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L’euro és, des d’ara, la nostra nova moneda
A partir del dia 1 de gener de 1999 l’euro és, legalment, la moneda nacional deis
páísos que participem en la tercera fase de la Unió Económica i Monetaria.
Iniciem un període transitori que finalitzará el 31 de desembre del 2001.
Durant aquests tres anys, l’ús de l’euro encara és voluntan.
Les empreses poden:

Les persones físiques poden:

-Crear noves societats i redenominar la
xifra de capital social de les societats ja
existents, en euros.
-Fer en euros la comptabilitat, les declaracions i els pagaments d’impostos.
-Contractar en euros amb els mercats
organitzats (borses de valors, MEFF, etc.).

-Fer en euros els pagaments i els cobraments que no siguin en metál lic (els
bitllets i les monedes d’euro no circula
ran fins a 1’1 de gener del 2002).
-Fer en euros les operacions amb bañes,
borses de valors,etc.

Qualsevol acte jurídic es pot denominar en euros si les parts hi están d’acord.

euro***

a Catalunya

El canvi del segle

Generalitat
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SENYOR DIRECTOR...
Recomanem ais lectors desitjosos de fer una aportació a aquesta secció que s'esforcin a reduir l'extensió de llurs cartes: com més breus, com més condensades, més
probable será que puguem publicar-les. D'altra banda, no ens podem comprometre a mantenir correspondencia sobre les comunicacions adre^ades a aquesta secció.
Red.

Escriu Coll «que la biografía
No sé pas a qué atribuir-ne la de Pella i Forgas donava per a
un treball més extens». Hi estic
causa, pero és ben cert que el
llenguatge o l'expressió popu completament d'acord. És més,
lar ens reserven, de tant en disposava de més material
inédit del que es va publicar.
tant, alguna petita sorpresa.
Jo, que ja comengo a ser una Ara bé, com molt bé deu saber
mica gran, recordó que els anys el comentarista, la col-lecció
quaranta i cinquanta —anys «Episodis de la Historia» con
més tristos que reculáis— per diciona moltíssim l'extensió
acomiadar-nos d'una noia o deis origináis. La meva gran
d'un grup de noies era obligat preocupació i el meu gran pro
dir «adiós». Si hom hagués dit blema foren haver de retallar.
adéu o adéu-siau, invariable- Possiblement, podríem parlar
ment s'hauria guanyat una de la conveniencia d'haver
mirada reprovatória i, qui sap seleccionat un material o un
si, d'amagatotis, ser titllat de altre. Com a investigador de la
historia de la premsa catalana,
rústic. Ni cal dir que, en
determináis ambients mascu- coincideixo amb Coll que el
lins, aquesta qüestió era si fa tema de «La España Regional»
cal desenvolupar-lo molt més
no fa.
A aquells qui, conscients de (hi vaig treballant de manera
l'idiotisme, maldávem per la parcial, en concret sobre el
bona sintonía, no ens va tocar punt de vista deis homes de la
més remei que iniciar la nostra publicació en relació amb el
batalleta diaria amb la boca tema de la independencia
petita, de manera que l'adéu cubana). Admeto que és molt
fos de mica en mica impercep- opinable valorar sobre quins
tiblement acceptat. La ines aspectes de la biografía de
perada acceptació s'ha produít Pella calía incidir més o menys.
molt després, i avui ja és En tot cas, potser en el comenabsolutament generalitzada. tari, i per evitar confusions al
L'adéu, a casa nostra, s'ha lector, hauria estat oportú fer
estés com un manná i senyo- esment de les característiques
reja en boca de tothom: de de la col-lecció on es va pu
grans i de petits, de persones blicar el treball.
Em sap una mica més de
d'ací i d'allá, sense distinció de
genere ni de classe social, i on .greu l'afirmació que en el meu
més m'admira és en boca deis treball es constata «una ten
castellanoparlants. L'«adiós», dencia a repetir alguns llocs
dones, ha quedat práctica- comuns ja superáis per treballs
historiográfics més recents», ja
ment desterrat com a fórmula
de comiat, la qual cosa em que la bibliografía emprada és
plau fer notar per si algú absolutament actual. Coll se
encara no se n'havia adonat.— sorprén que continuT qualificant de «significativa» l'absénSimeó Pastó i Gri (Barcelona).
cia de Prat de la Riba en la
SOBRE UNA RESSENYA DE
direcció del Centre Nacional
Catalá. Evidentment, Prat te
JOAQUIM COLL
Al «Serra d'Or» d'octubre de nia moltes responsabilitats
1998 he llegit el comentari que polítiques (entre les quals, com
Joaquim Coll i Amargos fa del diu Coll, una de tan important
meu llibre sobre Pella i Forgas, com la de dirigir «La Veu») i la
i entenc que potser caldria fer- seva estratégia de governar
des de l'ombra era inqüesh¡ algún aclariment.
ADÉU A L'«ADIÓS»

tionable. Pero, personalment,
en aquells moments histories
tan frágils per al regionalisme,
em continua sobtant la seva
abséncia.— Huís Costa (Gi-

rona).
MÉS SOBRE EL DICCIONARI
DE L'INSTITUT

Jo també he dubtat bastant
abans de respondre la carta
del senyor Lluís Marquet apareguda a «Serra d'Or» el mes
d'octubre de 1998, en qué re
plica la meva anterior publica
da el mes de juny proppassat,
perqué peí to de la seva carta,
que no aporta dades objectives, considero que no fa sino
confirmar el que deia en la me
va respecte de certa animadversió envers el diccionari de
l'lnstitut d'Estudis Catalans
(DIEC) i en general respecte
d'aquesta institució.
En tot cas, no cal que fací
tantes cabóries, sense gens
d'encert, quant al significat
deis meus cognoms, perqué
pot estar ben segur que no necessito defensar-me amb «muralles i fortificacions» per la raó
ben simple que no he participat pas en la confecció del
dit diccionari. Si que hi figuren
curiosament en la llista de
col-laboradors ell mateix i
també uns altres deis signants
de l'article d'«Els Marges» que
el senyor Marquet al-ludeix en
la seva carta.
I respecte d'aquest article,
em permeto de dir, amb permis del senyor Marquet, que
no em sembla gaire corréete
que hagin comparat la 1a.
edició del DIEC amb la 3a. del
diccionari d'Enciclopédia Ca
talana (DGEC); per qué no
feien la comparació, amb el
mateix afany, amb la primera
del DGEC?, o, per qué no han
esperat que aparegui la 3a. del
DIEC?
A més, l'article esmentat diu

en la introducció que «certament no tot és mal fet en el
DIEC. Aixó, una confrontació
amb el DGEC permet de remarcar-ho. El DIEC fa aportacions positives que cal reconéixer» (pág. 6). Potser són
aqüestes les «meravelles i
excel-léncies» del DIEC a qué
el senyor Marquet es refereix
sarcásticament, pero en qualsevol cas també ens hauria
agradat de conéixer aqüestes
aportacions, i no solament els
defectes.— Ventura Palau i
Castell (Barcelona).

TAULER D'AVISOS

plica adjunta a l'obra. L'obra
PREMI DE NOVEL-LA BREU CIU- premiada será publicada per la
«Biblioteca Bitzoc». La concessió
TAT DE MOLLERUSSA
Les obres participants han d'ésser del preml comporta que l'autor
inédites i escrites en llengua cata accepta les condicions de contraclana, de tema lliure. Cal presentar- tació i publicació de les Edicions de
ne quatre copies impreses, junta- Bitzoc. El primer dijous d'agost es
ment amb el suport informátic. Han fará pública la decisió del jurat, en
d'ésser encapcalades amb un lema, un acte organitzat amb aquesta
acompanyades d'una plica tanca- intenció. Els origináis no premiats
da. A la part exterior hi ha de podran retirar-se amb la simple
figurar el lema i a ¡'interior el títol presentació del rebut de lliurament
de l'obra, la identificació i l'adreqa a la Fundación Bartolomé March
de l'autor. Els treballs han de teñir Servera durant tot el mes de
una extensió mínima de 80 fulls i setembre.
máxima de 100. S'han d adrecar a
l'Ajuntament de Mollerussa, fins al
31 de gener del 1999, indicant al JOCS FLORALS DE CALELLA
Convocáis per Amics de la
sobre «Premi literari Ciutat de
Mollerussa». L'import del premi Poesía, premiaran amb la Flor
será de 500.000 ptes., i correspon natural i 30.000 ptes. el millor
ais drets de la primera edició de poema que canti l’amor; amb
l'obra
premiada.
També
es l'Englantina i 25.000 ptes., el millor
concedirá un accéssit a judici del poema que enalteixi els valors de la
jurat dotat amb 150.000 ptes. A la nostra térra; amb la Viola i 25.000
publicació caldrá que hi consti ptes., el millor poema que enalteixi
«Accéssit Premi Literari Ciutat de els valors espirituals; amb el premi
Mollerussa 1999». El jurat estará María Cardona i 25.000 ptes., el
format per Josep Borrell i Figuera, millor poema que lloí els ocells;
Márius Blávia, Sebastiá Serrano, amb el premi Francesc Castells i
Josep Vallverdú, Carme Vidal i 25.000 ptes., el millor poema que
Josep M. Gasset, que actuará de glossi la solidaritat, i amb el premi
secretari. El veredicte del jurat es «La Llopa» i 15.000 ptes., el millor
fará públic durant l'acte académic poema (només menors de 17 anys)
que tindrá lloc a la Sala d'Actes del de tema lliure; amb el premi
Centre Cultural, el divendres día 9 Francesc Grau i 25.000 ptes., la
d'abril, dins el marc de les Festes millor prosa poética, i amb el premi
de Sant Isidori 1999, que tradicio- María Teresa Saula i 1 5.000 ptes., la
nalment organitza I Ajuntament de millor prosa poética (només me
nors de 17 anys), totes dues de
Mollerussa.
tema lliure.
Els origináis, inédits i no premiats
Vil PREMI DE NOVEL-LA BREU en altres certámens literaris, escrits
en llengua catalana, a máquina a
JUAN MARCH CENCILLO
InstituTt per la Fundación Barto doble espai i per una sola cara, per
lomé March Servera i dotat amb triplicat, anonims, amb titol, lema i
1.000.000 de ptes., les novel-les plica tancada amb les dades de
breus que hi aspirin han de ser l'autor, han d'ésser lliurats abans
origináis i inédites, amb una exten del 10 de febrer de 1999 al
sió de 75 a 110 folis mecanografiáis secretari deis Jocs, Josep Miracle i
a doble espai i per una sola cara, i Collmalivern, carrer de Sant Pere,
escrites en qualsevol de les dues 36, 1r. 1a., 08370-Calelia (Maresllengües oficiáis de la Comunitat me), amb la indicado del premi a
Autónoma de les liles Balears. Cal qué aspiren (i l'edat deis concurpresentar tres copies de I obra sants juvenils). L'extensió deis poe
abans del 31 de marc de 1999, a la mes és ¡I-limitada i la de la prosa
seu de la fundació, carrer del poética ha d'ésser d'un máxim de 4
Conquistador, 13, 07001-Palma. A folis per al premi Francesc Grau i
mes del titol, en portada han de de 2 folis per al premi Maria Teresa
figurar el nom, els llinatges, el NIF, Saula. El jurat format per Jordina
l'adreca i el telefon de I autor. Si Nadal, Antón Sala-Cornadó i M.
desitja mantenir-se en I anonimat, Rosa Ramoneda i Soler emetrá el
pot enviar les dades personáis en veredicte el 14 de marq de 1999, a

dos quarts d'una del migdia, a la
Sala Mozart, carrer de l'Església,
91-93, de Calella, en un acte en
qué fará de mantenidor Josep
Colet i Giralt.

PREMIS DE LA FUNDACIÓ SAL
VADOR VIVES I CASAJUANA
Premi Concepció Alemany Valí,
XXIII edició per a un treball que
estudii la dona en algún deis
aspectes: social, historie, literari o
artístic; estudis sobre la funció de la
dona en el treball i en la vida
catalana, ciutadana o rural, actual o
pretérita; biografíes de dones que
s'hagin singularitzat en la historia,
¡'economía, les belles arts o la lite
ratura; treballs sobre la represen
tado de la dona en les obres d'art
o de ['arqueología catalana; sobre
els carácters femenins en l'obra
deis nostres escriptors, o en la d'un
de determinat, o bé sobre la
influéncia de la dona en les realitzacions particulars o col-lectives
de Catalunya. Import del premi:
200.000 ptes. Data de presentació
deis treballs: del 15 de maig al 15
de setembre de 1999. Data
d'atorgament: 15 de desembre de
1999. Cal trametre els origináis a
Teresa Lloret, carrer de Buenos
Aires, 34, 1 r. 1a., 08036-Barcelona.
Premi Gumersindo Bisbal i
Gutsems, XXVI convocatoria, per a
un estudi d'investigació sobre una
comarca de llengua catalana o de
qualssevol de les seves localitats o
deis seus personatges. En igualtat
de mérits, es donará amb preferen
cia a un tema referit a la comarca
de l'Anoia. L'edició de l'obra pre
miada tindrá un suport de
l'Ajuntament de la Robla de
Claramunt. Import del premi:
200.000 ptes. Data de presentació
deis treballs: entre els dies 15
d'abril i 30 de maig de 1999. Data
d’atorgament del premi: 12 de
setembre de 1999 en acte públic a
la Pobla de Claramunt. Cal trame
tre els origináis a Josep Riba i
Gabarro, carrer de Can Cristófor, 1,
08787-La Pobla de Claramunt.
Premi Antoni Bergós i Massó, VIII
edició, per a una biografía d'un
polític catalá ja traspassat, o un
estudi relatiu al dret públic o privat
a Catalunya. Import: 200.000 ptes.
Data de presentació: del 15 de
maig al 1 5 de setembre de 2000.

Data d'atorgament: 15 de de
sembre de 2000. Cal trametre els
origináis a Ramón Cantó i Bertrán,
carrer d'Ausiás March, 19, 1r. 1a.,
08010-Barcelona.
Premis Eduard Fontseré, XIX con
vocatoria, per a un treball d'inves
tigació sobre ciéncia referit a
Catalunya. Hi poden aspirar els
estudis de carácter general i també
els que tractin d'un aspecte, un
període concret o que siguin referits a una personalitat catalana
científicament rellevant. Import del
premi: 200.000 ptes. Data de
presentació deis treballs: entre els
dies 15 de maig i 15 de setembre
de 2001. Data d'atorgament del
premi: 15 de desembre de 2001.
Cal trametre els origináis a Albert
Manent, avinguda de la República
Argentina, 188, 7é., 08023-Barcelona.
Premi Josep Iglésies i Fort, VIII
edició, per a un treball d'investi
gació sobre demografía histórica o
prospectiva demográfica d'un territori del domini lingüístic catalá o a
una monografía o un treball d'in
vestigació geográfica referent a
una localitat de les ierres de
llengua catalana o al conjunt deis
PaTsos Catalans. Import: 200.000
ptes. Presentació: del 1 5 de maig al
15 de setembre de 2002. Atorgament: 15 de desembre de 2002.
Cal trametre els origináis a Josep
M. Doménech i Fargas, carrer
Major, 8, 3r. 2a., 08221-Terrassa.
Bases generáis: Les obres han
d'ésser inédites, redactades en
catalá, mecanografiadas a doble
espai, presentades per duplicat i
signades per l'autor. El text, d'una
extensió d'entre 1 50 i 450 fulls, s'ha
de presentar en les condicions
adequades per a la possible
publicació, i si pot esser en disquet.
No podran guanyar aquests premis
les obres publicades o premiades
en d'altres concursos. Quan, entre
dos o més treballs d'igual apreciació, un d'ells hagi estat utilitzat
com a tesi o tesina universitaria, es
preferirá el que no hagi estat
objecte d'un esmere semblant. Les
obres premiades podran ésser
publicades en primera edició
directament per la Fundació Salva
dor Vives i Casajuana, la qual, pero,
es reserva el dret de traspassar-la a
una altra institució o editorial. La
Fundació també podrá publicar, si

ho creu convenient, les obres
afavorides amb un accéssit. En el
cas que es publiqui, s'entendra que
l'autor cedeix els drets de la
primera edició a la Fundació. Quan
l'obra no hagi estat publicada dins
el bienni següent a l'adjudicació
del premi, l'autor podrá sol-licitar
autorització d'editar-la per compte
seu o d'alguna editorial, peró haurá
de fer constar a la portada que ha
obtingut aquest premi i cedir 25
exemplars de l'obra al Patronat de
la Fundació.

PREMI DE CRÍTICA D'ART ESPAIS
Adrecat a premiar treballs
d'assaig inédits (de 25 a 100 fu lis; el
premiat es publicará en el termini
d’un any), projectes d'exposlció (de
cara a ser presentada a les sales
Espais; la seleccionada es presen
tará el marc de l'any 2000) o per a
treballs publicats de crítica, histo
riografía o teoría de l'art i progra
mes referits a l’art contemporani,
difosos ais mitjans de comunicado
durant l'any 1998 (el premi consisteix en una escultura de Francesc
Abad). Els concursants han de
presentar set copies del treball,
amb l’expressió del nom, els
cognoms, l’adreca i el currículum
professional de l'autor, abans del
15 de febrer de 1999, a la Fundació
Espais, Bisbe Lorenzana, 31-33,
17002-Girona, tel. 972 202 530 i
972 202 364 i fax 972 208 498, on
també poden demanar més infor
mado i les bases completes. El
jurat format per Arnau Puig, Daniel
Giralt-Miracle, Roma de la Calle,
Pilar Percerisas, Martí Peran, Gloria
Bosch i Jordi Vidal Boris fará públic
el veredicte el 19 de marc.

estableixen límits quant a l'ex
tensió. Els cómics han d'ocupar 8
fulls en posició vertical i a una sola
cara, dibuixats en negre o en color.
Quan ¡'original siguí d’una altra
mida, l'autor ha de presentar
només la fotocopia en Din A-4
juntament amb els altres tres
exemplars. Els guions de curtme
tratge han de ser per a un film de
10 a 15 minuts i respondre a la
condició de realizables. Es opcio
nal la presentado de la part
técnica, peró, si s'hi inclou, també
se n'han de presentar quatre
copies. Totes les obres han de ser
inédites, elaborades abans de la
data de convocatoria d’aquest
premi i no poden haver rebut cap
ajut o subvenció per a la realizado.
Es concediran els premis següents:
Assaig: 1.000.000 de ptes.; Treball
pedagógic: 500.000 ptes.; Cómic:
400.000 ptes.; Guió de curtme
tratge: 300.000 ptes. Cada modalitat disposará d'un jurat específic
compost per tres persones de
prestigi reconegut. El veredicte es
fará públic el día 23 d'abril. Cada
autor pot presentar més d'un
treball i concursar en una modalitat
o en més d'una. Els treballs han
d'incloure el nom complet, l’adreca
i el teléfon de l'autor. Si es
presenten amb pseudónim, aqües
tes dades han de constar en un
sobre tancat. Els treballs s'han de
lliurar personalment o bé per
correu al registre del Departament
de Benestar Social, placa de Pau
Vila, 1 (edifici del Palau de Mar),
08039-Barcelona (teléfons d'informació 900 300 500 i 934 831 768).
En lloc visible hi ha de constar que
aspiren al XVII Premi Serra i Moret
per a obres de civisme. El termini
de presentado de treballs s'acabará 1'1 de febrer de 1999.

entrevistes, etc.) que tinguin un dar
plantejament cívic. S'hi pot concórrer mitjanqant candidatura presen
tada per una institució, organisme
o entitat pública, o pels mateixos
autors deis programes o treballs
periodístics. En el cas d'aspirar al
premi, cal presentar, quan es tracti
de les modalitats radiofónica i
televisiva, una memoria explicativa,
en qué constin les dades d'emissió
i els objectius. En la modalitat
premsa, cal fer constar el mitjá i la
data en qué ha estat publicat el
treball o treballs. En ambdós casos
cal presentar quatre copies, tant
deis treballs escrits com de les
memóries i deis materials (cintes,
vídeos, etc.) que els acompanyin.
Es concediran tres primers premis
amb les dotacions següents:
Treballs televisius, 1.000.000 de
ptes.; treballs radiofónics, 500.000
ptes.; treballs periodístics 500.000
ptes. El jurat será presidit peí
conseller de Benestar Social i
estará format, a més, peí director
general d'Acció Cívica, el cap del
Gabinet del Conseller, el cap de
¡'Oficina de Premsa i tres persones
de reconegut prestigi en el món de
la comunicació. La decisió del jurat
es fará pública el 23 d'abril. El
termini de presentació de candi
daturas acaba el dia 1 de febrer de
1999. S'han d’enviar, per correu o
bé personalment, al registre del
Departament de Benestar Social
(Dlrecció General d'Acció Cívica),
plaga de Pau Vila, 1 (edifici del
Palau de Mar), 08039-Barcelona.

