparència
d’esperit i de mùsica vivent, o sigui de
vida més de debò, en poden néixer. 0
sigui que, del balanç que diem, el que
en traiem —no en podem treure altra
cosa— és una disposició de molt alta
esperança a causa de la qual el nostre
gest envers el pare Ireneu és —només
pot èsser—, amb una total convicció,
un solemne regraciament.^
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MisceMània en homenatge a Joan Ainaud
per Joan-Francesc

Ainaud i Escudero

El dia 1 de juliol de 1998, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, es va presentar el primer volum de la
«Miscel-lánia en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte», promoguda pel MNAC i publicada a la «Biblioteca Abat
Oliba, sèrie il-lustrada» de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat, amb la col-laboració de l'Ajuntament de
Barcelona, del Departament de Cultura de la Generalität de Catalunya i de l'lnstitut d'Estudis Catalans. Ens plau
reproduir el parlament que hi va fer, en nom de la familia, Joan-Francesc Ainaud i Escudero, fili de l'homenatjat.

stem contents de trobar-nos
avui aquí per la presentació de
la Miscel-lánia en homenatge al
nostre estimât pare, Joan Ainaud i de
Lasarte.
Ningú com nosaltres, i especialment la nostra mare, no sap la il lusió
amb què eli esperava que fos publi
cada, il lusió que augmentava a mesu
ra que anava rebent copies dels articles
que molts dels col-laboradors li enviaven. El pare volia que la Miscel-lània
fos oberta a tots els qui hi volguessin
participar, i creiem que ho ha estat.
Pensava en la miscel-lània i en tots
els qui hi col-laboraven quan, dues nits
abans de morir, va donar instruccions
de com volia donar les gràcies a tants
bons amies que li havien dedicat un
treball, preveient que ell no seria aquí
per a poder fer-ho personalment.
Passats sis mesos del traspàs del pare,
la mare envià un recordatori amb les
gràcies a tots els col-laboradors.
Avui, voldriem reiterar-los el nostre
agraïment i fer-lo extensiu a aquelles
persones que han fet possible la
publicació de la Miscel-lània, posant fi
a una situació d'impasse, inquiétant i
enutjosa, que ha durât gairebé sis anys.
Moltes gràcies, dones, d’una manera
especial, al senyor Joan Guitart, pre
sident del Patronat del Museu Nacio
nal d’Art de Catalunya, al senyor
Eduard Carbonell, director generai del
MNAC, al pare Josep Massot, director
de les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, i al senyor Manuel Castellet, president de l’institut d’Estudis
Catalans, que han coeditat la miscellània, i al Departament de Cultura de
la Generalität de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona, que hi han

E

MONTSERRAT GUDIOL VA VEURE AIXÍ JOAN AINAUD.
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col-laborat. I també al doctor Xavier
Barrai, de qui va partir aquesta inicia
tiva, en les circumstáncies que eli
mateix relata.
Ha estât tan nombrosa la col-laboració, que ha calgut preparar-ne dos
volums. Avui celebrem el primer, però
agraïm també el segon, que ens han
dit que sortirà abans del Nadal vinent,
coincidint probablement amb una
exposició-homenatge d’artistes i galeristes. Es bonic de veure reconegut per
tanta gent i tan diversa el treball, no
gens fácil per moites circumstáncies,
que el pare féu a favor del patrimoni del
nostre país.
Era un treball constant, al qual de
dicava totes les hores del dia i molta
il-lusió.
El pare va ser més un home d’acció
que no un intel-lectual en el sentit
estríete. El 1973 eli mateix afirmava:
«...no cree pas poder encaixar d’una
manera absoluta en la classificació
d’“intel-lectual” perqué no em sento
centrât en l’abstracció especulativa,
sino condicionar molt sovint en una
sèrie d’aspectes d’acció concreta.»
I, d’altra banda, si no hagués

encarat amb il-lusió la seva tasca, no
hauria pogut véncer les dificultáis que
constantment sorgien.
Ell va ser tota la vida una persona
absolutament discreta. Per aixó és
difícil de trobar algú que realment
tingui una visió global de la seva tasca
múltiple i gegantina. Mai no li agradava vantar-se de res, ni de títols ni
d’honors. A ell el que l’importava era
només servir el seu poblé, el seu país,
i deia: «De vegades és més útil estar
una mica enterrât a les arrels de les
coses que anar-se’n per les branques.»
La seva formació en l’ambient
familiar va tenir dos compléments
fonamentals.
D’una banda, dues escoles públiques: En primer lloc Blanquerna,
creada per la Mancomunitat de Cata
lunya i continuada pels pares deis
alumnes en els moments difícils de la
dictadura militar de Primo de Rivera.
I, després, l’Institut Escola, créât per
la Generalitat de Catalunya. Unes
escoles públiques de primer nivell, en
un país que volia ser normal, on va
tenir per mestres Narcís Masó, Enric
Bagué o Pau Vila, entre d’altres. Unes

escoles que no eren una utopia, sinó
una realitat, la memoria de la qual ell,
com els qui hi havien participât, va
preservar per tal que aquesta situació
ideal pogués continuar un dia en una
Catalunya que recobrés la normalitat
perduda. El pare va mantenir i trans
mette aquell esperit amb l’esperança
de la seva projecció futura.
Un tercer element en la seva for
mació fou el camp de l’escoltisme: va
incorporar-se a aquest moviment des
dels seus inicis a Catalunya i en va
esdevenir un deis máxims dirigents.
Les visites i excursions i l’activitat
escolta permetien realitzar un element
decisiu: la incorporació de l’ensenyament a la vivéncia personal. Eli sem
pre deia que la manera de fer les coses
era vivint-les.
Després vingueren la participació
en els Estudis Universitaris Catalans,
que aportaven uns coneixements de
cultura catalana en uns moments en
qué encara no era incorporada a la
Universität, i els estudis a la Universität
de Barcelona.
El pare, que durant la guerra
d’Espanya va estar a punt de morir en

L’INSTITUT-ESCOLA DE LA GENERALITAT I EL
DOCTOR JOSEP ESTALELLA
Salvador Domènech i Doménech

F
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Estudi sobre la renovacio pedagbgica de l’ensenyament secundari
a Catalunya que suposä l’Institut-Escola de la Generalitat (febrer
de 1932 - gener de 1939). Aquest assaig excel-li per l’enfocament
actiu dels processos d’ensenyament/aprenentatge: didäcticament,
metodolögicament, pel que fa a avaluacio, continguts curriculars,
activitats complementäries, etc.

A la mateixa col-leccio:
Salvador Domènech, Manuel Ainaud i la tasca pedagògica a l’Ajuntament de

O
z

Barcelona.
Ofèlia Defis i Peix, Actes del Col-loqui Universitari Artur Martorell.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona E-mail: pamsa@mx2.redestb.es Distribució: L'Arc de Berà, Centre Difusor d'Edicions Catalanes
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un camp de concentració de l’exèrcit
ffanquista a Galicia, va haver d’estudiar a la universitat per lliure: no hi
havia beques i eli s’havia de pagar els
estudis fent treballs topogràfics durant
el dia. I a aquestes dificultats hi va
haver d’afegir, després de la guerra
d’Espanya, la presència a la Universi
tat de Barcelona de professors imposats pel nou règim.
En la postguerra, malgrat la desvertebració institucional del pais i l’intent
de genocidi cultural que Catalunya va
patir soia el franquisme, el pare va poder trobar punts de refugi en algunes
persones i també en l’Institut Amatller, creat pel senyor Josep Gudiol i la
senyoreta Teresa Amatller prenent
com a model la Frick Library de Nova
York.
La mare, els germans, els oncles, la
meva muller i jo estem també contents
que sigui aqui, al Palau Nacional, on
es presenti aquest primer volum de la
Miscel-lània en homenatge al pare. En
aquest palau i a l’arsenal de la Ciutadella passà el pare quaranta-cinc anys
de la seva vida, treballant per engrandir el patrimoni de Barcelona i del
pais, estudiant-lo, conservant-lo i pro
curami, amb molt pocs mitjans,
presentar-lo al public de la millor
manera possible.
El pare, que als setze anys ja havia
col-laborat en el muntatge del museu
de Tossa de Mar, va esdevenir als vinti-dos «catalogador» de museus (és a dir,
conservador auxiliar) dins la Junta de
Museus de Barcelona; als vint-i-quatre,
director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (també anomenat
Museu d’Art Modern), i, finalment, als
vint-i-nou, director generai dels Museus
d’Art de Barcelona, en guanyar les
oposicions convocades a aquest efecte
amb un tribunal al marge de la linia
oficialista —remarquem-ho com a fet
excepcional en aquella conjuntura tan
adversa.
Eli veia el contingut del MNAC
com a reflex de l’esforq de la gent del
nostre pais. A diferència del contingut
d’altres museus nacionals, que són
herència d’antigues dinasties, les
col-leccions del museu van sorgir com a
fruii d’una simbiosi entre institucions i
sentiment de pais. Una simbiosi
exemplar que va permetre conservar
les pintures romàniques —en vies
d’espoliació—, estudiar aquest patri
moni i projectar-ne la imatge internacionalment. El MNAC és, doncs,
consequència de l’esforq d’un pais per

a retrobar uns signes d’identitat, i per
això el pare va vetllar pel
manteniment, l’estudi i l’increment
dels seus fons, per posar-los al servei
dels ciutadans del pais i per projectarlos al món.
Consequent amb aquests principis, i
malgrat les limitacions pressupostàries
que va haver de suportar sempre, va
intervenir decisivament en l’increment
de les col-leccions del museu. Mai des
d’aleshores no s’ha incrementat tant,

en nombre i qualitat d’obres, el
patrimoni museístic del nostre país.
A aquest incrément patrimonial, cal
afegir-hi l’important augment dels
fons de la biblioteca dels museus d’art,
o l’important paper dels «Anales y
Boletín de los Museos de Arte de
Barcelona» en la historiografía de l’art
catalá, o una important línia d’exposicions, com les del modernisme, que
serviren de base, de manera decisiva, a
estudis posteriors, o la modélica instal-lació de les col-leccions d’art
románic del 1973, résultat de fructifè
res campanyes d’investigació, reconegut també internacionalment.
No podem oblidar tampoc que la
intervenció del pare fou també deci
siva en la constitució de nous museus,
com ara el Picasso o la Fundació Joan
Miró.
També fou cabdal la seva actuació
per a la incorporació dels museus
barcelonins a 1TCOM, i aquesta projecció internacional, a la qual podríem
afegir l’intercanvi d’experiéncies amb

els museus dels EUA ja des dels anys
cinquanta o el fet que el pare
esdevingués membre de l’International Institute of Conservation, va
repercutir positivament en la formació
de tècnics dels museus catalans.
A quaranta-un anys va rebre la que
fou possiblement la més gran satis
faccio professional al capdavant del
MAC (ara MNAC): ser nomenat
comissari generai de la magna exposició d’art romànic organitzada pel
Consell d’Europa. Lluny de valorar-ho
com un triomf personal, eli sempre
remarcava que el fet que Barcelona
n’hagués estat la seu, juntament amb
Santiago de Compostel-la, era fruit del
reconeixement internacional del ro
mànic català. Un reconeixement, al
qual eli, reprenent la tasca de Puig i
Cadafalch, Pijoan o Folch i Torres, va
contribuir decisivament.
Dubto molt que una etapa tan
fructifera per al museu, malgrat la
migradesa de mitjans de què hom
disposava, pugui ser qualificada de
resistencial. Més encara quan la
mirem des del present.
L’activitat museistica del pare no es
va limitar solament a l’àmbit barceloni, sino que va col-laborar amb
nombroses institucions museistiques
catalanes i foranes, tant en la cons
titució de museus i l’enriquiment de
les seves col-leccions com en la documentació, la difusió i la salvaguarda
del patrimoni cultural. Tanmateix, a
finals dels anys setanta, va declinar la
direcció del Museu del Prado, que se li
havia ofert, esperan^at encara per dur
a terme el trasllat de les col-leccions
del Museu d’Art de Catalunya a un
nou empla^ament al costai del
monestir de Pedralbes.
Eli era partidari més de la qualitat
que de la sumptuositat i va supeditar
sempre la seva actuació als interessos
generals i al rigor cientific. Per això, en
una mostra de coherència i de valen
tia, es manifestà contrari al projecte
que li van presentar de cara a canviar
els museus de Barcelona. I per això
fou apartat de la direcció del Museu
d’Art de Catalunya pocs mesos abans
de la seva jublicació i enviat al Museumonestir de Pedralbes.
En qualsevol cas, el pare no va
allunyar-se mai del món dels museus,
i, el 25 d’abril de 1991, el Parlament
de Catalunya l’escolli, per pràctica
unanimitat, vicepresident del Pie de la
Junta de Museus de Catalunya —continuadora de la Junta de Museus de
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JOAN AINAUD VA SER DIRECTOR DEL MUSEU D'ART DE CATALUNYA DEL 1948 AL 1985.

Barcelona—, càrrec que va ocupar fins
a la mort, tot participant activament
també en les reunions de la Comissiô
Executiva: com he remarcat al prin
cipi, eli era un home d’accio i, doncs,
no podia conformar-se amb un càrrec
més honorific que operatiu.
Al marge d’aquestes activitats, no
podem oblidar les més de tres-centes
publicacions de la seva extensa
bibliografia —malauradament disper
ses—, o la seva activitat en el si de
l’institut d’Estudis Catalans, institució que va presidir del 1978 al 1982, i
des de la quai va dirigir també el
Comité Català del Corpus Vitrearum
Medii Aevi. O la seva vinculaciô com a
professor a la Universität de Barcelona
primer i a la Universität Autònoma de
Barcelona després, on va crear el
departament d’Art. O el seu paper
cabdal en la difusiô de l’obra d’artistes
catalans i espanyols contemporanis
per mitjà de la Fundaciô Carnegie de
Pittsburgh, fet excepcional si tenim en
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compte que els representants d’aquesta institució eren sempre ciutadans
deis EUA. O a la seva vinculació a
nombroses institucions académiques
nacionals i internacionals, ais patronats de les fundacions Xavier Nogués
i Joan Miró, etcétera, etcétera.
El pare era un home a les antípodes
deis qui només treballen per satisfer
interessos propis o amb una visió
estreta i a curi termini, mancats de
motivacions profundes i d’una sempre
necessària visió de país.
El pare es coneixia Catalunya pam
a pam i tot el que hi feia referéncia.
Ho coneixia i ho estudiava com a
propi i va arribar a saber-ne més que
ningú. Tenia uns coneixements tan
amplis i alhora tan profunds i era, a
més a més, tan generós a comunicar
los, que era molta la gent que li feia
consultes de tota mena, que eli sempre
responia amb entusiasme, i és per aixó
que som tants els qui el trobem a
faltar.

Jo he tingut la gran sort de tenir en
el pare un gran pare, perô també un
gran exemple de rigor cientific i ètic a
seguir.
La justa memôria d’una persona i
de la seva obra, que avui ens aplega,
no és un acte de nostàlgia passiva —el
pare mai no ho voldria—, sinô un acte
de reconeixement a una tasca, i hauria
de ser també un acte de compromis en
la seva divulgaciô, a la quai, sens
dubte, aquesta Miscel-lània contribuirà de manera decisiva.
Per la publicacio tan acurada de la
Miscel-lània i per la vostra participaciô, i també per la vostra presència
en aquest acte, compleixo avui la
promesa fêta al pare i, en el seu nom,
us die a tots: moites gràcies!4

J

L L ET R E S

Antonia Vicens
LA FORCEA D'UNA DONA AUTODIDACTA
per

Pilar Arnau i Segarra

Antonia Vicens és sens dubte la novel-lista que mostra una major voien^a de plasmar a la literatura la realitat
de la dona mallorquína contemporània. Nascuda a Santanyi, un poblet de la costa oriental insular, el 1941, la

seua trajectòria literaria es troba estretament vinculada al propi esdevenir vital, la qual cosa es materialitza en
un nombre molt elevai d'elements autobiogràfics, i també amb la presencia de molts trets manllevats a
personatges observats directament.

Bañe de fusta (1968, premi Cantonigròs 1965), 39° a
Material de fulletó (1971) o La festa de tots els morts (1974),

Les obres que enceten la seua producció, com ara el recull

l'ombra

(1968, premi Sant Jordi 1967),

reflecteixen, malgrat l'adversitat de les circumstàncies historicosocials, la determinació de testimoniar sobre la

situació de les dones. Es tracta d'un desig de correcció de la realitat que li pertoca biogràficament. Una realitat
en qué les dones són les grans perdedores: dones atrapades entre la frustració i la quotidinianitat que cerquen

incessantment els mitjans per independitzar-se, per assolir la realització personal, però els condicionaments
religiosos i moráis mediatitzats per l'Església i l'estructura familiar els generaran una impoténcia decebedora.

Una allau de gossos i gats surten a rebre'ns. Antonia Vicens viu a El Terreno, un barri residencial molt peculiar
de la capital mallorquína, on es combinen les cases antigües —algunes ja han superat l'estat ru’ínós— amb els

monstres arquitectònics bastards del turisme. Antonia Vicens, amb el seu somriure afable, ens fa passar al seu

jardinet, el «corral», com en diu. És una tarda de diumenge del mes d'abril; l'escriptora es disculpa perqué està
cansada, ha dut els pares a Santanyí, a l'altre extrem de l'illa, que és com dir a l'altre cap del món.
L'actualitat d'Antonia Vicens té una triple vessanti a més d'haver estat triada per la Institució de les Lletres

Catalanes per a la campanya del Punt de Lectura, acaba de treure tres Ilibres en un pareli de mesos, després de

cinc anys de silenci editorial, i, a més a més, és vicepresidenta per les liles de l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana [posteriorment a aquesta entrevista, pel maig, en va ser nomenada presidenta en funcionsj.

La seva voluntat clarament manifesta és la de fer un assaig de vertebració cultural que abasti no solament les
liles, sino tots els PaTsos Catalans. Fomentar sobretot l'acostament deis escriptors valencians, principatins i

¡llenes, la qual cosa ha materialitzat en diverses ocasions, com és ara els darrers premis Cavali Verd, en qué ais
jurats deis diversos premis hi havia membres procedents de gran part de l'àrea lingüística catalana. Però

aquesta només és una de les novetats deis Cavali Verd d'enguany: allò que eren uns premis de poesia i de
traducció poètica s'ha ampliat al premi de narrativa Blai Bonet i al de teatre Jaume Vidal Alcover, i aixó malgrat

una infraestructura molt limitada, una manca de tradició consensuada i un suport polític circumscrit a una àrea
molt determinada. Aquests premis han estat tot un èxit de recepció a la premsa mallorquína.

—Parlem una miqueta de la teua
obra. Ais escrits sobre la teua pro
ducció, i a totes les contraportades
deis llibres, se sol recordar que el
1967 vas guanyar el premi Sant
Jordi amb 39° a l'ombra, quan
només tenies vint-i-sis anys. Com va
nàixer aquesta novel-la?

—39° a l’ombra la vaig viure, m’hi
vaig mirar a 39° a l’ombra... Una amiga

i jo várem gosar deixar el poblé i anar
a Cala d’Or. Die gosar, perqué en
aquells anys seixanta estava molt mal
vist que una dona anàs a fer feina fora
de casa, i, encara pitjor, ficar-se en un
món tan masculí com era fer feina en
un hotel. Naturalment, jo fugia de
Santanyi. Les protagonistes de les
meves primeres novelles sempre
fugen, quan s’adonen que el seu desti

està curosament planejat, per la
familia, la tradició, l’Església; és a dir,
agafar el primer novio que s’acostás,
casar-se, tenir fills, ocupar-se del marit
i dels filis, morir-se. Els meus somnis
m’estiraven per una altra banda de
realització més personal, més intima,
més engrescadora. A Cala d’Or, però,
ens vàrem trobar que l’ambient era
terrible. De cara als clients, les
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terrades iMuminades, olor de colonia i
d’«ambré solaire» al hall, lluentor
pertot, vista al mar i a les estrelles des
de totes les habitacions, però els
obrers vivien i eren tractats d’una ma
nera inhumana. Així, fugint de Santanyí, de tanta migradesa moral,
espiritual, humana, em trob de pie
dins el món de l’explotació. Un món
sense cap Ilei. Començava també
l’explotació del paisatge.
—Vas començar a escriure molt
jove, provenies d'una societat que
no havia tingut accès a la cultura,
d'una familia treballadora, amb el
pare pescador i contrabandista...
Quin era el teu bagatge cultural
quan iniciares el carni de l'escriptura? Quines havien estât les teves
lectures, quins els teus interessos?

—Puc dir que vaig tenir la barra de
posar-me a escriure sense a penes
haver llegit. A Santanyí no hi havia
biblioteca, ni una sola llibreria. A
costura, només biografíes de sants.
Me’n vaig amarar, de vides exemplars.
No seria justa però si no et digués que
amb Teresa d’Avila i Tereseta de
Lisieux vaig aprendre d’estimar moites
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coses. Llavors vaig conèixer Bernat
Vidal i Tomás, l’apotecari del poblé, i
també escriptor. Bernat em va deixar
tots els llibres que vaig voler, ben bé
vaig començar a devorar llibres. Em va
donar molt suport, Bernat, i em va
escoltar estones llargues, i aixô, quan

«Puc dir que vaig
tenir la barra de
posar-me a escriure
sense a penes haver
llegit. A Santanyí no
hi havia biblioteca, ni
una llibreria.»

ets molt jove, que algú t’escolti, és
molt important... Sempre pens que
em vaig posar a escriure per explicar
me a mi mateixa el petit món que

m’envoltava, cansada d’observar els
quefers de la gent amb les seves ex
pressions barrades, vençudes, enverinades d’odi, o resignades. Quan jo
era nina el record de la guerra era molt
frese, i el ressentiment molt gros. A
més, les dones del meu carrer sempre
es barallaven, jo record paraules en
l’aire, com si es tirassin pedres, xerrant. La imatge que tenc de mi
mateixa és el d’una criatura badocant
i escoltant darrere les vidrieres, volent
comprendre.
—Després de 39° a l'ombra, aquesta mena de document literari sobre
les transformacions que operà el
turisme a Mallorca, entre 1971 i
1984 vas publicar, amb una certa
regularitat, novel-les que mostren
un univers molt desplaent per a les
dones, unes dones que pateixen
uns conflictes personals molt dolo
rosos.

—Els conflictes de les dones
protagonistes de les meves novel-les
eren els conflictes de tôt un sector de
dones que van créixer amb moltissimes mancances, molts prejudicis,
amb la capacitat de révolta comple-
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«Escriure novel-la (...)
és aconseguir
dominar les
paraules, reduir-les
fins a posar-les al
servei de la historia
que vols contar.
Aconseguir
transmetre
sensacions.»

tament nul-la. Ara bé, les protagonis
tes de les meves novel-les sempre se’n
van. Abans ja n’hem xerrat, crée. El
neguit que senten és molt fort i no
troben cap més soluciô; aixi, del poble
parteixen cap a la cala, o la ciutat, o
d’una ciutat petita a una ciutat gran. I
acaben perdent-se a causa de les seves
deficiències culturels. Encara que la
protagonista de La santa es queda al
poble, de tota manera es passa la vida
guaitant per la finestra, mirant la gent
que passa, somiant vides més plaents.
Es a dir, davant la impossibilitat de
poder fer la maleta i partir, encalça els
seus somnis vagarejant mentalment
abocada a la finestra. Veu passar els
primers turistes, veu moites altres
maneres més plaents d’encarrilar la
vida d’una dona. Al final es torna boja.
—Quin és el paper de l'Església en
aquest microunivers teu?

—Primer va ser com un somni:
sempre die que vaig aprendre a caminar pels camins del cel abans que
pels carrers del poble. Després es va
tornar frustraciô, impotèneia. Què
podia fer enmig d’un mon d’homes i
dones en constant competivitat sense
cap més bagatge que una bossa plena
de sentèneies mistiques? Una de les
coses pitjors de l’Església, perô, va ser
ficar-nos al cap el menyspreu pel propi
cos. També la familia, completament
d’acord totes dues institucions... A les
protagonistes de les meves primeres
novel-les els costa desempallegar-se de

la consciència de pecat i de culpa.
Potser és per aixô que sempre fugen.
Cerquen el seu jo auténtic, ser senzillament dones.
publicada a Pianeta el
1987, és l'ùnica obra teua amb
protagonista masculi; simptomàticament, t'endinses en el drama
interior d'un politic que fracassa
políticament i vitalment. Fins a quin
punt aquesta obra podría simbolitzar la pèrdua del somni de tota
una generado de mallorquins?

Devers els anys setanta Mallorca era
plena de joves inquiets que es ficaren
en política i predicaren que volien
salvar aquest petit país nostre. La seva
llengua..., la seva historia... Un pie van
haver fracassat, desencantáis, es posa
ren a fer diners. Simplement i sense
escrúpols. Ara els pots veure com a
caps d’immobiliáries, destrossant Pilla,
venent Pilla. El protagonista de Térra
seca és un d’aquests, no té éxit en la
política, i, molt ambiciós i de carácter
poc coherent, deixa de banda els ideáis
de joventut i es dedica a fer diners.

—És un home, el protagonista de
Terra seca, per desgràcia molt comú.

—Vocabulari prívat

—Terra seca,

(1993), escrita a
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«Els conflictes de les
dones protagonistes
de les meves
novel-les eren els de
tôt un sector de
dones que van
créixer amb
moltissimes
mancances, (...) amb
la capacitat de
révolta
completament
nul • la.»
quatre mans amb Josep M. Llompart,
ens descobreix una prosa fortament
impregnada d'ironia sobre els teus re
cords d'infantesa, sobre la teua auto
biografía. Fins a quin punt penses que
és legitim que l'escriptor contribueixi
a modelar la seua propia imatge?

BIBLIOTECA 1

—A Vocabulari privat no hi ha cap
intenció de modelar-me la imatge.
Som senzillament fidel ais records. Jo
vaig ser aquella nina que feia voltes
amb la bicicleta, recorrent els carrers
de Santanyí. Una mica amb l’ánim
transgressor, anava a tota máquina,

corn si volgués esbucar barreres opressores. Quant a la ironia, potser sí que
n’hi ha una mica; a vegades és una
vacuna, la ironia, contra moites
amargors.

LLUÍS FERRAN DE POL I MÈXIC:

ABAT LITERATURA I PERIODISME

NOVETAT

Josep-Vicent Garcia i Raffi
Estudi detallat i àmpiament documentât sobre l’obra periodística i literaria de
Ferran de Pol (Arenys de Mar, 1911-1995) produïda a Mèxic o
Hígada temàticament a aquest país. L’exili a Mèxic (1939-1948)
significa un pas decisiu cap a la maduresa literaria i personal.
En coedició amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar
A la mateixa col-Iccció:

Pere Bohigas, Aportado a l’estudi de la literatura catalana.
Jaume Medina, Caries Riba. 2 volums.
MisceLlania Joan Gili.
Miscel -lánia Joan Fuster. 8 volums.
Maria Josepa Gallofré i Virgili, L’edició catalana i la censura franquista (1939-1951).
Miscelddnia d’bomenatge a Josep Benet.
MisceLlania Joan Triada.
Estudis de ¡lengua i literatura en honor de Joan Veny. 2 volums.
Les literatures catalana i francesa al llarg del segle XIX.
Narcís-Jordi Aragó - Joscp Clara, Els epistolaris de Caries Rabota.
Margalida Pons, La literatura mallorquína de postguerra.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona - E-mail: pamsa@mx2.redestb.es - Distribució: L'Arc de Berà, Centre Difusor d'Edicions Catalanes
_____
Comandes i administració: Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08 - Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona

36 [628]

L L E T R E S

—El 1997 vas publicar dos llibres
adreçats a públics molt definits: un
conte per a xiquets, L'àngel de la
lluna, i una novel-la juvenil, Massa
timid per /ligar. Com se't va acudir
fer aqüestes incursions en générés
que són tota una novetat dins la
teua producció?

—El llibre infantil el vaig escriure
quan el meu fili tenia devers set anys,
perqué sempre em deia, «inumare,
com és que no has escrit res per jo?».
Llavors es va quedar abandonat dins
un calaix. Ara bé, fa cosa de tres anys,
el vaig trobar i el vaig enviar a l’agent
literària. El va vendre tot d’una. Quant
a la novel-la juvenil, va ser un encàrrec. Corn que no hi acab de creure, en
la novel-la juvenil, ja que els joves són
prou intel-ligents i no cal fer-los
historiés a posta, idò, m’ho vaig ru
miar, i al final la vaig escriure, perqué,
vaig pensar, l’ùnica cosa que he de fer
és cercar uns protagonistes joves, i
unes paraules joves, i fora concessions.
—Un aspecte que m'ha cridat
l'atenció de la teua darrera narra
tiva és la presència d'un nou tipus
de dones: xiques joves condicio
nados per la falta de referents
culturáis, morals i ètics, una mica
tipes d'aquest món, però que es
creuen molt alliberades, com la

Margarida de
(1997) o la
(1998)

Massa timid per lligar
Délia de Febre alta

—A Massa timid per lligar l’al-lota es
queda embarassada d’un home gran.
Perd continua fent vida normal, va a
l’institut, treu bones notes... No és una
capbuit. Es una al-lota amb una
voluntat molt forta de ser diferent, per

«La realitat
senzillament I'agaf
per fer-ne ficció.»

exemple, dels seus pares, una parella
de hippies passats de moda. Cerca
referents als quai poder-se aferrar
constamment i acaba enamorant-se de
Marguerite Duras, llegeix totes les
seves novel-les, vol viure i vol morir
com una de les protagonistes de
Moderato cantabile.
—Personalment, penso que Febre
alta s'hauria de considerar un punt
de maduresa intel-lectual en el teu

carni Iiteran. Els tres plans indepen
dents, corresponents a les tres
figures femenines, convergeixen en
un final inesperat, però és sobretot
la teua prosa, treballada amb molta
meticulositat, la que cristal-litza en
l'expressió dels diversos personatges.