PREMIS JAUME CiURANA A
LACTUACIÓ CÍVICA JUVENIL
Poden aspirar-hi els grups formats
com a mínim per sis joves de més
de dotze anys que hagin fet alguna
acció cívica meritoria, de manera
XVII PREMI SERRA I MORET PER
voluntaria i gratuita, en algún indret
A OBRES I TREBALLS SOBRE
IV PREMI CIVISME ALS MITJANS deis PaTsos Catalans durant el
CIVISME
1998. Un cop portada a terme
Poden aspirar-hi les obres d'as DE COMUNICACIÓ
Convocat peí Departament de l'acció cívica, cal presentar una
saig, treballs pedagóglcs, cómics i
guions de curtmetratge que des- Benestar Social de la Generalitat memoria de la tasca feta, com més
criguin o analitzin aspectes de ci de Catalunya, es concedeix en les ¡I-lustrada millor (fotografíes, vídeo,
vismo o en tractin. Les obres modalitats següents: a una prodúc dibuixos, mapes, etc.), acomd'assaig, treball pedagógic i guió elo o conjunt de produccions televi- panyada d'una autoavaluació feta
de curtmetratge s'han de presentar sives; a una producció o conjunt de per tot el grup, abans de 1'1 de
mecanografiados a doble espai. produccions radiofóniques; a un febrer de 1999. El jurat qualificador
Per a totes les modalitats del treball o conjunt de treballs per a la estará format per representants de
concurs, cal presentar-ne quatre premsa escrita, tots publicats o la familia Ciurana, d'Antics Minyons
exemplars. L'extensió mínima de emesos durant l'any 1998, dins Escoltes - Guies Sant Jordi de
les obres d'assaig és de 100 fulls. l'área geográfica de Catalunya. Catalunya, i d'Amics de l'entitat, de
Els treballs pedagogics s'han de Poden aspirar al premi qualssevol la Secretaria de Joventut i de la
lliurar en forma d'unitat didáctica o tipus de produccions radiofóniques Direcció General d'Acció Cívica de
de treball experimentadle acom- o televisives (curts, concursos, la Generalitat de Catalunya. Per a
panyats, si escau, del material debats, séries, etc.) o treballs cada modalitat es concediran tres
addicional corresponent. No s'hi periodístics (articles, reportatges, premis d'un valor de 250.000,

150.000 i 50.000 ptes., per a fer
possible l'adquisició d'equipament,
material, utillatge, o per a sub
vencionar un viatge, ¡'estada en un
alberg, etc., a escollir pels
guanyadors. El veredicte del jurat
es fará públic en ocasió de la Diada
Catalana de l'Escoltisme de 1999.
El lliurament solemne de guardons
tindrá lloc al Palau de la Generalitat
amb motiu de la Diada de Sant
Jordi del mateix any. Les memóries
s'han de lliurar al registre del
Departament de Benestar Social
(Direcció General d'Acció Cívica),
placa de Pau Vila, 1 (edifici del
Palau de Mar), 08039-Barcelona
(informació, tels. 900 300 500 i 934
831 768) per correu o perso
nalment, de dilluns a divendres, de
9 a 14 i de 15 a 17.30.

VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÁFIC ROSA DE REUS
El jurat format per Josep M.
Casanoves, Pau Frigola i Ció
Munté, ha emés el veredicte
següent: en blanc i negre, tema
Aplecs, premi d'Honor a la millor
col-lecció a Vicenq Mari i Borrás,
primer premi a Llorenc Herrera i
Altés, segon premi a Josep M.
Llauradó Asens, tercer premi a Pere
Pedret Juncosa; tema Dansa i
costums tradicionals deis Pa'ísos
Catalans, primer premi a Modest
Francisco i Erill, segon premi a
Llorenc Herrera i Altés, tercer premi
a Carme Serra Torres; en color,
tema Aplecs, premi a la millor
fotografía i premi a la fotografía
més representativa a Pere Pedret
Juncosa; tema Dansa i costums
tradicionals deis Paí'sos Catalans,
premi a la millor fotografía a Antoni
Parés Subietas i premi a la
fotografía més representativa a
Pere Pedret Juncosa.

ALTRES CONVOCATÓRIES PUBLICADES A «SERRA DOR» EL
TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 DE GENER I EL 15
DE FEBRER
XI premi literari Vila d'Ascó
(vegeu «S. d'O.», octubre 1998).
Premi de poesía Amadeu Oller,
XXXV convocatoria (desembre
1998).
Premi Valeri Serra i Boldú de
cultura popular (desembre 1998).

PEES CAMINS DE LA TERRA

Germans majors
per

Teodor Suau

bona vuluntat. Una glopada d’aire frese
na de les paráboles més reeixides
en la fornal del nacionalcatolicisme.
i decisives de l’evangeli és, sens
També un bañe de prova per al seny
dubte, la del fill pródig: ens parla
d’un Déu insólit, els atribuís del qualcristiá.
són Sovint amb l’aigua del ribell es
llancava
l’al-lot. Pero tot era bo per tal
la tendresa, la misericordia, l’amor graque
no
se
’ns apliqués l’adjectiu de carca,
tuit... Algú ha dit que si només tinguésdretá,
integrista.
sim aquest text, ens bastaría per a
La pressió ha arribat a ser tanta que
entendre el nom del Déu de Jesús.
s’han prodúít diversos actituds.
La figura del germá petit, de sempre
Molts abandonaren l’Església, havent
ha estat afortunada. Per molts segles s’hi
trobat un culpable deis seus mals: la
va centrar la interpretació sobretot deis
mstitució, de la qual hom subratllava
predicadors que blasmaven la nostra
amb forqa la inadequació a l’evangeli.
condició de pecadors recalcitrants, inD’altres es refugiaren en postures
grats, sempre mereixedors d’un cástig
tancades,
inamovibles, defensores d’un
que si no arribara era sois per pura
passat
que
s’idealitzava davant de la
gracia.
progressiva
pérdua
de significado del
Un bon amic rneu m’ha comentat
catolicismo
en
la
societat.
I nasqueren els
multes vegades que comenqava a ser ho
fonamentalismes
de
tota
mena,
que tant
ra de reivindicar la figura del germá
éxit
han
conegut
entre
nosaltres
i que
major. El pobre, sempre ha hagut de
semblen gaudir de molt bona salut.
carregar la part pitjor. Un desgraciar, gris
Aquests, ja tenen la seva paga. Entre
i desencisat, imatge viva del fariseu que
altres coses, perqué gaudeixen d’una
no ha copsat mai la grandesa de quelcom
consciéncia tranquil-la i miren el futur
que té a l’abast de la má i mai no ho ha
sense por.
sabut aprofitar. Dcsconeixedor, per a
Pero resta un col-lectiu que em mereix
mes burla i afront, de les delicies de la
un immens respecte. Són tots aquells
vida, patrimoni del qui ha tingut el cocristians i cristianes que s’han enfrontat
ratge de fugir de casa i deixar plantat el
amb la dura realitat que els ha tocat viure
pare consirós. I, el que és més cruel, del
amb l’estranya capacitat de creure en un
qual hom espera que, a sobre d’haver
Déu sorprenent.
d’aguantar un pare senil, no gaire amaEn posaré un exemple. Només un,
tent amb ell, encara s’alegri del retorn del
deis
molts que cada lector hi podrá
germá petit.
afegir.
A mi aquest home em fa pensar en
Tal vegada on més ha incidit tota
tota una generació de católics. Formats
aquesta crisi ha estat en la familia. La idea
en una religiositat dura, exigent, centrada
que tenien els nostres pares i mares del que
en l’obligació i en el compliment, mal
havia de ser una familia cristiana, i a la qual
grat tot, aquesta generació ha demostrat
dedicaren tota la seva vida, no ha estat
teñir una fe sólida, una esperanza ferina
mínimament realitzada pels seus filis.
i una caritat operativa. Per altra banda,
Els matrimonis civils en cascada, el fet
gens fácils.
de
no batojar els néts, les separacions
L’evolució deis temps ha provocat
successives,
el drama de la drogoaddicsobre aquest grup nombrós de cristians
ció,
el
fill
mort
de la sida després d’una
un impacte fortissim. Alió que havia estat
absurda i llarga malaltia..., tot aixó ha
interioritzat com a immutable, universal
colpit precisament moltes d’aquelles
i etern, vet aquí que de subte, sense
famílies que més havien procurat donar
solucio de continuitat, sense temps per a
ais lilis una educació centrada en la
avesar-s’hi ni preparado escaient, es
llibertat, en l’amor més intens, en un
posava en qüestió. Pitjor: esdevenia signe
esforc titánic i honest de transmetre la fe
de no haver sabut estar al nivell de les
en el Senyor Ressuscitat. És un misteri.
circumstáncies, de no assumir les exiPero és així. Per aixo la tragédia de molts
(Téncies de la historia. En una paraula:
pares i mares és digna de ser tingúela en
tornava relativos, una ti adicio mes,
compte com a parábola exquisida del
actituds generados al servei del poder per
Regne de Déu.
a mantenir les consciencies submises...
Record un pare que em va dir fa
Era necessari canviar.
temps:
«Si aquesta al-lota és la que estima
El Concili Vaticá II fou el detonant.
el meu fill, la nieva dona i jo no ens hem
Una gran sort per a totes les peí sones de

U

de preguntar si ens agrada més o menys.
No. L’hem d’estimar i prou.» Aixó és
evangeli pur. El resultat no sempre fou
exempt de dolor. Perqué els filis han
exigit un respecte absolut a les seves
preses de posició, legitimes o no, sense
teñir gaire en compte, pero, el grau de
patiment que ocasionaven ais seus
progenitors. No podía ser d’una altra
manera. Ja ho sabem. Així és la vida.
Pero algu ha de dir a aquests pares i
mares que han mantingut la fe dins una
tan estricta coherencia que són benaurats
ais ulls de Déu. Del Déu que és pare tant
del fill petit com del fill major. El qual no
sempre es troba en condicions d’alegrarse a causa d’una jornada excessivament
feixuga de treball i de dolor.
Tal vegada una de les proves de la
veritat de la nostra fe en un temps
desproveit de corteses sia precisament
haver estat capa? de produir hornos i
dones que han sabut fer-la passar per
sobre de sentiments, desigs i expectatives
tan legítims com els deis seus filis. I han
conegut el gust salabrós de les llágrimes
més sovint del que mereixien. I han aprés
no per voluntat sino per necessitat qué
vol dir estimar gratuitament: com Jesús!
Una fe que crea actituds semblants és
qualque cosa molt seriosa com a
creadora de gruix d’humanitat.
El fill major de la parábola troba la
seva salvació en les paraules del pare:
«Tot el que és meu és teu.» La seva ale
gría será haver tornat entrar al sopar
quan no en tenia cap gana. I saber que si
avui es pot fer una festa i matar l’anyell
gras és porque algú s’havia preocupar
que no faltés menjar per a engreixar-lo
dia rere dia, mentre el germá petit es
divertía de disbauxa en disbauxa. La
quotidianitat teta despullament, amb
qualque disgust, amb una punta d’enveja
d’aquells a qui les coses han sortit millor,
amb el dolor de la renúncia per amor, vet
aquí l’elogi de tants germans i germanos
majors que s’han vist introduits a sempentes en una festa que no era la seva.
Sabran demá els qui foren ahir tan
exigents preocupar-se de la felicitat deis
altres en la mateixa mesura que altres ho
han fet amb ells?
Esperem que sí.
Mentrestant, visquem en la pau
d’haver fet el que havíem de fer. Perqué
sois el Senyor i només Ell és la paga de
tots els filis.♦

SOBRE JESUCRIST

Déu i l'home
per

qualsevol lloc on dirigim la
mirada a la recerca de la nostra
identitat religiosa, ens trobem
amb Déu. Sense Déu, la nostra
consagrada no té sentit. Ara ja, en la
nostra vida, Déu ho és tot en tots (cf.
ICo 15,28).
7Co 8,6 «Per a nosaltres hi ha un sol
Déu, el Pare, de qui prové i cap al qual
caminem, i hi ha un sol Senyor,
Jesucrist, peí qual tot existeix i també
nosaltres existim.» Ef 4,5-6 «Un sol
Senyor, una sola fe, un sol baptisme,
un sol Déu i Pare de tots, actúa en tots
i és present en tots.» ICo 1 5,28 «I quan
tot li haurá estat sotmés, el Fill mateix
se sotmetrá al qui li ho haurá sotmés
tot. Així Déu será tot en tots.»
A l’inici de la nostra vocació re
ligiosa, hi ha, més o menys intensa,
una experiencia de Déu. De quina
manera es pot donar aquesta expe
riencia? Déu és per ventura objecte
d’experiéncia? Quin perill hi ha
d’iblusions, quan parlem d’experién
cia de Déu? Cal no esquivar aqüestes
preguntes, peró ara les donem per
contestados: acceptem la possibilitat
d’una certa experiencia de Déu, que
no treu res de la gratuitat de la fe ni de
la seva foscor.
La fidelitat a la nostra vocació no es
concep sense una referencia constant a
aquesta experiéncia, enriquida i
purificada al llarg deis anys. Creient
que Déu ho disposa tot en bé deis qui
l’estimen (cf. Rui 8,28), tot alió que
ens passa és un enriquiment interior, o
pot ser-ho. També la nostra expe
riéncia de Déu pot ser enriquida per
tota cosa. Dubtes, vaciblacions, rebuigs, foscors, tot alió que ens agafa a
fons i fa vibrar la nostra pregonesa en
un sentit o en un altre, pot ser aliment
d’aquesta experiencia. Fins els lracassos poden ser punt de partida
d’una experiéncia més ben orientada.
Ens cal teñir present, a mes, que tota
experiéncia en aquest terreny ha de ser
diáriament renovada: ha de ser
l’experiéncia de cada día, com
demanem el pa de cada dia i esperem
la gracia per a cada dia. Som uns ho
rnos que vivim d’una memoria feta
present i en creixement constant per la
fe i l’csperanga.

A

Miquel Estradé

Per a nosaltres, cristians, aquesta
referencia constant a Déu ens ve per
rnitjá de Jesucrist. No és un Déu
qualsevol, ni un Déu abstracto, aquell
vida
de qui tenim experiéncia: és el Pare, al
qual tenim accés per Jesucrist (cf. Ef
2,18), del qual Jesucrist és revelador,
perqué ningú fora d’ell no el coneix
(cf. Jn 1,18; 6,46; /J» 4,12). Veient-lo
a ell, veiem el Pare (cf. Jn 14,9; Col
1,15), ja que és resplendor i empremta
de la seva imatge (cf. He 1,3).
El camí cap a Déu ha estat Je
sucrist, peró sempre camí cap al Déu
vivent i etern. Un Jesús sense aquesta
referéncia constant a Déu no ens
serviría; seríem també els més des
graciáis deis homes (cf. ICo 15,19).
La nostra vida és la d’unes persones
fascinados per Déu; tota ella ha de ser
expressió d’aquesta fascinació. El
nostre testimoniatge ha de ser el d’uns
homes que Déu ha fascinat. Hem estat
tocats per Déu i se’ns ha de conéixer a
la cara.1 Tota la nostra vida ha de ser
un esforc per a aprofundir aquesta
fascinació. Si no ens presentem ais
nostres germans com uns homes que
Déu ha fascinat, els defrauden!; els
som traidors, si no ens donem peí que
som, si no se’ns nota que Déu és el
nostre punt de referéncia en el cornbat
per l’home.
Si Déu és a l’origen de la nostra vo
cació, si és el centre de la nostra vida,
si ha de ser expressat en tot el que fem;
en una paraula, si Déu és el nostre
clima (cf. xlc 17,28), te una importáncia capital que la nostra visió de
Déu sigui al més correcta possible. El
to de la nostra vida depondrá de la
resposta que donem a aquesta pre
gunta fonamental: qui és Déu per a
nosaltres?
Hi ha una resposta que és a l’origen
de tot el procés que dugue a la teoría
de la mort de Déu: Déu és el rival de
l’home! Aquesta resposta és tan antiga
com l’home mateix. La narració del
pecat d’Adam vol insistir precisament
en aixó: Adam i Eva, seduits per la
serp, veieren Déu com un rival, un
rival engelosit que no tolerava que
l’home arribés a ser com ell. En tot
pecat hi ha el mateix veri: pecar és
rebeblar-se orgullosament contra un

Déu que hom vcu com un rival. El
centre de tot pecat és sempre una me
na o altra d’orgull, d’ánsia d’autonomia radical, que neix sovint d’una
por de Déu. El pecat és molt sovint
una rebeblió nodrida per la por.
L’aspiració a ser igual que Déu és
natural en l’home, posat que ha estat
fet a la seva imatge i semblanza (cf. Gn
1,26-27). «En la vostra Llei no hi ha
escrit: Jo declaro que sou déus?» (Jn
10.34. Citació de SI 82,6). Aquesta
idea de l’home semblant a Déu té la
seva explicació en el Nou Testament
per rnitjá de Jesucrist.
L’home no tolera fácilment cap
mena de limitació, de l’ordre que
sigui, ais seus sentiments de llibertat i
d’autonomia. I aixó no és cap mal. El
mal contenga quan aquests sentiments
deriven cap a un desig de domini
sobre l’altre, cosa que passa sovint. El
domini de l’home sobre l’home és un
abús de l’anhel de llibertat, de les
ánsies de ser. Aixo porta a la lluita
entre els homes, amb les conseqüéncies que tots veiem: esclavització,
dimissió, esclafament, submissió
passiva. L’home abusa de la seva
llibertat, o hi renuncia. Tot aixó es
dona en les relacions entre els homes
perqué el sentiment de llibertat és
frenat per la por del poder i de la
forqa, o perqué a vegades resulta més
cómodo renunciar a la llibertat per
assegurar-se una protecció. Per aixó
l’home no es rebebía tant com caldria
contra els intents d’esclavització per
part de l'home.
Peró com que Déu no protegeix
d’una manera sensible, ni fa mal d’una
manera que es palpi visiblement, a
l’home no li costa gaire de rebeblar-seli. L’home, sentit com a rival, no
sempre porta a una exacerbació d’independéncia; Déu, sentit com a rival,
duu a una presumpció d’independcncia radical. L’home elimina, mata
Déu.
A la tragedia clássica també es
donava aquesta rivalitat, peró era de
sentit contrari: els déus veien els
homes com a rivals. I també els déus
arribaven a l’eliminació de l’home que
queia en la desmesura, en la hybrís. La
frase «coneix-te tu mateix» té aquest
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sentit: Sápigues que ets home, no déu;
vigila de no passar la ratlla; mira que la
teva felicitat, els teus éxits, els teus
coneixements, no arribin a engelosir
els déus. Si no vols provocar llur ira,
acontentad amb un viure mesurat.
Aquest concepte de mesura també
hi és a l’Antic Testament. L’home hi és
advertit que és home, que només
Jahvé és el Senyor. També hi ha uns
límits que marquen la divisió entre
alió que és de Déu i alió que és de
l’home. Amb tot, el to no és el mateix
que entre els grecs: Jahvé no és un
ésser engelosit per les gestes de
l’home. Jugant amb el sentit de la frase
susdita, podríem formular així la
diferéncia: entre els grecs significa el
següent: «Ets home; vigila de no voler
ser com Déu.» A l’Antic Testament el
to és: «No ets Déu, pero mira de ser
home del tot!» Els grecs es fixcn més
en el fet de no ser Déu; aquesta
constatació és una barrera al fet de ser
home, li és una limitació constant que
duu l’home a teñir por deis déus.
L’Antic Testament es fixa més en el fet
de ser home; el fet de no ser Déu és el
punt de partida de la realitat de ser
home, que es pot estendre fins a
l’infmit.
Seguint aquesta línia, Jesucrist mai
no presenta Déu com a rival de
l’home, ni veu mai l’home com a rival
de Déu. Les relacions de Déu i l’home
que ens revela es podrien formular
d’aquesta manera: «Déu ens ha fet
seus sense llevar-nos la dignitat, la
grandesa i la responsabilitat de ser
nostres.»2
Déu és rival de l’home és una frase
dura, i estic segur que cap de nosaltres
no la viu en tota la seva cruesa. Fórem
uns masoquistes acabats, si, vivint-la
amb tota la seva forpa, continuávem
tenint Déu al centre de la nostra vida.
Tot i que no han mancat moviments i
corrents espirituals que insistien en un
Déu terrible, destructor d’il-lusions,
fre per al desplegament, que exigia el
sacrifici de tot alió que l’home és,
l’Església sempre els ha considerat
desviacions. Pero aquest sentiment de
rivalitat pot teñir molts matisos i pot
ser viscut dissimuladament. En el
camp de l’espiritualitat, hi ha paraules
com negació, renuncia, acatament,
que són evangéliques, pero que no
sempre han estat enteses, ni viscudes,
en el seu sentit evangelio veritable.
La presentació mateixa d’un cris
tianismo fet d’imposicions i de prohibicions, que desemboca en les