—No sé qué vol dir exactament
això d’«un punt de maduresa intel
lectual». Escriure novel-la potser és
menys però també és mes que simple
maduresa. Es aconseguir dominar les
paraules, reduir-les fins a posar-les al
servei de la historia que vols contar.
Aconseguir transmetre sensacions. Hi
ha qui m’ha dit que la lectura de Febre
alta l’ha violentai, d’altres s’hi han in
dignai, també apassionat, alguns han
sentit rebuig... Tant li fa; són aquesta
mena de sentiments forts allò que cere
encomanar al lector. Els protagonistes
són tres homes i tres dones i una nina,
víctima quasi anònima, el pòsit de moltes injustícies. Sense cap mena de compassió, els faig davallar tots a l’in-fern
de la seva soledat: incomunicació,
incertesa. Tanmateix les dones avan
cen, conquisten espais, mentre els ho
mes reculen, trontollen. Pens que és
un reflex de la societat actual. Encara
que jo no pretenc fer cap crònica
exacta de la realitat. La realitat, senzi
llament l’agaf per fer-ne ficció.♦
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Pere Nanot Renart
REFERENT HISTORIC I MORAL DE «LA BOGERIA» DE NARCÍS OLLER
per

Montserrat Corretger

om és d’esperar en tota obra II», datat el 1874 i publicat el 1882.
de carácter naturalista —o Nanot fou un exponent del patrio
amb voluntat de ser-ho—, La tisme cultural vuitcentista, exercit des
de la base de l’associacionisme catala
bogeria (1899) de Narcís Oller parteix,
tal com s’esdevé sovint a les seves nista. La seva trajectória —com la de
novel-les, d’una situació i una persona tants altres hommes de lettres— mostra
reais. Rere el personatge de Daniel l’evolució del catalanisme: primer
Serrallonga, el boig, es troba la cultural, després politic. S’inscriuria
personalitat de Pere Nanot Renart, en el catalanisme que cercava la nacioadvocat i escriptor traspassat el 1886 nalització del país (tasca eminentment
quan tenia trenta-vuit anys, autor civicopolítica) per mitjà de la dedicad’una notoria obra erudita, fundador, ció cultural i erudita, com palesen els
el 1870, de l’associació patriótica la seus estudis, d’una banda, i la seva
Jove Catalunya —al costat d’Angel funció com a fundador de la Jove
Guimerá, Pere Aldavert, Francesc Catalunya, «precedent —segons Josep
Matheu i Antoni Auléstia, entre Fontana— de la Unió Catalanista i
d’altres—, que també presidí, i una de les primeres entitats on
membre de l’Académia de Bones Lie- apareixen els mots “catalanisme” i
tres de Barcelona. Antonia Tayadella a “catalanista”». Un deis seus treballs
la Historia de la Literatura Catalana més significatius, el «Diseurs pronun
atribueix al protagonista de La bogeria ciar en la sessió inaugural que celebré
el nom de Pere Nanot Renart i La Jove Catalunya lo dia 7 de març de
al-ludeix al fet real del qual arrenca la
1874 per lo President de dita
novel-la. Es fonamenta en una carta de Societat», publicat al «Folleti de La
Sarda a Oller, que ella data l’any 1886, Renaixensa», recull en les seves linies
a partir de la qual comenta el malestar centrals aquesta reivindicació cultural
deis dos amies per la seva actuació poc i patriótica plenament adscrita a la
comprensiva envers Nanot (la data ció Renaixença: «Un deis mérits més
de la carta, del 16 d’agost el 1886, em grans ab que s’honra justament nostre
sembla molt ajustada a partir d’una segle es lo d’haber començada l’obra
referencia aYxart, mort el 25-V-1895, de reconstruhir lo passât donant color,
i, sobretot, de les correlacions amb moviment y vida á l’historia y á la
una altra carta del 9 d’agost de 1886; crítica. Mentres mon sia mon se con
coincideixen en la situació: «Aquí soch servará la memoria dels treballs geganaltre cop à fer Restada setmanal» —16- tins d’aquets homes qu’han consumida
VIII— i en el comentari, en ambdues llur gloriosa eczistencia descaragolant é
lletres, d’un article de Mañé; el 9 interpretant los empolsats pergamins
d’agost diu que és «sumament enco- d’archius y biblioteques per á aprenmiástich en impresió general» i el dia drer en élis l’art d’enaltir a la patria
16 comenta la felicitació d’Oller a recontant veridicament ses gestes.» I
Mañé per aquest article).
també: «Foils Companys de convic
L’obra de Nanot Renart abastá tions y de lluytes!: procurau qu’en
estudis histories i literaris (Estudis vostres poesies s’hi reflecte la fesomia
d’Historia, s/d, Estudio crítico-biográfico de nostra patria; cantar los sentiments
de Alejandro Manzoni, 1873), alguns enlayrats que, diguis lo que’s vulgue,
de publicats a «La Renaixensa», revista vihuen encara en lo poblé català;
de la Jove Catalunya —com «Lo ayman les idees de nostres avis essent
rimbombori de las quintas», «Mag com ells honrats, treballadors y lliures
dalena (poesía)» i «Recorts del segle
[...]. Algún historiayre de nostra pa
XVI», del 1871, i, el darrer que he tria, estudiant los malhaurats temps en
pogut localitzar, «La mort de Ferran que vivim y escribint sols tindrà un

C
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recort carinyós per los poetes qui,
rebutjant gales enmantllevades, cerca
ren llur inspiratio en les traditions, en
les ciencies, en lo carácter de nostra
vella y aymada Catalunya.»
L’agost de 1886 Oller recupera,
arran de la mort de Pere Nanot,
l’anècdota —viscuda anys abans amb
Sardà per la seva condició d’advocats— que dotze anys més tard —l’estiu de 1898— havia de donar peu a la
novel-la. A les seves Memòries literáries
explica amb detall aquest fet, que amb
el nom d’«el plet del boig» li serví de
base real per a endegar La bogeria:
«Però amb poc humor per a envestir
cap obra de l’extensió que requerien
aqueixes [Pilar Prim, La soldadura],
mudo de parer, i, rumiant, rumiant
concebo el pía de La Bogeria, que
arrenco semblantment al que vaig fer
quan La Papallona, del que és avui son
darrer capítol. Es contenia aixó en una
nota presa del natural poc temps
abans i que, com tantes altres, guar
dava jo en cartera per poder demá
complaure alguna de tantes revistetes
literáries que sovint sol-licitaven mon
concurs.» Oller no s’ajusta a la realitat
en les seves memòries, probablement
perqué són escrites molts anys després
deis fets que relata (1913-1918) i,
sobretot, perqué voi mantenir una
discreció total sobre la personalitat real
del malalt que inspiré la figura del
«boig». El fet que desvi'í l’atenció del lec
tor de tota possible identificació del
personatge de ficció amb Nanot,
lletrat i escriptor significat (només dos
anys més jove que eli) i, dones, doblement col-lega, s’entén per raons
d’ètica professional i de respecte a
causa de la pertinença d’ambdós ais
mateixos cercles socials i intel-lectuals.
Per tal d’allunyar en les Memòries
literáries tota possible referencia a
Nanot utilitza dos estratagemes:
adjudica al boig la professió de metge,
fet que, per bé que n’emmascara la
identitat, li conserva el taranná
d’home cuite —i, per tant, conscient-
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NARCÎS OLLER. COM S'ESDEVÉ SOVINT A LES SEVES NOVEL LES, LA BOGERIA PARTEIX D'UNA SITUACIÔ I D'UNA PERSONA REALS.

ment torturai per una afecció mental
mal entesa per l’entorn social—, i
despla^a el moment cronologie de
l’anècdota viscuda en simular la
coneixenpa del jove «poc temps abans»
de la redacció de La bogeria, quan
realment la malaltia de Nanot es
produi els anys anteriors a la seva
mori, és a dir, la década dels vuitanta.
Oller encobreix, doncs, dues vegades
la veritable catàstrofe de la vida del
«boig» reai: primer a la novel-la, en
redactar-la durant l’estiu de 1898, i
després a les Memòries, ja a la segona
década d’aquest segle, gairebé quaran
ta anys després d’haver-se esdevingut
el fet reai.
L’extensa narració de l’anècdota de

la qual arrenca La bogeria, el «plet del
boig», és, doncs, al seu torn, gairebé
una altra narració i, per descomptat,
ateny la categoria de ficció en clau. La
nota del naturai presa a l’enterrament
del jove desafortunat, la «deplorable
escena» a qué al-ludeix Oller, parteix
de la mort real de Nanot Renart,
esdevinguda durant l’estiu de 1886,
amb seguretat el 12 o el 13 d’agost, i es
construeix a partir d’elements de la se
va personalitat, entre d’altres, la com
plexa i creixent vesània que l’afectava i
el coneixement, per part del malalt, de
l’obra d’Oller, el qual, afirma, «era, pel
que es veia, entusiasta lector nostre».
L’altra gran preocupació de fautor de
La bogeria és la que forneix la veritable

tesi de la novel-la: «... el molt que
m’havia ferit o fet pensar el procés, de
la malaltia del malaurat difunt, deixant
ensems a la imaginació crear la faula
de tota una vida que, lògicament i a
poc a poquet, anés demostrant tot el
que jo pensava respecte a la naturalesa
especial de la follia o vesània i faccio
pertorbadora que aquesta, per
misteriosa seqüéncia, sol exercir sobre
la raó deis parents de f atacat i àdhuc
sobre la de la societat en generai.» El
dolor i la voluntat de sensibilitzar
1’opinió pública sobre la necessitar del
respecte i fatenció correcta dels
malalts mentáis (inclosa la denùncia
sobre les males condicions dels
manicomis) arrenquen d’una sensació
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de culpa, una voluntat de penediment
que, evidenciada amb tot detall arran
de la mort de Nanot Renart en una
carta de Joan Sardà a Narcis Oller, té
Porigen en la burla que ambdós amies
feren del capteniment estrany d’aquell
jove durant la malaltia que élis
mateixos, corn la majoria de la
societat, no entenien com a tal.
L’escarni inferit a Pere Nanot i el
remordiment posterior queden reflectits a les Memories literàries (en un
fragment en qué reitera l’amistat amb
el client) i a la carta de Sardà a Oller
del 16 d’agost de 1886. En el primer
cas Oller recorda com després d’assistir eli i Sardà a una de les visites de
l’estrany metge i afectats pel seu criteri
radicalment contumaç el qualificaren,
tot fent-ne befa, de boig: «Davant,
dones, d’una contumàcia tan gran i
tenint fins en compte el perjudici que
un advocat podría causar a l’adversari
—que cabalment era amie nostre—,
en Sardà i jo, recordant la dita de
l’apotecari d’Olot, vam ajupir-nos. Un
cop fora el client, vàrem canviar una
mirada de commiseració, arronsàrem
les espatlles i, per fi, esclafírem aquella
tràgica rialla de sarcasme que la
contumàcia irreductible de qui desa
tén les nostres raons sol provocar.»
Afegeix que la qüestió fou anomenada
de llavors endavant per tots dos amies
«el plet del boig».
La carta de Joan Sardà, que ateny
un grau elevat de sentit penediment,
aporta, a més, informació sobre la
circumstància de la malaltia de Nanot,
la seva evolució ràpida i la manera
com va ser mal entesa pel cercle més
intim d’amistats de l’advocat i escriptor. La lletra al-ludeix, a més, a un
article de Joaquim Riera i Bertran,
col-lega d’Oller a la Diputació i com
pany d’empreses culturáis de Nanot
Renart, que sens dubte és la necroló
gica apareguda al diari «La Renaixensa» el 14 d’agost de 1886, dos dies
abans de la carta, i l’endemà, gairebé
segur, de la mort de Pere Nanot («Pere
Nanot Renart per Joaquim Riera y
Bertrán»). Els termes de la lletra de
Sardà són ben eloqüents: «Noy fem
justicia à en Riera. Quin article més
bonich sobre en Nanot! Hi ha ànima.
A mi ‘m va deixar blanc. No m’esperava que eli pogués fer una cosa tan
rodona. Es lo millor que d’eli recordo.
Pobre Nanot Renart. Va impressiona’m de veras perqué tu saps ben bé la
trista historia que precedi de poch à la
catástrofe del infeliç Nanot. Vam sé

uns criaturas. Tant de bé li ha fet Deu.
En pau descansi. Com han d’haver
sufert els pobres pares! Plens delu
sions, plens d’esperansa, al veure des
puntad sol del fill, brillant, esplèndit,
augurant dia ciar y de venturas. Gua
po, ab talent, simpátich, agradable, lo
pervenir era per eli de glorias. De
prompte, tot al diable. La locura, ¡y ab
quins colors mes negres y mes tristos!
presentant-se primer en una forma
que ni llàstima feu, perque no’s veya,
perque traydorament se traduhia en lo
mes vil dels crims, de las baixesas,
quan es conscient, ¡pobre Nanot, no
ho era! va convertir lo cel seré en cel
núvol. La tempesta esclatá. La ma
laltia semblá deliete; feya falta un
metge, una ma amiga y ferma, y
enlloch d’ella, l’irreflexió deis seus
amichs, culpables no ja per la intenció,
per las resultas, va enfondirne l’abim
ab lo despreci en Hoch d’omplirlo ab
compassio y carinyo. Vam enfonzarlo
més en Hoch d’en tréurelen. Mes tart
vam obri’ls ulls. Ja no fou hora. Es un
gran mon el mon! Oh es una gloria!»
S’hi fa palesa la preocupació de Sardà
—manifestada com és ben evident
també per Oller a les seves Memories—
per la incomprensió que el context
social immédiat al malalt mostra en
vers l’afecció mental, exactament el
problema que amb el temps es
transformará en el nudi de La bogeria.
D’alguna manera tots tres personatges
—advocat, metge i jo narratiu— que
envolten Daniel Serrallonga tenen el
seu contrapunt en els torturats Sardà,
Oller i Riera (sense que aquesta
relació vulgui significar en cap cas una
transcripció literal de les personalitats)
i potser algún altre company de la Jove
Catalunya o d’altres àmbits d’actuació
i relació de l’«infeliç Nanot».
L’article necrologie de Riera i
Bertran al qual al-ludeix la carta, no
sense un deix d’ironia sobre la qualitat
literària habitual d’aquest escriptor,
completa alguns deis aspectes dels
textos de Sardà i d’Oller. Quant a la
personalitat de Pere Nanot, i malgrat
que es tracti d’un article d’homenatge,
Riera rebla amb dades allô que a la
carta de Sardà era titllat de «pervenir
[...] de glorias»: recorda Nanot corn a
nét de Renart i Arûs —«d’aquell
barceloni de cap-d’ala que escrigué La
Layeta de Sam Just y altras obras
moratinianas»—, el situa en el mon
cultural i professional com a «advocat
als 21 anys» i «president de la Joventut
Católica de Barcelona», per a conclou-

re que dugué a terme una «ilustrada
activitat, que comensà à pendre vol en
la memorable societat La Jove Cata
lunya, hont nos sacramentaren! tants
amichs y’s mostrà, mes tart, formada y
ben disposta, en la Academia de
Bonas Lletras». Al-ludeix també a la
seva generositat quan feia «dissertacions orals a les societats escolars El
Buen Deseo i El Estímulo» i en valora
l’activitat intel-lectual tôt comentant
«sos triunfos com escriptor en català y
en castellá desde sas rahonadas y ben
nutridas disquisicions sobre punts
d’Historia, fins á sos articles y poesías
mes lleugeras». Quant als aspectes més
foscos de la malaltia, Riera informa
que Nanot fou «reelàs al manicomi de
les Corts», per bé que quan no estava
afectat per l’alienació «no sols no tenia
una frase ni una paraula de fel contra
ningú, sino que tôt eran en ell expres
sions bondadosas, tôt alabansas de
tothom».
Riera, allunyat de tôt déterminisme
i amatent a tractar amb delicadesa la
inesperada evolució de l’afecció de
Nanot, tracta de donar una visió
objectiva —i especialment exculpatória— del procès de la seva malaltia:
«Los qui, per aquells esclats de talent
judicaren del esdevenidor intelectual
del bon amich s’equivocaren tant com
los qui’n formaren concepte per
manifestacions d’un cor déséquilibrât
desde petit y cual desequilibri havia
anat accentuantse ab lo trastorn
complert deis ressorts fisichs y de la
energía vital avans de la complerta
catástrofe que motivá la reclusió del
pobre mártir.» Aquests termes són
molt propers al to condemnatori
envers l’actitud de la societat que
empra Oller a La bogeria i, sense
aclarir mai quina fou exactament,
al-ludeixen també a la «catástrofe» que
precedí el tancament de Nanot al
manicomi de les Corts, un esclat de
l’alienació que, per bé que sempre
resta inexplicat per decôrum, pogué
inspirar el que es descriu al final del
capitol VIII de la novel-la, quan
Serrallonga es fa centre d’un altercat
públic de considerables dimensions
enmig de la multitud cruel que el pro
voca.
La vida de Nanot Renart, referent
históric i moral de La bogeria, reflecteix, dones, la tensió entre la
societat vuiteentista en crisi i les noves
actituds vitalistes i critiques del Mo
dernisme ja emergent.<
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Pere Rosselló Bover

MIQUEL GAYA.

Les fidelitats de Miquel Gayà

El passât dia 25 de juny va morir a
Palma descriptor mallorqui Miquel
Gayà i Sitjar. Horn ha remarcat sovint
—amò una evident imprecisió— que
era la darrera figura supervivient de

l’Escola Mallorquína, tot oblidant
poetes com el pare Miquel Colom,
entre d’altres. Potser, però, en cap altre
cas la fidelitat a l’estètica de l’Escola
Mallorquína no havia estat tan palesa.
De fet, Miquel Gayà havia nascut el

LL ET R E S

1917 al poblé mallorquí de Sant Joan
de Sineu, per la qual cosa la seva edat
coincidía amb la d’alguns deis poetes
que a la postguerra varen encapçalar la
ruptura amb l’estètica que havia
dominât el panorama mallorquí després
de Costa i Llobera i de Joan Alcover.
Pocs anys el separaven de Bernat Vidal i
Tomás i de Célia Viñas, que esdevingueren els defensors de l’adaptació als
cànons estètics de la Generació del 27,
o de Llorenç Moyà i de Miquel Dolç,
que després deis seus primers llibres es
distanciaren de l’Escola Mallorquína.
Miquel Gayà, en canvi, va restar-hi fidel, fins al punt d’arribar a abandonar
pràcticament el conreu de la poesia en
constatar que aquell petit i recios món
poètic estava condemnat a la desaparició.
Això no obstant, la fidelitat estètica
de Miquel Gayà no li va impedir
col-laborar amb els escriptors mallorquins de la postguerra. Assisti, per
exemple, a algunes de les trobades deis
Amies de les Lletres, celebrades el
1951, i va participar en la miscel-lània
Raixa, que Francese de B. Moll va
editar el 1953 en esser prohibida la
revista que duia aquest mateix nom. La
col-laboració del nostre autor amb
aquells que defensaven unes propostes
literàries radicalment diferents s’explica
per una altra de les grans fidelitats que
Gayà va servar tota la vida: la fidelitat a
la llengua i a la cultura catalanes. En
aquest sentit, la seva dedicació entre
1968 i 1972 com a secretan de redacció
de la revista «Lluc» ha estât una de les
labors més destacables.
La continuïtat de l’Escola Mallor
quína: poemes i traduccions

Els inicis literaris de Gayà en el
món de la poesia catalana varen tenir
Hoc durant els anys de la clandestinitat. EU mateix n’ha deixat noticia i
testimoniatge en les seves Histories i
memàries (1986), un llibre d’interès no
sols per a conèixer la biografia del
poeta, sino sobretot per a apropar-nos
a una època fosca de la nostra historia.
El primer llibre, L’atzur il-luminat
(1944), va aparèixer en una edició
«clandestina» —potser seria més
adient dir «privada»—, de la qual just
es tiraren dos-cents exemplars. Hi des
taca la tensió entre l’ideal i la realitat
adolorida de l’entorn, que es palesa en
les primeres composicions del poemari. L’equilibri és total, tant pel que
fa a restructura del llibre i a les formes
métriques i estròfiques, com al llen-

guatge. Joan Maimó i Vadell, biògraf
del poeta, ha resumit aixi l’harmonia
entre la forma i el contingut que
presideix aquest llibre: «L’home domi
na en la seva obra, l’home religiós que
hi ha en el poeta mostra a cada poema
la seva vigoria interna. Amb perfectes
hendecasil-labs, d’equilibrada eufonia,
enllaqa elegia i ègloga, cercant sempre
un ideal més enllà de les coses presents.»1 Poc més tard publicà en una
edició de bibliòfili un recull de temà
tica amorosa, Breviari d’amor (1946),
escrit amb la intenció de guardar-hi
viva l’experiència amatòria, tot i partir
de la idea de la insuficiència comu
nicativa de la paraula poètica. El llibre,
com L’atzur il-luminat, també s’acull
als cànons estètics del rigor formai i de
la claredat expressiva que mai no
l’abandonaren. Aquests dos poemaris,
juntament amb un de tercer, aleshores
inèdit, La cangó del crepuscle, foren
recollits al volum Ruta dels cims
(1951), publicat per l’Editorial Moli,
amb un pròleg d’Octavi Saltor. La
mort d’un fili als tres dies d’haver
nascut, juntament amb la de l’àvia
materna, provocaren el to elegiae i
pessimista, marcai per la presència de
les tonalitats grises, que domina La
cangó del crepuscle. Dos anys més tard,
el 1953, s’editava un breu recull de
poemes religiosos dedicats a la Mare
de Déu de Lluc sota el titol de Poema
de l’Ave Maria (2a. edició, 1984). Els
sentiments religiosos del poeta ara són
encabits en nou composicions —encapqalades per les frases de l’oració
mariana— formades per tres parts,
cada una de les quals està constituida
per tres tercets decasil-labs de rima
consonàntica.
A partir d’aquest moment s’obre
una etapa de silenci en la poesia de
Miquel Gayà, a causa de la decadència
en què entra la poesia de l’Escola
Mallorquina. Gayà comprèn que s’imposen uns nous corrents, basats en
l’explotació de la imatge i de la metà
fora, que parteixen d’una concepció
de la poesia que valora més la capa
citar de suggestió que no pas la
claredat de l’expressió. Això no obs
tant, vint-i-dos anys després, el 1975,
torna a publicar un nou aplec de
poemes, Miratges de record, en el pròleg
del qual Miquel Dolq considera que
aquest recull és «un acte de fe en la
funció de la poesia» i «un acte de fe en
“l’alba nova” de l’aventura humana».2
Ara, a l’entrada de la vellesa, l’autor
ens ofereix un conjunt de devuit so-

nets, alguns dels quais semblen
poemes de circumstàncies. Tôt i aixô,
com indica el titol i la composiciô que
obre el llibre, el record i la memôria
esdevenen els principals fils temàtics
conductors.
Al marge de la creaciô poètica, ens
hem de referir a la breu labor de
traduccid duita a terme per Miquel
Gayà. Com per als escriptors de
l’Escola Mallorquina, la traducciô va
tenir un especial interès per al nostre
autor. L’any 1946, quan les traduc
cions al català estaven totalment prohibides, en una ediciô limitada, va
treure a la llum Vuit poemes d’André
Rivoire i, fruit d’aquesta vocaciô
traductora, encara el 1984 va imprimir
el poema elegiac La primera recança
d’Alphonse de Lamartine.
Miquel Gayà i la critica literària

L’apartament de Miquel Gayà de
l’escenari poètic no el va conduir a
deixar de costat les lletres catalanes,
sino que el va estimular al conreu de la
critica literària i dels treballs
d’erudicio, per mitjà dels quais va
continuar mantenint i defensant els
ideals estètics en què creia. Gayà va
trobar en la labor investigadora i
critica un altre cami per a arribar a la
Poesia, un vessant paral-lel i, potser,
fins i tôt substitutori de la creaciô
poètica, que exerci des de la tribuna de
la premsa i de les revistes de la
postguerra. D’aquesta manera, la tasca de Miquel Gayà l’aproximà a l’estudi de les principals figures de
l’Escola Mallorquina (Costa i Llobera,
Joan Alcover, Miquel Ferrà, Llorenç
Riber, Maria Antônia Salvà, etc.). En
la labor com a critic hi ha una intenciô
reivindicativa d’aquell corrent, que
potser és conseqüència dels atacs
injustificats que alguns dels nous
poetes de la posguerra havien emès.
Aixi, son ben significatius els mots de
Miquel Gayà a Historiés i memories
quan recorda la polèmica que provo
caren els articles de Jaume Vidal
Alcover de finals de 1953 a «Baléares»:
«El punt més dolorôs de tôt aquell em
bolie va ser la forma d’atacar els homes
d’una Escola que en la guerra havien
passât per séparatistes, havien sofert
persecuciô per la justicia, havien caigut
en el descrèdit de la politica ambient i
benpensant d’aleshores, i els quais davant d’aquells atacs no es podien
defensar d’una manera airosa perquè
haurien hagut de dir moites coses que
encara no es podien dir sense exposar-
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L’ESPIGA
NOVETAT

“SI NO CANVIEU I
NO US FEU COM
ELS INFANTS...”
(MT 18,3)
Moviment de les families de
Natzaret

se a represàlies del bàndol polític
dominant.»3
L’abundància d’articles sobre autors i obres diverses caracteritza la
labor crítica de Miquel Gayà. Des de
fináis de la década deis quaranta va
publicar articles a la premsa mallor
quína: als diaris «La Almudaina»,
«Baleares» i «Diario de Mallorca», al
setmanari «Sóller» i, molt especialment, a la revista «Lluc», entre d’altres
llocs. Molts d’aquests articles son
ressenyes de llibres de poesía, encara
que també abasta altres terrenys, com
els llibres d’histôria o de religió. En
canvi, la seva col-laboració en la revista
«Documenta» (1941-1947) se centra
sobretot en la ressenya de les celebracions i activitats duites a terme pel
grup santjoaner. Cal subratllar l’atenciô prééminent ais poetes postsimbolistes del Principat i, encara molt
més, ais de l’Escola Mallorquína, que
sembla molt relacionada amb la seva
consideració general de la poesía, la
quai s’identifica força amb la que en
tenien aquells mestres: «La poesia per
a mi representa accedir a un mon de
coses sobrenatural, un món de meravella, de somni. I el llenguatge
sempre n’és un factor molt important.
Treballar la llengua, cercar les panu
les, fer-les sonar d’una determinada
manera és del tôt imprescindible. I
sempre en la llengua materna. Jo no en

Reflexions sobre la vida

cristiana centrades en les
?araules de Jesús, a l’Evangeli

Miotici. GAYÀ

segons sant Marc, «Qui no

rebi el Régné de Déu com un
infant, no hi entrara pas». Els
vertaders deixebles son

precisament aquells petitons
a qui el Pare ha volgut

revelar els scus secrets,
amagats als sants.
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concep a un de nosaltres fent poesia
estrangera o castellana.»4
També Gayà es va dedicar a ela
borar alguns comentaris sobre poesia
italiana —amb la quai havia entrât en
contacte per mitjà de Miquel Ferra,
que li havia donat a conèixer Giacomo
Leopardi—, que foren publicats
primer a «Lluc» i després es reproduïren en italià a «Il Corriere Lette
rario Latino» de Roma. A més, com a
résultat de la seva feina de secretari de
redacció, Gayà va publicar a «Lluc» un
nombre molt considerable de textos
de reflexió sobre la situació de la
llengua catalana, la cultura, la religió i
altres temes d’actualitat.
Un altre aspecte a tenir en compte
és la seva aportació per mitjà de
discursos i parlaments. Des de molt
jove va sentir atracció per l’oratòria,
«gènere» que va conrear en nombrosos
discursos, conferències, homenatges,
parlaments nécrologies, pregons de
festes, etc. Els parlaments de Miquel
Gayà son el résultat d’una activitat
«patriótica» i apologètica, amb la quai
va voler correspondre al llegat deis
nostres clàssics. La majoria d’aquests
treballs posteriorment han estât pu
blicats en opuscles, com a articles o
recollits en llibres. Una part deis
articles i els parlaments ha estât reco
pilada en els llibres La lletra i l’esperit
(1978) i De Mallorca i fora Mallorca
(inédit). En el primer, per exemple, hi
reuneix dues conferències i set dis
cursos, al costat de vuit articles. En
ambdós volums es fa palés l’interès
per l’Escola Mallorquína, a la quai son
dedicats la majoria deis treballs. En
molts d’aquests textos es fan palesos
els vineles personáis entre eli i els
autors estudiats, per la qual cosa es
pot afirmar que l’obra crítica de
Miquel Gayà, en bona mesura, forma
part de la seva activitat memoria
listica. Eli mateix es va referir a
l’interès, un poc amateur, que sentía
per la Historia: «No som, per altra
part, cap cultivador de la historia, ni
he furgat massa per la pois deis arxius,
ni he gratat prou entre papers vells...
Només som un ferit de l’enyorança i
deis records, un corprès per la poesia
de la historia.»5
L’obra d’investigaciô

UN LLIBRE QUE ENS FA CONÈIXER LA
BIOGRAFIA DEL POETA I SOBRETOT ENS
ACOSTA A UNA ÈPOCA FOSCA DE LA NOSTRA
HISTORIA.

Résultat d’una labor més pròpiament investigadora són els seus reculls
d’epistolaris i l’assaig La poesia de
Miquel Ferra (1960). Contribue™ a
l’epistolari de Miquel Costa i Llobera

L L E T R E S

(1956) conté cinquanta cartes de Cos
ta a Francesc Matheu, escrites entre
1875 i 1921, i noranta-cinc a diversos
personatges, sobretot familiars i escriptors, redactades entre 1875 i 1922.
Contribució a l’epistolari de Joan Alcover
(1964) recull setanta-cinc cartes del
poeta de Cap al tard a diverses
persones, escrites entre 1887 i 1925.
Ambdós ¡libres foren el résultat d’un
encàrrec de Josep M. de Casacuberta.
Els criteris seguits son els de fer la
transcripció literal, ordenar el material
cronolôgicament i anotar totes les
referéncies identificadles que contenen. A més d’aquests dos llibres,
Miquel Gayà ha élaborât altres reculls
de cartes: «Un epistolari entre els
poetes mallorquins Maria-Antónia
Salva i Miquel Ferrà» (1975), «Més
cartes entre Miquel Ferrà i MariaAntônia Salvà» (1979) i «Un epistolari
de Llorenç Moyà Gilabert» (1982).
Finalment, ha complétât molt més la
correspondència entre Maria Antônia
Salvà i Miquel Ferrà i n’ha format un
volum que, des de fa anys, està
pendent d’esser publicat i que tôt
sembla indicar que aviat veurà la llum.
La poesía de Miquel Ferrà (1960),
com el pare Batllori indica en el prôleg, és un estudi élaborât «amb noble
passió de deixeble».6 Gayà hi analitza
els principáis aspectes temàtics de
l’obra de Miquel Ferrà: les opinions
que tenia sobre l’obra deis seus
contemporanis; el tractament deis
temes de Nadal, de la contemplació,
de la Verge i del paisatge; el tractament
de l’elegia i la influència de Leopardi,
etc. Tôt i que es tracta de treballs en
certa manera independents entre si,
La poesía de Miquel Ferrà és l’estudi
més aprofundit que fins ara s’ha escrit
sobre aquest notable autor de l’Escola
Mallorquína, que tant va influir sobre
Miquel Gayà.
«Histories i memôries»

L’any 1986 Miquel Gayà va pu
blicar Histories i memôries. L’obra té un
interés especial tant per a conèixer la
seva trajectória intel-lectual i humana,
com per a comprendre l’actitud
política de tôt un sector de la societat
mallorquína davant la guerra civil i el
franquisme. Perqué Miquel Gayà és
un exemple d’aquells intellectuals
mallorquins que passaren d’una
acceptació inicial del Movimiento, en el
quai havien vist una presumpta solució
a la intolerància religiosa deis temps de
la República, al rebuig d’aquella ideo-

MIQUEL GAYÀ, SOLDAT. INCA, 1938.

logia que assassinava els que pensaven
de manera diferent i perseguía la
llengua i la cultura catalanes.
Respecte del periode anterior a
1939, Histories i memòries ens permei
reconstruir les primeres passes de
Gayà com a escriptor i, també, destriar
els elements que poden haver con
tribuit a configurar la seva formació
com a poeta i com a crític literari. Així,
ens adonam del paper que varen teñir
els seus estudis al seminari de Lluc,
época en la qual ja demostra un
especial interés per l’estudi de la
literatura i de la personalitat deis
escriptors; la coneixenqa de la poesia
catalana i les lectures de l’època; els
seus primers treballs com a articulista
i escriptor apologètic; i la influència
que exerciren sobre eli personalitats
com Salvador Galmés, Jeroni Pons,
Miquel Ferrà o Guillem Colom. Però
són especialment destacables les págines dedicades a l’experiència bèl lica
al front de Son Serverà durant el
desembarcament de les tropes del
capitá Bayo. Aquí Gayà esdevé un
magnífic narrador, capaq de comu
nicar el dramatisme de l’experiència
viscuda amb tota la seva intensitat.
Pel que fa a l’època de la post
guerra, Histories i memòries és especial
ment important per a la reconstrucció
de l’etapa de la clandestinitat a
Mallorca, un interés complementan al
que ofereixen les memòries de Fran-

cesc de B. Moll, Llorenç Moyà o
Guillem Colom. Les primeres publicacions clandestines (o «semiclandestines»), les vetllades poétiques a
Can Massot i a Can Guillem Colom,
el grup de «Documenta», la revista
«Raixa», la celebració deis centenaris
de Costa i d’Alcover l’any 1954 o els
contactes amb els intel-lectuals del
Principat són algunes de les informacions més importants de l’obra.
Histories i memôries ens informa deis
seus treballs no creatius en els anys de
la postguerra: la redacció d’una
autobiografía l’any 1941; l’elaboració
d’un estudi sobre «La Nostra Terra»; la
compilació deis epistolaris de Costa i
Llobera i de Joan Alcover; i les
nombrases col-laboracions a la premsa
mallorquina («Correo de Mallorca»,
«La Almudaina» i, més tard, «Balea
res»). Igualment, el llibre ens dona a
conèixer les seves relacions amb
personatges com Guillem Colom,
mossén Pere Ribot, Miquel Arbona,
Miquel Ferrà, mossén Salvador
Galmés, Miquel Dolç, Miquel Duran,
Llorenç Riber, el pare Rafel Ginard o
el pare Miquel Batllori.
Conclusió

Potser les grans personalitats obren
camins i tracen el futur de les cultures
i deis pobles. Pero, sense els homes
que, alhora amb modéstia i tenacitat,
els segueixen les passes, la seva obra
seria inútil. Aquest és el sentit de la
labor de Miquel Gayà. Com a poeta i
traductor, com crític i investigador,
com a memorialista, l’escriptor mallorquí va seguir les passes deis seus
mestres, sobretot de Miquel Ferrà, i va
contribuir eficaçment al recobrament
de les nostres lletres en un moment de
persecució. La seva obra, fruit d’uns
condicionaments i d’unes limitacions,
palesa la grandesa d’aquells que saben
mantenir-se fidels ais seus ideáis.♦
1. Joan Maimô i Vadell, Miquel Gayà. Una trajectoria
de serenitats estètiques (Palma: Col-lectiu Teranyines i Institut d'Estudis-Baleàrics, 1996), pàg. 47.
2. Miquel Dolç, «Acte de fe de Miquel Gayà»,
proleg a: Miratges del record. Poemes de Miquel
Gayà (Ciutat de Mallorca: 1975), pàg. 12.
3. Miquel Gayà, Historiés i memôries (Ciutat de
Mallorca: Editorial Moll, 1986), pàg. 298.
4. Damià Pons i Pons, Conversa amb Miquel Gayà.
«Lluc», 782 (setembre-octubre 1994), pàgs. 1314.
5. Miquel Gayà, La lletra i l'esperit. Estudis i
Parlaments (Ciutat de Mallorca: Editorial Moll,
1978), pàg. 96.
6. Miquel Batllori, «Prôleg» a La poesia de Miquel
Ferrà de Miquel Gayà (Barcelona: Editorial
Barcino, 1960), pàg. 9.
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LA PORTA
DE 4 A 6 ANYS

PER ALS QUE ENCARA NO SABEN LLEGIR

Marta Balaguer / Montse Ginesta
875 ptes. c.u.

El sol enllaunat

Joan Armangue
Dibuixos: Lluís Farre
El pais de Plexinaps

Joan de Deu Prats
Dibuixos: Pep
Montserrat
Blanc o negre

Text i Dibuixos: Montse
Ginesta
El doctor Bonifaci

CONTES DE L'ÁVIA
PEPA
DE 4 A 6 ANYS

Esther Prim / Dibuixos: Joma
Ávia Pepa, tiñe un cotxe!
L'Ávia Pepa i en Furriera
L'Ávia Pepa i el circ de confitura
L'Ávia Pepa fa endre^a

700 ptes. c.u.

Montse Ganges
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DE 6 A 12 ANYS

El cargol Cuataronja

Antoni Dalmases
Dibuixos:
Anna Lopez Escriva
El peto volador

Joan Armangué
Dibuixos: Ramon Ricart
El grill tabalot

Antoni Dalmases
Dibuixos: Pep Montserrat
Terrossos de sucre

Et GRILL
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ANI OHI OALMASES-----------

A. Munné-Jordà
Dibuixos: Marta Balaguer
700 ptes. c.u.
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Els blancs i els blaus

Teresa Duran
Dibuixos: Pep Montserrat
En Joan Petit

Joan Carles Muntaner
Dibuixos: Max
El cel té un problema

Jaume Cela
Dibuixos: Francese Infante
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La conclusió pictórica del cambril de
Montserrat (1892-1898)
per

nguany s’escau el centenari de
la culminació pictórica del cambril de la basílica de Mont
serrat. El 16 de juliol de 1898, amb el
descobriment de la pintura de la cú
pula de l’avantcambra del tron de la
Mare de Déu, que el pintor Joan Llimona acabava d’enllestir, se’n dola el
procès de construcció iniciat l’any
1876.
L’havia començat l’abat Miquel
Muntadas i Romani (1860-1885) com
a primera fase d’un projecte generai
de reforma de la basilica montserratina, dissenyat els anys 1877-1880
per l’arquitecte Francisco del Villar
Lozano (1828-1903), que hi desenvolupà tres ábsides neoromàniques, concebudes, no com a capçalera de la nau
del tempie, sino com a estructura
addicional de carácter funcional. Per
l’interior de les absidioles laterals
s’havia d’accedir al pis de l’àbsida
centrai destinada a avantcambra del
tron de la Santa Imatge.
El 18 d’abril de 1876 s’hi posà la
primera pedra, i el conjunt anà pujant
lentament fins que l’àbsida centrai
quedà coberta el mes de juliol de
1885, bé que definitivament mancada
de les imatges que havien de coronar
ne els quatte contraforts. Feia quatte
mesos de la mort del seu tenaç ini
EXTERIOR DEL CONJUNT TRIABSIDAL DEL
ciador, l’abat Miquel Muntadas. VISTA
CAMBRIL, L’ANY 1898.
Aquesta capçalera triabsidal —ara
escapçada— havia de definir l’aspecte
exterior de la basílica de Montserrat
fins a caracteritzar-lo.
decoratiu d’estil romanicobizanti
L’obra interior del conjunt restava dissenyat els anys 1877-1880 i encoper al nou abat, el pare Josep Deàs manar-ne una redefinicio al fill de
(1885-1921). Com que hom la preveia l’arquitecte, el jove Francisco del Villar
impossible a curt termini, el setembre Carmona (1860-1927) —titulat l’any
de 1884 —encara en vida de l’abat 1883—, el qual simplified la decoracio
Muntadas— hom esbossà una dràstica esculturada dels paraments laterals de
simplificació de materials i d’elements 1’avantcambra i del cambril, tot trans
sumptuaris (marbres, jaspis, baixos formant-la en goticobizantina i introrelleus i escultures) previstos per a duint-hi morfologies i elements
l’avantcambra i el cambril. L’arqui- premodernistes.
tecte aconsegui rebaixar els 70.000
El mes de juliol de 1885 s’iniciaren
duros del pressupost inicial a uns les obres, perd, quan el mes d’abril de
15.000. L’abat Deàs, però, l’any 1885
1887 el nou cambril fou obert al
decidí abandonar aquell projecte public, restava per acabar la decoracio
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escultórica de l’avantcambra, de l’escultor-tallista Josep Ferreri, com
també sis deis vuit àngels deis carcanyols de les arcades, encomanats a
l’escultor Francese Pagès i Serratosa, i
també quatre deis cinc grans vitralls
del vitraller Antoni Rigali. Malgrat
que la decoració escultórica fou
enllestida la primavera de 1888, hi
restava pendent la de la cúpula.
Projectes decoratius de la cúpula

El projecte de cambril de l’any
1877-1880 preveia per a la cúpula de
l’avantcambra un tractament de sostre
o volta del cel, amb una decoració fêta
d’una estelada daurada sobre fons
blau. Aquest popular «cel estrellat» ja
havia estât assajat els anys 1858-1860
en dues tramades de la volta del
temple i a les capelles col-laterals de
Faltar major. La reducció pressupostària de l’any 1884 mantingué
aquest «cel estrellat»; i no és probable
que el replantejament «économie»
projectat l’any 1885 pel jove arquitecte
Villar aspirés a gran cosa més. Tant
més que l’arquitecte no desconeixia
els problèmes de perspectiva que pre
sentava aquell gran casquet el-líptic, i
a més aixafat potser a causa de les
irregularitats de construcció. En tot
cas l’any 1887 la cúpula era consi
derada com un simple sostre que amb
el temps calia pintar. Qué hi pensaven
fer? Solament sabem que l’any 1890 es
parlava de decorar-la amb al-legories a
la glòria de la Mare de Déu; potser
com una perllongació de les al-legories
de la lletania lauretana plasmades als
vitralls laterals de l’estança. Hom
havia fet una cosa semblant a la rùstica
cúpula de la capella de la Santa Cova
de Montserrat.
Es molt possible que estiguessin
relacionats amb aquesta decoració
al-legórica uns cartons que l’any 1885
havien estât encomanats al pintorescenògraf Francese Soler i Rovirosa,
però que hom decidi no executar, amb
gran sentiment de Fautor. Dintre
d’aquest mateix estil, Villar li en-
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comanà, el mes de maig de 1887, un
pressupost per a pintar un gran tapis,
amb orles i al-legoria centrai heràldica,
destinat a ocultar la Santa Imatge des
de la nau del temple durant les hores
de veneració. L’economia no ho permeté.
La futura decoració de la cupula
sembla que s’activà i començà d’esdevenir més ambiciosa a partir del mes
de juny de 1892, arran d’una deixa de
2.500 duros que estaven disposats a
destinar-hi els marmessors del mar
qués de la Quadra. Tanmateix, una
ofrena coincident, destinada al programa iconogràfic que s’havia de
desenvolupar al presbiteri del temple,
féu que es prioritzés la reforma, ja
iniciada, del presbiteri.
Joan Llimona, pintor i assessor de
Montserrat

D’acord amb l’ordre de l’abat Deàs,
els primers mesos de l’any 1893 l’arquitecte Villar establi contactes amb
pintors per a l’obra del presbiteri; el
mes d’abril, però, l’abat decidi no
acceptar els diversos oferiments rebuts
i iniciar l’obra amb un sol pintor. Els
fets posteriors revelen que els pintors
en qüestiô pertanyien al grup encapçalat per Joan Llimona (18601926), que el mes de febrer d’aquell
any 1893 havia iniciat a Barcelona el
Cercle Artistic de Sant Lluc. Un pro
jecte com el que se’ls oferia a Mont
serrat els venia com l’anell al dit per a
consolidar, tant internament com de
cara enfora, la seva associamo i l’ideari
catôlic que la inspirava. Potser per tot
això l’afer madurà ràpidament i el 21
de setembre de 1893 el pintor Joan
Llimona, com a capdavanter dels
pintors que s’havien ofert a l’arquitecte, s’entrevistà amb l’abat Deàs, i
acordaren endegar el projecte del
presbiteri juntament amb els altres très
pintors: Dionis Baixeras, Enric Graner
i Manuel Ferran. Una malaltia del jove
arquitecte Villar i els temors personals
de l’abat Deàs respecte del Capitol
Provincial benedicti, que havia de tenir
Hoc a Montserrat els primers dies de
juny de 1894, endarreriren el treball
fins al mes de juliol de 1894; aleshores
l’abat lliurà a Joan Llimona les mides i
la temàtica dels quatre murais inferiors
del presbiteri que havia de pintar amb
els seus très companys.
Aquest encàrrec, que consagrà Lli
mona com a assesor pictòric de Mont
serrat, fou inaugurat el 29 de juny de
1896, festa de Sant Pere. Dels quatre

EL PINTOR JOAN LLIMONA, ASSEGUT A LA PORTA DE LA CASA DE SANTA CECÍLIA DE MONTSERRAT,
ENTRE ELS ANYS 1898-1905.

murals, instal-lats els dies precedents,
Llimona n’havia pintat dos: la nativitat
de la Mare de Déu i la presentació de
la Verge Maria al temple; les altres dues
teles eren la Pentecosta, de Dionis
Baixeras, i l’Assumpció de Maria, de
Lluis Graner. Llimona fou també el
factotum a l’hora de pintar els sis
murals superiors, inauguráis el diumenge de Rams de 1897. Els quatre
centrals els encomaná a Alexandre de
Riquer, i en els dos laterals Joan
Llimona tractá de la llegenda montserratina sobre uns paisatges de Joa
quim Vancells.

L’oferiment del pintor Enric Serra
i Auqué

Mentre Joan Llimona s’afermava
com a pintor i assessor de Montserrat,
apareix en escena el pintor barceloní,
establert a Roma, Enric Serra i Auqué
(1859-1918), que l’any 1894 s’oferi
per pintar la cúpula del cambril.
Enric Serra i Joan Llimona es
coneixien dels anys 1880-1884, quan
Serra acollí els germans Llimona
durant els primers temps de llur estada
a Roma i els cedí temporalment
l’estudi. Sembla, pero, que fou el
monjo pare Maur Planas —persona de
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INTERIOR DE L'AVANTSALA EL-LÍPTICA DEL CAMBRIL, VERS L'ANY 1907.

confiança de l’abat Deàs— qui establi
contacte amb el pintor Serra, que
havia conegut a Roma quan, el 1880 o
el 1881, l’abat Miquel Muntadas li féu
encomanar un quadre de la Mare de
Déu de Montserrat que havia de ser
ofrenat al papa Lieo XIII amb motiu
del patronatge sobre les diócesis de
Catalunya. Serra, que l’any 1887 havia
pintat la Madona de Ripoll, reproduïda després en mosaic, s’havia fet
un nom amb malenconiosos paisatges
de les llacunes pontines.
Malgrat l’insistent oferiment epis
tolar del pintor Serra, el mes de
juliol de 1894, l’abat Deàs no es
decidía a encomanar-li la cúpula del
cambril, especialment per raons
economiques, que eli expressava
amb la sentència: «Falta allô que ho
fa.» Tot i aixó, el pintor oferi fer la
pintura a Roma, i, de l’original
pintat a l’oli, fer-ne copies parcials
per recopiar-les a Montserrat. En
demanava 12.000 duros, però es
mostrava disposât a fer-ho per un
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minim de 6.000 duros si ell quedava
en possessió de la pintura original.
Vuit mesos després, en ocasió de la
festa patronal de Montserrat, el dia 26
d’abril de 1895 el pintor Serra escrivia
novament a l’abat. Després de lamen
tar el seu silenci, que Serra intentava
de capitalitzar com a aprovació im
plícita del seu projecte pictôric
d’apoteosi mariana, el pintor es queixava «del ambiente que se está haciendo
contra la realización de dicha obra por mi
parte cerca de Ud. y de esa comunidad».
Informât des de l’interior de Mont
serrat, Serra al-ludia segurament a
l’assessorament del pintor Llimona.
En carta del 7 de juny de 1895 la
lamentació esdevenia un retret a l’abat
per haver «autorizado a otros artistas,
como me consta, a que hagan estudios con
los planes y medidas de la cúpula en la
mano». A les contestes dilatories de
l’abat, Serra responia amb una exposició de mèrits i amb l’amenaça de
retirar-se; tant més que la seva fama
internacional l’eximia de presentar el

seu projecte «para ser luego examinado
por quien no puede tener autoridad ante
mi obra y está dispuesto a reventarme, como
dicen ahora». A aquesta referencia professional a Llimona n’hi afegia una altra
que es volia un aval confessional: «Yo creo
que basta para ello mi nombre, mi fe de
católico y mi amor al arte y a la patria.»
L’abat s’apressá a respondre-li,
sense donar-li cap esperanza; i en car
ta del 5 d’agost de 1895 el pintor es
donava per entes i quedava a disposició de Montserrat per al futur, no
sense instar l’abat a llegir la premsa
que parlava del seu éxit a Anglaterra.
Possiblement la carta no arriba a mans
de l’abat Deas fíns al cap de mesos,
perqué el dia 16 d’agost embarca cap
a les Filipines per a la fundació del
monestir de Montserrat de Manila.
Potser per obra de l’atzar, el mes de
gener de 1898 —faltaven cinc mesos
per a la conclusió la pintura de la
cúpula— un donant tarragoní ofrenava a Montserrat un quadre de la
Dolorosa pintat per Enric Serra.
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PINTURA DE LA CÚPULA DEL CAMBRIL, DE JOAN LLIMONA.

Joan Llimona, pintor de la cúpula

Amò la partenza de l’abat Deàs, la
restauratici de l’església no quedà pas
paralitzada; en prengué bona cura
l’abat-visitador pare Antoni Ruera i
Pujol, que el substituí amb plens
poders en el govern del monestir.
L’any 1896, la literatura sortida del
monestir insistía en l’aspecte inacabat
del cambril a causa de la vacuítat de la
cúpula, la qual reclamava el pinzell
d’un pintor de volada perqué hi
plasmés la gloria de Maria i la historia
de Montserrat.
Per sort, la resposta no es féu
esperar. El 12 de maig d’aquell 1896
l’abat-visitador Antoni Ruera exposá
al Consell del monestir que una
persona devotissima oferia costejar-ne
la pintura, i els monjos ho acceptaren.
Que el pintor escollit fos Joan Llimo
na, segurament ja era aleshores cosa
feta; d’ací ve l’estada del pintor durant
els dies 8 a 10 de maig ais antics
aposentos de Santa Teresa, de Mont
serrat.

Al cap deis anys, el pintor Dionís
Baixeras recordava aquests dies, per
qué en Llimona li demaná: «... hi ha
una familia que desitja costejar l’acabament del cambril de la Verge de
Montserrat, i m’han dit si vull pintar la
cúpula... Creus tu que puc encarregarme’n?»
Vingueren els maldecaps per solu
cionar els problemes de perspectiva
que plantejava la forma el-líptica de la
cúpula (8 metres per 12 de diámetre),
i la seva poca concavitat (2 metres 10),
amb la parí central gairebé plana. Joan
Llimona va recorrer al mestre de
perspectiva Antoni Castelucho, pero
fou en va. Finalment ell mateix va
resoldre problema dividint l’espai en
dues meitats a banda i banda de l’eix
ideal.
Durant quasi dos anys Joan Lli
mona treballá al seu taller de
Barcelona en la pintura a l’oli de les
múltiples peces de tela que la
primavera-estiu de l’any 1898 adapta a
la cúpula. Ho explicava en una carta:

«Estic, ja fa tres setmanes, al cim del
Montserrat, i al cim de la bastida,
fmalitzant la volta del Camaril al qual
tant de temps vine treballant. No
n’estic descontent, ans al contrari...
Espero, Déu ajut, d’aqui dues
setmanes tenir fora la bastida, i Ell faci
que, al veurer-ho sense impedimenta,
millori l’efecte.Treballo matí i tarda, la
feina és un xic pesadeta, puix s’hi
respira un aire molt viciât pels Hums
d’acetilèn que uso, i després per la
fortor de colors i aiguarràs i posicions
violentes que haig de prendre.»
La seva idea fou representar tot
Catalunya anant a venerar la Verge de
Montserrat, i la Mare de Déu, al
centre, acollint des del cel els precs
que hi pugen com encens i garlandes
portades per mans d’àngels. Al seu
voltant, núvols de glòria i una pano
ràmica de la muntanya de Montserrat,
a la part inferior de la quai avança una
doble corrua de pelegrins montserratins, histories i llegendaris: sants i
eclesiàstics a la dreta, laies i poderosos
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a l’esquerra. Un ángel relliga els caps
d’ambdues processons, mentre que a
l’extrem oposat sant Jordi combat el
drac entre dos cingles montserratins.
Joan Llimona signà la cúpula amb
data 16 de juliol de 1898, dia en què
fou descoberta i festa onomàstica de la
senyora Maria del Carme Sert viuda
de Bulto, que en sufragà els 7.000
duros. El daltabaix d’aquell dia fou
memorable, com reporta el pintor: «...
al destapar la pintura vaig tenir un dels
disgustos mes grans de la meva vida,
puig el P. Mauro Planas i P. Deas,
abat, em mogueren un escandol
fenomenal; el P. Planas fins me va
insultar, puig eli tenia un altre
candidat per a pintarla. Finalment,
vaig proposalshi que nomenessin
perits, i que segons lo que diguessin
s’emblanquines la cupula, i jo
m’aconortava de haver treballat pel
dimoni.» A la profunda dissensio
estètica, s’hi afegiren el despit del pare
Planas, valedor del pintor Enric Serra,
i la discordia entre l’abat Deàs i l’abatvisitador Ruera.
Dionis Baixeras recordava com
l’abat montserrati «posava reparos a
l’acceptació de la grandiosa obra d’en
Llimona posada ja en el cambril», i
que Llimona li demanà de fer de perit
juntament amb el pintor Arcadi Mas i
Fondevila. Sis foren els perits: els
critics d’art Ramon Caselles i Fran
cese Miquel i Badia, i els pintors
Dionis Baixeras, Arcadi Mas i
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Fondevila, Josep Maria Tamburini i,
potser, Lluís Graner. Quan Joan
Llimona s’adonà que la cúpula colpia
els seus amies pintors s’exclamà: «Ara,
que diguin el que vulguin, ja estic
tranquil.» El peritatge li fou favorable,
i els primers dies d’agost es reflectí en
les critiques elogioses aparegudes a la
premsa barcelonina, entre d’altres la
del mateix Ramón Caselles. Tanmateix, segons Llimona mateix, aquell
mes agost, «despres del dictamen vaig
fer una bastida móvil i, amb bona
claror, vaig portar a cap alguns retocs
molt importants».
Passaren els anys, i la mort del bisbe
de Vic Josep Torras i Bages, el 1916,
propiciá que l’any 1921 Llimona hi
introduis la figura d’aquell prélat
profundament devot de Montserrat,
confident del pintor i consiliari del
Cercle Artístic de Sant Lluc. La
discutible efigie del bisbe, en actitud
de predicar, com a darrer deis sants
pelegrins de Montserrat, fou comple
mentada amb l’ofrena del seu manus
crit de la Visita Espiritual, que la Lliga
Espiritual de la Mare de Déu de
Montserrat dipositá al cambril l’any
1924; per aixô quan Joan Llimona
morí, l’any 1926, no faltaren veus que
proposaren d’afegir-hi també la figura,
pensativa, del pintor. No fou a la
cúpula, sino en un mosaic, de Josep
Obiols, per al nou tron bastit l’any
1947, on compartiren el pelegrinatge.
Amb la mort del pintor la cúpula

recobra actualitat. El desembre de
1926 se’n feren fotografíes per a
l’exposició que el gener de 1927 s’obrí
a les Galeries Laietanes, de Barcelona;
hom aprofitá l’avinentesa per posar-hi
una il-luminació per poder-la admirar
a l’hora foscant; i, al cap d’uns anys,
l’hivern de 1929, hom l’alliberà de la
pàtina del fum amb una enèrgica
neteja casolana.
La construcció del nou tron l’any
1947 i la conversió de l’avantcambra
en capella del cambril han llevat la
cúpula a la mirada deis qui s’atansen a
venerar la Santa Imatge. No obstant
aixó, avui, com un segle enrere,
l’apoteosi montserratina de la cúpula
—tan ambiciosa i tan reeixida— amb
les tonalitats clares i lluminoses del
seu colorit no deixa indiferent l’observador, tant si sap, com si no, que es
tracta d’un veritable joiell artístic que
féu de Joan Llimona el capdavanter
deis muralistes de la pintura catalana
moderna. ♦
Fonts utilitzades:
Arxiu Historie del Col legi d'Arquitectes de
Catalunya, Barcelona.
Arxiu de l'Abadia, Montserrat.
«Analecta Montserratensia», 4 (1920-1921), *.45
-48
Suplement de «Lo Missatger del Sagrat Cor de
Jesús», maig de 1926.
F.X. Altés i Aguiló, L'església nova de Montserrat
(1560-1592-1992), Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1992, págs. 202-218.
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Verdi al Teatre Principal de Palma
per Jaume