respostes irritants: «perqué está
manat» o «perqué está prohibit», fetes a
les preguntes lógiques: «per qué he de
fer aixó?» o «per qué no puc fer alió
altre?», indica un sentiment d’un Déu
com a rival que imposa normes
limitatives a la llibertat de l’home.
Aixó va bé mentre l’home necessita
viure sota la llei, submisament, quan
no té esperit independent, quan no
s’alpa com a discutidor deis pretesos
drets de Déu. Pero quan l’home es
descobreix a si mateix i s’adona de les
seves ánsies d’autonomia, aqüestes
respostes no valen. Vénen aleshores els
dubtes, els refusos, la rebel-lió, i, si
continem presentant un Déu així i un
cristianisme amb aires de rivalitat, es
fa una tria espontánia entre els qui ens
escolten: ens quedem amb la gent
submisa, conformista, necessitada de
protecció i ansiosa de seguretats,
mentre els qüestionadors i els crítics es
queden fora. Aixó és un fenomen que
es dona a tots els nivells de l’educació:
familiar, escolar, religiós.
L’home vol ser lliure, autónom, no
vol estar alienat, vol ser ell. I hi té tot
el dret! Déu li ha donat aquest dret, i
podríem dir: li n’ha imposat el deure;
l’home no es pot deixar alienar. Aixó
és tan fonamental que podríem
establir el següent: «Si en nom de
l’evangeli es presenten a l’home unes
exigéncies que realment el forcen a no
ser ell, o no són evangéliques aqüestes
exigéncies, o no les hem sabut inter
pretar com cal, o no les hem pre
sentados com calia.» L’home no pot
deixar de ser ell en nom de res ni de
ningú.
Si ens fixem en el Nou Testament,
concretament en sant Pau, ens adonarem que l’apóstol mai no presenta
exigéncies cristianes que obliguin a
deixar de ser alió que som, sino tot el
contrari: hem de complir les exi
géncies precisament perqué som! El
fer és expressió del ser. Per tant, la
resposta a un eventual «per qué?» mai
no és «perqué está manat!».
Només uns exemples:
«Viviu com a filis de la llum.» Per
qué? Perqué «ara que esteu en el
Senyor sou llum!» (E/5,8).
«Cerqueu alió que és de dalt.» Per
qué? Perqué «heu ressuscitat amb
Crist!» (Co/ 3,1).
«Comportem-nos d’acord amb
l’Esperit.» Per qué? Perqué «vivim
grácies a l’Esperit!» (Ga 5,25).
L’adverbi aráis, literalment «d’una
manera digna de», indica també la

correspondéncia entre el que som i el
que hem de fer: «Com correspon ais
qui són del poblé sant» {Rui 16,2). «Us
demano que visqueu d’una manera
digna de la vocació que hem rebut» (Ef
4,1). «Que el vostre comportament
sigui digne de l’evangeli del Crist» (F/
1,27). «Aixi portareu una vida digna
del Senyor» (Col 1,10). «Us urgiem a
viure d’una manera digna de Déu»
(ITe 2,12).
La preposició katá, que significa:
«segons, d’acord, com correspon a», és
molt freqüent en sant Pau (cf. Spicq,
Théologie I, 384,n.4; 386,nn.4-5; II,
694,n.5).
El Nou Testament mai no presenta
Déu com a rival de l’home, al contrari:
Déu hi exigeix a l’home de ser el que
és, ser-ho de debo, ser-ho a fons. Per a
aquell qui realment és, no hi ha llei
(cf. Ga 5,18.23; lTm 1,9; Rm 6,14).
La llei i la norma i el manament tenen
una funció pedagógica i supletoria:
ens indiquen el que som, més que no
pas el que hem de fer; ens ajuden a ser
i a comportar-nos en moments de
feblesa, o de peresa, d’acord amb el
que som. Són uns recursos d’emergéncia perqué encara no estimem
prou!
Mai no insistirem prou que el
missatge de Jesucrist entronca amb els
desigs i els anhels més fondos del
nostre cor, els més amagats de
vegades, els que sovint ens costa més
de seguir. Déu ens és exigéncia de ser!
Com el Pare és, Jesucrist és i nosaltres
som.

Al costat del rebuig de la llei per
part deis joves, hi ha en ells un anhel
molt sincer de recerca, una ánsia
sovint angoixada de donar sortida ais
desigs profunds del cor. Busquen
pertot, s’abeuren a totes les fonts, amb
un anhel que no sempre és ben
orientat. Són gent assedegada; senten
la buidor del cor i busquen d’omplirla. Senten uns anhels profunds i no
troben qui els els ompli.
Per qué no venén a nosaltres, que
tenim en teoría una vida amb sentit,
que posseim la clau de la felicitat, que
prometem una plenitud? Potser per
qué els responem amb liéis, en lloc de
potenciar-los els anhels; porqué els
presentem un Déu rival de les seves
aspiracions fondes, en lloc de fer-los-el
veure com un animador exigent de
llurs ánsies més nobles. O potser
perqué de vegades els responem amb
aigües disgustados.

SOBRE JESUCRIST

EL GRA DE BLAT
N O V E T A T

J.B0SC0
FANERIBA
El CEL DE NOU
CLAREJA

EL CEL
DE NOU
CLAREJA
J. ROSCO FANER I BAGUR
Diari escrit amb una torta vibrado
humanista. Amb paraules del poeta
Pone Pons, autor del próleg,
"...grades al Ilibre (...) aquesta nit
El cel de nou clareja i a pesar del
dubte i des del dubte (...) m’ha
semblat que en Bosco em deia (...)
que no som cap passió inútil, que
encara té sentit viure i que val la
pena existir".
A LA MATE1XA COI.-l.f.CCIÓ:
J. Hosco H'aner i Bagar, En el balandreig
de les oncs diárics.
DAI<1<11<S TÍTOl.S:

Hilan Raguer, Elegir avui l’Apocalipsi.
Jaume Campalans, «Veniu i lio
vcureu».
1’. Philippe Nkiere i M. Isabel Correig,
Qué n’has fet del tcu gernia? Ekolo ya
Bondeko «Poblé de la fratcrnitat».
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Com és, dones, que la practica no
respon a la nostra teoría? Potser
perqué nosaltres ens hem assecat en
els desigs i vivim només de liéis? O
perqué posem els nostres desigs en
coses petites, que tampoc no omplen?
Potser encara perqué el Déu que vivim
és un Déu desencarnat?
Tornem al comenqament: la im
portancia de teñir un concepte i una
vivéncia de Déu correctes. La nostra
vida té Déu com a centre i el nostre
testimoniatge consistirá en l’expressió
d’aquesta vivéncia.

El problema podria ser formulat de
la manera següent. Hem de renunciar a
ser homes o dones per seguir el Crist?
Si diem que sí, tots aquells per a qui
ser home o dona és un dret inalienable
que constitueix llur gran dignitat
renunciaran al Crist i al seu missatge.
Pensem que alió que es desvetlla
primer en l’home petit que és l’infant
són les ansies de la propia autonomía.
Com que, abans de conéixer i de sentir
Déu, l’infant es coneix i se sent ell
mateix, si veu el Crist i el Pare Déu
com a rivals, els deixará correr!
Si diem que no, que no cal, encara
podem preguntar: «Podem renunciar a
ser homes o dones per seguir el Crist?»
La diferéncia és que la pregunta ja no
presenta el fet de renunciar a ser home
o dona com una obligació, com una
necessitat, sino només com una possibilitat, com un dret, com una comoditat. Aquesta segona pregunta sembla
forpa innocent, pero no ho és gens,
perqué equival a aquesta altra: «Són el
Crist i el seu missatge un refugi fácil i
segur per a aquells a qui pesa la
responsabilitat de ser homes o dones?»
A veure: Direm que no, i farem que
sí?
No podem negar que és aixi com
hem viscut moltes vegades i que és
aquesta la impressió que molts cops
hem donat els cristians a la gent no
creient. Que ser home és difícil, no ho
podem pas negar. Que en certs
moments pagaríem qualsevol cosa per
poder renunciar-hi sense quedar
malament, també és veritat. Que més
d’un cop hem fet servir Déu per a
dissimular una fúgida i una dimissió,
és igualment cert. Aleshores han sortit
aquells tipus de cristians que Mounier
fustiga sense compassió.
La realitat és totalment al revés.
Déu ens recorda que som homes i no
déus; pero ens exigeix de ser homes a
fons per a arribar a ell. Podria semblar

que prediquem un cristianisme classista: només aquells qui tinguin el
coratge d’arribar a ser homes a fons
podran entrar al Regne! No! En
realitat no és l’home que s’atansa a
Déu, sino Déu que davalía vers
l’home, vers tot home, i l’acull i es fa
cárec de tota la seva miseria, fins de les
pors i de les mandres i de les ganes de
cercar refugi.
Pero cal entendre-ho bé: que Déu
aculli aquells a qui fa por de ser homes
no és una condició que Déu posa, sino
que és fruit de la seva misericordia. I
si aquest que és acollit aixi es dona de
debo a les exigéncies de Déu, haurá
de rectificar la seva conducta i emprendre en Déu la tasca difícil de ser
home fins on pugui. No ens deixem
enganyar per la corrua de tipus
humans tarats que surten a la parábola
evangélica: cees, coixos, tolits..., avanpant cap a la sala del banquet (vegeu
Le 14,21; Mt 22,10). Són homes que
precisament no han renunciat a alió a
qué sovint ens costa de renunciar
d’entrada: la nostra limitació, el nostre
pecat. És més home el publicá de la
parábola, que el fariseu (cf. Le
18,922), perqué una de les característiques de l’home és acceptar serenament la propia limitació i la
propia fínitud en tots els camps on es
doni i fins on s’estcngui. Creure’s el
millor del món és francament es
pantarse de ser home.
Ens cal viure, dones, un Déu que no
siguí rival deis anhels del nostre cor,
ans els siguí promoció i estímul. Amb
aixó no eliminem pas la renúncia, ni
l’esforp, ni la neteja; només diem que
Déu ens posa com a condició per a
seguir-lo que ens esforcem a desarrelar precisament aquelles tendéncies
que ens impedirien de ser homes de
debó.4
1. «Moisés [...] no s'adonava que li resplendia tota la
cara peí fet d'haver parlat amb el Senyor» (Ex
34,29). Vegeu l'explicació i l'aplicació que en fa
sant Pau a 2Co 3,7ss.
2. Cf. 1Co 3,21-23: «tot és vostre; vosaltres sou del
Crist; el Crist és de Déu.»
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Joan Pau II
VINT ANYS DE TESTIMONI
PER BERNABE ÜALMAU

d’entrada, prou motius per a deses
Al moment present que tenim Papa
l sant pare Joan Pau ha celebrat
perar.
anciá, les critiques —que n’hi conti
felipment vint anys de pontificat
Pero és justament aquí on les
nua havent— van més aviat en una
roma. Tot un récord en un
intuicions
del papaWojtyla inviten per
altra direcció: «Qué hi guanyem de
ministeri caracteritzat per la successió
elles
mateixes
a no fer de l’Església
teñir
un
bon
director
d
’
orquestra
si
hi
de récords que han trencat els escatólica
una
multinacional
de la reliha
pocs
músics
i
aquests
toquen
quemes ais quals ens tenien acosgió,
sino
a
responsabilitzar
cadascun
cadascun
al
propi
aire.»
O
dit,
amb
tumats els Papes malgrat la diversitat
deis creients. Algunes frases clau («la
frases que han fet fortuna: «Som els
de cadascun. Personalitat forta, que
nova evangelització», «obrir les portes
darrers cristians?», «El Titánic s’encontínuament és noticia i que, malgrat
al Redemptor») o alguns deis gestos ais
fonsal». Qualsevol que estigui comproles xacres de la vellesa, avui com el
quals ha concedit un émfasi especial
més en alguna activitat eclesial té,
primer dia pot sortir-nos amb qualsevol sorpresa. Home, dones, que
suscita grans adhesions i grans refusos. Potser més refusos que adhe
sions, perqué aqüestes, quan provenen
d’auténtics creients, es mouen en la
normalitat de la comunió eclesial i no
susciten interés mediátic.
L’aniversari n’ha suscitat, d’interés
mediátic. I hi podem trobar un punt
d’inflexió que no deixa de ser interessant. Sembla que la veneració
mateixa ais cabells blancs i al caminar
dificultós ha posat sordina a les
habituáis mostres de refús. Per un
costat, ja s’han gastat els tópics que
hem sentit durant vint anys («és un
Papa obert en qüestions socials i
involucionista en afers intraeclesials»,
«ignora la modernitat»). Per l’altre, les
mateixes estadístiques deis récords li
han donat una auréola d’home que la
feina i la fa coherentment amb els seus
principis. Una persona, dones, que
actúa contínuament d’acord amb la
propia consciéncia, i sovint contra
tempestes, és natural que susciti
almenys un cert respecte.
Si, humanament parlant, en algunos
empreses ha reeixit amb brillantor,
queden molts punts ais quals els seus
successors hauran de demostrar la
propia creativitat. Només un exemple:
Joan Pau II ha estat més un Papa de
missió que no pas de govern; deixa,
dones, la Curia romana si fa no fa com
l’ha trobada, malgrat les reformes
introduídes sobre el paper.
Pero aquest fet, i molts d’altres que
hom podría esmentar en el camp de
les estructures eclesials, ni rebaixen el
mérit de l’obra personal realitzada ni
justifiquen plegaments de bracos en
espera que un altre Papa si que fará
JOAN PAU II A MONTSERRAT, PREGANT DAVANT LA MARE DE DÉU.
anar bé l’Església.

E

(l’afany amb qué prepara el Jubileu de
l’any 2000) inviten a anar a les arrels
evangéliques per tal de superar tot
triomfalisme i fer que l’Església entri
al nou mil-lenni com a Església deis
pobres o, millor, com a Església pobra.
Per aixó, malgrat que el Papa sigui
tan mediátic i frueixi d’un gran prestigi
en el món actual, no s’ha cansat de
predicar, sobretot amb l’exemple, on
se sitúa la veritable grandesa cristiana.
Em semblen emblemátics, des d’aquest punt de vista, dos aspectes de la
seva personalitat.
En primer lloc, l’atenció que ha
portat al món del sofriment. No sois
escrivint sobre el dolor i dedicant
temps ais malalts i ais desvalguts, sino
també —per paradoxal que sembli—
no renunciant al carree malgrat la
salut feble i les seqüeles de l’atemptat
sofert.
L’altre aspecto ¿s l’interés —l’obsessió, podríem dir— que amb motiu
del 2000 l’Església demani perdó. Es
curios que, quan consulta al col-legi
de cardenals aquesta qüestió, només el
cardenal Etchegaray s’hi agafá. Pero la
idea ha fet forat, i un vaticanista tan
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prestigios com Luigi Accattoli ja
augura que Pacte previst al Circ
Máxim el Dimecres de Cendra del
2000 será el gest més profétic de tot el
pontificat.
Mentrestant, admiradors i detractors del sant pare es pregunten amb
inquietud si el eos li permetrá d'ar
ribar a aquella data, tal com li
profetitzá el cardenal Wyszynski en
sortir del conclave. Perqué el nostre
segle ja ha vist com la rapa deis Moisés
no sempre arriba a la Térra Promesa,
sino que l’albira de lluny, com passá
amb Joan XXIII en inaugurar el Vaticá
II. El fet cert és que Joan Pau II no
escatima cap esforc per a fer de les
celebracions de l’any sant un impuls
que empenyi tots els cristians a
renovació.
Si els primers anys de pontificat
foren els de projecció missionera en
tots els continents, amb ús creatiu deis
mitjans de comunicació i amb influx
decisiu sobre l’Europa de l’Est, els
anys de després de l’atemptat es
caracteritzaren per un fort impuls
ecuménic i de diáleg interreligiós. El
moment present sembla més aviat de

testimoniatge personal de fe i de
petició de perdó davant la historia en
nom de l’Església. Es un estil que
entra en la lógica de Pau VI quan,
parlant d’evangelització, afirmava que
el món actual fa més cas deis
testimonis que deis mestres, i, si en fa
deis mestres, en fa en tant que són
testimonis.
Aquesta lógica no deixa de teñir la
seva importancia en un pontificat de
tanta fecunditat doctrinal i de tanta
projecció en matéria de transmissió de
la fe. Per aixó resulta conseqüent
l’examen de consciéncia que es feia en
veu alta en la missa d’aniversari: «Has
estat mestre diligent i vigilant de la fe
en l’Església? Has mirat d’apropar ais
homes d’avui la gran obra del Concili
Vaticá II? Has mirat de satisfer les
expectatives deis creients en l’Església,
i també aquella fam de veritat, que es
fa sentir en el món, fora de l’Església?»
La resposta, ja la hi donaran el
Senyor el dia oportú i la historia amb
la perspectiva deis segles. Mentres
tant, per a la generació present, la vida
mateixa del Papa ja és una interpel-lació.>

ELS ORÍGENS DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Jaume Radigai.es i Babí
El 1837 un batalló de la Milicia Nacional inaugurava, al desamortitzat convent de
dominiques de Nostra Scnyora de Montsió, un «liceu». Un centre d’ensenyances
artístiques i un lloc d’exhibició per ais alumnes que en formaven part. I.es rivalitats
amb el Teatre Principal no es feren esperar, i de mica en mica el Liceu ana guanyant
el lloc preeminent que poc després el convertía en el gran teatre que avui coneixem.

OBRA POÉTICA
Ramón Muntanyoea
ReculI de l’obra poética completa de mossén Ramón Muntanvola (1917-1973),
publicada a Anima endins, Infants, ocells i nádales, Romiatge per la térra i
Eixdrcia, complementada amb una amplia selecció de les peces que l’autor no
inclogué en cap volunt.

L’ELEGIA TRANSPARENT
Manuei Bai.asch
La vida de mossen Balasch lia estat una síntesi entre la vivencia sacerdotal i Linteres
per les humanitats. El llibre és un reflex d’aquesta síntesi mitjancant la més alta
activitat humana, que és la poética: la forma és ben grega i ben romana, l’elegia. El
contingut és l’acció de grades viscuda dia a dia.
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Antoni Tapies
REFLEXIÓ I MISTICISME
per

Zeneida Sarda

any 1955, amb motiu de la III Biennal
Hispanoamericana que tingué lloc a Barcelona,
el periodista Manuel del Arco introduTa així
l'entrevista que féu a Antoni Tapies per a «La
Vanguardia» (25-X-1955): «Antonio Tapies, la figura
destacada en la Bienal, es el más representativo de los
no figurativos. Estoy ante su obra; no entiendo
absolutamente nada de lo que tengo delante. Espero
que su autor me lo explique.» El 1994, en el col-loqui
organitzat dins l'ámbit de la re
trospectiva «Tapies» a la Galerie Nationale du Jeu de
Paume, de París, Jorge Semprun se citava ell mateix comentant l'obra d'Antoni
Tapies: «... Una superficie
rugosa, compacta, llisa o
marcada per l'empremta del
temps, o bé del treball, o
per la simple usura, com si
en aquest paisatge material
limitat,
en
ell
mateix
inexpressiu, s'haguessin acabat incrustant sentiments
humans, vides humanes,
com si una memoria hagués
pogut prendre eos a partir
d'aquestes superficies sorrenques, com si aquests
materials inerts haguessin
pogut estar impregnats
d'humanitat per no sé quina memoria...». Així,
oscil-lant entre la incomprensió i la profunda
admiració, de la crítica ferotge a l'acceptació
internacional, l'obra d'Antoni Tapies, cinquanta anys
després deis primers tempteigs, ha assolit un
reconeixement mundial inqüestionable malgrat,
encara, algunes reticéncies.
La casa d'Antoni Tapies, a Barcelona, sorprén per
l'estrany hermetisme de la fagana, una paret alta de
tres pisos sense cap més obertura que unes estretes
gelosies horitzontals sempre tancades i, com a porta
d'entrada, una sólida portalada de garatge. Espai
abocat cap endins, misterios, secret, com l'obra
mateixa de Tapies, com la seva personalitat reservada.
Espai silencios i ocult, pensat per a meditar i treballar.