Radigales

l Teatre Principal de Palma va fer el ridicul. La inversemblança de la
presentar dos titols emblemàtics historia ja va ser intuida pel nostre
de la producció verdiana: Il Frederic Soler, «Serafi Pitarra», que va
una aguda sàtira (Lo cantador). I
trovatore i Falstaff, dins el mare defer-ne
la
XII Temporada d’Opera. La coherèn- aquesta va ser l’opera escollida pels
cia de la programació del teatre ma- Germans Marx, els més marxistes de
llorquí es tornà a manifestar amb un la historia del cinema, que saltant-se
cartellone molt competent i amb figures tota Ilei i tota ortodoxia en van fer allò
de renom internacional. El fet de mateix que van fer al tren de Go West a
presentar, a més, els dos titols ver- la seva antològica A night at the opera,
dians, va afegir encant a una de les dirigida (?) per Sam Wood el 1935.
Amb aquests il-lustres precedents,
temporades líriques més solides deis
és molt difícil no evocar els gruixuts
teatres deis Paisos Catalans.
versos de Pitarra o les imatges en blanc
i negre de la cinta de la Metro, per
Un «Trovatore» gens molest
A hores d’ara, tothom sap que exemple quan al final del primer acte
l’accio d7/ trovatore, amb llibret de Leonora confon el comte Luna amb el
Salvatore Cammarano inspirat en El seu estimât Manrico. Per això cal ser
trobador d’Antonio Garcia Gutiérrez, prou intel-ligent i no voler fer agosaés una de les operes amb més rise de rades lectures dramatúrgiques d’una

E

òpera limitada per un text mediocre,
però sublimada per una mùsica extra
ordinària. La mùsica, en definitiva,
d’un Verdi que el 1853 ha superat
l’etapa d’aprenentatge deis «anni di
galere» per endinsar-se en el seu mestratge de la trilogia popular, terme que
aixopluga Rigoletto, Il trovatore i La
traviata.
Pere Noguera, responsable escènic de
la producció, optà pel carni fácil, i aconsegui una lectura transparent i diàfana
del drama verdià. Ni hi sobrava ni hi
mancava res, com s’escau en una obra
paradoxalment tan difícil com II tro
vatore. I és que la dificultat està a
trobar-hi la facilitât, i això és el que
aconseguí Noguera. A tot plegat cal
afegir-hi els éléments constitutius
d’una producció simple però gens sim-
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L'ÓPERA DE VERDI FALSTAFF, REPRESENTADA AL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA EL MAIG D'ENGUANY.

plista, amb escenografía i vestuari de
Rafel Liado i il-luminació de Toni
Salom i David Suau.
Davant d’una escassetat dramatúrgica com la del text de Cammarano,
sempre queda el consol de la música.
Aquesta, gràcies a la no-intromissió de
la direcció escénica, va quedar en
primer terme, la qual cosa va molt bé
en una obra com II trovatore, que
tampoc no destaca per la seva facilitât.
L’opera requereix cantants de
primera, que coneguin l’estil del Verdi
madur i també allô que al publie li
agrada sentir, de vegades amb conces
sions a la tradició com els coneguts
sobreaguts («pinyols») de la cabaletta
«de la pira». En aquest sentit, el tenor
Carlos Moreno va reeixir amb una
interpretació, si no memorable, almenys digna i plena d’energia. Al seu
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costai, la belga Isabelle Kabatu fou
una Leonora ben timbrada i amb un
color especialment adient al lirisme de
l’heroì'na verdiana. D’altra banda, els
caracteristics i rotunds greus de la gran
Elena Obrastzova ens van demostrar
que, malgrat les lleus irregularitats
imposades pel pas del temps, la seva
Azucena encara és de referència, no
tan sols per l’exquisida musicalitat de
la mezzosoprano russa, sino també per
la seva forta personalitat teatral.
Els antipàtics personatges de Luna i
Ferrando, bariton i baix respectivament, requereixen veus sòlides i ben
timbrades: Verdi, amb Luna, dona
forma a un dels seus personatges de
bariton més interessants, juntament
amb Nabucco, Macbeth, Rigoletto,
Germont, Iago i Falstaff. En aquest
sentit, Vladimir Redkin compii sense

engendrar fervor entre el públic, mal
grat un bon segon acte. D’altra banda,
Simón Orfila és un baix excessivament
jove per a enfrontar-se ais papers
verdians, i el de Ferrando té la responsabilitat d’obrir l’opera. No cal dubtar,
però, que Orfila será un bon baix,
autoritari i d’innegable preséncia quan
arrodoneixi encara més el seu registre
greu.
L’Orquestra Simfónica de les liles
Balears, Ciutat de Palma, va estar conduida amb má mestra per Renato
Palumbo, que ja havíem vist a la capi
tal mallorquína. La formació és prou
versátil per a respondre com cal a les
batutes que la condueixin, i en aquest
sentit el carisma de Palumbo va ser
prou eficient. També el cor del teatre,
dirigit per Francese Bonnín, va complir amb escreix el difícil deure de
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mantenir al nivell proposât la difícil
partitura verdiana.
La darrera ganyota de Falstaff

Amb Falstaff no s’hi val a fer broma.
Perqué, en si mateixa, la darrera òpera
de Verdi, escrita amb text d’Arrigo
Boito i inspirada en el personatge shakespearià protagonista de Les alegres
casades de Windsor, és una broma. Una
broma amb el sarcasme propi d’un
home veli (Verdi/Falstaff), que es mira
la vida amb una riallada grotesca i
amb un esguard fixât en un passât
enyorat i esberlat per la modernitat.
Per aixô, lluny de la paradoxa
baudelairiana del qui es mira el fet de
viure des de l’angoixa pel tedi i
l’immobilisme, Verdi exclama un
«Torniamo all’antico e sarà progresso».
La frase és prou gruixida si tenim en
compte l’avenç imparable d’una
revolució industrial que arribará
finalment al camp, a la finca rural de
Sant’Agata des de la quai un Verdi
gairebé retirât de la vida pública torna
«all’antico» per mitjà d’exercicis
contrapuntistics. Per això les seves
Quattro pezzi sacre reprenen el color de
l’austeritat palestriniana. I per això el
«Tutto nel mondo è burla» que clou
Falstaff és una fuga.
El comentari sarcàstic es fa, tanmateix, des de la perspectiva tràgica, davant del món que s’esberla i que
s’enyora. Per això s’erren els qui fan
de Falstaff una bufonada pastosa i
amanerada, piena de vicis i de tics
escènics excessivament propers a la
Commedia dell’Arte. Perqué Falstaff
no té res de Commedia dell’Arte. I és
precisament això el que ha entés
Stefano Poda, el brillant director
escènic de la producció a Palma, que
ja hem admirat en d’altres ocasions.
Poda concep Falstaff com una tra
gèdia escrita en clau irònica. I part
d’aquest concepte és el que demostra
va la seva posada en escena. Die part
perqué, en aquesta ocasió, la manca
d’assaigs, la poca complicitat amb la
direcció musical (Giuliano Cardia
deixà el concepte musical com a dis
eurs, sense «pathos») i les limitacions
infraestructurals del teatre han impedit
que l’espectacle tingués la rodonesa de
muntatges com Don Giovanni (1995) o
Ama Bolena (1997) de Poda mateix.
Per damunt de tot, la visió de Ste
fano Poda és una oberta declaració de
principis: el clàssic s’oposa al modem
amb les representacions pictóriques
(excel-lents, com sempre, els tuls de

Paolino Libralato), que barregen simètricament la tradició clàssica del renaixement italià amb el maquinisme in
dustrial. D’alguna manera, es podria
llegir com la contraposiciô d’un món
obert, en què les idees volen lliurement (dionisiac), amb un món tancat
en si mateix, excessivament racionalitzat i mecanitzat (apol-lini). Per això,
presidint el telò de boca, la Niké de
Samotràcia ha perdut el cap. Però el
maquinisme industrial no és acceptât
per Poda, que quan convé inverteix les
arquitectures, com la ciutat ideal de
Laurana o la pel-licula que es projecta
al final de l’opera. El Poda humanista/dionisiac/tràgic, doncs, assumeix el
maquinisme però no l’assimila. I, en
no acceptar-lo, se’n riu, com Falstaff
es riurà de tothom al final de l’opera.
Poda ha jugat, aquest cop, amb el
distanciament que mostra el joc teatral, la mentida que s’amaga darrere la
«illusion comique» pròpia de tot espectacle teatral. El mateix Falstaff, per
exemple (un Roy Stevens excel-lent
com a actor, però insuficient com a
cantant per la seva veu de poc volum),
és identificable tan sols per la descomunal panxa, excessiva per a ser real i
que de seguida identifiquem com a
pròtesi. En canvi, la barba li ha
desaparegut. El director italià, per tant,
no es mostra esclavitzat per la iconogra
fia, i per això distancia i es distancia.
Com Falstaff, quan queda entronitzat
dalt d’una plataforma sostinguda pels
criats, com Copdegarrotix, el cabdill
del poblat d’Asterix. El mateix passa
amb els recursos —m’atreviria a dir
que brechtians— de mostrar rètols
que titulen algunes de les seccions de
l’opera: «Teorema de la fidelitat»
(Ford), en contraposiciô al «Teorema
de l’honor» (Falstaff), etc. Però, per
damunt de tot, el rètol que serveix de
leitmotiv a la idea genèrica de l’espec
tacle de Stefano Poda: «El vertigen del
temps.» El temps que avança inexora
blement i que amenaça (les dones que
es passegen enmig de la platea amb
vestuari «fin-de-siècle», el «Va, vecchio
John» amb un Falstaff transportât
sobre rodes, etc.), de manera que
Falstaff no és el personatge tràgic de
l’obra, sino l’espectador ironie d’una
època tràgicament envoltant. Per això
un seguit de dones envolten les discus
sions entre Alice Ford, Meg Page
(correctissimes, respectivament, Lucia
Mazzaria i Marisa Roca) o Mrs.
Quickly (divertida i amb gran musicalitat, a càrrec de Sylvia Corbacho),

com si es traetés d’un cor de bacants.
L’amenaqa envoltant, representada
pel color blau (fred, com a simbol de l’e
ra industriai), pertany al món de Ford, al
qual s’oposa la calidesa del vermell com
a simbol de l’era humanistica (el món
de Falstaff). Per això, tota temptativa
d’apropament a Falstaff (Ford, Quic
kly) es farà en tons vermells i de tali
renaixentista. Entremig, però, hi ha la
puresa de l’amor entre Nanetta i
Fenton, embolcallats de blancor. La
mateixa Nanetta (una deliciosa M.
José Moreno) es traurà el barret «finde-siècle» quan declari el seu amor a
Fenton (el no sempre convincent Juan
Lomba), com a simbol de la nuesa i de
la innocència. Però Falstaff, en el fons,
també mostra la seva puresa, la seva
bondat interior, amb la llarga camisa
que durà sota l’opulent vestuari, fins i
tot quan assisteix a la cita de Ford
(l’excessivament encarcarat Vladimir
Redkin) vestii de manera abarrocada i
excessiva, i amb uns moviments que
recorden el pollastre de Thè gold rush
de Charles Chaplin.
Aquest element burlesc, refinat i
agut, és una altra de les notes que
imperen a l’espectacle, també en el
tractament dels personatges Bardolf
(correcte José M. Moreno), Pistola
(excel-lent, com sempre, Miguel Angel
Zapater) i doctor Cajus (decididament
insuficient Jaume Roca). Poda demos
tra que és capaq de fer somriure l’es
pectador, amb intel-ligència i amb
mesura, lluny dels excessos de la banalitat, tan pròpia de les comèdies televisives amb riallada preenregistrada. I
és que, fidel al seu decadentisme trà
gic, Poda se sent una mica com Falstaff,
sentint el vertigen del pas del temps
però prenent la distància irònica que li
permet cantar, juntament amb el
panxut, que «tutto nel mondo è burla».
I és precisament el final de l’opera,
amb l’apoteosi anunciada per Falstaff,
allò que permet que els personatges,
envoltats de bisbes i arquebisbes
extrets de la iconografia d’Uccello (o
de Fellini?), es treguin el vestuari
teatral i es quedin amb roba de carrer
i amb la partitura a la mà, per
demostrar que són en un teatre, mirali
del món i de les seves mentides. El que
hem vist no era més que una representació teatral, però la vida —que
és una burla— continua. Heus aqui la
nostra tragèdia. Només «la rialla que
salva» (Berger) ens pot redimir. I
Falstaff, més que riure, ens fa una
ganyota. Potser la darrera.♦
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A PUNTADES DE VEU

Un desig anomenat Tram
per

a fa una colla d’anys que el músic
Toni Oró es va deixar endur per la
feliq bogeria de crear Tram, una
companyia discogràfica destinada a
canqó i a la música d’arrel tradicional,
però sense limitacions ni purismes de
cap mena. Al llarg d’aquest temps,
Tram no sois ha sobreviscut, contra
tot pronòstic, sino que ha produit
discos de primerissima qualitat, d’aquells que superen el pas del temps;
discos que hem anat comentant
sistemàticament en aqüestes mateixes
pàgines, de Taüll (Primera Nota) a
Eròtica monástica (Jaume Amelia).
Tram, de fet, ja és a tocar deis cent
títols publicáis, i he cregut que la gesta
(en el frágil camp de la discografia
catalana no és gens exagerat emprar
aquest mot) bé mereixia que dediquéssim aquest espai a les darreres
produccions del segell.
Radiokuartet es deia Radiokuatre
d’enfà de la seva creació el 1993. Els
seus membres —Josep M. Francino,
Jordi Roura (fundador també d’Ara va
de bo), Jesús Ventura i Josep M.
Adell— eren homes de l’emissora de
RNE a Catalunya. Però en Francino
ara ha esdevingut el director de COM
Ràdio, i el grup s’ha vist lógicament
obligat a canviar de nom arran del
bateig discografie. Sintonitzeu...' aple
ga un agradable seguit de peces
bailables, instrumentáis i cantades.
Entre aqüestes darreres, n’hi ha tres
que brillen amb llum propia: «El bali
d’Els casats», adaptació de l’antic tema
francés «Le p’tit bal du sam’di soir»;
«La dansa d’un vermell pujat», simpatiquíssima canqó inèdita de Pere
Tàpias, escrita a fináis deis anys
seixanta i interpretada brillantment
per la veu convidada de la també
radiofonista Clara Sánchez; i, sobretot, «Budell de cantonada», un irresis
tible tango superbament escrit pel
recentment desaparegut Jaume Fuster, que hauria estat —n’estic del tot
segur— un brillantíssim autor de
can<;ons si s’ho hagués proposat.
El segon producte discografie de
l’animador terrassenc Miqui Gimé
nez, ertaeT,2 aplega dinou canqons
sobre personatges inventats que tenen
una certa relació amb el món del

J
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Miquel Pujado

MIQUI

GIMENEZ

ertaeT

Balls i rançons de personatges imaginaris del món del teatre

la

EL DARRER DISC DE L’ANIMADOR INFANTIL
MIQUI GIMÉNEZ.

teatre. El dise inclou un CD-rom
d’excel-lent factura, dissenyat per
Montserrat Matarín, que permet
escoltar de manera interactiva el conte
que fa de fil conductor deis temes,
seleccionar els dibuixos que represen
ten els personatges (i jugar-hi),
imprimir les partitures de les cançons... Un treball de primera, que
uneix técnica i fantasia al servei deis
més menuts.
El Tercet Treset de la vila de Gracia
va néixer l’any 1979, destinât a les
danses d’animació. Al llarg deis anys,
tot i mantenir el nom, ha viscut
diverses formacions i, a hores d’ara, el
tercet és en realitat un sextet, format
per Enric Badal, Ramón Boixader,
Xavier Batllés, David Farran, Patón
Felices i Ramón Cardona. El seu
tercer álbum3 aplega una dotzena de
danses, moites de les quais escrites
pels mateixos membres del grup (i, en
el cas del «Contraball pla», per Toni
Xuclà), que parteixen d’arrels tradicionals perô inclouen treballs harmônics tan modems com agosarats, i
potencien la percussió de manera que
—tal com élis mateixos diuen—
«combinen la potèneia del so amb
l’elegància i la delicadesa».
L’any 1995, a l’Horta de València,
una colla d’amies afeccionats a la
música tradicional decideixen formar
un grup. Es tracta de Riusec, nom que
rep el barranc de Carraixet a la

Crònica de Jaume I, i que ja havia
servit per a batejar un grup de cançô
de Mirambell durant els anys setanta.
El seu primer dise, Fent cami4 —titol
també del que fou el segon àlbum del
desaparegut grup Esquirols—, aplega
onze cançons. Només una («Mare, vull
casar-me») és una versió d’una cançô
popular. Les altres deu son originals
del grup, tot i que la primera («La
batalla del riu sec») utilitza un
fragment del Llibre dels feits. Alguns
deis temes són costumistes i intrans
cendents («Tarantel-la dels caragols»,
«Pilota a Mirambell», «Carraixet»,
«Carni de festa»), d’altres expliquen
histories d’amor i de desamor amb un
clarissim ressò popular («Salseta de
Lluís i Llu'isa»), algunes poden ser
llegides en clau reivindicativa («Aques
ta terra», «A la plaça de Manises»), i cal
dir que un cert humor valencià
carregat de frese erotisme i de segones
intencions treu el nas al «Pas-doble del
llaurador».
Acabarem esmentant la publicació
del doble CD’ amb què el festival
Tradicionàrius ha celebrat la realització del seu onzè cicle. Com ja és
habitual, el primer disc recull temes
dels solistes i grups que van participar
a les parts de l’espectacle dedicades al
concert (és a dir, amb el públic assegut
i escoltant). Entre els quais: Maria
Laffitte, Les violines, Urbàlia Rurana,
Al-Mayurqa, El eau del Hop, Quico el
Cèlio i Jaume Amella (que canta,
juntament amb Primera Nota, un
divertit tema inédit: «Dormir a la
palla»), El segon dise està dedicat al
ball, i inclou mostres del treball de La
Punyetera, Radiokuartet, Els Ministrils del Raval, Bitayna i molts grups
més.<
1. Radiokuartet, Sintonitzeu... Tram, TRM 0093 CD.
2. Miqui Giménez, ertaeT. Tram, TRM 0088 CD.
3. Tercet Treset, Tercer Tercet Treset. Tram, TRM 0084
CD.
4. Riu Sec, Fent cami. Tram, TRM 0091 CD.
5. Diversos intèrprets, Tradicionàrius 1998. Tram, TRM
0092 CD2.
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Companyia Eléctrica Dhar
ma, RACÓ DE MÓN.
Picap, CD 90 01 18-03.

El dise número disset en la di
latada trajectória de la Com
panyia Eléctrica Dharma és
com una segona part, quinze
anys després, del tan célébrât
Catallima. Efectivament, Racó
de món (novament, un dise de
carácter totalment instrumen
tal) es presenta com un viatge
pels records i les sensacions de
la infantesa, a partir d’un
seguit de cançons que pertanyen a la memoria col-lecti
va, i que han estât tractades
segons els costums sonors del
grup. Alguns temes, però, ens
reserven sorpreses: un «Ball de
la civada» en to menor, una
«Dama d’Aragó» que sembla
provenir de la Mediterránia
oriental, una curiosa presentació de la melodia de la «Pastoreta» a càrrec del baix i una
represa del mateix tema a
ritme de rumba, una «Dansa
de Castellterçol» que oscil-la
entre As-tor Piazzolla i la
batucada brasilera... Tot plegat,
divertit i suggeridor, i amb
alguns moments d’autèntica
aleñada poètica («L’estudiant de
Vie»).— M.P.
Joana Pons, CANÇONS DE
MAR I D’AMOR. Blau, CD
151.
El darrer dise de la cantant
menorquina aplega, sota la
unitat temàtica explicitada pel
titol, ternes que han escrit ella i

els membres del seu grup
(«Port Maô», «La vêla», «Home
solidari», «Sa pescadeta»...), i
un seguit del que podriem
anomenar estàndards de la
cançô marinera: «La gavina»
(rebatejada «Gavina voladora»), «Mariner de terra endins»,
«Quan jo ténia quatre anys»...
Tôt plegat, justificat per l’esplèndida i madura veu de la
cantant, i per un clar i dépurât
tractament instrumental dels
ternes, en què destaca l’indis
pensable Toni Sintes.— M.P.

la Serra i Maria del Mar Bonet
al Romea el 1978). Aquest
disc, dones, implica el retrobament de dos veils amies i
complices (el titol ha estat molt
ben triât), en qué cadascú
comenta des del seu instru
ment (piano i bateria, respectivament) les histories i les
déries del company: quatre
d’aquestes histories les forneix
en Manel («Coincidències», el
veli tema de Fusioon «Minorisa», «Excuses... Excuses...» i
«Esclats»), i les altres quatre, en
Santi («Can poc i bo», «Camp
d’oliveres», «Què hem ae fer?» i
«Solo ante la batería»). A l’hora
d’enregistrar-los (en directe,
però sense públic, al Centre
Cultural de Sant Cugat), els
mùsics s’han deixat anar sense

tenir en compte cap imperatiu
comercial, i algunes versions
oscil-len entre els vuit i els deu
minuts de durada: entre veils
amies, les converses solen ser
llargues i pausades. Millor per
a nosaltres.— M.P.

La Fosca, DOMINI FOSC.
Swingmedia, 039-CD.

La Fosca és un sextet mallor-

Manel Camp i Santi Arisa,
COMPLICITATS. Actual
Records, 90 2027-03.

Ja fa mes de trenta anys,
aquests dos grans musics manresans van formar part de
Fusioon, un dels primers grups
d’avantguarda de l’Estat espanyol. Les seves carreres, d’ales
hores enqa, han estat d’una
riquesa i una varietat enormes,
perd amb poques interseccions
professionals (sovint nomes a
l’hora d’acompanyar cantants:
els recordo amb Lluis Llach al
Palau l’any 1975, i amb Pi de

CAPDEVILA
JOI ERS I ARGENTERA
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CARRER PAU CLARIS
ENTRE ARAGÖ I CONSEIL DE CENT
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qui que es mou pels circuits del
rock illenc. Tanmateix, Domini
fose és un treball atipie dins
d’aquest sector, ja que es basa
majoritàriament en un seguit
de musicacions de poetes del
Principat (Foix, Espriu, Vinyoli, Riba, Marti i Poi, Màrius
Torres), valencians (Estellés) i
balears (Llompart, Blai Bonet,
Rosselló-Pòrcel). Sens dubte,
el més curiós és, però, la
interpretació d’alguns versicles
del Llibre d’Amic e Amat de
Ramon Llull. La resta del dise
té moments intéressants («Així
un núvol es fon» de Màrius
Torres), però les musicacions,
en conjunt, son lluny de la
brillantor, i les interpretacions
vocals —a cura d’una veu
femenina i d’una altra de mas
culina— són força irregulars: la
de Loles Coll és limitada i
mancada de força; la de Pere
Janer (autor deis dos temes que
complementen l’àlbum), més
efectiva, fa pensar curiosament
en l’estil i els tics vocals del
cantant extremeny Pablo Guer
rero.— M.P.

REEDICIONS EN CD

Miguel Fleta, INTEGRAL
OPERÍSTICA (1897-1938).
Discant 1021.

Nou volum de la col-lecció
«Les nostres veus retrobades»
que edita Discant. La figura de
Miguel Fleta, especialment vin
culada a Barcelona i al Gran
Teatre del Liceu —per les
rivalitats que engendra amb
l’altre gran tenor Hipólit
Lázaro—, és indiscutiblement
una de les que més transcendéncia han tingut damunt les
posteriors generacions de
tenors hispánics. El cantant
aragonés, simbol d’un cant de

bon gust i extraordinàriament
musical, queda ara justament
vindicat amb una antologia
dels millors enregistraments.
Les trenta-tres pistes recollides
en aquest doble estoig ofereixen un viatge per Puccini,
Bizet, Zandonai, Verdi, Masca
gni, Wagner, Donizetti, Meyer
beer, Bretón i d’altres. Els
reprocessaments són nítids i la
veu de Fleta hi és perfectament
recognoscible. Un treball, en
definitiva, que feia falta i que
agraïm. Però de Fleta encara
se’n pot treure molt més sue.
N’esperem, per tant, nous
volums.— J.R.

MARCOS REDONDO. Dis
cant 1018.
En matèria de barítons, el nos
tre país ha estât prou brillant, si
bé el nombre de cantants amb
aquesta corda no ha estât espe
cialment nombrós. Marcos Re
dondo va ser un personatge
íntimament lligat a la sarsuela,
i l’onzé volum de la sèrie «Les
nostres veus retrobades» fa
justicia a un cantant especial
ment controvertit per les seves

vinculacions politiques, que, en
sectors republicans, el feren
persona «non grata», malgrat el
seu art indiscutible. Superades
les barreres idéologiques, ens
queden catorze magnifiques
pistes per les quais es deixa
sentir el doll de veu del bariton
cordovès. La diferèneia entre
uns enregistraments i d’altres
hi permet veure algunes imperfeccions en el tractament sonor, perô en finies générais el
timbre caracteristic de Redondo
i el bell color de la seva veu s’hi
deixen sentir amb nitidesa. La
tria —penso— deixa enregistra
ments al tinter, tôt i que Discant
ja ha présentât en algun altre
dels seus volums d’obres de sar
suela la veu de Redondo.— J.R.

EPISTOLARI DE JOSEP TORRAS
I BAGES, V
Transcripció i anotació de Jaume Medina
Darrer volum del magne epistolari del bisbe Josep Torras i Bages,
una eina de primer ordre per a totes les persones que s’interessen
per la historia política i religiosa de Catalunya durant els segles
XIX i XX.
Publicat amb la col-laboració del Departament de la Presidència de la
Generalität de Catalunya

A la mateixa col-lecció:
Epistolari Torras i Bages, vols I-IV.
Josep Torras i Bages, Obres completes. 10 volums.
Fortià Sola i Moreta, Biografia de Josep Torras i Bages. 2 volums.
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L'ACTRIU ELISABETTA POZZI EN UN ASSAIG DE QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO AL MERCAT DE LES FLORS.

Teatre en el teatre en el teatre (II)
per

Jordi Coca

, estudiós Peter Szondi afirma tragèdia». Dit d’una altra manera: és
d’una manera rodona que evident que l’escena del segle XVIII
«des de fa decennis Sei perso no admetia la llibertat que els admi
rais autors elisabetians s’havien près
naggi in cerca d’autore és, per a molts,
la quinta essència del drama modem». en relació amb les unitats de temps,
I, a la pregunta, en què consisteix la Hoc i espai, la qual cosa els forçava a
pirandel-lització?, Szondi respon que buscar una altra solució. En els limits
els personatges del text a què ens del segle XIX i a començaments del
referim, amb un passai, amb una vida, XX, l’escena d’Ibsen tampoc no ad
amb una identitat, no passen a ser metia la llibertat a què m’he referit i,
pirandel-lians fins que el dramaturg com que els temes eren de contingut
italià substitueix «el drama de llur pas- social i psicologie certament enrevessat,
sat pel drama de llur nova aventura: la de seguida esdevenien inversemblants.
cerca d’un autor». És a dir, fins que La solució que proposen Schiller i
Pirandello afegeix un nou element a la Goethe, i que en bona mesura després
velia discussió que ja el 1797 tenien adoptará Ibsen, és l’escena de tipus
Schiller i Goethe en relació amb la edipià. És a dir: que ais personatges ja
tragèdia: Schiller veia la necessitat de els hagués esdevingut tot i, per tant, que a
trobar una forma analitica per al teatre l’escena únicament calgués descobrirdel seu temps, la necessitat de fer los al llarg d’una anàlisi de la situació.
Aquesta redescoberta ha estât fonapossible «que la forma més composta,
que repugna profundament la forma mental en el teatre modern durant
tràgica, [pugui] servir de base perquè més de cent anys i, si més no pel que
aquesta acciò ja ha tingut Hoc i per ara ens interessa, és tal com l’heretà
tant recau absolutament fora de la Pirandello. Però eli, que en certa

L

manera desconfiava de la solució, que
trobava els personatges que l’anaven a
buscar, és a dir, els heretats, massa
novel-lescos i naturalistes —vegeu en
aquest sentit el prefaci de Pirandello
mateix a Sei personaggi—, ana més
lluny i, empenyent els personatges a la
nova aventura de trobar un autor,
introduía factors tan determinants
com ara un cert distanciament i una
utilíssima mirada irónica sobre la
solitud essencial deis éssers humans.
Era, en definitiva, una mirada
intel-lectual, racionalista, que potser
volia compensar les dissorts personáis
que van afligir l’autor: matrimoni de
conveniencia, esfondrament de l’empresa familiar que havia propiciat el
matrimoni, follia irreversible de la
muller, haver-se de guanyar la vida
amb l’ensenyament i la literatura, en
contra del seu projecte inicial, etc.
Pero, per damunt de qualsevol cosa,
era fer possible que els personatges
tinguessin, sempre en paraules de
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EL GRA DE BLAT

EN EL
BALANDREIG
DE LES ONES
DIÀRIES
J. BOSCO FANER I BAGUR

Diari escrit amb una forta
vibració humanista per J.
Bosco Faner, “home cuite,
amic deis seus amics, que s’ha
forjat literáriament bevent
deis clássics i pellucant en tot
moment la vasta cultura
popular d’una térra
privilegiada”, en paraules de
Gregori Mateu, autor de la
presentació del Ilibre.
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Fautor mateix —que s’autodefíneix
com un escriptor «de naturalesa més
pròpiament filosòfica»—, «un sentit
particular de la vida», sense arribar a
convertir-se ni en simbólics ni en
al-legórics.
Pirandello, que es doctora el filo
logia, seguía des de molt jove els
progressos sobre temes psicológics, i
especialment l’obra d’Alfred Binet, de
la quai va llegir amb veritable passió el
llibre Les alterations de la personalitat
(1892). D’altra banda, els seus inicis
en la prosa tenen caractéristiques
«veristes», i probablement son les
dificultáis que eli troba a desenvolupar
aquest naturalisme centrât en els
personatges de la burgesia mitjana allò
que l’empeny a accentuar Tobservació
humorística i el distanciament del
mitjà a qué ens hem referit. Per mitjà
d’aquesta ironia Pirandello es troba,
en un primer moment potser fins i tot
sense ser-ne del tot conscient, sotmetent els personatges a una tria, a una
selecció que els farà susceptibles, o no,
de ser incorporats a una obra. I, segons
ell mateix, els acceptava o no, és a dir,
els dedicava una obra o no —conte,
novel-la, teatre...—, en la mesura que
els neguits emocionáis que encarnaven, els problèmes socials que
plantejaven i els desbordament lirics
que senden podien ser vistos des d’un
sentit nou i més complex. De fet,
anant una mica més lluny, fins i tot
podriem dir que Pirandello «admet» els
personatges en la mesura que els pot
aïllar de la resta d’elements del teatre
burgès, on haurien d’estar de manera
natural, i sempre que aquest aïllament
els aporti humor i l’ampliació de sentit
a qué ens hem referit.
Aïllats, dones, «sense argument»,
aquests personatges només demanen
un suport racional que permeti d’estudiar-los per passar a ser pirandel-lians.
I aquest suport és, ni més ni menys, la
inversió que assenyala Szondi: subs
tituir el drama de llur passât pel drama
de la recerca d’un autor que els
accepti. Es a dir, dur a l’escena allò
que Pirandello, l’autor, feia a la vida
real: dubtar si havia d’admetre uns
determináis personatges o no, fer-los
ridiculs i sense context. I com que
aquest dubte és, de fet, un rebuig de
construir un text teatral convencional,
l’ùnica solució possible era trobar una
forma nova, diferent, innovadora: vet
aquí el pirandel-lisme.
Com que els personatges rebutjats
són també i fonamentalment uns és-

sers rebutjats per la societat, unes
persones aìllades, soles entre els altres,
els podem entendre com una expressió
de la solitud desesperanpada sense que
caiguin en la simbolització que Piran
dello temia. De fet, aquests perso
natges sense déu, sense certeses
ideològiques —tot i que Pirandello
s’apropà al feixisme de Mussolini—,
sense comunicació, aclaparats de
pessimisme i llanpats a la recerca d’un
autor que els doni un sentit, encarnen
d’una manera completa la solitud
consubstancial dels humans sense fe
del segle XX. Són éssers que no
solament neixen, viuen i moren sols,
sino que estan condemnats a una
incomunicabilitat que, pel fet de no
tenir fugues, els duu decididament a
una incapacitat de ser ells mateixos i
els situa a una passa de la follia. No és,
doncs, dels problemes socials que ens
parla j Pirandello, és de la condicio
mateixa d’una determinada manera
d’entendre els éssers humans, tal com
ho expressa ben clarament el Pare de
Sei personaggi: «Tothom porta a dins
un món de coses, cadascu el seu. I com
ens podem entendre, senyors, si a les
paraules que jo die els dono el sentit i
el valor de les coses tal com són dintre
meu i el qui escolta els dona el sentit i
el valor que, inevitablement, tenen en
el món que eli duu dintre seu? Ens
pensem que ens entenem, però no ens
entenem mai. El drama, per a mi, és
tot aqui, senyors: en la consciència que
tinc, que cadascu de nosaltres té, fixis’hi bé, de pensar-se que només és un,
però no és veritat; és molts, senyors,
molts, segons totes les possibilitats
d’ésser que portem dintre.»
Psicologia, identitat, joc ironie amb
la forma teatral heretada, passió per la
llengua en el sentit d’entendre que les
paraules mai no són traduibles perquè,
de fet, només són utils per a nosaltres
sols i, per tant, són intransferibles... El
tema de la incomunicació, de l’alteritat, de com ens veuen i de com som,
de no trobar un Hoc en el món on
vivim, etc., es manifesta magnificament a la novel-la II fu Mattia Pascal
(1904), per exemple, i ja als anys vint a
l’obra també narrativa Dno, nessuno e
centomila (1925-26), potser la més
originai en la descripció quasi surrea
lista de les consequències del descobriment que fa l’heroi del fet que la seva
dona i els altres el veuen diferent de
com es veu eli mateix.
En teatre, al marge de les primeres
obres i de les fetes en col-laboració

,
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amb Nino Martoglio (1870-1921), Pi
randello escriu, entre d’altres: Lumie di
Sicilia (Llimones de Sicilia) (1913), La
Giara (La gerra) (1917), i el drama
dels qui emigren del camp Sicilia: Liolà
(1917), que constitueixen l’anomenat
Cicle d’Agrigento i són escrites en
dialecte. En aquest sentit cal remarcar
que amb tota probabilitat a Pirandello
l’interessaven les possibilitats del teatre
régional tant per la llengua com pel que
feia al tractament dels personatges. El
teatre en dialecte, efectivament, tal com
dèiem a l’article anterior, admetia fi
gures desmesurades, follies sense limit,
culpes tan pregones com injustificades,
arravataments sentimentals... Tot
plegat, una mena de crit, un extrémis
me que depassava els marges del teatre
d’arrels més socials i burgeses.
En canvi, l’expressionisme, el teatre
de Hasenclever, Kaiser, Tôlier, etc., en
què, segons Marisa Siguân, «el llenguatge no està al servei de la versemblança, sino de l’expressiô de les idees»,
es mostra fructifer per a Pirandello, tot
seguint l’escola del «grotesc» iniciada
per Rosso di San Secondo, que alhora
es converteix en el perfecte interme
diari cap al nou teatre expressionista
que permet aplicat a l’obra solucions
ben diferents... Si el principi de Kaiser
és cert —«La idea és la seva forma»—,
la idea de Pirandello, en el sentit «d’admetre» els personatges o no, el que
havia de fer era transformar-se en un
nou drama. Si ho feia, podia utilitzar
fragments de la vida d’aquest perso
natges naturalistes, els podia deixar
anar fins més enllà de la versemblança
convencional, els podia recuperar
directament de la pedrera regionaldialectal i transposar-los a la modernitat per mitjà d’un pathos en què el
gest, el crit, el diseurs mateix, l’expres
siô desbocada de sentiments, no
s’havia de contenir en els limits de la
representaciô il-lusionista... El monôleg final de Mommina a Questa sera si
recita a soggeto és un exemple clar, em
sembla, de fins a quin punt Pirandello
aprofità les possibilitats que li oferia la
barreja d’uns materials de procedència
regional-dialectal, els drames socials
naturalistes i les noves formules expressionistes, per acostar-se a la formulació essencial del seu teatre.
Es cert que a II barretto a sonagli
(1917) ja havia provat alguna d’aquestes coses del grotesc, com ho és que a
Così è (se vi pare) (1917) veiem com la
mort d’una dona pertorba l’esperit de
la mare i del marit en un món petit,
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CONCEDIA

MARIA MELATO, PRESTIGIOSA ACTRIU QUE, COM A PROTAGONISTA O EMPRESÀRIA, ESTRENA

DIVERSES OBRES DEL NOU TEATRE DE PIRANDELLO I DE ROSSO DI SAN SECONDO.

hostil i maliciós, i a Enrico IV (1922)
l’enfrontament entre l’individu i
l’estretor de l’ambient aristocratie
acaba per dur a la follia. Però és als Sei
personaggi (1921) on es tracta tant del
conflicte entre l’autor i els personatges
com de la mentida, de la doble
consciència i de la hipocresia que ens
obliga a una aparença respectable, al
recurs furtiu a la prostitució, a la
nécessitât de disbauxa, als guanys
inconfessables... Es aqui on la mirada
es fa més relativista i on l’autor
transforma més clarament en forma
escènica el seu interès per les persona-

litats alterades, l’atracció pertorbadora
i contradictoria que sent per la llibertat
en qué els sentiments es poden expressar en el teatre regional, les múltiples
possibilitats de l’expressionisme...
Es aquí on es materialitza la pirandel-lització que culmina amb la fórmu
la del «teatre en el teatre», de tant
d’éxit, i a la qual a mi em sembla que
la direcció de Lúea Ronconi ha afegit
un ben irónic i pirandel-liá triple salt
mortal: teatre en el teatre en el teatre,
dones. En parlarem, encara, el mes
vinent.4
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ESTUDIS DE TEOLOGIA
I CIÈNCIES DE LA

RÈLIGIÓ

NOVA
COL-LECCIO

Lyceum Club de Barcelona
UNA APOSTA PER UN «TEATRE INTELLIGENT»
(1934-1937)
per

JESÚS, E
FILL DE DÉU

I GERMÀ DELS HOMES
JOSEP GIL I RIBAS

El debat actual sobre Jesús de
Natzaret és ampli i plural. Mes
enllà del marc estrictament
teologie, hom es pregunta per la
persona i el missatge del llunyà
profeta galileu, i per ia seva
pretensici de ser l’enviat definitiu de
Déu a la humanitat. El llibre és
obra d’un teòleg sensible al
moment present i coneixedor de la
reflexió cristològica.
Coedició amb l’institut Superior de
Ciències Religiöses “Sant
Fructuós.”
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Francesc Foguet i Boreu

l Lyceum Club de Barcelona, dirigía, decorava i posava en escena les
com a entitat cultural femenina, peces. L’extraordinària cura amb qué
es dedicava a activitats diverses se seleccionava les obres o s’enllestia
(cicles de conferències, sessions literàels mínims detalls de la presentació era
ries, musicals o artistiques, cursets de deguda, en bona part, a l’entusiasme i
formació en temes d’interès, projeccions la tenacitat de Carbonell i del seu equip
de cinema, émissions radiofòniques, de col-laboradores i col-laboradors. La
etc.). La seua acciò cultural intentava tria de les obres era responsabilitat, en
d’aplegar, sota un mateix recer, la concret, de l’escriptora Maria Carrataintel-lectualitat catalana especifica- là, dirigent destacadíssima de 1’entitat
ment femenina i fornir-li una cultural femenina i directora literaria
plataforma d’actuació pública. El Ly del seu grup amateur.
ceum Club volia convertir-se, en certa
De fet, les orientacions del Lyceum
manera, en una entitat dedicada a Club s’adreqaven a la realització d’una
dotar d’amplis coneixements les dones tasca cultural a favor d’un teatre
catalanes perqué poguessin ser útils a intel-ligent (llegiu cuite, intel-lectual,
la societat i exercir dignament, si elevai) en qué es prioritzés la qualitat
s’esqueia, els llocs més alts i de més per sobre de la quantitat, però sempre
responsabilitat de la política i la des de l’amateurisme, tal com declacultura del país. Partía d’uns pres- rava Carbonell mateix en una entre
supósits que arrelaven en un fémi vista prèvia a la tercera sessió teatral:
nisme molt incipient i entés en un «Aqüestes sessions ens donen molta
sentit difús, segons el qual l’ideal de la feina. Fins ara, les sessions han estat
feminitat amalgamava, a grans trets, altres tants éxits i, aixó, la veritat, ens
l’adquisició d’una cultura extraor enorgulleix. No volem malmetre les
dinària i d’una Sensibilität artística ex- coses. Observem que el nostre conjunt
quisida que no desdiguessin, aixó sí, de està integrat per elements amb els
la concepció tradicional de la dona com quals no podríem comptar massa
a matriu social i com a esposa —o, a tot sovint; una vegada a l’any ningú no
estirar, companya— de l’home. Les refusa i suposo que estareu d’acord
qualitats considerades coetániament amb mi en el fet que val més qualitat
innates de les dones (sensibilitat, que quantitat» («La Humanitat», 23-Vbeilesa, espiritualitat) havien de com- 1936). Així, després de programar
plementar-se amb una formació Alfred de Musset {Un cuprzcz), Tristan
cultural i una decisió. ferma a l’hora de Bernard {Antonieta o la tornada del
fer valer els drets femenins en igualtat marqués), Bernard Shaw {Com eli va
—més teòrica que no pas real— amb enganyar el marit d’ella), en la primera
els masculins establerts.’
sessió (17-1-1934), i Eugene O’Neill
A partir de 1934, el Lyceum Club {Abans d’esmorzar), Artur Schnitzler
barceloní oferia anualment una vet- {Sopar d’adéü) i Luigi Pirandello {A la
llada teatral que, com la resta de les sortida) en la segona (8-IV-1935), la
seues activitats culturáis, es carac- tercera apostava per Anton Txèkhov
teritzava pel tarannà selecte i escollit. {Un prometatge), August Strindberg
Aqüestes vetllades diferien notable {Davant la mori) i Henri-René Lenorment deis repertoris amateurs coeta- mand {La innoceni).
nis, ja que la seua programació es
En conjunt, aqüestes sessions es
basava en autors i obres del teatre caracteritzaven primordialment per a)
contemporani internacional, sovint una certa voluntat d’experimentació en
inédits en l’escena catalana deis anys l’escenificació i en la tria de les peces,
trenta. Aqüestes sessions comptaven totes en un acte (en uns moments en
amb la participació activa de l’artista qué, sobretot en el teatre francés, es
Artur Carbonell, que assessorava, revaloritzava aquest gènere), i b) una
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manifesta dedicació a un públic selecte
(majoritàriament femeni i de Palta
societat barcelonina) que omplia el Teatre Studium del carrer de Bailèn, una
sala emblemática per la seua dedicació
a representacions d’aquesta mena. Els
objectius prioritaris de les sessions
s’adreçaven, dones, a oferir un mostrari del teatre internacional (i de les
possibilitats d’abordar-lo) i a satisfer el
vessant de socialització i delectança
d’un públic espectador àvid, de tant en
tant, d’un cert cosmopolitisme i d’una
certa distinció. El refínament i el bon
gust que orientaven les ambicioses
representacions teatrals de l’elenc del
Lyceum Club endolcien, segons Ignasi
Agusti, critic aleshores en actiu, «el mal
gust aglomerat durant tota la tem
porada, per tantes representacions de
teatre amateur que, desorientades de
bon començament, o seguint l’hono
rable règim d’una de freda i d’una de
calenta, ens obliguen a veure els
voluntariosos aficionats de Catalunya»
(«L’Instant», 10-VI-1936).
La darrera sessió del Lyceum Club
tingué Hoc la nit del dimarts 9 de juny
de 1936, al Teatre Studium, i consistí
en la presentació de tres peces breus:
Davant la mort de Strindberg, Un
prometatge de Txékhov i La innocent de
Lenormand, pulcrament traduides per
Maria Carratalà (la primera i la dar
rera) i Lina Sitges (la segona). L’elenc
que les representá era intégrât pel
següent conjunt d’amateurs que, sota
l’experta direcció de Carbonell, aconseguien un nivell interpretatiu conside
rable: 1) Marcel-la Aubert (Adela),
Gertrudis Millás (Teresa), Josep Mirabent (Antoni), Montserrat Pahissa
(Anneta) i Rogeli Serra (senyor
Duran) per a Davant la morf, 2)
Gertrudis Millàs (Natália Estefanovna), Martí de Riquer (Ivan Vassiliévitx
Lómov) i Rogeli Serra (Estefani
Estefanovitx Txubúkov) per a Un
prometatge-, i 3) Marcel-la Aubert
(Tota), Gertrudis Millás (Genoveva),
Josep Mirabent (El noi Balmaz),
Montserrat Pahissa (La dona), Daniel
Planes (L’home), Manuel Pous (El
company), Maria Rosich (L’hostalera)
i Rogeli Serra (El veil) per a La
innocent. Precisament, un dels encerts
de l’espectacle era, a parer d’Agusti, el
treball de direcció d’uns amateurs que
«no són actors, que mai no han
somniat d’ésser-ho i que, posats a fer
sense una direcció, s’embarbussarien i
fallarien de mig a mig». La tasca
directiva de Carbonell aconseguia,

SEGONS QUE SEMBLA, LA DARRERA ACTIVITAT ORGANITZADA PEL LYCEUM CLUB FOU EL RECITAL
POÈTIC DEDICAT A LA MEMORIA D'APEL-LES MESTRES (A LA FOTO), MORT EL JULIOL DE 1936,
PRESENTAT AL TEATRE BARCELONA EL 17 DE GENER DE 1937.

posem per cas, que els dots personals
del seu amie Marti de Riquer cristal-litzessin impecablement en una
interpretació còmica molt reeixida del
personatge txekhovià.
L’interès d’aquestes vetllades gene
rava molta expectació en determinats
cenacles culturals i teatrals catalans,
per als quals les sessions que brindava
el Lyceum Club comenqaven a guanyar el prestigi d’un esdeveniment
amateur consolidai. És evident que les
representacions de l’entitat femenina
oferien al public exigent uns valors i un
atractiu poc corrents, tant en l’escena

amateur com en la professional de la dé
cada deis trenta. La sol-licitud en la selecció prèvia a partir del repertori del
teatre estranger més prestigios; la
circumscripció a un ventali de peces
teatrals breus, amb la qual cosa es feia
ressaltar no solament el criteri de representativitat, sino també el de brevetat i el
de complementarietat; la qualitat extra
ordinària de la presentació que, amb
una economia de mitjans escènics,
reeixia a crear una «atmosfera» idònia
per a cada pepa; i la interpretació
intel-ligent, tot i l’escassa práctica
escénica deis elements de l’elenc
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NOVETAT
LA POESIA
LLATINA DE
MONTSERRAT
EN ELS SEGLES
XVII XVII
JAUME MEDINA

Recull de les composicions
poétiques escrites en
llengua llatina, pertanyents
ais segles XVI i XVII,
redactades al monestir de
Montserrat (una gran part
d’elles, amb temática
montserratina o
benedictina) i conservades
en l’anomenat Codex
Brenach de l’Arxiu
Episcopal de Vie.
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amateur, tots aquests eren els factors
més destacats d’unes vetllades teatrals
marcades per un estil propi.
Totes tres obres abordaven, d’una
manera o altra, casos peculiars del que
una part de la crítica coetánia anomenava teatre psicologie, el qual es
fonamentava, sobretot, en l’explicitació d’una problemática moral. D’ací ve
que, de totes tres, Davant la mort fos
rebuda amb més reticéncies per la
crítica, que advertí el seu difícil encaix
en la Sensibilität del públic i el seu
patétic convencionalisme —molt a la
manera del segle XIX— que es
ressentia del pas del temps, encara que
fos un compendi de la dramática de
Strindberg. O que, en l’altre poi, Un
prometatge es considérés la delicia de la
vetllada, un parentesi simpatie i planer
entre, com deia Joan Cortés, «l’aclaparament de la que la precedía i la
tortura de la que la seguí» («Mirador»,
núm. 383, 25-VI-1936). La innocent, al
seu torn, fou més valorada pel lirisme
que destil-lava, concentrât en la prota
gonista, que no pas per la densitat
dramática. Quant a la interpretació, la
complicació psicològica de Davant la
mort exigía, ais ulls de Doménec
Guansé, un primer actor molt ben
dotat, que fes sentir, a la vegada, «la
tendresa per les filies i la revolta contra
l’esperit persecutori que les inspira, i
amb suficient força evocativa per a fer
sentir al través del coratge i de l’amargor de les seves paraules, la
presència de la morta» («La Publicitat»,
13-VI-1936). Rogeli Serra, que havia
encarnat el personatge del senyor
Duran, havia fet tanmateix un treball
«conscienciós i meritori». Un prome
tatge, una obreta més simple i simpà
tica, havia estât molt ben interpretada
per la parelia còmica Marti de Riquer
i Gertrudis Millàs. Tant l’un com
l’altra s’havien mostrat amatents al
matís i a la vivacitat que requería la
peça. La innocent, en darrer terme, tot
i les dificultáis que suposava el seu
lirisme, havia trobat en Marcel-la
Aubert una protagonista molt convin
cent. De tot l’elenc, caracteritzat en
generai per la bona harmonia, malgrat
la manca d’una cohesió major percep
tible en algunes escenes, les interpretacions esmentades foren les més
ponderades pel conjunt de la critica.
Com a curiositat de la tercera sessió
del Lyceum Club, Guansé constatava
càusticament que, a desgrat de ser una
entitat femenina, «... de tots els
personatges femenins que ens ha fet

desfilar per Tescena no n’hi ha cap que
no sigui moralment recusable. Quin
esperit ironie o paradoxal, els ha
impulsât a oferir-nos en una sola nit,
una tan vasta galeria de monstres amb
faldilles?». A partir d’aquesta aguda
observació de Guansé, el jovenissim
critic Josep Palau i Fabre establia les
diferèneies essencials entre les tres
obres des de l’efimera revista «Rosa
dels Vents» (núm. 3, juliol de 1936).
Aixi, a Davant la mort les figures
femenines eren, totes unes «llunàtiques,
capricioses per motius purament ex
teriors —volem dir sense ambició—
que les circumstàncies han format,
independents Tuna de l’altra, gairebé
sense lligam», de manera que la valoració de la peça exigía una contextualització que tingués en compte
l’època de Tacciò. A Un prometatge, en
canvi, la rampelluda Natàlia Estefanovna dibuixava «un carácter, amb una
naturalesa, que és de tostemps» i l’obra
esdevenia, per tant, «més immoridora,
i encara que simple, és de molt, su
perior a les altres». I, finalment, a La
innocent el temperament de la protago
nista es basava en un de molt explotat,
el de la «verge folla», el quai era tractat
com un personatge excepcional i
selecte fins a 1’extrem que arribava a
«embafar», convertit en un «preciosisme de concepte i de pensament, que
s’infiltra en la paraula».
En aquesta ocasió, s’estrenaren tres
escenografies, projectades per Artur
Carbonell i pintades per Pous Palau.
La globalitat de la crítica valora molt
positivament la presentado escénica
de les obres, fins al punt de considerar
la un deis aspectes més aconseguits,
atès que la seua qualitat arribava a
superar amb escreix la dels teatres
professionals. Per a l’obra de Strind
berg, una senyora estrangera, resident
a Barcelona, cedi anònimament uns
magnifies vestits autèntics de l’època a
qué aTludia l’accio dramática; i, per a
les altres dues, Carbonell projectà uns
vestits ex professo que foren confec
cionáis sota la direcció de la deco
radora Mercè Ros. Escenogràficament, Guansé en la seua critica
destacà el decorat de caire expressionista, evocador de l’ambient i la
manera russes, en la peça deTxèkhov,
i Tencert de l’escenografia de la de
Lenormand, que emfasitzava la poesia
ingènua del diàleg en contrast amb la
grandiositat de la natura.
Malgrat que les sessions teatrals
quedaren absolutament estroncades
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després del 19 de juliol de 1936, en
piena guerra, el diumenge 17 de gener
de 1937, el Lyceum Club organitzà al
Teatre Barcelona un recital a la me
mòria d’Apel-les Mestres, a partir
d’una selecció de la poesia i la mùsica
de l’escriptor, finat el 19 de juliol de
l’any anterior. El festival era a benefici
d’Ajut Infantil de Reraguarda (una
entitat dedicada a l’assistència dels
infants victimes del feixisme) i compté
amb la participació de Carme Montoriol, Pius Davi, Maria Vila, Mercè
Nicolau, Mercè Plantada, Enriqueta
Garreta, Maria Morera i la secció
infantil de l’Orfeó Gracienc, dirigit per
Pere Jordà (en un principi, estava
prevista la participació d’Emili
Vendrell i d’Enric Borràs, els quais
sembla que finalment no hi van poder
assistir). La presència de Carme
Montoriol no és gens estranya, perqué
aquesta escriptora empordanesa trobà
en el Lyceum Club, com altres
col-legues, una efectiva plataforma de
projecció de la seua actuació pública
durant els primers anys trenta. En
aquest acte dedicat a Apeldes Mestres,
Montoriol féu una semblança literaria
del polifacètic creador, en la quai
remarcà la signifícació de l’homenatge:
l’estimaciô pels infants, la dedicació
que els concedia en la seua variada
producció i el seu esperit liberal i
democràtic feien que el Lyceum Club
encimbellés Mestres «corn una ban
dera, per cridar la nostra gent a una
festa altruista i aplicada, precisament a
aquest precios Ajut Infantil de Rera
guarda al qual, n’estem segurs, eli hauria aportat, generosament, tot el seu
amor i tota la força del seu entusiasme»
(originai manuscrit que es conserva al
Fons Carme Montoriol de la Biblioteca
Carles Fages de Climent, de Figueres).
En piena Revolució, l’exemple de
l’autor del poema «No passaran!» era
paradigmàtic, a criteri de Montoriol,
del «bon obrer intel-lectual» que, per la
diversitat de les seues aptituds artis
tiques, feia pensar en «les figures del
Renaixement italià». En el cas que
hagués viscut, Apeldes Mestres hauria
trobat, també, com en la primera
guerra europea, «l’expressió justa, el
mot que el poblé faria seu i llançaria al
vent, al fort de la lluita, per enardir-se
al combat; el crit que s’alçaria triomfant, corn un penó d’or i de flama, per
damunt de totes les testes, a l’hora
suprema de la victoria». Pel que fa a la
seua faceta de dramaturg, Montoriol
assenyalà els «èxits ressonants al teatre,

on ha sabut arribar ben endintre en adonar-se’n, només cal constatar el
l’ànima de l’espectador», la popularitat decalatge existent entre la programació
de les seues «marines», i la vessant de l’escena professional i de l’amateur
social «en pro deis drets deis humils i respecte de la recepció deis models
deis desvalguts» que adquiría la seua estrangers més conspicus (europeus i
obra. L’acte dedicat a l’escriptor barce- americans, sobretot) o, en general, l’inloní devia ser, segons tots els indicis, la veterat immobilisme professional, del
darrera activitat relacionada amb el tot refractari a qualsevol intent de renoteatre que organitzà el Lyceum Club.
vació escénica.
La seua actuació teatral té força
Al capdavall, per bé que es feia
punts de contacte, si bé es mira, amb atenció a la dramatúrgia contempol’activitat coetánia de grups com la ránia (Lyceum), a la clàssica universal
Residéncia Internacional de Senyore- (TUC, RISE) i a la deis autors catalans
tes Estudiants (RISE), el Teatre Uni coetanis (Associació), en realitat, ni el
versitari de Catalunya (TUC) i Lyceum Club, ni la resta d’experiències
l’Associació d’Estudiants d’Arquitectu- paral-leles, no intentaren cap mena de
ra. Eren iniciatives diverses més o menys revisió de la tradició teatral catalana
vinculades ais cercles universitatis i que, que, pel que sembla, no gaudia pas de
nascudes des de l’amateurisme, volien les simpaties d’aquests ambients
incidir en la renovació de l’escena culturáis. Es molt plausible que la
d’ascendència universitària i, de retop monopolització d’aquesta tradició, en
o a llarg termini, de l’escena profes el seu estereotip, pels elencs d’aficionats
sional. La voluntat de fer un teatre o per l’escena comercial més anodina,
qualitativament digne des del punt de que en perpetuaven l’encarcarament,
vista estétic, la preferencia per un provoqués aquesta reacció de rebuig
repertori del tot alié ais nombrosos (agreujada potser per una prevenció
elencs amateurs coetanis i la dedicació a d’ascendència noucentista d’abast
un públic volgudament cuite dotaven insondable). El cas és que es deixaven
aqüestes experiéncies d’una aurèola de endur pel prejudici, àmpliament estés,
modernitat, de selecció i de bon gust de considerar la tradició propia com a
que atreien els sectors intel-lectuals i mancada de prestigi i d’exigència
lletraferits catalans més selectes. Inci- artística i, per tant, n’ignoraren tot el
dentalment, a més, aqüestes propostes potencial a l’hora d’atrevir-se a fer-ne
podien ser una plataforma de formació una revisió des de plantejaments escéi de projecció deis éléments amateurs nics obertament renovadors. En aquest
(dedicats a la creació, la interpretació o context, la singularitat del Lyceum
la direcció) amb vista a l’accès a l’es Club consistí en el fet que les seues
cena professional o semiprofessional.
representacions eren un deis esforqos
Molt probablement, el tret distintiu més meritoris que, des de l’actuació
de totes aqüestes manifestacions, sor- amateur, es dugueren a terme els
gides del dinamisme universitari repu- primers anys trenta (desaparegut
blicà, era que estaven imbuídes de la definitivament, dones, el Teatre Intim)
consciència de treballar a favor d’un per incorporar a l’escena catalana
esforç de cultura. Les coincidéncies, alguns deis noms més prestigiosos de la
però, no eren évidents solament en les dramatúrgia contemporánia.4
orientacions basiques, sino també en
les activitats del Lyceum Club de Barcelona (fundat
una certa permeabilitat que en pos- * elEn juliol
de 1931) participaren nombrases persosibilitava la interrelació en un espai
nalitats de l'ámbit cultural i literari deis anys trenta
(per citar-ne algunes: Aurora Bertrana, Salvador
comparût d’acció cultural. Aquesta
Espriu, J.V. Foix, Tomás Garcès, Sebastiá Juan Arbó,
interrelació conformava una incipient
Miquel Llor, Carme Montoriol, Ramon Xuriguera...).
xarxa teatral amateur d’una extraor
Només per aixó, i atesa la manca de bibliografìa
dinària vitalitat (que les circumstáncies
sobre aquesta entitat, ja seria d'allò més interessant
que se n'estudiés monográficament la signifícació en
historiques feren, malauradament, efí
l'entramat cultural i associatiu del període república.
mera) i es tradui’a en suports i col-laboracions mútues (Riquer, Millás i
Aubert, per exemple, participaren tant
en les activitats de l’Associació com en
les del Lyceum o, d’altra banda, élé
ments delTUC cooperaren amb l’elenc
de la RISE). Tot aquest entramat teatral
omplia, amb la seua especificitat i dins
del seu marc, els buits culturáis que
patia l’escena catalana del moment. Per
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Promoure el cinema català?
per Joan F. de