«Quan la Teresa i jo vam haver explicat a en Coderch
com volíem la casa, ell ens va dir a tall de resum: "Ja
ho veig, una barreja de convent i de fábrica!"» A la
part de dalt, l'habitatge, íntim, recollit sobre ell
mateix, gira l'esquena al carrer, anónim, impersonal. El
soterrani, un local de grans dimensions, rep la llum a
través d'un inesperat jardí interior. Taller en un
determinat moment, a l'actualitat hi ha guardats
nombrosos quadres i escultures de Tapies de gran
format. També el lloc
habitual de treball d'Antoni
S Tapies, la solitaria masía de
5 Campins,
davant
del
en
B Montnegre, mig amagada
“ en la densa boscúria on
í| sovint penetra una boira
espessa i llangorosa que
transforma el paisatge en
un buit insondable, invita al
recolliment i a la meditado.
I és que aquest és, potser,
el sentit global de la
recerca artística de Tapies:
la reflexió i el misticisme.
Perqué, per a ell, «l'art és
alhora una gnosi i una
moral, en definitiva, la
recerca del significat últim
de la naturalesa humana». I
és per aquest motiu que no
l'interessa en absolut parlar
d'estética. L'artista progressista és, segons Tapies,
aquell que contribueix a fer meditar l'espectador
respecte d'una nova visió de la realitat, aquell que
l'obliga a discórrer, el que fa que l'espectador s'enfronti a nous problemes, el que aconsegueix saesejar
les consciéncies.
Antoni Tapies, que es considera profundament
marcat per les circumstáncies, quan tenia divuit anys va
patir una lesió pulmonar que l'obliga a fer més de dos
anys de repós, amb llargues estades en sanatoris, la qual
cosa, vista a posterior/', no va ser en absolut negativa.
Ben al contrari, li va permetre de llegir molt, escoltar
música i meditar. «Va ser una mena d'experiéncia
il-luminadora», ens diu, alhora que reconeix que la seva
vida hauria estat molt diferent sense aquesta vivencia.

«La perspectiva
clássica i la pintura
clássica clonen una
falsa visió de la
realitat.»
«Tot l'univers, diu e
zen, pot estar
concentrat a la punta
d'una agulla.

—Comenceu a dibuixar de molt jove, precisament fent retrats deis
amics del sanatori. Més endavant,
la urgencia de comunicar-vos per
mitjá de l'art, la necessitat d'expressar-vos amb la pintura, l'obsessió de «ser artista», tot aixó us
porta a pensar que seguir una
ensenyan<;a en una academia de
Belles Arts és una pérdua de temps.
Quin valor doneu a l'ofici, a la transmissió de la tradició?
—Hi dono molía importancia. El
que passa és que de tradicions n’hi ha
diverses i, d’altra banda, els ensenyaments que es podien rebre de les
académies quan jo vaig comentar a
dibuixar anaven molt dirigits. De
seguida vaig agafar antipatía a tot el
que han representat les académies des
del Renaixement: unes institucions
que han format artistes al servei de
l’Església, de les monarquies i de l’aristocrácia. En un determinat moment, els artistes es van posar més
aviat al servei de la burgesia. Pero, tan
mateix, sempre eren pintors molt
lligats i molt dirigits. Jo vaig anar
descobrint la revolució que van fer els
pintors impressionistes francesos i
sobretot els postimpressionistes, els
«fauves». Aquell trencament, per a un
jove, era molt temptador, en el sentit
que veies la possibilitat de poder
prescindir del dingisme i ser lliure,
com un pensador, com un filósof que
expressa les seves idees sense su
peditarle a cap norma. Parlo respecte
al contingut, ais temes de la pintura.
Pero la veritat és que, com a ensenyament de la técnica, tampoc no cree
que s’hagi d’acceptar tot tal com ho
ensenyen les académies. Sempre he
cregut que el llenguatge que utilitzem,
els materials que utilitzem, per ells
matcixos ja expliquen coses. Es important dones variar de técnica, no
seguir sistemáticament les normes de
la pintura a 1 oli, la tela clássica...

__ En la creació de les obres deixeu
un gran marge per a l'espontane’ítat,
que considereu una manifestació de
l'instint, de l'inconscient. Aquest espai que deixeu al tempteig, a l'experimentació, implica que no hi ha una
intencionalitat concreta en la concepció deis quadres?
—Quan ets jove, busques l’autenticitat, una expressió absolutament
propia... Després t’adones que, malgrat que no hi hagi un dirigisme
cultural com abans, tots tenim un mon

que va fent el seu camí, amb unes idees,
amb uns científics que tenen una visió
de l’univers diferent de la que es tenia
abans. Fins i tot els comportaments humans van variant... Tenim unes bases
de contingut que ens sostenen. I, de
fet, jo més aviat procuro «predicar» que
hi siguin aquests continguts. Moltes
vegades poso com a exemple la pintu
ra xinesa de l’época sobretot deis
Song, en qué els pintors també es van
alliberar moltíssim. Van posar-se a fer
coses estranyíssimes, a tirar taques de
tinta al paper per crear uns espais amb
unes composicions molt rares... Dones
bé, precisament en aquell moment en
qué podia semblar que aquells artistes
eren desequilibráis (a alguns els deien
folls!), l’humanisme xinés anava evolucionant per mitjá de l’hinduisme
transformat en budisme, influit per les
teories delTao i del neoconfucianisme.
Tota una reglamentació religiosa o
savia del món donava forqa a aquells
artistes. Aquelles creacions, aparentment molt anárquiques, tenien unes
bases filosóñques i de saviesa.

bres ens ve del franciscanisme, de Ra
món Llull, que sempre he admirat mol
tíssim, un místic pero, alhora, un home
extraordináriament actiu, un poeta pero
també un científic.
—Heu parlat, en alguna ocasió, del
«poder» deis vostres quadres, de la
capacitat que tenen de comunicar un
sentit misterios, sagrat, a l'espectador, en bona part a causa de les
simbologies ancestrals que contenen, de les lletres evocadores de
paraules mágiques, esotériques...
Aquesta visió de la vostra obra permet entroncar-la amb l'art medieval?
—Sí, ja ho cree, i entroncar-la amb
totes les arts que han tingut aquesta
voluntat d’acostar l’espectador a
aquest misteri, al sentit sagrat que po
den teñir moltes coses. S’ha dit molt
que amb l’arribada de les avantguardes, a principis de segle, els artis
tes volien destruir-ho tot, que volien
trencar la relació amb el passat... Jo
cree que és completament fals. En
realitat, els artistes no hem estat mai
«trencadors» perqué sí. Es evident que
val la pena prescindir de certes coses,
pero hi ha valors que són permanents.
Aleshores t’adones que enllaces amb
mostres artistiques de l’época deis
sumeris, perqué ells també tenien
aquest sentit sagrat i misterios, o bé
amb l’art medieval, com deies molt bé;
amb tot tipus d’art que es troba en els
orígens, és a dir, quan está arrelat a
unes creences religioses. Et trobes que
estás lligat per una mena de til historie
a través de coses molt diverses, pero
que totes tenen
aquest contingut
religiós, mágic,
misterios...

—La vostra obra és plena d'objectes
quotidians, banals, corrents. Com
s'aconsegueix donar a un objecte
vulgar un sentit transcendent?
—Bé, jo no sé si ho aconsegueixo!
No sé si me’n surto! La veritat és que en
el transcurs de la meva llarga trajectória
(més de cinquanta anys de feina
quotidiana!), amb trossos de paper
brut, amb objectes menystinguts, amb
materials de rebuig, he aconseguit ser a
gairebé tots els museus i sortir a les
Histories de l’art.
Sovint em poso
com a exemple
quan parlo amb jo«Amb trossos de
ves artistes per bir
—Seria una ma
los que no facin
paper brut, amb
nera d'enllagar
gaire cas d’aquesta
amb una deter
objectes
idea que les coses
minada tradició...
han de teñir reto
menyspreats, amb
—Exactament.
riques importants.
Una
tradició de
Cree que amb ob
materials de rebuig,
vegades
una mica
jectes molt senzills
he aconseguit ser a
maltractada, no te
també es pot arri
nim per qué amabar a fons. Tot l’u
gairebé tots els
gar-ho.
Hi ha
nivers, diu el zen,
hagut époques en
pot estar concenmuseus i sortir a les
qué s’ha cregut
trat a la punta
Históries de l'art.»
que l’art comend’una agulla! No
qava a Grecia, pascal mirar gaire ensava per Roma,
laire per a veure
aleshores anava al
aquest misteri tan
Vaticá i del Vaticá acabava amb Lluís
tremend que és la nostra existéncia. El
XIV. I es pensava que era el súmmum!
valor transcendent deis objectes po

En aixó sí que no hi cree en absolut.
Hi pot haver cultures i tradicions molt
senzilles i molt humils deis pobles
africans, d’Austrália, deis indis americans, que poden teñir tanta
importancia com el nostre art occi

entrellaqat. La perspectiva clássica i la
pintura clássica donen una falsa visió
de la realitat. En aquest sentit, jo fins
i tot dic que és perjudicial per a la
salut. La verdadera terápia ha de venir
per mitjá d’un altre tipus d’art.

dental, o més, perqué són arts que
responen a visions més auténtiques del
món.

Entre els fets més remarcables
de la infantesa que li van condi
cionar decididament l’evolució
posterior, Antoni Tapies destaca el
contacte habitual amb la llibreria
de l’avi matern, a la pla^a Nova,
que va contribuir molt a desvetllar-li el gust no solament per la
lectura, sino també per la materialitat mateixa deis llibres; la
guerra civil, amb les seves angoixes i miséries, i l’ambient
religiós en qué va ser educat,
essencialment per mitjá de la
mare, conservadora i católica
practicant, i del coblegi de les
monges de Loreto, on el van portar
de petit.

—És en aquest sentit que reivindiqueu la aracionalitat, la magia i la
foscor deis orígens en l'art, i us
allunyeu deis cánons del classicisme?
—En efecte. Es veritat que va ser
molt important que al Renaixement
descobrissin la perspectiva o el
clarobscur per a donar relleu a les pintures. Aquesta técnica va anar dirigint
l’art cap a un camí que ha estat molt
interessant per al desenvolupament de
la técnica, per ais arquitectos... Pero,
per a altres coses, per a la visió de
l’univers, per a temes més espirituals,
he arribat a pensar que aquest tipus
de «pintura finestra» que ens presenta
una realitat que no és la veritable
realitat fins i tot ha estat perjudicial.
El «quadre finestra» sempre és un
espai buit on hi ha uns personatges. I
la realitat no és aixi. Entre els per
sonatges hi ha camps magnétics, raigs
de forqa que actúen... La realitat és
una mena de xarxa en qué tot está

—L'hermetisme de l'obra, el gust
pels colors foscos, la simbologia de
la creu cristiana, la severitat de molts
deis quadres, tot aixó respon al
vostre interés per la mística malgrat
que en una determinada época us
haguéssiu allunyat del catolicisme?
—Jo diría, en efecte, que denoten
básicament el misticisme. La mística
está molt a prop de les coses obscuros

i també del no-res. Sant Joan de la
Creu predicava «la nada». De vegades,
també, són colors una mica en reacció
amb el que s’ha fet en generacions
anteriors. L’abús de colors va esclatar
amb els impressionistes. L’art es va
tornar molt més co
lorista. Per altra
banda, entre la publicitat i els cartells,
la mateixa televisió
en color, hi ha tant
color en el món que
potser aixó fa que
busqui una certa austeritat. Respecte del
meu
allunyament
del catolicisme, justament ara he acabat
un llibre que ja té
l’editor i que potser
será una mena de
testament, perqué
no cree que en pugui
fer gaires més, en
qué parlo bastant de
tot aixó. El meu
allunyament del ca
tolicisme va ser, de
fet, un trencament
amb les maneres
com se’ns havien explicat les coses del
catolicisme. Actualment, des de la idea de Déu fins ais
dogmes religiosos, tot es pot in
terpretar de moltes maneres. La idea
de Déu ha variat molt també. En
realitat, pensó que tiñe molts punts de
contacte amb el catolicisme, com
també en tiñe amb altres religions,
amb certs aspectes de l’hinduisme, del
budisme... I aixó, és ciar, es manifesta
a la meva obra. De fet, jo diría que sóc
religiós perqué cree en certes coses de
diverses religions.

—Aixó entroncaría amb l'atracció
que sentiu, ja de molt jove, per l'orientalisme. Com es desvetlla aquest
interés que, d'altra banda, manteniu
viu a l'actualitat? Té més a veure
amb una forma d'humanisme que
amb la religió, o la religiositat hi té
un paper important?
—Es el doble missatge. Hi ha una
part humanista. Pero, també, a les re
ligions d’Orient descobreixes més
aquest punt de visió mística de la
realitat que Occident ha oblidat bas
tant. El meu interés per l’Extrem
Orient potser va venir de l’interés per
la ciéncia de principis de segle. Jo, com

a home occidental del segle XX,
interessat per la ciéncia moderna, per
les matemátiques, llegia obres de
divulgació científica. Vaig anar descobrint que el senyor Oppenheimer o el
mateix Einstein o molts altres citaven
frases o formules de la saviesa hindú o
budista. De mica en mica, quan aquí
encara tot era molt difícil, en llibreries
de Londres o de París, vaig anar-me
documentant, llegint, estudiant: he
estat sempre un autodidacte. Vaig
descobrir aspectes d’aquestes religions
que ern satisfeien més que moltes de
les coses que ens havien explicat a
escola. En el fons, he anat fent un
treball de comparació de les religions,
cercant alió que més bo em semblava
de cada una, alió que era més creíble
d’acord amb la mentalitat moderna.
Per a mi, l’Extrem Orient ha estat
interessantissim. L’hem estudiat molt,
tant la meva dona com jo. Pero també
m’he interessat molt per l’art africá i
per les creences africanes. Sóc occi
dental i sóc europeu, pero hem de
reconéixer que Europa no és el centre
del món ni som els més savis del món!
La saviesa europea ha servit per a
desenvolupar la ciéncia i la técnica,
pero, en canvi, el desenvolupament es
piritual Phem anat abandonant molt.
Tot aixó ho explico en aquest llibre
últim de qué parlávem.

La tardor de 1950, a vint-i-sis
anys, Antoni Tapies arriba a París,
becat per l’Institut Francés de
Barcelona. Descriu aquelles prinaeres setmanes en qué, per fi,
lluny de l’opressió franquista, po
día «tocar» la llibertat en tots els
seus camps, polític, moral, i
sobretot artístic i cultural, com
una mena de «borratxera d’activitat» amb visites ais museus, a les
exposicions, anades al cinema i al
teatre, reunions d’amics, noves
coneixences, treball intens, lectures
insaciables de poetes i pensadors,
pero també de sociólegs i de polítics, «fruita prohibida» a l’Estat
espanyol en aquella época. A
partir d’aquella estada, els seus
contactes amb París aniran augmentant i esdevindran una constant.
—Qué va representar Michel Tapié
en la vostra trajectória artística?
__ Va representar molt. Michel
Tapié, encara no se l’ha valorar prou
bé. Va ser un deis que es van adonar de

la problemática que patia el surrealisme. Es va adonar, com em passava a
mi també, de la invasió literaria del
moviment surrealista. Va haver-hi un
moment en qué fins i tot parlávem deis
artistes surrealistes d’una manera
despectiva dient que feien «pintura lite
raria». Michel Tapié va saber aglutinar
uns quants deis artistes que pensávem
de manera semblant, que véiem el

Units, o abstracció lirica, representada
per artistes que ara són extraordináriament famosos pero que en aquella
época van haver de lluitar molt per
donar-se a conéixer, des de Pollock fins
a Rothko, Motherwell..., artistes que
vaig teñir la sort de conéixer. Michel
Tapié va escriure uns quants llibres parlant d’aquest nou moviment. La seva
aportació ha estat molt important.

«Jo diría que sóc religiós perqué cree en
certes coses de diverses religions.»
«La saviesa europea ha servit per a
desenvolupar la ciéncia i la técnica, pero, en
canvi, el desenvolupament espiritual l'hem
abandonat molt.»

problema: Dubuffet, Solages, Mathieu... Va ser molt interessant perqué,
de mica en mica, vam veure que érem
dins la línia que s’anava estenent per
tot el món. A Franca, de l’actitud de
Tapié i d’algun altre, se’n va dir
informalisme. Va coincidir amb l’cxpressionisme abstracto deis Estats

—Respecte de l'heretatge artístic,
quina importancia doneu al dadaisme i al surrealisme?
—El moviment dada és l’exemple
elássie que la gent utilitza quan parla
d’artistes que s’ho carregaven tot. I, en
realitat, no és gens veritat. Van trencar
molts aspectes de la creació artística

que segurament mereixien ser trencats
pero, en canvi, van renovar enormement el llenguatge de la plástica.
Van incorporar coses que estaven

completament abandonades com, per
exemple, l’art deis infants, l’art deis
bojos, l’art deis místics... I, per descomptat, les expressions artístiques de
les grans religions asiátiques o de l’Africa. Fins a l’extrem que alguns
dadaistes, com Michel Leiris, van
convertir-se posteriorment en grans
antropólegs i africanistes. Grácies ais
dadaistes vam comentar a respectar
l’art d’altres civilitzacions, fins i tot
part de la nostra tradició que teníem
abandonada. Per exemple, l’art románic. Fa molt poc que el respectem!
L’art románic no solament el menyspreaven els professors académics, sino
també la mateixa Església, que no hi
donava importancia. Es interessant
remarcar que un deis dadaistes que
més fama té de trencador, Francis
Picabia, va ser, precisament, un deis
que més van defensar l’art catalá. El
dadaisme ens va obrir les portes a
molts altres aspectos de l’art que
estaven postergáis.

—I respecte del surrealisme?
—Del surrealisme no se’n pot
parlar globalment, perqué va teñir
diversos moments. En realitat, el
surrealisme era més aviat una cama
rilla d’André Bretón i de Paúl Eluard.
Va ser una tendencia, com déiem,
influida sobretot per la literatura. Va

haver-hi una invasió de la literatura
sobre l’art, cosa que cree que va ser
perjudicial. Va donar uns artistes que
canviaven de temática, feien dibuixos

jo mateix poguessin curar. La idea de
l’art com a terapéutica ha anat prosperant molt. No fa gaire va venir-me a
veure el director del Museu Picasso
d’Antíbol, que precisament preparava
una exposició sobre art i terapéutica.
Em va dir que un deis artistes en qué
havia pensat per a aquella exposició
era jo, peí que ell anomenava «els
talismans deTápies»!
—Heu conegut els grans artistes
d’aquest segle: Picasso, Miró,
Braque, Chagall, Giacometti, Calder... Pero potser un deis que més us
han colpit és Joan Miró. El vau
conéixer per mitjá de Joan Prats,
cree. En quin aspecte us comuniqueu
amb l'obra d’aquest artista que
admireu tant?
—Sí, va ser Joan Prats qui me’l va
presentar. Ell, de fet, tenia una important col-lecció d’obres de Miró que
ja m’havien deixat bocabadat. Per a
mi, Miró va ser l’artista que, de sobte,
ho transformava tot: forma i contingut. Els continguts de Miró són
bastant subtils i de vegades no es
veuen, pero són molt actuáis, amb
unes visions del món que enllacen
amb les noves visions de l’espai i a la
vegada també amb les coses senzilles,
amb el franciscanisme. D’altra banda,
hi havia aquesta transformació del
llenguatge. Aixó em va colpir molt.
Primer em va sorprendre, pero, a
mesura que el vaig anar estudiant, vaig
anar-hi veient tota la importáncia. En
Miró trobem la recuperació de l’art
primitiu, el llenguatge expressiu deis
nens, del subconscient. Era, d’altra
banda, un home complet.

més fantasiosos i imaginatius, pero
continuaven pintant amb una técnica
molt académica. Es a dir, que no van
aportar cap canvi en el llenguatge
artístic, amb l’excepció del nostre Joan
Miró i d’algunes obres de Max Ernst.
Pero la tónica general era de domini
de dicció de tipus literari. Hi havia,
d’altra banda, el grup que va sortir
més aviat del dada i que són aquests
artistes que es van interessar per
l’antropologia i per les étnies d’altres
civilitzacions. Aquests són els que han
quedat com a més interessants perqué
ens han ajudat a fer canviar el llen
—I, de Picasso, qué en destacaríeu?
—En Picasso hi ha, també, aquest
guatge de l’art modern. Ens van fer
entendre alió que déiem del «poder»
aspecte d’home compromés amb les
d’algunes obres, el poder del fetitxes,
qüestions socials. La personalitat de
Picasso, el seu pensament, la seva obra,
deis talismans, tant de l’Africa com
deis indis precopensó que tot aixó
encara s’ha d’estulombins, o de les
diar bé.Tants llibres
cultures primeres
«Mig en broma, jo
que s’han escrit so
d’Europa. Incor
bre
aquest artista i
porar uns poders
he comentat alguna
en les obres matejo cree que encara
vegada que aquí, a
rialitzades, que es
no s’han destriat
converteixin
en
prou les seves ide
Catalunya, tenim dos es, la seva visió po
una forqa tan gran
de transmissió que
lítica; encara no
models: el bo, que
jo fins i tot pensó
han estat prou
és Miró, i el dolent,
que pot arribar a
analitzades. Era
ser física. L’ideal
un home que estaque és Dalí.»
fóra que aquests
va molt atent a les
«fetitxes» que faig
necessitats de la

gent humil, deis margináis. Tenia una
posició humana molt íntegra..., com la
de Miró. Tots dos, per a mi, han estat
uns models d’artista i d’home. Res
pecte de la creació artística, Picasso és
a la frontissa dins la historia de l’art
modern. Ell va comentar essent un
artista tradicional i de mica en mica va
anar evolucionant, va fer una mena de
trencadissa. Hi ha hagut algún his
toriador que ha dit que Picasso ficava
la realitat dintre d’un calidoscopi de
tal manera que la veies trossejada.
Encara que amb una visió relativament clássica, Picasso té coses que
apunten francament cap a la in
novado. Miró és més actual. Pero tots
dos són uns puntáis molt necessaris.

—També heu conegut Dalí. D alguna
manera li retraieu que, malgrat
l'aparenga de trencament, continui
utilitzant les técniques académiques.
Considereu que Dalí té una concepció de l'art que és una continuació
de l'art clássic?
-—Molt ben dit. Mig en broma, jo he
comentat alguna vegada que aquí, a Ca
talunya, tenim dos models: el bo, que és

—Bé, és un senyor molt gran. Parlar
Miró, i el dolent, que és Dalí. A Dalí li
d
’
aquesta
manera és una irresponsapassa el que he dit abans d’alguns artisbilitat
total.
Les coses s’han d’explicar
tes surrealistes com, per exemple, Mabé
i
s
’
han
de
contextualitzar. Per qué
gritte o Delvaux. Són artistes que
van
posar
un
urinari en aquella sala
canvien de temes, que fan temes que
d
’
exposicions?
En aquell moment
semblen més excitants, més fantasiosos,
segurament
tenia
un sentit antiacadépero, en realitat, continúen treballant
mic
que ho feia examb una técnica aca
_____________
__
plicable.
Precisadémica. En Dalí, jo
ment, el segle XX,
cree que ni arriba a
«A mi m'ha ajudat jo cree que és deis
ser académica. Es
segles més felinos i
una técnica escolar!
molt més la música més bonics per a la
—Va sortir a «La que no pas la poesía historia de l’art.
Aquesta ruptura que
Vanguardia» (divenhi ha hagut amb les
o
la
literatura
en
dres, 23 d'octubre
tradicions que ens
de 1998) una en
general.»
tenien anquilosáis,
trevista amb Ernst
aquesta llibertat que
H. Gombrich. Qué
hem
tingut els ar
opineu de la seva
«El
segle
XX,
jo
cree
tistes!...
Aixó és un
declaració: «Em fa
segle magnífic! Que
vergonya ser histo
que és deis segles al costat d’aquesta
riador de l'art al
llibertat hi hagi exmés feliqos i més
segle XX. En cien
pressions de lliberticia hi ha hagut desbonics
per
a
la
natge, no treu im
cobertes com les
portancia a tots
deis gens; mentreshistoria de l'art.»
aquests moviments.
tant, en art, s'exQue es preocupin
posava un urinari»?

VEREDICTE I
DE LA CRIDA

I

ALS ESCRIPTORS

JOVES

Els membres del jurat
nomenat per «Serra d’Or»
per a la seva «Crida ais
escriptors joves» —Albert
Manent, Josep Massot i
Muntaner, Marta Nadal,
Zeneida Sarda i Jordi
Sarsanedas— han examinat
els treballs presentáis i,
després de la deliberació
pertinent, emeten el
veredicte següent:
CATEGORIA A:

Ha estat triat el treball
«L’Escolania de Montserrat:
una escola peculiar»
de Montserrat Plana i Parés.
CATEGORIA B:
Ha estat declarada deserta.

CATEGORIA C:
Ha estat declarada deserta.
D’altra banda, el jurat
recomana a la redacció de la
revista la publicació deis
treballs:
«Gibson, Dalí i el feixisme»
de Vicent Santamaría
i «Sobre la lectura»
de Pau Dito Tubau.

d’aclarir-ho els crítics i els bons
historiadors de l’art! A totes les
époques hi ha hagut grans artistes i, al
seu costat, una serie d’imitadors, de
plagiaris, de falsifícadors... Pero aixó
no és culpa deis artistes que treballen
seriosament!
—Al costat deis grans pintors,
també heu tingut i teniu molts i molt
importants amics escriptors i poetes.
Qué us va representar l'amistat amb
J.V. Foix? I amb Joan Brossa?
—Per a mi, Foix ha estat el gran
mestre, un mite. No solament per la
seva poesía, sino també pels assaigs
que feia i els problemes que tocava del
món de l’art i de la cultura en general.
Va ser molt important i molt interessant de discutir-los amb ell. A més,
juntament amb Joan Prats, ens
facilitava textos que, en aquella época
de tancament i de repressió intellectual, ens permetien de posar-nos en
contacte amb l’art modern d’altres
paisos. Foix va ser qui ens va introduir
al coneixement deis dadaistes i els
surrealistes. Pero, a més de l’aspecte
intel-lectual i artístic, personalment
vam teñir unes afinitats molt grans.
Ens véiem molt sovint. El cas de
Brossa és diferent. Brossa és més de la

nieva generació. Va estudiar molt el
surrealisme, pero dins de l’aspecte
literari. I així com vaig coincidir molt
amb ell a l’época de «Dau al Set»,
després l’he continuat tractant pero
no combrego exactament amb la seva
visió de l’art. Més tard he tingut molta
relació amb escriptors més joves, com
Pere Gimferrer, amb qui tiñe una gran
añnitat, i amb escriptors de fora de
Catalunya: Octavio Paz, Alberti... Són
gent que he tractat i amb qui he
col-laborat i hem fet llibres plegats.
També tiñe molta relació amb
escriptors francesos com André Dubouchet, Jacques Dupin, íntim amic
meu...
—Els vostres assaigs sobre art, amb
títols tan significatius com L'art
contra /'estética, La realitat com a
art, Per un art modern i progressista,
són una manera de fer més assequible l'obra?
—Jo més aviat escric de cara ais
altres artistes i de cara a la crítica i ais
teórics de l’art, per a aquelles persones
que tenen un minim de preparació i
que coneixen la transformació que ha
anat tenint l’art. Hi ha molta gent que
s’entesta a mirar-ho tot peí mateix
forat i s’ha de poder mirar des d’altres

punís de vista, des de perspectives
diferents. Quan es coneixen aquests
altres punts de vista, més d’acord
potser amb el nostrc temps, la geni pot
gaudir d’aquest art sense preocupar-se
gaire de fer moltes reflexions. Passa el
mateix amb la música. Aquest és, per
cert, un tema que vull desenvolupar
algún dia. S’ha dit molt que els artistes
hem treballat amb els poetes i, en
canvi, la música no es menciona gaire.
És una cosa que vull reivindicar. A mi
m’ha ajudat molt més la música que
no pas la poesia o la literatura en
general. Fins m’he adonat que molts
compositors tenien problemes semblants ais que se’m plantejaven a mi: la
necessitat de canviar de materials! Per
qué s’ha de tocar obligatóriament amb
els instruments clássics? Jo ho respecto
molt i m’agrada molt la música antiga.
Pero no ha de ser sempre forqosament
així. En un determinat moment, a Fran
pa van aparéixer uns músics que van
comentar a treballar amb el que
després se’n va dir música concreta i
música electrónica. Buscaven uns
tingut durant segles i que consistien a
pensar que l’art ha de ser imitatiu
d’alló que veuen els ulls. Copiar la
natura ja no té cap sentit!

altres instruments. A mi m’ha passat
una cosa semblant amb els materials.
D’altra banda, la música és un art
abstracto, no imita íes i, en canvi, pot
expressar uns scntiments molt profunds
sense necessitat de cap explicació. Aixó,
la gent ho accepta normalment. En
pintura, encara es discuteix la possi-

bilitat de l’expressió de les imatges
abstractes creades per un artista. Som
en una mena de rutina que va arrossegant una tradició molt descriptiva de
la pintura. Avui dia, amb els nous
mitjans de comunicació i d’expressió,
els pintors i els escultors han estat
alliberats d’unes servituds que havien

Incomprensible per a molts,
rebutjat per molts d’altres, criticat
o admirat, Antoni Tapies ha creat
una extensa obra, l’impacte i la
transcendencia de la qual potser
encara no podem copsar. Com tan
poéticament escriu Pere Gimferrer (Antoni Tapies i l’ espevit
caíala): «Davant una obra que
inaugura una nova concepció, que
s’insereix dins l’evolució general
de l’art amb la brusquedat d’un alt
oratge —calme bloc ici-bas chu
d’un desastre obscur, per dir-ho
amb el vers de Mallarmé—, els
contemporanis poden experimen
tar el neguit i el trasbals confús
d’una descoberta que hom pressent decisiva pero que román
encara inabastable de tan podero
sa, com un panorama nocturn on
esclata de sobte la claredat moradenca d’un llampec, amb un
fulgor tan brusc i tan absolut que,
de moment, no arribem sino a
percebre enlluernats el vast contorn del paisatge submergit fins fa
poc en la foscúria, pero no en
podem encara individualitzar els
trets particulars.»^

Enríe Jardí
EN EL RECORD
per Josep

a morí deis amics ens fa més
present la vida que hi hem
compartit. Amb l’Enric Jardí,
una llarga vida: ens coneixíem feia
de mig segle.
Ens haviem trobat a la Facultat de
Dret de la Universitat de Barcelona,
els primers anys de la «llarga nit» del
franquisme.Teníem amics comuns, tot
i que ell havia estudiat el Batxillerat a
l’Institut Balmes i jo a l’Institut Escola
de la Generalitat, i més tard al Menéndez y Pelayo, pero la nostra amistat
va néixer al pati de Dret, passejant pels
claustres, i en les reunions amb altres
estudiants. Vaig saber que ell, com jo,
militava al clandestí Front Universitari
de Catalunya, que dirigía un altre
company, en Josep Benet. El fet que
estudiéssim cursos diferents no va ser
obstacle per a lligar aquesta amistat.
En Benet, més gran, va deixar aviat la
Universitat; els altres —en Pere
Cuxart, en Jaume Picas, en Joan Her
nández Roig, en Lluís Baró, l’Esteve
Bassols i el mateix Enric Jardí, d’un
parell de cursos abans del meu—
continuaren, i entremig l’Enric Gispert, en Ramón Folch i Camarasa, en
Josep M. Espinas o en Francesc Sarda.
Al meu curs —i membres de la
mateixa «cinquena» del Front— hi
havia en Francesc Casares, que també
havia anat a l’Institut Balmes.
Ben aviat, les reunions del Front i la
revista clandestina «Orientacions» es
van ampliar amb nous projectes.
Primer, la revista «Ariel», en la qual,
tot i ser clandestina, els autors signaven amb els seus noms. En Jardí va ser
deis primers de col-laborar-hi, amb
articles sobre art. Al cap de poc, vam
decidir crear una Societat d’Estudis
Jurídics, Económics i Socials —més
endavant, filial de l’Institut d’Estudis
Catalans—, de la qual l’Enric Jardí va
ser el primer —i eficient— secretari
general. Una societat tan precaria, que
les reunions tingueren lloc, la fun
dacional al jardí de l’Ateneu Barce
lonés —amb en Jardí, l’Anton Cabe
llas, en Pere Cuxart, en Lluís Torras,
en Jaume Carner, en Joan Revenios i
jo mateix—, i les altres a casa d’en
Jardí, ja que no era possible teñir local
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propi ni permis de reunir-nos. Tots
vivíem en la més opressiva clandestinitat.
mésI, abans d’acabar els estudis universitaris, una nova obertura: la incorporació de l’Enric i la meva —amb
altres companys— a l’entitat que pre
sidia Maurici Serrahima i que anomenávem Miramar. Allí ja parlávem
de tot, encara que ho haviem de fer
clandestinament. Els encontres a
l’Ateneu Barcelonés eren una altra
cosa: l’Ateneu era reconegut oficialment, i, encara que els actes s’havien
de fer obligatóriament en castellá, les
converses eren en catalá, amb tota
normalitat.
L’Enric Jardí s’hi trobava al seu
ambient. Fill d’un advocat ateneísta i
bon humanista, l’Enric Jardí pare
havia assenyalat el cami al seu fill,
encara que mori quan el noi era jove,
acabats de complir setze anys. Quan
l’Enric estava de bon humor, explicava
anécdotes curioses de la seva infáncia
i de la seva joventut. Com que dibuixava molt bé, es guanyava unes
pessetes fent mostres per a estampáis;
va guanyar el concurs d’auques del
Centenari del Ferrocarril MataróBarcelona, i fins va dibuixar uns
figurins per a la representació de la
Primera historia d’Esther de Salvador
Espriu. Ens sorprenia a tots quan
explicava que ell havia cantat «Els
segadors», «brazo en alto», durant la
República, quan estudiava a l’Escola
Italiana!
Va acabar la carrera de Dret amb
molt bones notes, i va guanyar la beca
Maurici Serrahima. Aviat va ingressar
—el 1949— al Col-legi d’Advocats i va
treballar a l’Ajuntament de Barcelona
com a lletrat. No abandonava la
col-laboració a la Societat d’Estudis
Jurídics, i, quan jo vaig succeir-lo com
a secretari general, venia a les sessions
de treball i a unes reunions nocturnes
a casa de don Lluís Duran i Ventosa,
antic polític de la Lliga Regionalista,
on vam descobrir personatges com
Prat de la Riba o Cambó.
D’allí va néixer la passió d’en Jardí
per aquests personatges, deis quals
mai no ens havien parlat en aquella

trista Universitat de la nostra joventut.
Ell i jo ens vam posar, cadascú peí seu
costat, a llegir-ne les obres i a parlarne amb els més grans. I l’any 1971,
quan el Col-legi d’Advocats de Bar
celona va convocar el premi Reynals
per al millor treball sobre Prat de la
Riba, vam decidir unir els nostres
esforyos i guanyar-lo. Ens véiem els
dissabtes, a casa meva, i ens repartíem
la feina: tu busca aquests textos, tu
fotocopia aquest llibre, parla amb el
fill d’en Prat o amb l’Octavi Saltor...
Finalment, vam teñir la gran alegria: el
Col-legi d’Advocats de Barcelona,
l’any 1972, ens donava el premi
Reynals! I, abans d’un any —tot i les
través de la censura—, publicávem el
nostre llibre, Prat de la Riba, home de
govern. Va ser un éxit de lectors i de
crítica, i en poc temps es va exhaurir.
Encara avui, assenyala una pedra
blanca en la investigació de la figura
de Prat de la Riba.
L’Enric Jardí s’hi havia engrescat, i
no va deixar mai aquesta petja. Publicava molt i sobre els temes més
diversos: els seus viatges a París i a
Londres li obriren el món deis exiliats;
la seva amistat amb Batista i Roca en
fou la confirmació. D’aquí van néixer
dues obres diferents, pero innova
dores: els catalans a les Corts de Cadis
i l’apassionant biografía d’Antoni
Puigblanch, un personatge cantellut,
insólit, que bé mereix l’adjectiu que li
doná de «precursor de la Renaixenpa».
I, al mateix temps, obres de carácter
juridic, que provaven la seva competéncia, i el profít que sabia treure de la
seva amistat amb personatges com
Maspons i Anglasell o Duran i Vento
sa, i fins i tot amb el patriarca Borrell
i Soler, a qui dedicárem una Miscel-lánia des de la Societat Catalana
d’Estudis Jurídics, Económics i So
cials, quan va complir noranta anys.
Pero en Jardí feia temps que treballava en una obra més ambiciosa:
una biografía d’aquell personatge
conflictiu que va ser Eugeni d’Ors.
Poques persones foren més indicades
que l’Enric Jardí per escriure’n la
biografía. I quan el bon amic Félix
Escalas, secretari del Servei d’Estudis
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del Bañe Urquijo, em va demanar qui
em semblava la persona adequada per
a escriure la primera de les biografíes
que pensava editar, jo —que aleshores
treballava a l’editorial Aymá— no vaig
dubtar a donar-li el nom de l’Enric
Jardí. Va ser un treball difícil, pero se’n
va sortir molt bé. I encara avui
so
bretot peí que fa ais primers anys de la
vida de Xénius— el seu llibre és in
substituible.
Li agradaven aqüestes persones que
podem qualificar d’«insólites». Poc
després, publicava un llibre sorprenent, amb les biografíes de tres personatges «diguem-ne desarrelats»:
Pijoan, D’Ors, Gaziel; i biografíes com
la del doctor Robert, d’entitats com el
Cercle de Sant Lluc o la magnífica
monografía sobre el CoHegi d’Advocats de Barcelona, en dos volums, que
li valgué la Greu de Sant Ramón de
Penyafort. No era gaire donat a premis
ni distincions, pero acceptá els que li
oferiren: la Greu de Sant Jordi,
imposada personalment peí seu amic
Jordi Pujol, li féu una il-lusió especial;
i la secretaria de l’Ateneu; i l’ingrés a
la Reial Academia de Belles Arts de
Sant Jordi, tambe, perqué li reconeixia
una llarga trajectória de servei a la
cultura catalana. Hauria estat tambe
un bon académic de Jurisprudencia o
de l’Institut d’Estudis Catalans, pero
no ha estat així.
Era complidor i amatent: membre de
la Junta Consultiva d’Ómnium Cultu
ral, assistia a les sessions i hi aportava el
seu judici ponderat i equámme.
Col-laborava sovint a l’«Avui», a «Serra
d’Or» i, darrerament, a «La Vanguar
dia», amb articles ben diversos. Políticament, no s havia afíliat a cap partit,
pero les seves simpaties anaven cap a
CDC i Unió Democrática, on tenia
amics. Fins i tot dona el seu nom com
a candidat al Senat a les eleccions de
1982 i de 1986, i, encara que no sortí
elegit, obtingué uns bons resultáis que
sorprengueren molts polítics professionals. No puja mai, ni en els temps
que era moda, al carro del marxisme. I
aixó potser explicaría certs silencis
d’alguns crítics que es deien amics, pero
no es comportaven com a tais. Ell va
teñir la sort que, en cauro la muralla de
Berlín i desfer-se l’URSS, no li calgué
donar explicacions.
Fins al darrer moment es va mantcnir en actiu. Era un treballador
infatigable. L’apassionaven personatges i époques de la nostra cultura, so
bretot del Noucentisme. Va escriure
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sobre els quatre presidents de Cata
lunya: Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Maciá i Companys. Un deis seus
darrers llibres és la biografía de
Cambó, que qualificava de «perfil bio
grafíe». Coneixia com pocs el personatge, perqué en tingué cura, per
cncárrec del matrimoni GuardansCambó, de la publicació de les Obres
Completes. Havia enllestit feia pocs
mesos un volum sobre el desastre co
lonial i Catalunya, a propósit de la commemoració del 1898. El dia de la seva
mort, preparava unes paraules per a
l’exposició que es presentava l’endemá,
a Montserrat, sobre en Jaume Muixart.
Tenia una especial afecció per dues
obres menors que havia escrit, pero
que estimava especialment peí record
del seu pare, «home integre i jurista
tan prestigios com modest», com ell
deia: la historia deis Quatre Gats —un
mite del Modernismo— i la divertida
historia de la penya d’en Quim
Borralleras, a l’Ateneu Barcelonés, de
la qual Enric Jardí pare era un deis
puntáis. No es perdia les exposicions
d’art, i feia temps que l’hi acompanyava la seva muller, la fidel Conxita.
Havien vist créixer la familia, i algunes
de les seves filies seguiren la tirada del
pare pels estudis d’história de l’art,
com ell havia fet amb Nonell, TorresGarcía, Mir o Calsina.