Lasa

na de les operacions més ab mediocre espai de noticies cinematosurdes que han fet darre- gráfiques i tráilers escollits, que —senrament els dirigents de TV3 se cap desig de rebaixar els possibles
mérits deis que el fan— resulta una
ha estât permetre que Jaume Figueras
—pels motius que fos, que ara no sóc cosa híbrida (i molt sovint inútil) que
capaç d’analitzar-los— se n’anés de la s’assembla —com una poma a una
nostra cadena autonómica per anar a altra poma— a qualsevol programa
raure al canal de pagament, el Plus, similar de les altres cadenes.
que, a més de tenir un públic d’allò
I no solament s’ha equivocat TV3,
més limitat (jo mateix no el veig mai, sino també el mateix i estimat
ni m’interessa el seu projecte, al marge Figueras; pero caldrá afegir que els
de la seva absoluta manca de catala- grans damnificáis han estat els
nitat), parteix d’unes coordenades cineastes i els cinéfils, per ais quals
comerciáis gens acollidores, segons el Jaume Figueras era —i és encara—
meu particular concepte de definir una figura important, i emblemática,
l’espectacle televisiu.
des del dia que va comentar a ésser
Avui, aTV3, l’antic i tantes vegades Míster Belvedere a «Fotogramas»,
lloat «Informatiu cinema» —que va substituint llavors el gairebé insubs
arribar a èsser el programa de televisió tituible Jaume Picas, aleshores trasmés intel-ligent sobre cinema que passat, com a cap d’una secció
podiem veure— s’ha convertit en un periodística realment original, i que ha

U

estat sempre totalment positiva per a
les noves generacions d’afeccionats.
Die tot aixó perqué ara més que
mai és arribat el moment de promoure
el cinema català a la televisió. I, en
aquest sentit, les coses no em sembla
que vagin gaire bé. Perqué no n’hi ha
prou de programar pel-lícules catalanes
—moites de les quals no han vist mai la
llum de les sales de cinema, sigui per la
seva pobresa de mitjans o senzillament
per la seva mediocritat—: el que cal és
cridar l’atenció del públic envers les
indubtables possibilitats de la producció cinematográfica del país.
I reconec que aquests darrers mesos
TV3 ha présentât una colla de cintes
catalanes, si bé ho ha fet en hores poc
adients i sense cap mena de
preparació. Concretament, pensó ara
en la programació, quasi per sorpresa,

convocats per la Diputacio de Barcelona a través de l'Institut del Teatre

PREMI IGNASI IGLÉSIAS
(textos teatrals)

PREMI JOSEP M. DE SAGARRA
(traduccions de textos clàssics de la dramatûrgia universal)

PREMI AURELI CAPMANY
(assaig i investigaciô sobre dansa catalana)

PREMI RICARD MORAGAS
(coreografies de dansa)
Podeu recollir les bases a:
INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA
Sant Pere més baix 7, tel. 93 268 20 78 - 08003 Barcelona.
Almogàvars 177, tel. 93 309 91 58 - 08018 Barcelona.
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NÚRIA PRIMS I AGUSTIN GONZÁLEZ A SAID DE LLORENÇ SOLER, UN FILM SOBRE LA XENOFOBIA.

GRACIES PER LA PROPINA MEREIXIA UN TRAC
TAMENT MOLT MES GENEROS QUE EL QUE LI HA
DONAT TV3.

L'ESTRENA DE SUBJUDICE, EL DARRER FILM DE JOSEP
M. FORN, UN DELS DIRECTORS MES SIGNIFICATIUS DEL
CINEMA CATALA, NO HA OBTINGUT EL RESSO QUE
MEREIXIA.

de la bonica pel-licula Coses que no et
wig dir mai de la prometedora Isabel
Coixet —en certa manera inspirada en
l’estil dels grans Cassavettes i Roh
mer—, que va tenir l’heroica pensada
de rodar ais Estats Units una historia
de desarrelats curulla de força i alhora
d’humilitat, dins d’un curios esquema
de cinema independent. No era aquell
el moment de fer un programa de
debat entorn de la indubtable personalitat de Coixet, cercant l’opinió de
les figures més conegudes de la crítica
valenta i jove de casa nostra?
Ens asseguren ara que TV3 vol
dedicar «un cinc per cent de la
facturació» a produccions própies. Si

aixó és cert, cree que encara som molt
lluny d’aquesta fita. A França hi ha
una Ilei que obliga totes les cadenes a
esmerçar almenys un tres per cent dels
ingressos en projectes cinematogràfics
autòctons. I sembla que allá la disposició fa el seu efecte, mentre que ací el
concepte de «films autòctons» ha estât
desplaçat pel de «films europeus».
Sigui com sigui, la realitat és que
obres tan apreciables dins del seu gène
re com l’esmentada de Coixet o l’esplèndida Tic-tac de Rosa Vergés —que
representa una autèntica innovació
dins del cinema infantil—, l’apreciable
cinta de Francese Bellmunt Grades per
la propina o la magnifica proposta del

veterá operador Lloren? Soler contra
el racisme quotidiá, Said, cap
d’aquestes no ha trobat a la televisió
catalana la promoció que desitgem els
que creiem en el futur d’una auténtica
escola de cinema catalá. I les ultimes
produccions de Ventura Pons, el
problema
(incomprensible)
de
l’inacabat film d’Antoni Ribas, i el
retorn del benvolgut Josep M. Forn,
amb Subjudice, mereixien molt més
espai del que els ha dedicat els darrers
mesos la televisió autonómica.♦
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TRIA PERSONAL
per

ISIDOR CONSUL

Agusti Pons, PERE CALDERS,
VERITÄT OCULTA. Edicions 62,
Barcelona, 1998.

Fa temps que Agustí Pons teoritza,
amb tenacitat i convicció, sobre la
necessitai que té la literatura cata
lana d'omplir un buit tan evident com
el del gènere biogràfic. Però no
només ho teoritza; al mateix temps
s'ha esforgat a posar en solfa els
itinerari i perfils d'una colla d'homenots contemporanis en els retrats
aplegats a Deu daus (1991) i en les
dues biografíes que ha publicat fins
ara, Joan Triadú, l'impuls obstinat
(1994) i Pere Calders, veritat oculta
(1998). Com a periodista d'ofici, fa

PERE CALDERS, VERITAT OCULTA DEMOSTRA
QUE AGUSTÍ PONS TÉ BEN APAMADES LES
MIDES DEL GÈNERE BIOGRÀFIC.

anys que ha demostrat una bona jeia
naturai per al retrat ràpid i l'eficàcia
que tragina en la distènda curta en el
volum Retrats contemporanis (1991),
mostra generosa dels que publicà a
la secció «Figures, Paisatges» del
diari «Avui».
Pere Calders, veritat oculta és l'esforç de seguiment biogràfic i ideo
logie d'un dels escriptors catalans
més importants de la segona meitat
del segle XX, un narrador que esdevingué dels més populars a partir de
la década dels vuitanta i un personatge singular capaç de sintetitzar,
en els vuitanta-dos anys de la seva
existència, el paquet de les dificultats, les atzagaiades i les grandeses
de la cultura catalana d'aquest segle.
Pujat en una de les ¡Iles de normalitat
escolar del noucentisme, Pere Cal-
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ders (1912-1994) va viure de jove
l'experiència de la República, passé
per la sotragada de la guerra civil,
pati les misèries de més de vint anys
d'exili a IVlèxic i retorné a Catalunya
en la vplenterosa represa dels seixanta. És a dir, iust a temps per a
col-laborar en la lluita contra la
dictadura i per a viure els primers
quinze anys de la recuperació demo
crática. I si fou important, encara els
darrers anys del franquisme, l'ediciô
de Tots els contes (1973), perqué va
contribuir a posar l'accent en la grécia d'una literatura poc coneguda, la
consolidació definitiva li arriba amb els
primers anys de la democràcia, a partir
de l'adaptació teatral que féu Dagoll
Dagom dels seus contes en el muntatge Antaviana (1979).
Pere Calders, veritat oculta demostra que Agustí Pons té ben apamades les mides d'un généré, el del
cabussament biogràfic, que demana
un mesurât equilibri entre la seducció
i la distància. D'una banda, la néces
sitât d'acostar-se, tant com sigui
possible, a la veritat objectiva del
personatge; de l'altra, la de mantenir,
al mateix temps, el marge de distanciament que permeti veure el bosc
en conjunt i les giragonses més
singulars del tipus que és objecte de
la biografía. En el cas d'Agusti Pons,
son perfils que posen més èmfasi en
els aspectes ideolôgics que no pas
en details puntuáis i, al mateix
temps, hi és perceptible l'esforç
d'una manera de divulgar salpebrada
d'amenitat, esforçada a complaure i
implicar tant el lector comú com
l'especialista académie. Una feina
que no és gens fácil, certament, pero
és un encert haver-s'ho proposât.

estratègia comercial que accentua la
presentacié de Jordi Punti com un
producte nou vinculat de prop o de
lluny a l'escuderia Monzô.
Els contes de Pell d'armadillo
tampoc no fan cap esforç per desnonar-ho i el lector ho pot comprovar a
partir d'un rastre a la primera
proposta narrativa: la parella de pro
tagonistes amb noms comercials
d'aigua, Evian i Perrier. El conte es
titula «Incendi» i, amb «Madeleine
Stowe», «Perquè la vida s'assembla a
una mala novel-la» i «Déjà vu»,
compto que son les peces que
marquen de manera més clara els
moviments de rellotgeria que configuren un bon conte. La resta del
recull son narracions que tenen la
seva gràcia i una clara voluntat
d'estil, perè sense l'ànima, la contundèneia ni la precisiô que s'ha de
demanar a un conte tal com l'entén

Jordi Punti, PELL D’ARMADILLO. Premi Fundació Enciclo
pédia Catalana, 1995. Edicions
Proa, Barcelona, 1998.

A la faixa publicitària que acompanya l'estrena literària de Jordi
Punti, Quim Monzó hi ha posat un
tercet d'adjectius que qualifiquen
Peli d'armadillo com un llibre bo,
frese i recomanable. El veli benefici
dels pròlegs que, temps era temps,
servia per a presentar els autors nous
ha evolucionat fins a la brevetat
d'una faixa de llampada publicitària
que és com la translació literària de
l'estètica del videoclip. Un flaix ràpid
per a definir el llibre i una astuta

la literatura contemporània a partir
d'atots com Cortázar, Calders,
Carver, Bontempelli o el mateix
Monzô. Quan es parla de narrativa
curta em sembla fonamental la
distinciô entre conte i narracié,
perquè sovint se'n parla com si es
tractés d'estrats de sinonimia abso
luta i no és així. El conte és un
artefacte ajustât en tots els seus
details, amb un ritme estudiat i la
consciéncia que es poleix una peça a
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free del poema. La narrado, en canvi,
és més laxa i distesa, sense la
concentrado, ni la picardía ni la
necessitai de fer un producte rodó
en tots els sentits que demana el
maquinari del conte. Així, alguna
peça de Pell d'armacHllo s'enceta
amb una grapa formidable —penso,
sobretot, en «Després de veure a la
televisió que Heidegger ha mort»—
però es resol de manera estovada
com una narrado de continuïtat i
sense el regateig sec ni la picada
d'ull que podrien tancar-lo si fos un
conte.
Tot i aixô, cal fer el gest, ni que sigui
virtual, d'una barretada solemne
davant aquest premi Fundado Enci
clopédia Catalana capaç de descobrir, corn en els seus millors anys el
premi Victor Català, aquesta joia
anomenada Jordi Punti, un autor ca
paç de començar des d'una certa maduresa i que apunta els tics i les formes
que assenyalen la mena d'escriptors
amb un especial nivell de geni.
Miquel-Lluís Muntané, MILLOR
ACTRIU SECUNDÀRIA. EdiLiber, Barcelona, 1997.

Miquel-Lluís Muntané ha tocat re
gistres diferents dins del mon de les
iïetres i de la dinamització cultural
catalana. El lector habituai de «Serra
d'Or» el deu recordar per les entre
vistes que hi publica de manera
regular i uns altres deuen haver fet el
seguiment de la seva feina com a
autor de teatre, o pels llibres d'assaig
i de poesía que té éditais, o pel
temps que va dirigir la revista «Saba
Poética». L'any passât, amb Millor
actriu secundaria, féu estrena com a
narrador amb una novel-la breu, ben
escrita, ágil de lectura perd més aviat
prima d'altres complicitats i estratègies literàries. Una narració que frega
alguna vegada els esquemes de la
novel-la de généré per a adolescents
i que serveix, amb dosis de coheren
cia, una historia plenament inserida
en el costumisme de fi de mil-lenni
que vivim. Hi ha l'anècdota d'un breu
triangle amorós —parella juvenil a la
base i una poeta madura al vértex—;
dosis d'inconformisme adolescent,
llampades amoroses postconcert,
ética d'ONG en alqun revoit de la
historia, embolies de política muni
cipal, rerefons d'una histôria d'amor
impossible i el drama d'una víctima
innocent en la protagonista madura
que ha dedicat la joventut a construir
un futur professional i que acaba,
sense proposar-s'ho, exercint de
millor actriu secundaria en la trama
de la seva propia vida.
L'autor serveix la histôria amb ritme

AMB MILLOR ACTRIU SECUNDARIA, MIQUELLLUÍS MUNTANÉ BASTEIX UNA HISTORIA INSERI
DA EN EL NOSTRE COSTUMISME FINISECULAR.

ràpid i seqüències breus, i el lector
pot seguir-la com qui fa l'aperitiu a
peu dret i espipella, d'aci d'allà, ara
una oliva, ara una gamba amb
gavardina, un pareil de croquetes i el
que hi hagi. Un àpat fresc i lleuger;
una «nouvelle» més que no pas una
novel-la; un text de bon baixant per a
llegir-lo d'una bursada i sense cap
més ambiciô, em penso, que la de
circular amb dignitat per aquest
territori del vermut. Els personatges
tenen poc gruix, les descripcions son
primes i tôt hi esdevé forçat per la
tendèneia a la sintesi i als esquemes.
Tôt i aixô, només es tracta de la pri
mera novel-la i n'hi ha prou amb la caaacitat de fer lliscar una llengua i la
aondat d'una prosa narrativa que
réneiona prou bé. Potser el repte del
nou narrador sigui aconseguir, al
proper lliurament, una novel-la que
deixi l'aperitiu a peu dret, passi al
menjador, s'assegui comodament a
taula i se les hegui amb plats de més
cuina i aparat.

Descriptor català era llavors un ado
lescent de divuit anys, perô ja havia
llegit el Romancero gitano els anys
d'estudiant de batxillerat a l'institut
Tècnic Eulalia, i seguía amb interés el
rastre de Lorca per diferents revistes
literàries. Palau va quedar tan seduït
per la màgia de Yerma que va arribar
a veure-la mitja dotzena de vegades
al Teatre Barcelona. Amb l'ajut de
Margarida Xirgu aconseguí entrevis
tar García Lorca per a la revista «La
Humanitat» i va tractar-lo quatre o
cinc cops més entre el setembre i el
desembre de 1935. El text en què
ara recorda aquesta relaciô té la
passió característica de la prosa de
Josep Palau i la mena d'aire d'un tast
de les memôries que tots n'esperem.
Al volum Epistolari, Natàlia Barenys
ha recollit i prologat la correspondèneia entre Rosa Leveroni (19101985) i Josep Palau i Fabre (1917);
una vuitantena de papers epistolars
que van de 1940 a 1975 i que son
especialment importants en dos deis
tres nuclis que la mateixa curadora
ha establert: l'activitat clandestina a
l'interior fins a 1945, i el diàleg entre
l'exili de Palau i la permanèneia a
l'interior de Leveroni entre 1945 i
1960. En una nota de presentació,
Jaume Medina remarca el valor deis
epistolaris i ¡'interés creixent que

Josep Palau i Fabre, LORCAPICASSO. Edicions Proa. Barce
lona, 1998. - Rosa Leveroni i Josep
Palau i Fabre, EPISTOLARI.
Prôleg i notes a cura de Natàlia
Barenys. Presentació de Jaume
Medina. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, Barcelona, 1998.

Lorca-Picasso és una perla, encara
que només siguí per la trentena de
pàgines que fan referèneia al poeta
andalús nascut fa cent anys. No diré
que el seqon bloc no tingui interés,
perô la refació de Palau i Fabre amb
Picasso és una histôria molt coneguda i connotada amb cabdals
aportacions bibliogràfiques. Per
aquest motiu, carrego l'accent sobre
els fulls de Garcia Lorca, que Palau va
conèixer l'any 1935 amb motiu de
l'estrena de Yerma a Barcelona.

susciten dins del marc d'estudis de la
literatura catalana. Apunta que són
corrents de comunicació subterranis i
un deis millors miralls per a reflectir
la historia menuda de es persones i
de les societats que e s han engen
drât. Caries Riba senyoreja entre les
referéncies de l'epistolari, on també
es parla d'Espriu i d'Ausiás March, de
projectes i de llibres, de Ramón Llull
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i de Picasso. El teló de fons inten
sifica els paisatges de precarietat de
la immediata postguerra amb el
gruix de tenacitat i d'esforç que
suposava apostar per la supervivència de la literatura catalana. I, a mesu
ra que el lector passeja per l'intercanvi epistolar i per les notes de
Natalia Barenys, s'adona com creix el
duet de protagonistes del volum
molt més enllà de la importancia que
fins ara sembla haver-los atorgat la
societat cultural catalana.
Àrundhati Roy, ÉL DÉÜ DÉ LÈS
COSES PETITES. Traducció de
Pep Julià. Anagrama-Empúries,
Barcelona, 1998.

És la novel-la de l'any amb un im
pacte similar a allò que fou l'apariciô
d'Umberto Eco amb El nom de la
rosa la década dels vuitanta. En poc
més de dotze mesos s'ha traduit a
una vintena de llengües i les edicions
encara se succeeixen sense aturador.
Tot i aixô, cal marcar les oportunes
diferencies entre la primera novel-la
d'Arundhati Roy i la tradició carte
siana, la construcció lògica i el fonament occidental que habiten les
ficcions d'Umberto Eco. El déu de les
coses petites s'inscriu en una narra
tiva de magia i de mite, en la visió
d'un món que barreja la bellesa i
l'horror, i se situa en la cruïlla atroç
del mestissatge colonial. Àmbits de
frontera que capgiren la servitud
diürna cap al referent anglés per una
sistemàtica violència domèstica de
temps nocturn. Una narrativa amb
poètica de decadéncia en qué els

misteris del substrat indi conviuen
amb les arrels novel-lesques de la nissaga i el «román fleuve». Una manera
de narrar que es mou per la línia que
va de Faulkner a García Márquez i té,
en darrer terme, la gosadia de cons
truir i desfer un món, tot al mateix
temps, comengant per l'agressió al
llenguatge.
Com una llangadora, l'argument va i
ve des d'un present de desolado cap
a un passai que s'emboirina amb tendència a mitificar-se. La novel-la
passa revista a tres generacions
d'una familia de Kerala, al sud de l'índia, i té com a eix la historia de dos
bessons indis d'ànima siamesa i una
cosina anglesa que mor ofegada de
manera accidental. Es una mort que
capgira l'arrel de totes les existéncies
i accentua, en l'esperit, una deca
déncia moral queja era evident en el

poi economie i social de la familia. La
decadència, però, no és només
familiar i s'estén implacable fins a
abraçar aspectes diferents de la vida
de l'estât de Kerala. Aixi, si
l'augment de la producció d'arròs ha
fet dessecar el riu fins a convertir-lo
en un fangar brut on la misèria multiplica les deixalles, també les danses
i els rituals de la tradició religiosa
s'han dégradât fins a esdevenir espectacle barai per a turistes. És un
dels drames de la pobresa i els efectes secundaris que ha deixat, com
una tragèdia col-lectiva, la colonització anglesa i l'accès, en molt poc
temps, als miracles de la tecnologia
occidental. La TV, per exemple, que
embruteix les acaballes de l'antiga
monja per amor Baby Kochamma i
de la criada Kochu Maria.
Hi ha una bona metàfora per al
problema de fons a la pel-licula Somriures i llàgrimes que un gruix de la
familia va a veure, per tercera o
quarta vegada, el dia que s'han de
desplaçar a l'aeroport per rebre la
cosina anglesa. La metàfora dolga
d'una existència de mel i metzines
amb final feliç, i amb somriures que
són més poderosos que les llàgrimes,
es trabuca del tot a la novel-la. Del
film dolcenc només en queda una
referència llunyana, una aspiració a la
félicitât: el futur no serà mai de
somriures perquè, als pobres, la
història només els deixa l'alternativa
del dolor. I, en el cas de l'india,
l'escombra dels darrers dels pàries
per tal que, caminant enrere, esborrin les petjades de la terra que han
trepitjat.4

ESTUDIS RECENTS DE LITERATURA CATALANA
CONTEMPORÀNIA (I)
per

HISTÒRIA DE LA LITERATURA
En el terreny de la història de la lite
ratura, un deis estudis que cal men
cionar d'entre els que s'han publicat
amb data de 1997 és el manual de
Ferran Carbó i Santi Cortés sobre el
teatre de postguerra a València.1 Es
tracta, en paraules dels autors, d'un
«panorama general i sistemàtic»
(pàg. 15) en el quai es distingeix
entre la situació del gènere en relació
amb el context del seu temps (les
dificultáis per a la represa, les
limitacions d'aquest teatre, etc.) i
l'anàlisi de les cinquanta-quatre
obres publicades entre el 1939 i el
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1962 (dividides en très tendèneies:
els miracles vicentins, els sainets o les
comédies costumistes i algunes
temptatives aïllades de teatre culte).
Disposem també de dues intéres
sants recopilacions d'articles. Jordi
Castellanos ha recollit una part de la
seva feina de recerca i anàlisi dels
ultims anys en el volum Literatura,
vicies, ciutats.2 El llibre mereix atenciô, com a minim per dos motius: per
la coherència del conjunt i per la revisio, l'actualitzaciô i la refosa d'alguns
dels treballs. Aixi, hi advertim la
voluntat explicita de fixar unes
pautes de treball per a l'anàlisi lite-
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rària que després són aplicades a dos
camps específics: les vides i les ciutats. En aquest sentit, el pròleg inicial
i el primer deis articles («El clos matern
deis clàssics», pàgs. 7-17) constitueixen una veritable declaració de
principis, tant metodológica com
també ideològica. Pel que fa a la revi
sio i l'ampliació, cal destacar l'article
sobre Girona com a mite decaden
tista, amb un text completament
actualitzat que només recorda vagament la versió originària de l'any 1979
(«"Girona-la-morta": els ressons d'un
mite», pàgs. 137-185). La segona
recopilació és de textos d'Albert
Manent i es titula Del noucentlsme a
l'exili. Sobre cultura catalana del noucents.3 S'hi recuperen una vintena de

Maurras a Catalunya», pàgs. 205226).
A l'ùltim, hem d'assenyalar en
aquest apartat l'apariciô d'un llibret
de Pere Rossellô sobre Els moviments litera ris a les Balears (18401990).4 Es tracta d'una breu sintesi de
poc més de seixanta pàgines redac
tada amb finalitat divulgativa, a partir
de la quai s'apunten reflexions
intéressants sobre el lligam dels
escriptors ¡llenes amb la seva societat.