M’ha agradat recordar, públicament, la figura i l’obra del bon amic
Enric Jardí. Hem estat amics durant
més de mig segle, i mai no hi ha hagut
cap malentés entre nosaltres. Vaig
celebrar, amb afires companys, el seu
doctorat en Dret, el primer deis
nostres que hi arribava. Amb el bon
amic Ignasi de Solá-Morales i ell, vam
aplegar materials diversos sobre la
figura de Puig i Cadafalch, com a polític, arquitecte i historiador de l’art.
El llibre d’en Jardí recull fidelment els
nostres suggeriments. Quan treballava
sobre la historia del Cercle de Sant
Lluc, ens véiem sovint, per la meva
amistat amb la familia Llimona. Quan
Jaume Miravitlles em va encarregar un
llibre sobre «les famílies catalanes» a
l’estil deis que es feien ais Estats Units,
no vaig dubtar a recomanar-li l’Enric
Jardí, com vaig fer-ho amb el mecenes i
editor Cendrós quan volia continuar
«L’Art Catalá» que havien publicat els
editors Aymá. L’Enric Jardí era com
plidor i bon amic, i sempre et feia
quedar bé. Tenia l’atenció d’enviar-me
els seus llibres, amb unes paraules
d’afectuosa dedicatoria. El darrer deia,
simplement: «A Josep María Ainaud,
company de fatigues, vell amic.»
No hem estat amics vells, sino vells
amics. Per aixó el trobarem a faltar. A
reveure, Enrielé

Enríe Jardí
UN REGRACIAMENT
PER JORDI SARSANEDAS

iñe per segur que la primera
vestuari) que acompanyen el text. Així
cosa que vaig saber de l’Enric
s’incorporava al lobby deis enderiats a
Jardí, fins i tot abans de veure’l
dur endavant l’estrena de l’obra de
per primer cop, va ésser que ambSalvador
en
Espriu, amb en NaniValls, en
Jaume Picas —aleshores encara faltaFrederic-Pau Verrié, en Pere Quart, la
ven un parell o tres d’anys perqué en
Maria-Aurélia Capmany...
Jaume se’m convertís en parent—
«Ariel», aquella tan anómala revista
compartía, a més deis estudis de dret,
clandestina, va proporcionar-nos l’ol’intent de guanyar una mica de diners
casió de fer coneixen^a.Tant ell com jo
dibuixant i pintant —aquarel-la, guaix,
figurávem al nombre deis qui s’havien
tinta xinesa— sobrecobertes de llibres.
afegit a la redacció constituida pels
Algunes, ben poques, en van col-locar
cinc fundadors —un deis quals, en
a ca l’Aymá.
Josep Palau, ens mirava de lluny, des
Un temps després, no gaire, aquell
de París. El número 10 és el primer en
Enric Jardí capac de fer servir llapis i
qué, incorporáis, donem la cara al
pinzell si li convenia, vaig retrobar-lo a
costat deis altres, a la llista impresa
les planes d’«Ariel» quan la revista va
dins la coberta. Val la pena de recordar
publicar (núm. 16, abril de 1948) un
que les reunions de redacció es feien
fragment de Primera historia d’Esther:
ben sovint a casa seva, al despatx que
són seus els dibuixos (projecte de
havia estat del seu pare, amb quadres
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de qualitat a les parets; aleshores
aquella hospitalitat no era un detall
desdenyable.
No em sé estar de recordar que, al
núm. 21 de la revista, ell va voler que
hi figurés un dibuix de la Núria Picas,
que aleshores ja era la meva muller, i
va redactar la nota que l’acompanya.
Tanmateix, «Ariel» no era Púnica
empresa en qué jo tenia per company
l’Enric Jardí. Hi hagué també, per
exemple, la Comissió Abat Oliba i
aquella societat de debats que fou
Miramar.
També hi hagué sortides a l’altra
banda de la frontera. Recordó unes
converses a París, amb en Josep Palau.
Recordó millor unes hores a Londres,
on ens havia fet anar en Batista i Roca.
EnTriadú i jo hi érem de pas, uns dies,
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El tiñe present a la inaugurado, el
1991 —que en fa de temps, ja!—,
d’una exposició, la darrera en vida, de
Ramón Calsina. S’hi presentava el
llibre sobre el pintor escrit per l’Enric
Jardí i el fill de Kartista. Em va agradar
aleshores i encara m’agrada ara,
d’haver-lo trobat actiu, d’haver-me
trobat solidari amb ell en la reivin
dicado d’una personalitat absurdament poc valorada.
De fet, és ben bé aixó el que he
perdut —perdoneu que, modestament, senzillament per precisió,
parli en primera persona del singular,
bé que, és ciar, estic ben obert a
compartir el sentiment—, el que he
perdut és un company —potser un xic
esquerp, potser un xic cansat al
capdavall— que em reconeixia, del
qual podia sentir la solidaritat en els
meus millors moments, els de més
generositat cultural i civil.♦
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anant o venint de Liverpool i de Glas
gow. Ell, en Jardí, duia endavant la
investigació sobre Antoni Puigblanc.
Era així que comencava la seva carrera
d’historiador, de biógraf.
En temps més recents, no és pas
que ens freqüentéssim gaire. Una
temporada hi hague la iniciativa que
ens trobéssim, uns quants amics de la
colla d’«Ariel», no sé quin dia de quina
setmana del mes, al voltant d una
taula del café Terminus. La temptativa
es va boixar abans que el Terminus
tanqués, ja fa molts anys.
Després, pero, de tant en tant,
alguna cosa feia que ens veiéssim —i,
a la nostra ciutat, no era pas tan rar—;
he de dir que el reconeixia, i ho dic
així amb la voluntar d’atorgar a aquest
verb un sentit fort. Vull dir que
reconeixia en ell la vivacitat d’esperit i
la disponibilitat amatent al servei de la
cultura i de la vida civilitzada del
nostre poblé.
Podia trobar-lo, per exemple, en el
grup que es va moure porque la
memoria de Batista i Roca no quedes
maltractada per barroeries malinten
cionados.
Quan, ara fa poc, em va tocar de
figurar a la junta de 1 Ateneu Barce
lonés; ell no hi era, només el vaig veure
algún cop per la casa. Pero s hi
recorda que en fou secietari en la
primera junta correctament elegida.
Era ben bé el seu lloc.

Els antics rellotges doméstics catalans
per Jarme

l segle XVIII va aparéixer, en
diverses poblacions de Cata
lunya, un nombre important de
tallers familiars que construiren
llotges doméstics d’una manera molt
artesanal. La técnica era tan primitiva
que els rellotges tenien l’aspecte de ser
deis segles XVI i XVII. Pero s’ha
demostrat, sense cap mena de dubte,
que són fets durant el segle XVIII i

A

Xarrié

i

Rovira

comencaments del XIX. Al mapa
detallem les poblacions implicades en
la construcció deis rellotges doméstics
durant
aquell període.
re
Abans d’introduir-nos en la indústria deis rellotges catalans, farem
un breu esment de l’aparició deis
primers rellotges mecánics i repassarem, a grans trets, la historia general
del rellotge a Catalunya.

MAPA DE CATALUNYA AMB FOTOGRAFIES DE DETALL DELS RELLOTGES I LLUR SITUACIÓ.

Els primers rellotges mecánics
El rellotge mecánic no té ni
inventor ni data concreta d’aparició:
va partir del que podríem anomenar el
«rellotge huma». S’anomená aixi un
guaita i campaner que, al llarg de tota
l’edat mitjana, en moltes viles i
monestirs importants era l’encarregat
de fer els toes d’alarma per avisar la
població de l’aproximació d’un perill i

RELLOTGE D’ARENYS. COL LECCIÓ JAUME CASAL I VALL D'ANDORRA.

també deis toes horaris corresponents
a les hores canóniques o a les hores
equinoccials que servien per a
coordinar la vida civil. Com a imitació
o recreació d’aquell primitiu rellotge
huma, va surgir el posterior costum de
posar autómats que toquessin les
campanos ais campanai s de molts
rellotges mecánics. Encara avui en
podem veure ais campanars d’Elx,
d’Astorga, de Venecia...
El primer pas per a 1 aparició del
rellotge mecánic, dones, fou la
substitució del guaita o campanei peí
un giny que los capay d executai els
toes horaris de manera automática.
No fou fins molt temps després que
aparegueren l’agulla de les hoies i
l’esfera que íeien visible 1 hoi a ais
campanars. Posteriorment encara,
l’agulla de les hores fou comple

RELLOTGE D’ANTONI BOU SIGNAT A BARCELONA.

mentada per la deis minuts. Al
contrari del que podría semblar lógic,
dones, primer es va inventar la sonería
i més tard s’hi va incorporar la manera
d’assenyalar l’hora visualment. Aixó
explica que els primers rellotges me
cánics apareguts cap a fináis del segle
XIII no tinguessin esfera ni agulles a
l’exterior del campanar.
Ees dates més importants deis
primers temps del rellotge mecánic
són les següents:
L’any 1265, a la cort d’Alfons X el
Savi, s’escriuen els Libros del Saber de
Astronomía, en qué apareixen uns
quants rellotges d’avangada tecnolo
gía, cap deis quals totalment mecánic,
amb la qual cosa podem concloure
que abans d’aquesta data no es coneixia aquest giny.
L’any 1284 es construeix el rellot

ge de la catedral d’Exeter (Anglaterra). Aquesta data ha quedat
establerta com la primera en qué
funciona un rellotge mecánic. De tota
manera, hi degué haver un període de
transició entre 1265 i 1284 en el qual
s’aná configurant el nou invent, que
es va estendre defmitivament i amb
molt d’éxit durant el segle XIV.
La tecnología del segle XIV es va
mantenir prácticament invariable tins
a mitjan segle XVII, en qué la
precisió deis rellotges va millorar
molt amb l’invent de l’oscildador de
péndol, grácies ais estudis de Galileo
Galilei i a la realització práctica del
savi holandés Christiaan Huygens,
que l’any 1657 va fer que, per pri
mera vegada, el seu rellotger Simón
Coster introduis el péndol en un
rellotge.

ESFERA DE CENTELLES SIGNADA PER JOSEP CASANOVAS. MUSEU
EPISCOPAL DE VIC.

Historia del rellotge mecánic a
Catalunya
Els primers rellotges mecánics
foren els de campanar; en tenien la
majoria de les poblacions catalanes,
normalment situats al campanar de
l’església. La rellotgeria pública
sorgeix al segle XIV i encara és vigent.
Els rellotgers encarregats de la
construcció de les enormes maquines
deis campanars provenien deis oficis
del ferro i en coneixem molts que van
exercir a les viles catalanes al llarg deis
segles passats.
Les principáis dates de la historia
de la rellotgeria catalana les podem
sintetitzar aixi:
El 1332 tenim la primera noticia
d’un rellotger, Bernat Fermí, de Bar
celona, que construeix rellotges i
astrolabis per al rei Alfons el Benigne.
El 1356, el rei Pere el Cerimoniós fa
bastir al seu castell de Perpinyá un
deis primers i més grans rellotges
públics d’Europa. Aquest rellotge ja

RELLOTGE DE
MONTSERRAT.

no existeix, pero el llibre de comptes
de l’obra és un deis tresors més
preuats per ais historiadors internacionals del rellotge i encara es
conserva a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó.
El 1401, Bernat Desplá fa el primer
rellotge de la catedral de Barcelona; el
1478, Joan Agustí fa el primer de la
catedral de Girona.
El 1576, Simó Nicolau i Climent
Ossen fan el cinqué rellotge de la
catedral de Barcelona, conegut amb el
nom de rellotge «deis flámenes». La
máquina, amb una alqária de cinc
metres i un pes de cinc tones, encara
es pot veure al Museu d’História de la
Ciutat.
Durant el segle XVII, la majoria de
pobles catalans van instal-lar un
rellotge al campanar, pero només
alguns deis rellotgers es van atrevir a
miniaturitzar
les
maquines
de
campanar per construir rellotges
adequats per a l’ús interior de la casa.
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Aixi va néixer la industria del rellotge
doméstic a Catalunya. Tenim el 1721
com la primera data, confirmada peí
gravat d’una esfera, d’aquesta indús
tria.
Durant el segle XVIII, entre la
guerra de Successió i la napoleónica,
va quedar una exceblent plataforma
per al desenvolupament de la indústria
rellotgera. En aquest període no hi va
poder haver grans indústries ni
fabriques, a causa de les mesures
proteccionistes que s’aplicaven a les
fabriques reíais: les manufactures
quedaren en nrans de petits tallers
familiars.
Hem de teñir en compte que al
segle XVIII els principáis centres
productors de rellotges eren a Europa,
amb Anglaterra com a capdavantera
en la fabricació i l’exportació, ja que
produia rellotges destináis exclusivament a mercáis com el ture, l’espanvol, etc. Indiscutiblement, perú,
l’adquisició d’aquestes peces resultava

prohibitiva per a la majoria. D’altra
banda, el comer? catalá estava obert al
mercat americá. Era lógic que sorgís
una industria rellotgera propia i
autóctona de cara a atendré les necessitats del mercat interior. Aquesta
artesania va perdurar fins a principis
del segle XIX, en qué entraren per la
frontera catalana gran quantitat de
rellotges procedents de Franpa, principalment de la zona de Morez, i
d’Alemanya, de la regió de la Selva
Negra, i que feren acabar definitivament l’artesanal construcció de
rellotges a Catalunya.

Descobriment de la rellotgeria
doméstica catalana
L’any 1918, a les planes artístiques
del diari «La Veu de Catalunya»,
mossén Josep Gudiol, director del
Museu Episcopal de Vic, esmentava
per primera vegada l’existéncia d’uns
rellotges de paret o de caixa alta des
tináis a les cases particulars i que van
ser fabricats durant el segle XVIII en
diverses poblacions catalanes.
Testimoni del primer interés despertat peí pare Gudiol són les
fotografíes deis rellotges del Museu
Episcopal de Vic, que foren fetes entre
els anys 1930 i 1938 i que es conser
ven a l’Arxiu Mas.
A principis deis anys cinquanta, un
rellotge gravat amb la signatura «Moya
1» entrava a la important col-lecció de
rellotges barcelonina constituida per

RELLOTGE DE MANRESA SIGNAT PER JOSEP ROSAL I DATAT EL 1794.

RELLOTGE D'IGUALADA DATAT EL 1777.

F. Pérez de Olaguer-Feliu; la persona
encarregada de catalogar i docu
mentar les peces de la col-lecció, el
crític d’art Luis Monreal i Tejada, va
iniciar la recerca de l’antiga tradició
rellotgera de la vila de Moiá.
Els anys seixanta, com que la major

part d’aquella col-lecció es va dis
gregar, aquesta important pepa es
donava per desapareguda; avui podem
donar en primicia, des d’aquestes
pagines, la noticia de la troballa i la
recuperació del rellotge de Moiá
número 1.

___________

A la mateixa época, un col-lec
cionista i rellotger de Barcelona, Hans
E. Maurer, en companyia d’un altre
col-leccionista, Luis M. Cascante,

havien anat trobant i adquirint en
diversos llocs de Catalunya uns rellotges vells i mal conserváis que els
van cridar especialment l’atenció per

RELLOTGE D'OLOT SIGNAT PER
JOAN ESTORCH I DATAT EL 1791.

la inesperada procedéncia local, ja que
la majoria tenien escrit el nom de la
població en qué s’havien fet.
Les recerques de Monreal, Maurer i

ESFERA SIGNADA PER JOSEP BALÍ A MATARÓ EL 1721. MUSEU COMARCAL DE

RELLOTGE DE MOIÁ NÚMERO 1.

MATARÓ.

Cascante van ser posades en comú,
potenciades i divulgadas per Luis
Montañés, director de la revista
especialitzada «Cuadernos de Reloje
ría».
Conjuntament amb els articles de
Monreal sobre els inicis de la industria
rellotgera de Moiá i de Maurer sobre
les característiques técniques deis
rellotges catalans, l’any 1957 Mon
tañés va publicar a la revista esmentada un «inventan d’urgéncia» que
incloía tots els rellotges de qué llavors
es disposava per a comentar la re
cerca. Es coneixien en aquell moment
vint-i-set rellotges, distribuíts entre
museus, col-leccions privades i cases
particulars.
Avui dia, quaranta anys després,
grácies a la recopilado i l’estudi sistemátic de la rellotgeria catalana que
hem portar a termo amb el professor
de rellotgeria Eduard barré i Olivé,
podem dir amb molt d’orgull que
tenim inventariados cent trenta-nou

peces localitzades i documentades,
deu de les quals es conserven al Museu Episcopal de Vic, cinc al Museu
Comarcal de Mantesa, quatre al
Museu Fidel Fita d’Arenys, i una a
cada un deis següents museus: Museu
Maricel de Sitges, Museu Comarcal
del Maresme (Mataré), Museu de
Moia, Casa-Museu Arenv de Plandolit
d’Ordino (Andorra), Monestir de
Montserrat, Ajuntament de Vic i
Schoonhovon Museum (Holanda). La
resta es troben en més de trenta
col-leccions i cases particulars.
Cal reconéixer la tasca del director
de l’Arxiu Historie i Museu Fidel Fita
d’Arenys, Josep Pons i Guri, que l’any
1961 va posar a l’abast deis inves
tigador un recull de documents
relatius ais rellotgers d’Arenys.
A Moiá, el responsable en fou el pare
IJogari Picanyol, que l’any 1964 va publi
car, a les pagines de la revista «Modilianum», una magnífica monografía sobre
els rellotges i els rellotgers moianesos.

A Sant Joan de les Abadesses,
l’escultor Francesc Fajula va cercar i
trobar referéncies de la familia Bover,
constructors deis rellotges de Sant
Joan, complementades més tard per
l’arxiver Joan Ferrer.
A Igualada, Llorenq Perramon
divulgava l’any 1957 algunes dades
sobre el rellotger Ratera, d’aquella
ciutat.
Altres llocs han hagut d’esperar
molt més temps per oferir alguna dada
sobre els seus rellotgers. A Gironella,
l’historiador Josep Busquets publica la
historia deis rellotgers Puigferrat el
1990 i, a Mataré, Francesc Costa pu
blica el 1991 una monografía sobre els
rellotgers mataronins.
A partir de la situació que hem
descrit, el nostre objectiu principal ha
estat ordenar la informació de qué
disposávem, corroborar-la i cercar
noves dades o complementar alguns
deis caps que havien quedat sense
lligar, i veure i estudiar molts rellotges

L’escapament catalá
L’escapament d’un rellotge és un
dispositiu mecánic que permet regular
la despesa de l’energia fornida pels
pesos i distribuir-la a intervals regulars
al péndol per mantenir-lo en oscil-lació constant. Les dues peces principáis
de l’escapament són la roda d’escapament i l’áncora. Hi ha innombrables
formes per a ambdues peces i del seu
disseny depén, en gran part, el bon
funcionament del rellotge.
L’escapament deis rellotges cata
lans té unes característiques particulars que no s’han trobat en cap més
lloc; per aixó se’l va batejar de manera
específica amb el nom d’ «escapament
catalá». Aixó es va esdevenir l’any
1958 a Pforzheim, en plena efervescéncia del descobriment deis rellotges
doméstics catalans, durant un congrés
de la societat alemanya Freunde Alter
Uhren.

RELLOTGE DE SANT JOAN DE LES ABADESSES SIGNAT PER BOVER.

que ens posaven a l’abast els colleccionistes a les reunions que hi hem
mantingut. També
hem
pogut
relacionar ells amb ells alguns deis
focus rellotgers que semblava que no
tenien cap connexió i adjudicar la
paternitat d’alguns rellotges que no
disposen de la inscripció acreditativa

de l’origen. Aquesta feixuga tasca no
l’hauríem poguda portar a terme sense
la valuosa col-laboració del professor
Eduard Farré, amb qui hem recorregut, els darrers anys, arxius públics i
col-leccions privados i hem discutit
durant hores sobre la paternitat i les
característiques de molts rellotges.

Els tallers de rellotgeria catalans
Tal com hem dit, els artesans
catalans que emprengueren la tasca de
fabricar rellotges no provenien de
l’ámbit de la rellotgeria, la qual no
tenia cap tradició al país, sino que eren
manyans, serrallers i panyetaires experts o relacionats amb la fabricació
de panys de clau o de panys d’armes,
branca, aquesta darrera, en qué
Catalunya era capdavantera.
En conjunt, el rellotge catalá del
segle XVIII tenia un disseny extern
més o menys actualitzat i, en canvi,
disposava d’una máquina de carac
terístiques més endarrerides, cosa
molt lógica, ja que van copiar i fer en
petit els rellotges de torre que tenien
ais campanars de la vila, el mecanisme
deis quals era molt anterior. El període
durant el qual tenim proves de la
continuitat en la fabricació está delimitat per la data més antiga, que és la
que presenta un rellotge procedent de
Mataré, que té gravat l’any 1721. El
gruix deis rellotges datats o que es
puguin datar amb cortes garandes
abasta des de 1750 fins a 1800, amb
una petita prolongació fins al primer
quart del segle XIX peí que fa a Moiá
i a Arenys. La indústria rellotgera
catalana está emmarcada en l’espai
per les localitats indicades al mapa i de
les quals s’ha trobat, almenys, un exemplar amb el nom gravat de cada una.
Aquests noms són, per ordre alfabétic:

/I renys
Vint-i-sis rellotges i dues esteres és

el que ha perviscut deis rellotgers
d’Arenys de Munt. Les firmes que
apareixen en aquests rellotges són les
de Feliu Roca i Cata (1720-1792) i
Francesc Roca i Tolrá (1748-1807),
membres d’una familia de rellotgers
que abasta cinc generacions, 1 inicia
dor deis quals fou un encepador de
Juneda que emigra a Arenys. També a
Arenys, Genis Fou signa un altre
rellotge. Probablement fou col-laborador de la familia Roca. Les dates que
apareixen ais rellotges d’Arenys van de
1775 a 1800.

Barcelona
Un sol rellotge hem trobat que
porti la signatura de Barcelona i el seu
autor, el rellotger Antoni Bou, devia

ser molt reconegut, perqué el 1770
l’Ajuntament de Santpedor el demaná
perqué inspeccionés el rellotge del
campanar de la vila. Per les característiques del rellotge doméstic de
Bou, es constitueix com un deis més
antics de la rellotgeria catalana de
l’época.
Centelles
A fináis del segle passat, el Museu
Episcopal de Vic va comprar una
esfera de rellotge incompleta que,
només per la seva presencia, permet
incorporar el nona de la vila de
Centelles al mapa rellotger catalá. A la
part superior és signada amb la
següent inscripció: «Josep Casanovas
me fecit Sentellas 1763.» Al moment

de signar aquest rellotge, el jove rellotger tenia al voltant de vint-i-quatre
anys.
Girón ella
Fins ara hem inventariat quinze
rellotges i dues esferes procedents de
Gironella, deis quals només sis tencn la
inscripció acreditativa de la vila de pro
cedencia. Els rellotgers que s’han pogut
documentar com a autors d’aquests
rellotges són Joan Puigferrat (c.16981753), que es creu que procedía d’Olost
del Lluqanés, i el seu fill Joan Puigferrat
i Riambau (c. 1736-1808).
Grácies a un gravat d’Alexandre de
Laborde publicat el 1807, hem pogut
recuperar un antic rellotge de Gi
ronella que havia funcionat a Permita

de Sant Dimes, de Montserrat, i el 3
de mar? de 1998, en nom de tots els
amants de la rellotgeria catalana, vam
teñir l’honor de lliurar a l’abat del
monestir aquesta pe?a tan important.

esferes signades a Mataré, encara que
també coneixem sis rellotges anónims
que, per les seves característiques,
podrien haver estat fets pels rellotgers
mataronins.

Igualada
Igualada és inclosa en aquest in
ventan amb quatre rellotges que han
sobreviscut al pas del temps. Entre uns
i altres tenen la signatura del rellotger
Antoni Ratera, el nom d’ Igualada, la
data de 1777 i els números de
fabricació 31 i 48. La familia Ratera va
teñir una forta relació amb la indústria
de les armes de foc. Francesc Ratera
(c. 1690-1752) consta com a pedrenyaler i serraller. Deis seus filis, Josep
Ratera i Torres (1730-1796) continua
l’ofici de pedrenyaler i el seu germá,
Antoni Ratera i Torres (1733-1786),
fou manya de jove i rellotger més tard.
El seu fill, Antoni Ratera i Bou (1769d. 1833), ja s’iniciá en l’ofici de rellotger
amb el pare i al seu document
matrimonial (1791), redactat en llatí, se
l’anomena «juvenem horologiorum
fabricum», jove constructor de rellotges.

Moiá
De la vila que més rellotges va
produir han sobreviscut trenta-quatre
rellotges mobles, tres esferes, dos re
llotges de sol i sis maquines de rellotge
de campanar. La majoria tenen gravat,
a més del nom de la vila, un número
de serie, el més alt deis quals és el 508,
i, en alguns casos, el nom de l’autor.
Els artesans de Moiá no tenien costum
de gravar-hi la data, la qual només
consta en alguns deis rellotges de
campanar. Els rellotgers responsables
d’una produccié tan gran foren Josep
Senesteva (c. 1735-1808), fill d’un
manya de Santpedor, i el seu aprenent, Francesc Crusat (1780-d. 1833),
que continua el taller a la mort del
mestre. Aquest també numerá la seva
produccié amb una serie diferent que,
de moment, arriba al número 114.

Manresa
Miquel Rosáis (c. 1740-d. 1780) i
Josep Rosáis (c. 1735-d.l794) són els
dos rellotgers que signaren els rellot
ges de Manresa, deis quals només ens
n’han arribat cinc, i una esfera i una
máquina. Eren germans, filis i néts de
ferrers i ells mateixos foren també
serrallers i ferrers de renom. El Museu
Comarcal de Manresa conserva un
d’aquests rellotges en bastant bon
estat, conjuntament amb altres rellot
ges d’Arenys, de Gironella i de Moiá.

Matará
En una rústica esfera de rellotge
exposada al Museu Comarcal de Ma
taré consta la data més antiga de totes
les que hem pogut constatar en els
rellotges doméstics catalans. Es
signada per Josep Balí de Mataré l’anv
1721 i procedeix del convent car
melita de Sant Josep. Josep Balí i
Bonany (c. 1690-1748), d’ofici manya
i pedrenyaler, a vint-i-set anys ja ocupa
la pla?a de rellotger municipal; li
succeí el seu fill, Josep Bali i Reniu
(1718-1786), que es dedica majoritáriament ais rellotges. Un altre rellotger
de Mataré fou Josep Saldari, autor
d’un rellotge que es pot considerar el
més luxós de la rellotgeria catalana de
l’época. En total, només han arribat
ais nostres dies un rellotge i dues

Olot
Set rellotges avalen la produccié
rellotgera d’Olot i els noms que apareixen a les esferes són: Joan Estorch i
Sargatal (1743-1797), Tomás, emparentat amb Estorch, i Homs, del qual
no sabem gairebe res més. Hi hague,
pero, a Olot, més famílies de rellot
gers: la de Francesc Vial i la deis
Planas: Matheu, Bcrnat i Francesc,
que es rellevaren durant tres generacions en el manteniment deis rellotges
municipals. Una estadística de cap a
l’any 1785 diu que a Olot hi havia
quatre empreses que es dedicaven a la
fabricació de rellotges.
Sant Joan de les Abadesses
En coneixem tretze rellotges, tres
esferes i una máquina i s’ha pogut
identificar els rellotgers que els feren:
Jaume Bover (c. 1700-a. 1771), que era
un manya i panyetaire de Ripoll que es
casá i s’establi a Sant Joan de les
Abadesses el 1721. Treballá de re
llotger, com els seus dos filis, Jaume
(c.1746-1812) i Pere (1742-1799),
que consten ais documents com a
panyetaires i rellotgers, amb que es
ratifica una vegada més l’estreta
relació que hi va haver entre la
rellotgeria i la indústria armera.

Terrassa
El rellotger Miquel Pou, de Terras

sa, signá una esfera que és l’única
mostra que tenim de la rellotgeria del
segle XVIII en aquesta important vila.
En aquests moments només tenim
iniciada la recerca sobre els rellotgers
de Terrassa.

I7c
Una sola esfera de rellotge és l’únic
testimoniatge que permet incorporar
la ciutat de Vic al nostre inventari de
rellotges catalans. El número 92 que
apareix gravat en aquesta esfera ha
estat motiu de controversia, ja que hi
ha les opinions que podría tractar-se
de la data de fabricació abreujada
(1792) o del número de serie dins deis
fabricáis al taller de Vic (num. 92). A
l’época, treballaren a Vic diversos
rellotgers: Josep Cominals (1740),
Francesc Coll (1782), Lloren? Lúea
(1785), Anatuel Malpó (1789) i Lluís
Bartolomé Agón (1800).
Tenim dones tres localitats de les
quals en aquests moments només es
coneix una sola esfera (Centelles, Ter
rassa i Vic), per la qual cosa esperem que
en un futur proper puguin surtir noves
sorpreses.<

En la mort de Ted Hughes
per

Marta Pessarrodona

destruir un diari de Plath i, per a
uan a la segona meitat de ge
adobar-ho, dir al món que ho havia
ner de 1998 esclatava la bom
fet. Blasme internacional que va arribar
ba literaria que ha estat la
extrems groteses i de gust execrable,
publicació de Birthday Letters de aTed
com
esborrar el gentilici Hughes de la
Hughes (Edward James Hughes,
tomba
on reposen les despulles de la poe
Mytholmroyd, 1930) se’m confirmata.
Definitivament,
Ted Hughes ocuven les pitjors sospites, que m havia
pava
un
terrible
lloc
d’honor en el
avancat la setmana anterior Dotis
panteó deis marits —millor dit, ho
Lessing a Londres: el Poeta Llorejat
nres— abominables (juntament amb
británic en curs, deien, estava greuMiddleton Murry, marit de ICatherine
ment malalt. Perqué, per a bé i per a
Mansfield, i, en ocasions, Leonard
mal (básicament per a ell), la figura de
Woolf,
per part de Virginia). Tampoc
Hughes és indestriable del seu piimei
Hughes
no va gosar explicar ais seus
matrimoni amb la poeta americana
dos
filis,
fins al cap de molts anys,
Sylvia Plath (1930-1963), i el volum
quan
ja
ho
devien saber per d’altres
Birthday Letters' assenyalava la prime
fonts,
la
mena
de mort de la seva
ra ocasió en qué Hughes explicava el
rnare.
Diuen
que
Frieda Hughes, a
seu costat de la historia, al cap de més
cada
nova
biografía
sobre Sylvia Plath,
de trenta anys d’ésser explicada per
es
refugia
al
desert
d
’Austrália, mentre
altri, generalment sota una llum
que el seu germá Nicholas fa anys que
desfavorable (per a no dir envei inada)
ha fixat la residéncia a Alaska. Frieda
envers ell. A Birthdcty Lettets^ Hughes
confessa que no va poder llegir l’obra
ens explica en vers des del moment
de la seva mare fins haver ultrapassat
que va conéixer aquella jove promesa
l’edat en qué ella es va llevar la vida.
de l’altre costat de l’Atlántic (ell ho eia
Sense comentaris.
del nostre costat), fins al casament, el
Ja es pot comprendre que tot plenaixement deis filis, 1 abandonamcnt
gat,
en certa manera, ha obscurit la
(per part d’ell) i el posterior suicidi
brillantor
d’un poeta brillant i obscur,
d’ella. És a dir, quan ella —-Sylvia
valgui
la
redundancia.
Perqué des de
Plath— va ficar el cap al forn de gas
la
publicació
del
seu
primer
volum,
del mite, segons que ha escrit en un
Hawk in the Rain (1957), Ted Hughes
poema una compatriota seva, Etica
va cridar l’atenció, tant peí fons com
Jong. Una historia certament trágica,
per la forma. Entre nosaltres, Gabriel
reblada peí posterior suicidi d’Asia
Ferrater deia que l’havia comenpat a
Wevill, la dona ais brapos de la qual ell
entendre a partir del moment en qué
s’havia relugiat, una escriptora també,
va
saber que entre els seus estudis hi
que es va acompanyar (1969), en la
constaven
les ciéncies naturals, perqué
cita amb el veatsia Déu Salvatge, amb
segurament
és el primer poeta anglés
la filia de dos anys fruit d’aquella unió.
després
de
Marvell
per a qui la natura,
Emblemáticament, la coberta de l’oriels
animáis
que
la
poblen, és tema
ginal de Birthday Letters es basa en
poétic
per
a
explicar-nos,
com tot
una pintura de Frieda Hughes, la lilla
poeta,
el
món
en
qué
vivim
i el lloc
del matrimoni deis dos brillants poe
que
hi
ocupa
l
’
ésser
huma.
Peí
que fa
tes —Plath i Hughes—, que, com el
a
la
forma,
Hughes
incorporava
la
fill, Nicholas, Hughes va intentar
tradició
«bardica»,
d
’
antiga
arrel
celta,
protegir de l’«amarga fama», per a dirla qual cosa li procura una creenqa en
ho amb mots de l’Akhmátova, de la
el poder naágic de la poesía i un
seva mare. 'Iant, que fins i tot li va leí

Q

respecte per la natura, no tan sois en la
seva obra, sino també en la militáncia ¡
ecologista deis seus darrers anys i en la
práctica de la pesca al que en un
poema anomenava «Devon Riviera»,2
bo i considerant que fins i tot el cáncer
que l’ha matat era producto de la
contaminació en la qual vivim en el
món dit occidental.
Entre Hawk in the Rain i Birthday
Letters hi ha catorze volums de poesía,
més Collected Poems, en l’obra que
llega Ted Hughes, a part de les seves
versions teatrals com Bodas de sangre
de García Lorca i la Ledra de Racine,
ais escenaris de Londres aquell 28 de
gener en qué Hughes es va trobar amb
la Desconeguda foixiana, entre d’al
tres versions. També és notable la
producció del poeta per ais lectors
més joves, els seus assaigs i, molt
especialment, els seus Ovid's Tales
(1997), basats en les Metamorfosis del
poeta del Ponto. Llibre premiat (com
també es va premiar el seu Birthday
Letters) per a un autor més blasmat
que no pas honorat.
Hem comenqat anecdóticament, a
desgrat que parlar de la mort d’un
poeta no és mai una anécdota, ans una
trista constatació que, d’ara endavant,
tan sois tindrem els seus llibres. L’anécdota incloia la narradora Doris
Lessing, una amiga seva, que no es
cansa de repetir —en especial en la
seva autobiografía— que el mal del
nostre segle XX ja ve de la Gran
Guerra, de la qual el seu pare —i el de
Hughes— eren supervivents. Supervi
vencia (mentre per aquí s’enriquien
els fabricants del téxtil, vestint aquells
soldáis) que potser expliqui la tenebror de molts del poemes de Hughes.
Una tenebror reblada per una historia
juvenil que havia de ser un conte de
fades: el seu casament amb Sylvia
Plath.Ted Hughes, els divuit mesos de
malaltia fatal, no tan sois va publicar el

volum esmentat, Birthday Letters, sino
que va concedir algunes entrevistes,
cosa que generalment no feia. També
va publicar a la premsa un poema
escrit al cap de pocs mesos del suicidi
de la seva muller, «The offers»,5 en qué
relata un encontré amb ella al metro
de Londres. Poeta Llorejat británic
des de 1984, també va aixecar-se del
Hit per recollir una alta distinció que li
concedía la seva reina, Elisabet II,
mentre romania en familia quan tin
gué lloc un recital públic en el qual
havia d’intervenir. Segurament, el
record de tantes vegades en qué públicament l’havien fet callar, de tantes
vegades en qué els seus nous llibres
eren prohibits en algunes llibreries, hi
tenia alguna cosa a veure. Seamus
Heaney, el Nobel irlandés, l’honorava
en un poema que encara va poder
llegir, «On a NewWork in the English
Tongue»,1 mentre que Andrew Motion
—probable successor seu en l’honorí-

fic carree de Poeta Llorejat— també
ho feia, ja en la memoria.5 Tots dos
poetes, com Doris Lessing i d’altres,
eren amics d’aquest original poeta que
va haver de viure amb una fama molt
amarga. ♦

Obra poética*
Hawk in the Rain, 1957.
Lupercal, 1960.
Wfcwi, 1967.
Crow, 1975.
Cave Birds, 1975.
Season Song, 1976.
Gaudete, 1977.
Remains of Elmet, 1979.
Moortown Diary, 1989.
Earth Nuni, 1979.
Flowers ai id Insects, 1986.
That is tiie Truth, 1984.
River, 1983.
Woolfwatching, 1989.
Rain Charni and the Duchy, 1992.

1. Vegeu el nostre article al diari «Avui», 21-1-1998.
2. El poema de Ted Hughes, «Two Views of the
Devon Riviera», es va publicar al diari «The
Sunday Times», 5-VII-1998, i no sabem que formi
part de cap de les colleccions de l'autor.
3. «The Times», 18-X-1998.
4. «The Sunday Times», 11-X-1998.
5. «In Memory of Ted Hughes», a «The Sunday
Times», 22-XI-1998.
* En catalá hi ha el volum L'home de ferro (1993). Hi
ha en curs de publicació (Edicions 62) Bírthc/ay
Letters.
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MATERIALS, VOLUM VIH. MEMÓRIES DE MISSIONS DE RECERCA
per Joan Just-Josep Roma; Joan Amades; Baltasar Samper
A cura de Josep Massot i Muntaner

Edició de les memóries fetes per encárrec de l'Obra del Can^oner Popular de
Catalunya entre el 1927 i el 1929 a tota una colla de poblcs de Catalunya
-especialment de música instrumental-, a Castelló, a Mallorca i a Menorca.
Acompanyada d'una selecció de les melodies que hi foren recollides i d'un
interessant recull de fotografíes de l'época.

z

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiás Marc 92-98 int. - Fax 93 247 35 94 - E-mail: pamsa@mx2.redestb.es 08013 Barcelona Distribució: L’Arc de Berá, Centre Difusor (TEdicions Catalanes.
Comandes i administració:Polígon Montigalá, Bélgica, 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08 - Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona

LA PUNTA DEL LLAPIS

I TANMATEIX...