DES DEL MODERNISME
Probablement, l'estudi més rellevant de tots els que han aparegut
amb data del 1997 sigui el de
Margarida Casacuberta sobre l'obra
literària de Santiago Rusinol.5 Es
Textos
i Estudii
de Cultura
Catalana

Margarida SANTIAGO
Casacuberta RUSIÑOL:
VIDA,
LITERATURA
IMITE

trebails —diversos dels quais révisais
i complétais— i se n'aîegeix algun
d'inédit. Val la pena destacar-ne très
que, o bé es publiquen per primer
cop o bé en el seu moment no foren
excessivament divulgats: un breu
retrat de Josep M. de Sagarra, amb
records personals i anècdotes
inclosos («J.M. de Sagarra: notes per
a un perfil literari», pàgs. 25-32),
I anàlisi d'una de les sàtires de
Guerau de Liost («La "Cançô de
I enfadós" de Guerau de Liost», pàgs.
97-100) i un estudi a propòsitdel ressò
de les idées de Maurràs a Catalunya
(«Notes sobre la recepciô de Charles

tracta d'una extensa monografía
molt documentada, gràcies a la quai
podem anar resseguint perfectament
la trajectoria biográfica i intel-lectual
de l'autor. És de destacar d'una
banda el treball de recerca a propàsit
de la recepciô de les obres
publicades i, de l'altra, l'anàlisi de la
col-laboració de Rusiñol en revistes
com «L'Esquella de la Torratxa».
Gràcies a aquest fet, coneixem per
primer cop en detall l'activitat perio
dística de l'artista durant els anys del
noucentisme.
No totes les monografies sobre
autors modernistes assoleixen résul
tats similars. Maria Angels Bosch ens
n'ofereix una sobre la vida i l'obra de
Josep Pous i Pagès.6 La investigadora
parteix també aun important treball
d'arxiu i d'hemeroteca que permet
descobrir i recuperar molt material
intéressant. Tota aquesta feina, pero,
no acaba de presentar-se al lector de
manera prou cohesionada, potser
perqué a l'autora li falta filtrar una
mica més la informació de qué dis
posa per tal de seleccionar i inter
pretar els textos realment significatius. Per altre cantó, tot plegat gira
a l'entorn d'una hipótesi de treball, la
qual és si més no discutible: la interpretació del conjunt de l'obra de

Pous i Pagès com una reacció anti
industrial des del camp de la cultura.
Des d'aquesta perspectiva, l'anàlisi
de la producció literària de l'escriptor planteja problèmes considera
bles, els quais es fan ben patents al
llarg de l'estudi.
Tampoc no sembla especialment
atractiva la lectura que Helena Alva
rado planteja de Solitud de Victor
Català.7 És difícil que el públic
escolar al qual va dirigit l'opuscle
pugui acabar d'establir la relació
entre la proposta de la novel-lista i
els corrents literaris del seu temps. A
més, algunes de les interpretacions
que es plantegen poden conduir
fàcilment l'estudiant a una lectura
equívoca del Ilibre. Seria el cas, per
exemple, de la presentació de la
relació entre la Mila i el pastor com
una fusió des de la sensualitat
femenina, la qual permetria entendre
la conjunció en la vida privada entre
Caterina Albert i Víctor Català (pàgs.
66-67).
DE FERRATÉ A FERRATER
Víctor Obiols ens ha donat a
conèixer el résultat de la seva tesi
doctoral, llegida el 1994 a South
ampton. Es tracta d'una reflexió
teòrica sobre el concepte d'intertextualitat aplicada després a l'anàlisi de
l'obra poètica de Joan Ferraté.8 En
aquest cas, queda ciar que la teoria
emprada s'adequa perfectament a
l'obra seleccionada. Només aixó ja
és d'agrair, perqué no sempre esdevé habitual en aquesta mena de treballs, en els quais massa sovint és
l'anàlisi literària la gue va a remole
del mètode i no a l'inrevés. Com a
résultat tenim una bona aproximació al
Catàleg general ferraterià i un exem
ple lúcia de com la poesia acaba
essent «una manera possible de
dialogar amb la tradició literària i amb
la pròpia consciència» (pàg. 200).
L'altre Ferrater—ja amb erra final—
ha tingut una fortuna més relativa.
Nuria Perpinyà li ha dedicai un
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extens estudi, centrât en la recepció
de l'obra.9 S'hi recopilen i analitzen
més de dos-cents comentaris sobre
l'escriptor, provinents de diferents
«comunitats interprétatives» (pàq.
10), i paral-lelament s'examina Ta
construcció del mite Ferrater per
part de la «comunitat mitificadora»
(pàg. 296). El llibre ofereix moltissimes dades i reflexions intelligents i
curioses, cosa que no vol dir que
necessàriament hagin de ser útils.
Probablement, si amb aquest mateix
material —només amb una lleugera
garbellada— el llibre es reescrivis de
dalt a baix, es tingués en compte
l'ordenació cronològica de les dades
i la interpretado que aquesta
ordenado facilita, podriem disposar
d'un treball de referència obligada. I
no cal pas posar en dubte els
fonaments de la teoria de la
recepció. Només cal servir-se'n. Es
dar que si admetem que «en el
régné de la lectura passa el mateix
que en el de la literatura: que es pot
dir de tot i de mil maneres contràries
sense necessitai de demostrar res»
(pàg. 370), ja no cal que en parlem
més. Dit d'una altra manera: potser sí
que «tot el que es veu és» (pàg. 359).
La llàstima, però, és que no tot el
que és es veu. Un bon error de
perspectiva, simplement.
MÉS PLA
L'any Pia ha donat fruits diversos i
heterogenis. En el terreny deis
estudis literaris —almenys deis que
porten data del 1997— el balanç és
prou satisfactori. Ressalta per
damunt de tot el llibre Josep Pia,
ficció autobiográfica i veritat literaria,
escrit per Xavier Pía.10 Un estudi com
aquest torna a demostrar que un
model teorie, convenientment aplicat, pot ser molt útil per a aprofundir
en el coneixement d'un autor o d'una
obra literària. A partir de la hipótesi

A JOSEP PLA, FICCIÓ AUTOBIOGRÁFICA I VE
RITAT LITERARIA, XAVIER PLA MOSTRA COM
LESCRIPTOR EMPORDANÉS ES VA CREANT ELL
MATEIX COM A PERSONATGE LITERARI.
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formulada ja fa temps per Joaquim
Molas a propòsit d'EI quadern gris i
amb el bagatge teorie —bàsicament
francès— de la literatura autobio
gràfica i la poètica del jo, Xavier Pia
mostra com l'escriptor empordanès
es va créant eli mateix com a personatge literari. I ho analitza de
manera detallada, nitida i amb una
sòbria claredat d'idees. L'autor s'ha
format a la universitat francesa, per la
qual cosa no ens ha d'estranyar que
el seu llibre hereti perfectament les
qualitats de tota una escola d'estudis
literaris. Xavier Pia és també el
principal responsable del catàleg de
l'exposiciô «Josep Pia, la diabòlica
mania d'escriure», que vam poder
contemplar a Barcelona i a Girona
durant l'any del centenari.11 El
nombre de col-laboradors és extens i
podem llegir-hi articles per a tots els
gustos: de testimoniage, purament
periodistics, de glossa apologètica,
d'assaig des de Ta retòrica de l'obvietat, etc. També n'hi ha alguns que
se centren en el que pròpiament
serien els estudis literaris: un del
mateix Xavier Pia sobre el procès
d'elaboraciô d'una de les obres més
emblemàtiques («Del quadern gris a
"El quadern gris"», pàgs. 75-84); un
apunt de Marina Gustà a propòsit d'un
altre dels llibres («Coses v/stes», pàgs.
26-28); o la caracteritzaciô que JoanFrancesc Mira proposa d'una de les
séries planianes més caractéristiques
(«"Homenots", memòria i literatura»,
pàgs. 94-96). La resta d'articles son de
Narcis Garolera, Jaume Vallcorba,
Vinyet Panyella, Antoni Mari, Josep
M. Castellet i Antoni Puigverd.12
La commemoració del centenari ha
fet possible que també veiessin la
Hum altres treballs sobre Pia. La
Biblioteca de Catalunya, per exem
ple, s'ha afegit als actes amb l'ediciô
d'un opuscle a cura de Marina Gustà
amb l'ediciô i l'estudi del primer
pròleg de Relacions (1927), el que
després l'escriptor va desestimar.13 Es
tracta d'un document excepcional en
el quai l'autor mostra obertament els
seus propòsits, per la qual cosa, en
paraules de l'editora, «no es pot estar d'escriure un pròleg crispât i destraler, atacant directament el que eli
considera la incompetència de la cri
tica» (pàg. 21). Per la seva banda, la
Instituciô de les Lletres Catalanes ha
éditât també el preceptiu opuscle de
rememoraciô secular,14 amb un text
de presentaci de la mateixa Marina
Gustà («Molt antic i molt modem»,
pàgs. 5-9), una «Nota biogràfica» de
Cristina Badosa (pàgs. 35-39), una
selecció de textos de Xavier Febrés i
una sèrie de repertoris bibliogràfics
préparais per Lluis Bonada, Lluis Bus-

quets i Grabulosa i Iolanda Pelegri.
Hi ha també dues publicacions
périodiques que han preparai dos
siers monogràfics sobre el tema.

L'una és «Revista de Girona», que
dedica el número de gener-febrer de
1997 a Josep Pia, el nostre contemporani.'5 El conjunt d'articles és prou
interessant: un de Lluís Bonada en el
quai s'analitza la llengua literària de
l'escriptor a partir de la frase inicial
d'EI quadern gris («Com que hi havia
tanta grip han hagut de clausurar la
universitat», pàgs. 66-68); l'ediciô a
cura de Josep Clara de la correspondèneia —més aviat circumstancial— amb Josep M. López-Picó
(«Correspondència de Josep Pia amb
Josep M. Lôpez-Picô», pàgs. 69-71);
una investigaciô molt interessant de
Xavier Pia sobre les relacions de l'es
criptor amb Ediciones Alfa de Ma
drid («Artur Gas, editor de Josep Pia:
breu historia d'Ediciones Alfa», pàgs.
72-75); una curiosa anàlisi textuaT a
cura de Narcís Figueras de les fonts
de les quais parteix Pia en parlar de
la comarca de la Selva («Josep Pia i la
inspiraciô. El cas de la Selva», pàgs.
76-80); un repas de Margarida Casacuberta a la manera com l'escriptor
se serveix en diferents moments de
l'obra de Rusiñol («Josep Pia, biôqraf
de Rusiñol», pàgs. 81-84); i un treball
més escolar d'Helena Poi a propòsit
de la imatge de París en Pia i en
Stendhal («Josep Pia i Stendhal:
viatjar i descriure Franga», pàgs. 8588).16 L'altra revista és «L'Avenç», la
quai, en el número de novembre, es
mira la qüestiô des de l'ôptica de la
historia.17 Jordi Canal, per exemple,
repassa l'interès de Pia per alguns
homenots historiadors i distingeix els
interessos professionals de l'escriptor
dels de l'ofici deis biografiáis («"El pa
de pessic de la literatura": Pia, la
historia i els historiadors», pàgs. 3944). A continuació Francesc VÏlanova
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exemplifica el tema en un cas concret
(«La Segona República i la "Historia
de la Segunda República"», pàgs.
45-49). Maria Josepa Gallofré i
Marina Gusta amplíen minimament la
perspectiva estrictament historiogràfica. La primera amb un article sobre
la imatge de la vida quotidiana que
Pia ofereix en els seus textos de la
primera meitat deis quaranta («Au
tarquía i escriptura. Una lectura del
Pia deis anys quaranta», pàgs. 28-33)
i la segona amb un altre a propòsit
de la idea de progrès com a sentit de
la historia en el Pía deis anys vint («El
progrès a l'inrevés», pàgs. 34-38).

ALTRES MONOGRAFIES SOBRE
AUTORS
Amb data de 1997 han vist la Hum
dos llibres sobre Llorenç Villalonga.
El primer és un recull de treballs
publicáis per la Universität de Lleida,
a propòsit d'un Congrès múltiple
que hi va tenir Hoc el 1995.18 En total
son vuit col-laboracions, dues de les
quais centrades en la comparado

amb Proust (Enric Bou a «Les llums i
els noms de París: de Proust a
Villalonga», págs. 149-166; i especialment M. Carme Bosch a «Lloreng
Villalonga: un senyor que coneix
Proust», págs. 167-187). Mereixen
atenció també la lectura que Josep
Murgades proposa d'EI misantrop
(«Sobre "El misantrop" de Lloren«;
Villalonga», págs. 33-50) i el repás de
Pere Rosselló a les referéncies
franceses en un parell d'obres del
novel-lista («Els models literaris
francesos de Llorenq Villalonga:
"Bearn" i "Falses memóries"», págs.
99-126). La resta són aportacions a
hores d'ara ja més o menys
conegudes de Jaume Pomar («De
Dhey a Lloren«; Villalonga: anys de
preguerra», págs. 13-32) i de Joan
Oleza («Els relats de Villalonga: un
realisme ambigú», págs. 51-84), un
estudi de Remedios Mataix sobre el

mite a Bearn plantejat de manera un
xic
massa
descontextualitzada
(«"Bearn" i los círculos del mito»,
págs. 127-148) i una suculenta re
creado d'anècdotes i records sorgida
de la ploma de Baltasar Porcel
(«Llorenç Villalonga o les passions
ocultes», págs. 85-98). El segon llibre
és una extensa recopilado d'articles
de Damià Ferrà-Ponç.19 Són textos ja
publicáis, ara ordenats per Pere
Rosselló. Alguns havien quedat
perduts a les págines deis diaris
¡llenes o de la revista «Lluc». D'entre
aquests últims, són especialment
destacables els dos que dedica a la
comparació amb Anatole France
(«Llorenç Villalonga i Anatole France:
del mestratge al mite», pàgs. 237248; «Llorenç Villalonga i Anatole
France: més enllà del racionalisme»,
pàgs. 249-262).
Poe abans de morir, Vicente Cacho
Viu va donar a conèixer la seva
Revisión de Eugenio d'Ors,20 un estudi
en el qual ¡'investigador matisa —potser hem de parlar de matisació més
que no pas de revisió— algunes de les
¡dees comunament acceptades sobre
la figura d'Ors. I ho fa sobretot a partir
de l'anàlisi de documentado inèdita
—bàsicament correspondència —,
fins al punt que bona part del llibre el
constitueix l'edició d'aquest material.
Els eixos per a l'anàlisi són dos.
D'una banda, la importància i la
diferència entre els tres ambients
¡ntel-lectuals en els quais Ors va viure
(París, Barcelona i Madrid). De l'altra
—des d'un plantejament un xic més
polèmic—, el fet de considerar l'assagista com a «introductor del fas
cismo primigenio en Cataluña» (pàg.
29), cosa que lligaria, segons Cacho,
amb l'evolució del concepte orsià de
noucentisme durant els anys deu i
principis dels vint.
La vida i l'obra de Josep Romeu i
Figueras han quedat sistematitzades
en l'estudi que Ii ha dedicat Maria
Enrich.21 Respecte a la trajectòria
intel-lectual, el treball deixa dar que
Romeu ocupa un Hoc de primera linia
durant els quaranta i una part dels
cinauanta. Paral-lelament s'apunten
bé les directrius de com posteriorment va perdent aquesta posició
preeminent. Respecte a l'anàlisi de
robra poètica, l'autora fa una repassada prou acurada i lleugerament
contextualitzada de tots els llibres
publicáis. On no voi entrar, però, és
en una altra qüestió tan interessant o
més: l'operació recent de recupera
do de la imatge de Romeu com a
poeta, ja durant els anys noranta.
Un deis diversos centenaris cele
bráis durant l'any 1997 ha estât el de
Sebastià Gasch. La vinculado del

personatge al món de la crítica
teatral ens permet si més no referirnos-hi ara i aquí, ni que siguí una mica
lateralment. El catàleg de l'exposició
commemorativa de l'efeméride és un
bon intent de sistematització de la
vida, els diversos centres d'interés i
la bibliografia de l'homenatjat.
Devem aquesta feina principalment a
l'esforq de Joan M. Minquet i Batllor¡.22 Per una altra banda, f'Ajuntament
de Llucmajor, en el seu esforg de
recuperació de la figura de MariaAntònia Salvà, ha editat un nou
opuscle de «Papers de l'Allapassa»,
aquest cop amb la transcripció d'una
conferencia de Francese Liado sobre
la relació de descriptora amb el seu
amie Miquel Ferrà.23 Liado hi esbossa
un seguiment cronologie de la vincu
lado entre tots dos escriptors ¡llenes
entre el 1904 i el 1947, data de la mort
de Ferrà. Bàsicament ho fa per mitjà
de l'àmplia correspondència conserva
da, avui dia encara inèdita. A l'ùltim
hem d'assenyalar també la publicado
d'un treball de recerca d'Isabel
Grana i de Neus Reai dedicai a la
figura de la poetessa Maria Verger
durant els anys vint i trenta.24 Les
dues investigadores es fixen sobretot
en la faceta intel-lectual de descrip
tora, a partir especialment d'un
buidatge de les seves col-laboracions
a la premsa terrassenca i de la
correspondència conservada a l'arxiu
personal de M. Antonia Salvà.♦
1. Ferran Carbó, Santi Cortés, El teatre en la
postguerra valenciana (1939-1962), València,
Eliseu Climent editor, 1997 («Quaderns 3 i 4», 49).
2. Jordi Castellanos, Literatura, vides, ciutats, Bar
celona, Edicions 62, 1997 («Biblioteca Univer
sitaria», 6).
3. Albert Manent, Del noucentisme a l'exili. Sobre
cultura catalana del nou-cents, Barcelona,
Publicacions de I'Abadía de Montserrat, 1997
(«Biblioteca Serra d'Or», 180).
4. Pere Rosselló i Bover, Els moviments literaris a les
Balears (1840-1990), Palma, Edicions Documenta
Balear, 1997 («Quaderns d'Història Contemporánia de les Balears», 4).
5. Margarida Casacuberta, Santiago Rusiñol: vida,
literatura i mite, Barcelona, Curial Edicions
Catalanes i Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1997 («Textos i Estudis de Cultura Catalana», 56).
6. M. Àngels Bosch, J. Pous i Pagès. Vida i obra,
Figueres, Institut d'Estudis Empordanesos, 1997
(«Monografies Empordaneses», 3).
7. Helena Alvarado, «Solitud», de Víctor Caíala,
Barcelona, Editorial Empúries, 1997 («Les Naus
d'Empúries. Quaderns de Navegació», 19).
8. Víctor Obiols, «Catàleg general 1952-1981 »:
elements intertextuals en l'obra poètica de Joan
Ferraté, Reus, Edicions Rosa de Reus i Associació
d'Estudis Reusencs, 1997.
9. Nuria Perpinyá, Gabriel Ferrater: recepció i
contradicció, Barcelona, Editorial Empúries, 1997
(«Les Naus d'Empúries», 17). Preu: 4.900 pessetes. No és broma.
10. Xavier Pía, Josep Pía, ficció autobiográfica i
veritat literaria, Barcelona, Quaderns Crema,
1997 («Assaig», 19).
11. Xavier Pía (ed.), Josep Pia, la diabòlica mania d'escriure, Edicions Destino i Fundado Josep Pía, 1997.
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12. La secció «Actualitat de Josep Pía» inclou també
col-laboracions d'Agustí Altisent, M. Ángels
Anglada, Bartomeu Bardagí, Pascale Bardoulaud,
Lluís Bonada, Josep M. Casasús, Arcadi Espada,
Pone; Feliu, Albert Manent, Biel Mesquida, Ignasi
Mora, Agustí Pons, Baltasar Porcel, Lluís
Racionero, Josep Miquel Servia, Álex Susanna,
Josep Valis i Josep Vergés.
13. Josep Pía, El primer pröleg de «Relacions»,
introducció i edició de Marina Gusta, Barcelona,
Biblioteca de Catalunya, 1997 («Mínima», 4).
14. Centenari Josep Pía (1897-1997), Barcelona,
Generalität de Catalunya, Institució de les Lletres
Catalanes, 1997.
15. Dossier: Josep Pía, el nostre contemporani,
«Revista de Girona», núm. 180 (gener-febrer
1997), págs. 64-93.
16. Tanca el dossier una nota evocadora de Xavier
Coromina («Josep Pía i jo», págs. 89-92).
17. Dossier: Josep Pía, la historia i els historiadors,
«L'Aven«;», núm. 219 (novembre 1997), págs. 27-

44. Cal esmentar també la reediciô —aprofitant la
conjuntura del centenari— de la biografia de
Xavier Febrés publicada el 1990, lleugerament
ampliada i una mica posada al dia respecte a les
referèneies bibliogràfiques (Xavier Febrés, Josep
Pla, biografia de l'homenot, Barcelona, Edicions
Destino, 1997, «Col-lecciô El Dofi»).
18. Àngels Santa (ed.), Llorenç Villalonga. Camins
creuats IV. Homenatge a Victor Siurana, Lleida,
Universität de Lleida i Pagès editors, 1997 («El Fil
d'Ariadna», 28). Al congrès s'estudiaven també
les obres respectives de Balzac, Galdôs i Proust.
Estranyament el volum només fa referèneia a
aquesta procedència dels textos en una nota a
peu de pàgina perduda enmig d'un dels escrits
(pàg. 33).
19. Damià Ferrà-Ponç, Escrits sobre Llorenç
Villalonga, proleg i ediciô a cura de Pere Rossellô
Bover, Universität de les llles Balears i
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997
(«Biblioteca Miquel dels Sants Oliver», 6).

20. Vicente Cacho Viu, Revisión de Eugenio d'Ors
(1902-1930), seguida de un epistolario inédito,
Barcelona, Quaderns Crema i Publicaciones de la
Residencia de Estudiantes, 1997 («La Nueva Caja
Negra», 22).
21. María Enrich, Josep Romeu i Figueras: l'intel-lectual i
el poeta, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1997 («Biblioteca Serra d'Or», 192).
22. Joan M. Minguet Batllori (ed.), Sebastiá Gasch. Crític
d'art i de les arts de l'espectacle, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 1997.
23. Francesc Liado i Rotger, L'amistat entre Miquel Ferra
i Maria-Antonia Salva, Llucmajor, Edicions de
l'Ajuntament de Llucmajor, 1997 («Papers de l'Allapassa», 9). Enlloc no s'explicita quan i on es va
pronunciar la conferéncia transcrita.
24. Isabel Grana i Zapata, Neus Real i Mercadal, Dona
i cultura catalana a Terrassa entre 1923 i 1936:
María Verger, terrassenca d'adopció, Terrassa,
Ajuntament de Terrassa, 1997 («Investigació», 5).

BALTASAR PORCEL: NOVEL-LA I MITE
PER

Baltasar Porcel, ULISSES A
ALTA MAR. «El Balancí», 314,
Edicions 62, Barcelona, 1997.

Ulisses a alta mar de Baltasar Porcel,
premi Prudenci Bertrana de 1997, és
una novel-la de gran categoría. D'una
indiscutible Universalität, escrita per
un autor amb una llarga trajectória a
les espatlles, un autor atret per
diversos generes —teatre, periodisme....—, pero possiblement, i per
damunt de tot, un novel-lista auténtic
i ambiciós. De fet, sembla que hi ha
un lligam estret i profund entre
Baltasar Porcel i la novel-la, ja que es
tracta d'un novel-lista i no pas d'un
fabricant de novel-les, una distinció
que cal fer sempre i sobretot
actualment. I el fet de ser un no
vel-lista justificaría les ganes d'explicar i, també, d'explicar-se, aquest
lligam autobiográfic, de vegades
discret, d'altres més evident, amb
l'obra escrita. Pero també justificaría
la voluntat de crear universos de
ficció, vides possibles. I Ulisses a alta
mar n'és una clara i contundent de
mostrado. Una fita indiscutible de la
novel-lística de Baltasar Porcel —que
compta amb obres molt destacades.
Una novel-la, possiblement la més
despullada i essencial de l'escriptor
mallorquí, la més clássica, també,
que vol dir la més mesurada, que té
per protagonista un home de
seixanta anys —l'edat del seu
creador—, a qui Porcel ha donat una
evident Universalität en relacionar-lo
amb dos grans mites de la tradició
occidental. D'una banda, Ulisses, un
dels primers, al qual han recorregut
diversos autors, entre els quals
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podem esmentar el nom de James
Joyce, que per mitjà d'ell, a Ulisses,
precisament, va buscar el lligam
entre tradició i modernitat. I, de
l'altre, un mite més actual, Faust, que
ha expérimentât diverses i sig
nificatives metamorfosis per obra de
creadors de renom, i en el quai s'ha
vist el retrat de tota una cultura,
l'occidental, dinàmica i emprenedora. Activa i ambiciosa. Aquestes dues
referèneies, més évident la d'Ulisses,
més subtil la de Faust, que, de fet,
acostumen a ser mites biogràfics,
revesteixen d'universalitat la figura
del protagonista de Porcel, Lluis
Arrom, o très moments claus de la
seva vida, lligats a très escenaris i a
tres estacions. I, de retop, evidentment, la novel-la.
El primer escenari és una Barcelona
primaveral i caòtica, poc atractiva,
en definitiva, des de la perspectiva
del protagonista d'Ulisses a alta mar,
un personatge triomfador que viu,
tanmateix, un moment de desencaixament i de crispació personal, un
personatge que, semblantment al
3ue s'esdevé amb els protagonistes
e Porcel, veu la vida com una lluita,
com una batalla —hi ha un dar vocabulari bèl-lic a la novel-la que
confereix dinamisme a la historia.
Porcel es val també, de manera ben
hàbil, d'una mena d'estètica de la
caricatura o del grotesc, incisiva i
eficaç, per descriure, des de la pers
pectiva d'aquest personatge, el mon
oarceloni que el novel-lista coneix
prou bé: el de les tertûlies radiofòniques, el de la politica, els dels negocis... Però, com una esperança,
com una alliberació, el protagonista,

que sembla haver pactat amb el
aiable per triomfar en la vida, pot
trobar l'amor encarnat, com al Faust
de Goethe, en la figura d'una noia
jove i de nom angèlic, Gabriela, amb
la quai aconsegueix retornar a la
joventut o, si més no, a la innocència
i a la plenitud perdudes.
El segon escenari és, guiat per
aquesta noia, presentada com una me
na de deessa homérica, el món estiuenc i esplendoras d'unes terres, d'uns
paisatges que son els mateixos que
Homer evoca a ¡’Odissea: el mar Mediterrani i les seves costes —aquest
escenari tan lligat a la vida i a l'obra
de Porcel. Es tracta d'uns paisatges
que recorren amb un grup d'amics
en un vaixell, com Ulisses, un vaixell
de nom ja emblemàtic, «L'Omero».
L'estètica de Porcel varia hàbilment, i
aquí recorre a una de diametralment
oposada a la de la primera part, però
igualment convincent grácies a la
seva habilitai de narrador, d'evocador de paisatges, sobretot. Ara, el
món recreat s'omple de bellesa i de
delicadesa, i la vida descrita s'acosta
a la de ¡’Odissea, en qué homes i
déus conviuen en harmonía i el pro
digi és sempre possible, però on,
sobretot, l'home viu la plenitud dels
seus sentits —una sensualitat omni
présent a la narrativa de Porcel—,
amb el menjar gustos i el vi que, com
ens diu Homer, «fa el cor d'home». I,
evidentment, la félicitât Hígada a
l'amor. En aquest sentit potser val la
pena d'apuntar que Lluís Arrom ha
escrit un llibre sobre el Renaixement,
un période que va veure en Grècia
una alternativa de vida a la cultura
cristiana: «El Renaixement, dones, o
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la voluntat d'ésser en harmoniosa
joia», ens diu aquest personatge.
Des d'aquesta perspectiva, Ulisses
a alta mar és una novel-la iniciàtica.
Però, diversament del que acostuma
a passar a les novel-les que segueixen aquest esquema —un dels més
clàssics i universals—, el protago
nista, el neòfit, no és un personatge
jove, sino madur. D'altra banda, si a
la novel-la iniciàtica acostuma a haver-h¡ un guia, un mestre, que és un
ULISSES A ALTA MAR DE BALTASAR PORCEL ÉS,
home veli, a l'obra de Porcel és jove TAMBÉ,
UNA REFLEXIÓ SOBRE EL PODER DE LA
i, a més, es tracta d'una noia —en PARAULA.
aquest sentit s'ha remarcat el paper
dels personatqes femenins a I'Odissea. De fet, el viatge, tan important d'Ulisses a alta mar, un paisatge
en aquesta novel-la, i en tota la narra presidit pel foc: el foc que crema a
tiva de Porcel, atreta per l'aventura, l'ilia i el foc del cometa Hale-Hoop,
per les terres remotes —que aquí que observa fascinât Lluís Arrom.
s'incrusten discretament en la histo Aquest foc pel quai el Porcel
ria, com una referència, únicament—,
narrador sembla sentir una atracció
el viatge per mar i una vida que particular, i que és per a Heràclit la
s'acosta a una mena d'edat d'or, fan imatge del Logos, el principi que
aue Lluís Arrom canviï radicalment i governa un cosmos en permanent
descobreixi el sentit de la vida, la activitat, en constant moviment. Ara,
possible plenitud de l'existéncia.
però, el personatge, madur, accepta
D'aquesta manera, el fil conductor la seva pàtria, que anteriorment el
d'Ulisses a alta mar, la iniciació d'una revoltava, i el seu fili, sobretot, amb
figura gran, palesa, també, la pos- el qual s'havia enfrontat en començar
síbilitat permanent de l'home de la novel-la, perqué aquesta és una
canviar. La necessitai, gairebé, d'evo- novel-la d'amor, en tots els sentits, i
lucionar. I aquest és, també, un deis finalment d'amor al fili. De generoensenyaments principals del Faust de sitat i de sacrifici. Cal remarcar,
Goethe, on se'ns diu, justament, que també, que el mateix s'edevé a
l'home bo és aquell que evoluciona.
l'Odissea, que s'inicia amb la figura
0 per dir-ho corn Faust: «Només del fili d'Ulisses, Telèmac, i que és, de
mereix llibertat i vida / Qui diària- fet, una mena de cant a la familia, pel
relleu i la valoració que hi assoleix.
ment aconsegueix conquistar-les.»
Tanmateix, novel-la moderna amb Així, si la novel-la anterior de Porcel,
un concepte més inquietant de
Lola i els peixos morts, era protago
l'home que no pas l'homéric —amb nizada per un home egoista i sense
un subconscient tentacular i impulsos filis, per un fracassai que viatjava en
inesperats—, el protagonista d'Ulis un sis-cents tronat, el personatge
ses a alta marveu com aquesta mena centrai d'Ulisses a alta mar és l'home
important, amb poder i influències,
d'Arcàdia és un paréntesi profitós,
però paréntesi al cap i a la fi, i ha
que es desplaça amb un Porsche,
d'acceptar la presència sempre aquest giny mític, i que descobreix
inexorable del temps. Un temps finalment el sentii de la seva vida,
que passa per l'acceptació i l'amor
decisiu en aquesta novel-la —i en
del fili, que voi dir continuìtat, la roda
tota la narrativa contemporánia—, un
temps negatiu, perqué arrossega cap familiar en constant moviment, en
permanent renovació, com el foc.
a la mort. Es tracta de la mort del
En aquest sentit, un qualificata que
pare del protagonista, la qual cosa
imposa el retorn a la patria, com a escauria a aquesta novel-la i a tota la
¡'Odissea: «Res que siguí més dolç narrativa de Porcel seria denominar
la «de l'experiència», que és, segons
que la pàtria», ens diu Homer.
Robert Langbaum, «la doctrina que
Aquesta tornada voi dir per a Lluís
Arrom la tornada, també, a la vida afirma la primacía i la certesa de tota
anterior: al compromis personal i a la aprehensió imaginativa, originada en
l'experiencia immediata, i relega a un
familia.
I amb aquest retorn arribem al segon Hoc els résultats dubtosos de
la reflexió analítica» (La poesía de la
tercer i darrer escenari de la novel-la,
experiencia, Comares, Granada,
Orlandis, el nom amb el qual Porcel
ha batejat recentment Andratx, el
1996, pág. 95). I, a més, de l'expe
seu microcosmos, l'ilia mediterrània.
riència positiva, per l'actitud esforEs tracta d'un paisatge significati- çada i enginyosa del personatge,
vament de tardor, que concorda amb també en aquest sentit acostat a
la mort del pare del protagonista
Ulisses. A més, Ulisses a alta mar és

una novel-la en què els sentiments
tenen un paper destacat, i és, aixi, de
les més emotives de Porcel. De les
més poétiques, també.
Per tant, Ulisses a alta mar és una
novel-la inicàtica i de l'experiència
que avança, de la primavera a la
tardor —Les primaveres i les tardors,
el titol d'una de les obres més im
portants de Porcel— passant per l'estiu —amb un temps breu, per tant—,
una novel-la lligada a très paisatges
principals. I un aspecte particularment reeixit d'Ulisses a alta mar és
que, si d'una banda es tracta d'una
novel-la narrativa i vital —la quai
cosa, evidentment, la fa atractiva per
al lector—, de l'altra és, alhora, una
obra molt literària per les referències
que s'hi fan, foses sàviament amb la
història, i perquè recolza en obres
cabdals de la literatura universal.
Però també, i sobretot, perquè in
clou una reflexió profunda sobre el
poder de la paraula per a crear mons.
Un mons que, diversament de l'ho
me, són eterns. De fet, si el pro
tagonista d'aquesta novel-la tracta
inicialment de retrobar la joventut
per mitjà d'una noia jove, com al
Faust clàssic, el descobriment final és
que això resulta impossible perquè
no es pot lluitar contra el temps, sino
que cal acceptar-lo. I viure amb
plenitud l'unie temps possible, el
present, el temps de l'accio i de la
sensualitat. Diversament, l'unica ma
nera d'abastar l'eternitat per a Lluís
Arrom serà, a més de la seva pròpia
acceptació, l'escriptura d'una no
vel-la que sempre havia volgut
escriure i que, quan s'acaba Ulisses a
alta mar, es decideix a emprendre. I,
amb aquesta voluntat d'esdevenir
escriptor, el personatge de Porcel
s'acosta, també, a Faust, però a
versions més modernes, més actuals
d'aquesta figura —a la de Thomas
Mann, on és music, a la de Paul
Valéry, on Faust vol escriure una obra
definitiva i, per citar un autor també
insular, a la de Villalonga a Bearn o la
sala de les nines. Perquè, com
apunta el protagonista d'Ulisses a
alta mar: «El temps acaba amb tot
menys amb la imaginaciô alimentada
per la literatura i la història.» Amb la
seva darrera novel-la, Porcel ha
deixat un dels millors i més universals
retrats del seu personatge —i
possiblement de si mateix—, Ulisses
a alta mar, l'home solitari enfrontat
amb la vida. Però, alhora, Faust, un
Faust actual, el creador de mons amb
la paraula, una paraula que pot
ennoblir, pot donar categoria a una
realitat. I Universalität, també.♦
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ELS ESTUDIS SOBRE TRADUC CIO AL CATALA
PER

MANUEL LLANAS

Montserrat Bacardi, Joan Fontcuberta i Gel i Francesc Parcerisas (eds.), CENT ANYS DE
TRADUCCIO AL CATALÀ (18911990). ANTOLOGIA. «Biblioteca
de Traducció i Interpretació», 3.
Eumo Editorial, Vic, 1998.

La marxa anômala i discontinua de
la nostra cultura contemporània es
reflecteix també en l'àmbit de la traduccid. Si a l'Europa occidental la
traducciô moderna sorgeix sota l'impuls del Romanticisme, les versions al
català han d'esperar el darrer terç del
segle XIX. La primera iniciativa en
aquest terreny correspon a Valenti
Almirall, que, entre 1879 i 1881, pu
blica en forma de fulletô, des de la
plataforma del «Diari Català», Ho
mer, Darwin i una antologia de
narracions de Poe i Bret Harte (tots
très titols, per cert, traduits del
francès). Ho ha assenyalat no fa gaire
Ramon Pinyol i Torrents en una contribuciô al coneixement de les
traduccions fetes per Narcís Oller (V
Seminari sobre la Traducciô a
Catalunya, AELC, Barcelona, 1997),
dins la quai afegeix aquesta
consideraciô: «Si a la majoria dels
països europeus la moderna dinàmica traductogràfica présenta, des
de les primeres décades del segle
XIX, la doble linia del traductor
literari professional i la de l'escriptor
que és també traductor (pensem
només en figures com Goethe,
Novalis, Hölderlin, Baudelaire, Ma
llarmé o Coleridge), entre nosaltres
haurem d'esperar fins al segle XX
perquè puguin arrelar, amb una certa
precarietat, aquests dos tipus de
traductors. La traducciô literària al
català, a causa sobretot de la feblesa
del mercat éditorial, no présenta, en
el segle passai, la figura del traduc
tor professional. Son els escriptors,
doncs, els qui se n'encarreguen en
exclusiva, de la traducciô, amb
dedicaciô i fortuna molt diverses.»
Més de cent anys després, el
oanorama ha variât molt sensi
blement —i en sentit positiu. Avatars
listôrics a banda, hem anat a remolc
del que ha passai al mon sencer, on
la presència de la traducciô i de la interpretaciô (que no és sinô la
traducciô oral, ja sigui simultània o
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LLIBRES COM AQUESTA ANTOLOGIA SON UN
SIGNE DE CONSOLIDACI DELS ESTUDIS DE
TRADUCCIÔ EN LA NOSTRA CULTURA.

consecutiva) en la vida quotidiana ha
esdevingut aclaparadora. Es llegeixen i se senten constantment, sovint
sense tenir-ne consciència, tota mena
de missatges traduits, que influeixen
amb força, aixi, sobre els usos lingüistics de tothom i, doncs, sobre
l'evoluciô de les llengües receptores.
A aquesta realitat nova hi ha concorregut una colla de factors de caire
divers que ara no cal enumerar. Potser val la pena, però, consignar-ne un
d'observat per Francesc Parcerisas:
«... el centre de traducciô quantita
tivement més important que mai —i
□aga la pena de remarcar-ho: mai—
nagi existit és el de l'administraciô de
a Unió Europea. Mai, enlloc, al llarg
de la historia —ni sota l'administraciô
romana ni tan sols sota l'adminis
traciô napoleònica— no havia existit
un centre d'aquesta especifitat, embalum i complexitat, un centre que
produis un tan gran volum —milions
de pagines anuals— de textos
traduits» («Traducciô, edició, ideolo
gia», dins La traducciô literària, Publicacions de la Universität Jaume I,
Castellò, 1995). Dins aquest context,
era esperable que, un cop emancipa
da de disciplines humanístiques afins
com ara la filosofia del llenguatge i la
lingüística, la traducció générés un

diseurs teoric propi i autonom, val a
dir que ja ben entrât el segle actual i
segregat per la traducciô literària en
una immensa proporció de casos.
El volum que motiva aqüestes
ratlles, i la col-lecciô que l'acull (els
titols anteriors són Lingüística per a
la traducciô de Ricardo Muñoz Mar
tín i Traducció i literatura. Homenatge a Ángel Crespo) són un signe
de consolidado dels estudis sobre
traducció en la nostra cultura. Actualment hi ha, ais Països Catalans,
quatre universitats que n'imparteixen
docència: l'Autonoma de Barcelona,
la Jaume I, la Pompeu Fabra i la de
Vic. Els responsables d'aquest llibre
son professors de la primera, la seva
trajectôria professional els avala amb
escreix i, per torna, dos d'ells —Font
cuberta i Parcerisas— han estât i son
traductors en actiu de reconeguda
solvència. Cal aplaudir, doncs, l'apariciô d'aquest llibre, convertit ja en
un punt de referencia indefugible.
De bon començament, té el mèrit
innegable d'haver rastrejat a fons els
textos catalans sobre traducciô,
dispersos i de vegades poc accessi
bles; en rescata un munt de poc
coneguts i fins oblidats (incloent-ne
un d'inédit, el de Josep Vallverdú,
que el 1966 feia una sagaç i crua
dissecciô dels problèmes de la
traducciô al català), i n'aplega un
total de cinquanta-sis, ordenáis cronolôgicament. Una xifra tan elevada
ja indica que els antôlegs han tendit
més a la recopilació sistemática i
heterogènia que no pas a la selecciô
fêta amb criteris qualitatius. El seu
propôsit, llegim en el prôleg, ha
estât que la tria «résultés represen
tativa dels périodes que abasta, dels
gustos, les modes i les tendèneies
estètiques [...], tot vetllant, alhora,
perquè el reculI presentí reflexions
sorgides a partir del trasllat de llen
gües, d'époques i d'escriptors diferents». Aquest desig tan ambiciôs,
perô, origina acusats contrastos de
nivell. El gruix intel-lectual d'algunes
aportacions (de Manuel de Montoliu,
Cebrià Montoliu, Josep Career, C.A.
Jordana, Caries Riba, Jaume Tur,
Antoni Pous, Miquel Dolç, Antoni
Seva, Joan Fontcuberta o Ricard
Torrents, entre les més destacades)
fa més viva i dolorosa la indigèneia
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d'algunes altres, que, com les d'Antoni Bulbena i Tusell, Ildefonso
Rullán, Josep Pin i Soler o Josep
Franquesa i Gomis, s'haurien pogut
suprimir i relegar piadosament al
capítol bibliografie. (Per cert: en alguns d'aquests darrers textos hi falta
una passada de ribot ortografie,
dèficit extensiu a altres d'anteriors a
1913). Tot i aquesta generosissima
representativitat, i com a totes les
antologies, de vegades s'hi troba a
faltar algún text. No entenc per què
no s'hi ha incorporat «Traducciones»,
article de 1901 de Joan Maragall que
els preparadors del volum coneixen
de sobres i que hauria substituit amb
avantatge la desena de ratlles extractades d'«EI catalanisme en el
llenguatge»; semblantment, «Del
Shakespeare en llengua catalana» de
Josep Camer és un pròleg més rie
d'idees, a parer meu, que el publicat
dins l'antologia, i tots dos apareixen

amb un any de diferèneia. En altres
ocasions, sobta la poca predisposiciô
a escurçar textos; el cas més vistôs és
el del prospecte de presentaciô de la
Fundaciô Bernat Metge, reproduit integrament quan només dues o très
pàgines versen sobre els criteris de
traaucciô.
Amb reserves —minses— i tôt, el
volum resulta d'un positiu interès,
reforçat per la utilitat i l'amplitud de la
bibliografia final (sobre repertoris,
sobre estudis générais i sobre traductors concrets). De vegades, l'atractiu no deriva tant deis textos en élis
mateixos com dels contrapunts que,
voluntàriament o no, van teixint. És el
que passa, per exemple, entre el d'Alfons Par i el de J. Farran i Mayoral, que
discrepen obertament sobre el model
de llengua de la traduccié; o entre les
posicions de la Fundaciô Bernat
Metge i les d'Isidre Vilarô sobre la
nécessitât de traduir la poesia en vers;

o, encara, i és el cas més alliqonador,
entre els diferents criteris en el
trasllat de textos bíblics: els del
Monestir de Montserrat (1926), els
de L. Carreras i J.M. Llovera (1927),
els del Foment de Pietat (1928) i els
de Justí M. Bruguera (1961). Davant,
en fi, d'algunes de les de més relleu,
el lector s'adona, si més no, que
certes aportacions teóriques nostres
no desmereixen gaire, o no gens, de
les que figuren dins totes les
antologies sobre traducció de circulació internacional, vull dir
d'aquelles de qué tots parlem embadalits, fent reverencies i posant els
ulls en blanc. No es tracta pas d'una
explosió de triomfalisme gratuTt, sino
de la constatació que a la fi del
segon mil-lenni un deis perills que
ens sotgen —sempre latent, i ara ben
visible— revesteix l'actitud provin
ciana d'infravalorar per sistema el
patrimoni propi.<

ELS CAMINS DE LA FILOLOGIA
per

JAUME MEDINA

ciat pels qui en un moment o altre
hem assistit a les seves lligons —en
una aula universitaria o en alguna
altra banda, tant se val—, ha estat
conegut durant molts anys entre els
erudits sobretot com a curador de la
confecció (1960-1985) del Glossa
rium mediae latinitatis Cataloniae,
del qual ha aparegut fins al moment
un sol volum que abasta les lletres ad, com també per la seva edició (el
1984) amb criteris moderns del gran

Joan Bastardas, LA LLENGUA
CATALANA MIL ANYS ENRE
RE. Curial Edicions Catalanes,
Barcelona, 1995. - Joan Bastardas,
DIÁLEGS SOBRE LA MERAVELLOSA HISTORIA DELS NOSTRES
MOTS.
Edicions
62,
Barcelona, 1996. - Joan Bastardas,
«ELS CAMINS DEL MAR» I
ALTRES ESTUDIS DE LLEN
GUA I LITERATURA CATALA
NES. Publicacions de 1’Abadía de
Montserrat, Barcelona. 1998.

Primer va ser La /lengua catalana mil
anys enrere (1995), després Diálegs
sobre la meravellosa historia dels
nostres mots (1996), ara «Els camins
del mar» i altres estudis de llengua i
literatura catalanes (1998). Es tracta
dels Ilibres que el professor Joan
Bastardas ha Tormat en recollir diver
sos estudis anteriors seus escampáis
sovint en publicacions de difícil accés
o localització, on molts d'ells dormien el son d'un oblit immerescut.
Són un resultat ben característic de la
manera de procedir pacient, no gens
sorollosa, pero constant i efectiva
d'aquest eminent investigador que,
des del seu lloc de llatinista, ha estat
indispensable per a la catalanística,

ciéncia que ha enriquit notablement
sobretot amb els seus estudis sobre
lèxic. En efecte, qui millor que un
llatinista per a parlar de l'origen i de
la formació de la llengua, per a
intentar acostar la mirada al punt en
qué el catalá s'ha després ja definitivament del llatí? Qui millor que un
llatinista, que coneix bé els trets
característics tant del llatí com del
català, per a parlar del catalá preliterari?
El professor Bastardas, molt apre-

[669] 77

L L I B R E S

codi juridic català de l'edat mitjana:
els Usatges. Però si bé hom pot com
provar, amb les seves publicacions,
que es mou amb una gran desimboltura en totes les èpoques històriques de la llengua catalana —els
textos de la qual coneix en tota la
seva abundosa extensió i estudia
amb un mètode senzill i dar (i tanmateix no pas defectuós o imprecis),
mètode que adorna tothora amb una
gran finor i amb una extremada
sagacitat (la qualitat que eli mateix
valora més en un linguista)— i que
tanta autoritat mostra en parlar de
problemes de crítica textual (recordem els mots fantasmes en el Itati
medieval de Catalunya) com en
abordar l'antroponimia (els noms
deis dies de la setmana en l'onomàs
tica catalana), la toponimia o la morfosintaxi, o com en resseguir la
influència d'Ovidi damunt Verdaguer
o en rastrejar el motiu deis «camins
del mar» al llarg de tota la poesia
catalana del segle XX, no hi ha cap
mena de dubte que la seva preferència —i això resta palés en tots i
cada un deis tres Ilibres que
ressenyem— és l'estudi de la historia
semàntica deis mots, deis nostres
mots. Sempre acompanyat de l'amor
—indispensable a tot fiíoleg—, sem
pre envoltat de la poesía que porten
els mots amb ells mateixos, el profes
sor busca pacientment la veritat en el
significai deis mots, al llarg de llur
evolució; i diu: «Per a mi l'establiment del significat originari, la reconstrucció semàntica, donar raó de
l'evolució i deis canvis semántics són
els aspectes de major interés de l'eti
mologia (considerada com a disciplina
científica) i de tota la lingüística histó
rica, perqué fa patent aúna manera
especialment clara l'actitud de l'home
davant l'home i el món que l'envolta.»

De vegades escéptic, de vegades
ironie, però sempre amb la voTuntat
d'ésser objectiu, no es cansa d'examinar els més diversos aspectes de la
llengua en qualsevol de les èpoques
de la seva evolució. Aixi, hom el veu
igualment destre en la presentado,
l'estudi i l'anàlisi de la construcció
sintáctica medieval 'per sarraïns a
préicar', com en l'anàlisi de l'expressivitat lexical fêta sobre els mots que
signifiquen 'besada' o en la de l'ús
de fembra i dona en Lo somni de
Bernat Metge. I hom el veu també
tan avesat a parlar deis termes
jurídics de l'edat mitjana com a re
correr els códexs medievals per tal
d'examinar-ne els glossaris i extreure'n unes lliçons sorprenents i delitoses alhora.
D'aquests tres Ilibres d'aparició
recent, però, el que ha adquirit una
més característica personalitat és
l'aparegut en segon Hoc. En efecte,
en aquesta ocasió no es tracta d'un
simple recull deis materials dispersos

i d'una presentado més o menys
ordenada dins un volum, sino que es
tracta d'una reelaboració del ma
terial ocupat en l'estudi del lèxic a fi
d'aconseguir que el llibre assoleixi la
categoria platònica, ciceroniana o
petrarquesca de diàleg. I bé que
moites de les reflexions de Bastardas
sobre una gran quantitat de mots
nostres ja es trobessin en estudis
anteriors seus, en la present ocasió
apareixen amb un aspecte nou en
aquest llarg i fecund diàleg entre el
professor i el seu alter ego (aquest,
tan fi, tan assenyat i tan sagaç com ell
mateix), el qual arriba a afirmar, al
capdavall del llibre: «La llengua serveix per a entendre'ns. Però també
és per a gaudir-ne. Hauria de ser una
festa per a tothom.» I una festa és,
certament, la lectura d'aquest llibre
que, ultra l'estudi tan meticulós de
tants i tants mots en la seva intricada
historia, és també, sobretot en les
aàgines del final, una reflexió sobre
a nostra pròpia personalitat i sobre
es nostres actituds envers la llengua
que ens és propia.
El professor Bastardas no ha tingut
cap pressa a publicar llibres: ho fa ara
que, alliberai de la càrrega docent i a
la ratlla dels vuitanta anys, gaudeix
del Heure suficient per a revisar la
seva obra escampada i per a refer-la
o completar-la quan cal. I aixi finalment els qui amb ell compartim l'a
mor a la llengua podem assaborir en
aquests treballs novament apareguts
unes pàgines plenes de doctrina i de
bon savoir faire filologie (alhora que
mancades sempre de pédanteries, de
dogmatismes o d'altres elements
aliens a la ciència filològica), i tenim
una nova ocasió per a poder conèixer
més a fons la nostra pròpia historia en
la d'allò que ens és més caracteristic,
és a dir, la nostra llengua.♦

NOTES DE LECTURA

PENSAR LA CRÎTICA
Miquel Tresserras, L’ENCONTRE
ESTÈTIC. «Papers d’Estudi», 2.
Dèria editors, Barcelona, 1997.

La col-lecciô «Papers d'Estudi» és el
résultat de la primera col-laboracio
entre Dèria i la Facultat de Ciències
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de la Comunicaciô Blanquerna de la
Universität Ramon Llull, de la quai
Miquel Tresserras és degà. El volum
conté un assaig i très articles que
sintetitzen el Tresserras pedagog i
humanista, i també el Tresserras
seduït pel llenguatge: son uns textos,
per damunt de tot, molt ben escrits.
L'encontre estètic és un treball que

resumeix les experièneies de l'espectador davant d'un quadre,
«Solitud» de Modest Urgell. Com en
tota gran obra, hi trobem tema i
anècdota. L'anècdota seria, paradoxalment, l'encontre que relata Tres
serras. Precisament perquè el tema
de l'assaig recau més aviat en la
critica entesa com a disciplina in-

L L I B R E S

herent al pensament humanistic. Per
aixô, algunes de les afirmacions de
l'autor fan repensar el —de vegades— trist ofici de crític, siguí
quina sigui la disciplina artística de
qué es tracti. Per a Miquel Tresserras,
no hi ha millor crítica que les
mateixes obres d'art, ja que son «les
millors critiques emeses sobre
l'home i sobre els productes de la
seva ment, sociologies, filosòfics o
estètics» (pàg.15). Aixô pot ajudar a
veure que la crítica potser no és tan
inútil com ens pensem, o en tot cas
ens hauria de fer replantejar el criteri
a l'hora de parlar d'una experièneia
artística i, per tant, estètica. I aquest
repi anteja ment, que s'endevina a les
pagines del llibre, passarla per
deixar-se dur per l'entusiasme
(sembla com si al crític li fos prohibit
el gaudi) i per l'orientaciô que cal
donar al possible espectador. Menys
intéressant, tot i que molt peda
gogie, el capitol dedicat a la
percepció psicològica (pàgs. 31-34)
té en compte algunes de les teories
de la Gestalt, sense que l'autor hagi
prêtés fer una obra d'erudició, sino
un treball fet des de la sinceritat de
l'espectador il lustrât, capaç de citar
amb coherencia Steiner i Lamartine,
el Dant i Verdaguer o Bach i Rossini.
La resta de textos que integren el
breu però intens volum pertany a la
revista «Circulart», i conforma un
viatge per l'ideari estètic de l'autor,
amb un agut sentit de la ironia,
refinada, culta i sensible. S'hi
endevina el «diari d'un intel-lectual»
—terme que plau especialment a
Tresserras— elaborai per mitjà de
l'encontre amb algunes de les figures
del pensament modem i contemporani (Rousseau, Ors, Lyotard) o de
la literatura (Gimferrer, Fuster, Pia,
Verdaguer), i també d'experièneies
personáis a partir de la llengua o de
l'urbanisme oarceloni.— J.R.
LA DIGNITAT DE LA RÀDIO EFÌMERA
Èmiii Teixidor, ÉN VÉÙ ALTA.
ESCRITS PER A LA RÀDIO.
Edicions Proa, Barcelona, 1998.

Emili Teixidor ens ofereix una mostra
de les seves intervencions al programa
«Els matins de Catalunya Ràdio»,
entre 1990 i 1993. El llibre —amb un
amistós pròleg de Josep Cuni— es
divideix en sis capitols, cadascun dels
quals recull una sèrie dels articles
lligats pel tema, sense seguir necessàriament cap ordre cronologie.
Teixidor defuig la improvisació, parteix d'alguna noticia d'actualitat —a

vegades de dolorosa actualitat, com
un atemptat, un accident, una injus
ticia, etc.—, ámpliament difosa pels
mitjans i per tant molt assequible al
radiooient, i la connecta amb reflexions etiques que fan pensar, que
són a l'abast de tothom, i que tendeixen a ser ámpliament assumides
peí públic, atenent al sentit comú, la
prudencia, la cura en el matís i la
Sensibilität social del comentarista.
Perqué aquest escriptor —ens ho
explica el próleg de Cuní— escriu
préviament la seva intervenció i
després la llegeix «en veu alta». Són,
dones, intervencions afinades, pensades, no de qualsevol tertulia de
café o de radio, sino elaborades amb
la responsabilitat de qui és conscient
del poder d'un mitjá de comunicació,
tan efímer com vulgueu, com és la
radio.— G.O. de L.B.
ACTUALITAT DELS CÁTARS
René‘""Ñeili"' DÍCCÍÓÑARÍ DÉL
CATARISME I LES HERETGIES
MERIDIONALS. Traducció d’Esteve Serra. JJ- de Olañeta, Editor,
Palma de Mallorca, 1997.

El catarisme s'ha posat de moda
entre nosaltres i estudis histories,
estudis pseudohistórics i fins i tot
novel-les han anat apareixent a bon
ritme i han tingut una acceptació
considerable. Ara, l'editor J.J. de
Olañeta ens ofereix, en una pulcra
edició i una excel-lent traducció, una
obra clàssica sobre el tema: el
diccionari que René Nelli, gran espe
cialista en el catarisme, va publicar a
Tolosa de Llenguadoc el 1968.
Aquest diccionari, format per prop
de dos-cents articles, permet de
moure's amb facilitai per l'interior
del món dels cátars i dels moviments
que poc o molt s'hi relacionen,
incloent-hi la Rosa-Creu, els templers
i la magoneria. El llibre ha estat traduTt sense cap adaptado, tot i que
l'editor francés ja feia constar, en una
nova edició de data no determinada,
que René Nelli hi hauria introduít, si
hagués estat viu, algunes correccions
de detalls, que no afecten, però, el
fons de l'obra ni en minven el va
lor.— B.B.

que va aparéixer a Barcelona entre el
1918 i el 1936, és.una revista que ha
fet historia i que ha w estat objecte
d'estudis detallats. Ámbit Servéis
Editorials ens n'ofereixen una
espléndida edició facsímil de la ter
cera etapa, del 1932 al 1936, pre
sentada amb raó com el conjunt de
pagines més espectacular i ben
editat de la historia de la premsa
catalana, interessant per a la historia
de l'art del moment i d'una manera
especial per al coneixement de la vi
da quotidiana, i alhora mostra del
disseny avantguardista a la Catalunya
dels anys trenta. Els disset números
que van aparéixer entre el 1932 i el
1936, dirigits per Caries Soldevila i
en els quals col-laboraren grafistes,
fotógrafs i escriptors importants, han
estat reunits en quatre volums ben
relligats, al comenqament de cadas
cun dels quals s'ofereixen uns
comentaris que sitúen la historia de
la revista i permeten de constatar-ne
el valor. Hem d'agrair a Ámbit
Servéis Editorials aquesta iniciativa,
duta a terme amb la col-laboració del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i ens hem de
felicitar de poder teñir a l'abast una
col-lecció que fins ara només podíem
consultar a les biblioteques.— A.C.4

REEDICIÓ D'UNA REVISTA IMPRES
CINDIBLE
D’ÁCÍ I D’ÁLLA. Tercera etapa
(1932-1936). Edició facsímil. 4
volums. Ambit Servéis Editorials,
Barcelona, 1995-1996.

«D'Ací i d'Allá», magazín trimestral

[671| 79

ENTRETENIMENTS

MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema nùmero 309

TARGETA DE VISITA

Numero 184

per Amanci Mestre i Tirador

Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema num. 309 de
mots encreuats que hagin estât enviades abans del dia 5 d'octubre a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les quaranta respostes
correctes, d'entre les quaranta-tres
que han estât rebudes a temps, corresponents al problema numéro
307, el lot de llibres ha correspost a
Josep Anton i Vives, de Barcelona, a
qui serà properament enviât al seu
domicili.
HORITZONTALS:
1.
Pais Base. Surt de l'arrel de la mandioca i va cap a la sopa.
2.
Imita més o menys una rosa volandera. Arbre perennifoli exotic, de la familia d'un

3.
4.
5.
6.
7.
8.

gat anglès.
Poseu-hi una ela sense plànyer-hi res. La primera grega. Una i.
Fruita una sola vegada i li fa molt de mal.
Una nova i. Simbol quimic dels rigodons. Meuca molt notôria a Alexandria.
Revestit de pèl moixô. Quorum de baf.
Vers. Exercici lingüistic.
Forma prefixada del mot grec «llei». D'on ve allô de «ja has begut oli!».

9.

Simbol quimic dels agermanats a Agramunt mateix. Pregant. Una essa.

Definició: Senyoreja el nostre teatre.

ERNESTINA CARLOTA VAL MURRUT
Concurs

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

num. 184 que hagin estât enviades abans del dia 5
d'octubre a: "Serra d'Or", targeta de visita, apar-

tat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les
trenta respostes correctes, d'entre les trenta-dues
que han estât rebudes a temps, corresponents a la

"targeta de visita" num. 182, el lot de llibres ha

correspost a Francese Castanyer i Figueras, de
Barcelona, a qui serà properament enviât al seu

domicili.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 307

10. Meditar, reflexionar. Seny.
11. Deu derivar de «confiar». Crua passiô. Una ena, si us abelleix.
12. H i va una a. Entortolliga amb cura.

VERTICALS:
1.
Recompensar. Municipi de l'Alt Urgell.
2. A la fusta de les bótes. És un esfeniscid, però eli, és dar, no ho sap.
3.
Ciutat de la Liguria. Còdol, pedra petita.
4.
Acompanya la donació. Forma sufixada dels noms dels radicals orgànics formats
5.
6.
7.
8.
9.
10.

per pèrdua de l'hidroxil d'un àcid carboxilic. Divinität grega del desti.
Escomesa. Va de bracet amb la fauna. La be que mancava!
Relatiu a la part superior de la cavitai bucai. DesproveTt d'humitat.
Una i, doncs. Germanivol. No res.
Mamifer que no freqüenta la Diagonal. Corretja de l'ensellament.
Gos, ves! Es va casar amb Rebeca. Una a. Una eia i santes pasqües.
Entristeix l'ocupant quan s'espatlla l'ascensor. Nascuda a Frisia.

solució a la targeta de visita num. 182

MIQUEL ÁNGEL NADAL I HOMAR
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Generalität de Catalunya
Exposició Ara és demá - Catalunya. Reptes de futur.

A CATALUNYA,
ENTRE TOTS FEM ARA

EL BENESTAR DE DEMÀ.
A Catalunya treballem per guanyar en sanitat, en serveis. Guanyar en natura, en educació.

En progrès. I tot, per guanyar en el més important: la nostra qualitat de vida. Entre tots
hem fet una Catalunya torta i sana. Som el cinquè país del món en esperança de vida.

Tenim 300 àrees bàsiques de salut. I la distènda màxima d’un hospital se situa a només

30 km. A més, gaudim d’un bon sistema educatiu. Essencial per a la integrado al món
laboral i factor decisiu en el nostre benestar. Les noves tecnologies com l’internet, la

videoconferència i el cable faciliten el treball i permeten un estalvi de temps. Temps per
gaudir en una Catalunya encara més
solidària i acollidora. Entre tots, estem fent

ara un país amb un futur encara millor.
Un país que tingui en compte les nécessitais

detothom. Perqué a Catalunya

Ara és demá