DE TRASCANTÓ

Literatura instantánia

Revolta i rebel-lió

La patria de l’escriptor

ue la llengua és la pátria de
legim al Fabra que «rebel-lar-se
n dard enverinat d'un francl'escriptor és un axioma, gaiés
refusar
l'obediéncia
d'una
tirador expert i sagaq o el
,rebé un dogma tan indiscu
autoritat
legítima»,
i
defineix
la
vertigen que provoquen les pa
tible com que el Barga és més que un
raules enginyoses davant el penya- revolta com a «acció de revoltar-se».
club o que una imatge val més que
I
tanmateix...,
la
revolta
no
sempre
seqat quotidiá: així és el taranná de
mil paraules. Jo mateix ho he manderiva
en
rebel-lió.
En
la
literatura
en
l'aforisme. Aquesttipus de literatura,
tingut en alguna entrevista i, després
tenim
alguns
exemples
tan
alligoanomenada gnómica, preferesc de
d'haver-ho dit, m'ha quedat el regust
nadors com la novel-la de Josep
nominar-la instantánia. És un genere
del dubte i la mcomoditat d'haverPous
i
Pagés,
La
revolta,
que
he
que navega entre diferents aigües i
me acollit a un tópic cómode i socialrellegit
aquest
estiu.
El
vell
Gori
corrents de la tipología textual.
ment benvist.
Mistaire és «l'homme revolté» de
Aquesta mena de literatura d'idees,
D'entrada confesso que la paraula
Camus
dins
un
marc
catalá
i
una
pero, posseeix una llarga tradició:
pátria no em fa gens de grácia. I
época
concreta,
tan
admirablement
tan sois cal recordar Adagiorum
encara menys patriótic, un adjectiu
descrita que entronca perfectament
Chiliades d'Erasme de Rotterdam,
flamíger de connotacions angunioamb
el
combat
d'avui
entre
la
les Máximes de Frangois de la
ses. Si entenem com a pátria la térra
dignitat humana i aquells que la
Rochefoucauld o les Pensées de
deis pares o, en un sentit més ampie,
conculquen.
L'home
revoltat,
vell,
Chamfort, les reflexions de Tel quel
la nació, em sembla que la pátria de
pobre
i
sol,
en
surt
victoriós
perqué
de Paúl Valéry o, ja a casa nostra, els
l'escriptor és la literatura. L'escriptor
tots
els
poders
de
l'Estat
per
Consells, proverbís i insoléncies de
es forma en la vida propia i en la vida
encorrar-lo
no
han
pogut
ni
tan
sois
Joan Fuster.
deis llibres, s'alimenta de vida i de
amansir-lo. Un altre personatge de
L'aforisme és un tipus de text
literatura, viu en la vida i en la creanovel-la, El senyor Casmurro de
concís que no necessita cap argu
ció literaria. De fet, tota la creació
Machado
de
Assis,
és
l'exemple
mentado, que amaga, en la major
artística és una pátria comuna de la
oposat, una vida malmesa per
part deis casos, un ideal de saviesa o
humanitat. És alió tan repetit pero
l'obediéncia no imposada, que
una reflexió ética o estética. Uns
tan cert de la universalitat deis llenconvertirá
Lintel
•
ligent
i
sensible
Bemicroassaigs, que podríem caracte
guatges artístics. Com a escriptor,
tinho en una persona sense identitat,
rizar per la brevetat, la rotunditat
em considero tan compatriota deis
a la mercé deis capricis, l'ambició,
lapidaria, l'economia expressiva, la
meus companys de l'Associació d'Esl'astúcia
d'una
mare
«perfecta»
i
paradoxa, la ironía, l'antítesi, el mot
criptors en Llengua Catalana, com
carismática.
Editada
per
Quaderns
esmolat i la metáfora incisiva, depe
deis autors catalans d'expressió cas
Crema en una espléndida versió
nen sobretot del taranná del creador.
tellana, com d'un poeta senegalés o
catalana
de
Xavier
Pámies,
es
llegeix
En aquesta mena de génere, I estil
un guionista australiá. Tiñe la percepavui com una invocació subtil a la
de l'escriptor és, potser més que en
ció que ens uneix la literatura, que
revolta.
La
novel-la
de
Pous
i
Pagés,
altres ocasions, determinant.
habitem el mateix territori, la mareeditada el 1988, inclou, a tall de
Després, cada creador té el seu
teixa
pátria si es vol dir així.
próleg, un escrit de Caries Riba que
punt de vista, ben particular. Cató
I la llengua, dones? Qué és la llen
en
valora
l'esperit
de
revolta,
no
sois
per exemple, en té molt ciar el
gua per a un escriptor? Jo no em sé
del personatge Gori Mistaire, sino
taranná: didáctic, gairebé d oracle:
imaginar un escriptor que no estigui
del novel-lista que el va crear assu«si et desvetlles per viure sáviament,
fascinat per la seva llengua i que no
mint-ne
el
risc,
com
l'havia
assumit
escolta'm i assabenta't de com viure
s'enamori de les paraules, especialamb els articles a «El Poblé Catalá»
dia rere dia: vine amb mi, i aprén»,
ment els poetes, que són els grans
que li van costar un procés i una
Tolstoi posseeix una óptica ben
munyidors de l'idioma. Les llengües
condemna,
que
l'escriptor
«aprofitá
diferent quan apunta que és més
tenen corall i tenen esculls, tenen or
per
a
recollir
les
seves
experiéncies
fácil escriure deu volums de principis
i tenen ganga. Escriure és viatjar al
de pres i també moltes dades intefilosófics que posar en práctica un de
dedins del llenguatge. Pero l'enressants
per
ais
historiadors
d'aquell
sol d'aquests principis; Giovanni
tranya de l'idioma rau en l'entranya
térbol període. I quan la gran
Macchia fa un dibuix incisiu: «Petits i
mateixa deis parlants, una entranya
tragédia que esquinqá Espanya en
laboriosos treballs d'orfebreria en els
individual i col-lectiva.
1936, allunyat del periodisme i de la
quals l'aspresa i la severitat es con
Per aixó entenc la llengua com un fet
propaganda política, pero no inhibit
densen en una espécie de lluminosa
constitucional, una anatomía regida
ni indiferent, es prodiga encara en
bellesa que els rescata de la seua
per les liéis de l'heréncia i adaptada al
una múltiple tasca de reconstrucció».
inutilitat.»
medí. De la mateixa manera que
Un exemple de compromís intel-lecMés que un conjunt de certeses, els
naixem morenos, amb ulls verds i amb
tual
amb «esprit de revolte», com ha
aforismes, el que tan és qüestionar les
els peus plans, el llenguatge ens creix
definit Julia Kristeva el tret essencial
certeses vigents. Una espécie de desal molí deis ossos sense que nosaltres
de l'home i la dona de progrés.
mitificació d'aquella veritat ampul-losa i
—en termes generáis— decidim per
Revoltada visqué la nostra Mariaabsoluta que la societat ens ven consquina llengua volem ser possei'ts. I, de
Mercé Margal, «tres voltes rebel»,
tantment. Cada adagi, cada sentencia,
la mateixa manera que eduquem el
com s'autoproclamá. En el recull
cada aforisme és fidel al seu moment i
sistema nervios i enfortim la mus
Desglac li llegim un poema que
conté, en tot cas, la veritat d un esser
culatura, eduquem i enfortim els nerrecorda la revolta de Job des de la fe:
huma. L'autor, com un déu, sospesa els
vis
i els múseuls del llenguatge. Jo
«Pare esparver que em sotqes des del
objectes i ens diu la convicció del seu
veig la llengua com f'ADN de
cel / ¡ em cites en el regne del teu nom
sobrepés. Sense miraments, radical,
l'escriptor, l'ADN de l'ánima.4
/ em petrifica la teva voluntat / que es
rotund, a boca de canó.<
fa en la térra com es fa al cel.»4>
RAMON SOLSONA
TERESA PÁMIES
JOSEP BALLESTER
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BIBLIOTECA
N O V E T A T

Simbolisme
i salut
LLUÍS DUCH

Introclucció general a tina
Antropología de la vida qnotidiana
que l’autor, en col-laboracio amb
Joan-Carles Mélieh, escriura i
publicara en els propers anys.
Analisi de les arrels
antropológiques de ¡a simbolització
humana i de la situació de l’home
en aquest món com a subjectc de
processos guaridors o
d’emmalaltimcnt d’acord amb la
utilització bona o mancada de la
seva capacitar simlwlica.
Al TRES l.LIBRES DE L’AUTOR:
Antropología de la religio
(Biblioteca Serta d’Or, 177)
Mite i cultura
(Biblioteca Seria d’Or, 154)
Mite i interpretació
(Biblioteca Serta d’Or, 161)
l.’enigma del temps (Saurí, 137)
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Atkinson (GB): «La pobresa és a les nostres mans»
Atkinson. Hom ens diu: «El progrés
llá on l'aparició de les liéis de
técnic i la mundialització suprimirán
beneficencia per a combatre la
cada vegada més les feines no
pobresa s'avanqá a d’altres
la desocupado gravará
paTsos, és a dir, la Gran Bretanya, qualificades;
hi
els pressupostos públics, la base
ha ara un deis especiantes més
fiscal deis quals s'estreny alhora que
conspicus sobre la pobresa: Tony
la concurrencia entre estats limita les
Atkinson. Director del Nuffield Colpossibilitats de recaptació; l'estatlege d'Oxford, és autor de diverses
providéncia ja no podrá ésser fiobres sobre l'economia i la pobresa.
nanqat i la pobresa esdevindrá un
Un deis índexs de desigualtat deis
tret permanent de les economies
ingressos que és utilitzat per a
riques.»
estudiar l'evolució global de llur disTot plegat és basat en hipótesis
persió en un país porta el seu nom:
refutables, segons Atkinson. Cal
¡'indicador d'Atkinson.
considerar com reaccionará l'oferta
Fa pocs mesos ha participat al
de feina davant les noves situacions,
col-loqui «L'economia mundial 1978de la mateixa manera que els anys
1998-2018», organitzat a París peí
seixanta, amb la revolució informá
Centre d'Etudes Prospectives et
tica, calgué Hogar persones que mai
d'lnformations Internationales, del
no havien vist un ordinador. A les
govern francés, i «Le Monde». Hi ha
empreses, el fet que s'hagi reduít el
tractat de la pobresa a Europa;
treball per augmentar-hi la producespecialment, les seves perspectives.
tivitat fa que calgui pensar també en
Fa vint anys ningú no preveía que el
llur responsabilitat social. D'altra
nombre deis sense feina aug
banda, la política monetária d'Eumentaría dramáticament al nostre
ropa, que només tindrá en compte
continent; cosa que, lógicament,
l'estabilitat deis preus, pero no
també havia d'afectar el nombre de
l'ocupació, carregará sobre els estats
pobres. «Si hom ens hagués dit el
el problema deis sense feina i deis
1978 que Europa, en vint anys, veuria
pobres; si redueixen la despesa
doblar les seves taxes de deso
social, la miséria pot augmentar.
cupado i que els anys noranta hi
«A ¡'avenir, l'evolució de la pobresa
hauria una austeritat pressupostária
a Europa és a les nostres mans.»
general, jo hi hauria predit un creiAtkinson indica així que tot depén
xement sensible de la pobresa. En
del govern que elegim. Perqué
efecte, aleshores, sobre la base de
Europa ha d'acarar, i intentar resol¡'experiencia deis anys trenta, havia
dre, tres grans reptes. El primer, la
calculat que el doblament de la
relació entre Europa i la resta del
desocupado conduía a un augment
món. Malgrat la gran crisi originada a
de la pobresa de més del 40%.»
Asia, Europa hauria de participar
Pero no ha estat aquest el resultat a
activament en un món obert, en el
qué s'ha arribat. «M'he equivocat»,
qual la pobresa encara és molt més
diu Atkinson: «La situació, grades a
greu. El segon repte és veure si cada
l'acció de l'estat-providéncia i a la
país europeu ha de tractar la pobresa
solidaritat familiar, al cap i a la fi no
independentment deis altres, o bé
és tan inquietant.» A Franca, per
fer-ne
una responsabilitat conjunta.
exemple, el RMI (ingrés mínim
Per exemple, suprimint els ajuts
d'inserció) i la revalorado de les
regionals i convertint-los en progra
jubilacions han permés de mantenir
mes d'ajut a les persones pobres.
relativament estable la taxa de
El tercer repte és el de procurar
pobresa entre 1975 i 1994. Atkinson
integrar les dimensions socials i les
és l’autor d'un report per al primer
económiques d'Europa, totes dues
ministre Lionel Jospin, intitulat
amb la mateixa dignitat. El sofriment
«Pobresa i exclusió.»
social no ha d'ésser la contrapartida
Al contrari, a la Gran Bretanya de
del creixement económic, diu Tony
mitjan anys vuitanta, la política del
Atkinson. La segona no ha d'implicar
govern conservador de la senyora
necessáriament la primera.
Thatcher hi ha provocat una torta
Una política social realista no pot
alga de la pobresa. A Alemanya,
ésser
escombrada per les raons d'un
l'increment de la pobresa ha estat
racionalisme económic dubtós. Cada
relativament petit, malgrat la reudia esdevindrá més necessária.>
nificació. A Italia, també ha crescut
en comenqar els anys vuitanta, pero
de manera provisoria.
No és veritat, dones, que hi ha
forces ineluctables que ens ultrapasJOSEP M. MUNTANER I PASQUAL
, sen i que no podem triar, diu

A

Gabriel Janer Manila
O LA MIRADA COM A PROBLEMA
per

Sebastiá Alzamora

a temps que tiñe la sensació, quan pens en Gabriel Janer Manila, quan llegesc Gabriel
Janer Manila, quan parí amb Gabriel Janer Manila, de teñir en marxa, amb aquest algaidí
del 1940, una conversa oberta que ve de bastants anys enrere i que vol projectar-se
encara molts anys endavant. La conversa va encetar-se amb la lectura, per part d'un al-lo
llucmaiorer de deu o onze anys escassos que també vaig ser jo, d'un parell de llibres
presumptament infantils i juvenils (El reí Gaspar, La serpentina), que em van commoure d'una
manera clara i fonda. Va continuar, la conversa, amb l'assimilació, ara per part de l'adolescent
que també vaig ser, d'una vasta obra novel-lística que anava des de la for$a bruta i seductora
de titols com L'abisme, El silenci, La capitulado, Han plogut panteres o Els alicorns fins a la
sofisticació admirable d'Angeli musicanti, Els rius de Babilonia o La dama de les boires. I va
acabar assentant-se definitivament, a manera de constant biográfica, amb el coneixement
personal del novel-lista i la incorporació del seu nom a la nómina, sempre curta, deis amics.
D'aixó n'hi ha un testimoniatge publicat: un Ilibre conjunt encarregat per l'editor Lleonard
Munta'ner (Gabriel Janer Manila. L'escriptura del foc n'és el títol) i que es com un extracte
d'aquesta llarga conversa de tants anys, en el qual es passa revista a diversos avatars,
circumstáncies i aspectes de la biografía vital i literaria del novel-lista.

F

a vida sempre continua, tanmateix, i ara en Gabriel Janer
Manila i jo ens trobam a l’Espai
Mallorca, a Barcelona, amb el propósit
de mantenir una altra xerrada d encárrec (aquesta que ara llegireu trans
crita), la qual cosa ens obliga, com a
minina, a fer un cop d’ull a la seva
actualitat, diguem-ne efervescent, com
a creador. Aquesta efervescencia és
donada pcls quatre últirns titols que ha
publicat des del 1992 cap aquí: quatie
novel-les conegudcs com a AzwAs
d'orquidies, Lhtna creixent sobre el
Tdmesi, La vida, tan obscura i Lis
lardáis incendiats, que el personal lec
tor ha coincidit a assenyalar com una
tetralogía, o un cicle en curs, un mosaic en definitiva, sobre diversos
moments i problemes d aquest segle
XX que ja se’ns va extingint i que
sembla que encara és capa? de donar
el millor de si mateix com a materia
literaria, atesa la inesgotable com__Bé —respon el novel-lista—, jo di
plexitat de les seves paradoxes, tragéría que ja hi ha precedents en altres
dies i dialéctiques diverses. Així dones,
novel-les nieves, com aia £7s Hits de Ba
és potser ingenu, i tanmateix lícit,
bilonia, que és una obra que ja apunta
preguntar-se pcls condicionants, pels
cap aquí, ja obre el carní cap a aquest
fets que determinen un escriptoi a
bloc que són les quatre últimes no
prendre la decisió d’envestir un provel-les. El que m’ha rnogut a escriure-les
jecte narratiu com el que configuren
ha estat la voluntar de fer una represen
els titols d’en Gabriel Janer abans
tació del meu temps, una representació
esmentats.

L

de la Mallorca del se
gle XX, i fer-la a partir
de la meva mirada
actual. Per aixó és
necessari parlar de
representació: és molt
diferent representar una
realitat que fotografiar
la, i jo el que vull fer és
representar-la. I com
que el material escollit
és molt ampli i dona
moltíssim de lloc,
aleshores aquesta re
presentació s’ha estés
al llarg de quatre
obres, i pot continuar
estenent-se cap a d’altres. Per altra banda, jo
sóc un escriptor d’obsessions, un convencut
que, de fet, els escriptors sempre anana donant voltes a uns mateixos temes, uns mateixos fets,
inquietuds i idees que ens han marcat
i que no podern negligir al moment de
construir les nostres obres.
És cert, li dic, que hi ha la llavor
escampada d’aquestes quatre últimes
novel-les tot al llarg de l’obra anterior
de Gabriel Janer Manila. Tot i aixó, no
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deixa d’haver-hi alguns trets definitoris que les aillen de la resta i els atorguen una identitat decididament
propia. Els personatges, per exemple.
Les novel-íes d’aquest cicle de la
Mallorca del segle XX són protagonitzades per una mena de personatges
terriblement torturáis, amb un món
interior progressivament complicat,
carregat fins i tot, que els ultrapassa i
els sitúa en una condició sovint trá
gica.
—Són personatges límit —afirma el
seu creador—. Personatges que es
mouen i actúen i s’enfronten amb
situacions que están en el límit de
moltes coses: del món moral, del món
intel-lectual, del concepte de normalitat... Són així perqué cree que la
meva representació, aquesta represen
tació de la qual et parlava, necessita
que siguin així. Ja he dit que no m’in
teressa dibuixar cap imatge fotográfica
de la realitat, sino una imatge que
siguí meva, que sigui propia. I ales
hores em cal anar cap ais limits, cap
ais marges, i és quan sorgeixen aquests
personatges tan complexos, que están
fets per un procés d’acumulació i un
altre, immediat, de matisació, i que em
permeten subratllar, accentuar, deter
mináis aspectes d’aquesta realitat que
vull construir. El que vull que el lector
vegi és el mirall: un mirall que, en ser
situat davant d’aquest món, ha
embogit a causa del desconcert. Per
altra banda, tampoc no teñe la vanitat
de pensar que la realitat objectiva sigui
més simple.
—Fins a quin punt, pero, aquests
personatges límit retraten personatges
de la vida real?
—Al principi aixo ho feia potsei
amb més freqüéncia. I, fms i tot més
procés de creació, hi ha dues coses
recentment, el punt de partida d Els
básiques que s’entrecreuen: la capajardins incendiáis me’l va donai una
citat de fabulació i la capacitat de
historia que li va passar a un amic
representació, que depén directament
meu, que rebia de nit les telefonades
del filtre de la propia subjectivitat.
d’una antiga amant, amb qui feia més
de deu anys que no
Hi ha un aspecto
es veien, i que de
de tota l’obra de
«És molt diferent
sobte es tornava a
Gabriel Janer Mani
posar en contacte
la que posa espe"representar" una
amb ell per explicar-li
cialment en eviden
una serie de problerealitat que
cia aquesta última
mes bastant pinto
i és el tracta"fotografiar-la", i jo frase,
rescos. Aixó em va
ment que hi fa de la
donar la cél-lula ini
historia. Un tractael que vull fer és
cial de l’argument, i
ment gairebé cona partir d’aqui vaig
representar-la.»
traposat al que s’ha
anar fabulant. Per
anat imposant com
qué sempre, en el

a més ortodox i habitual: en les obres
de Gabriel Janer, la historia mai no
assumeix el protagonisme del relat, i la
minuciositat documental aconscgueix
conciliar-se amb un afany de mani
pulado, de fabulació, que és capa? de
fer saltar el text, en poques radies,
d’un context espaciotemporal perfectament recognoscible i contrastable a
un ámbit de fantasía del tot autosuficient. Es tracta d’un altre límit: el
límit de la versemblanqa, que a en
Gabriel Janer li agrada de recorrer,
obra a obra, amb passa de funámbul.
Molt per davant deis fets histo
ries, a mi el que m’interessa d’explicar
són els conflictes humans. Jo no
sabría, ni voldria, fer aquesta mena de

L’ESPIGA
NOVETAT

«En el procés de creació, hi ha dues coses
básiques que s'entrecreuen: la capacitat de
fabulació i la capacitat de representació, que
depén directament del filtre de la propia
subjectivitat.»

novel-la histórica que s’usa d’un temps
cap aquí, en qué els personatges i el
seu drama només són un pretext per a
fer una exposició, diguem-ne amena,
d’una época concreta més o manco
remota. Per a mi, la historia és un teló
de fons, un paisatge, una atmosfera. Sí
que faig una feina de documentació bas-

DE L’AMANT
RAMON PALOL I CURTO
"L'amant esdevé silenci i se sent
endut per la torca de I'Amor, resten
les páranles espigolades, resten
gestos cada vegada més senzills i
tenues, resta un somriure de joia,
resta una mirada pura, resta un cor
encalmat vessant amor, resta per
sempre l'amant en els bracos
amorosos de l'Estimat, Amor infinit
que abraca tots els éssers, filis els
més petits i amb delicada cura els
retorna, un a un i amb plena
comunió de tots amb tots, a
l'Amant que des de sempre els
espera per fer-los viure en el goig
sense fi del sen Amor."
Dakkers ríroi.s ni: i ,\ coi -inecio:
Pere Pradera Marcet,
L'Evangeli llegit des de Caritas.
Evangelista Vilanova,
Per a un itinerari cristiá.
Moviment de les famílies de Natzaret,
“Si no canvieu i no us feu com els
infants...” (Mt 1<S, 3)
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tant minuciosa, quan el que vull és
donar la impressió que alió que explic
és localitzable en un moment
determinat del temps. Pero aixó no
són més que virgueries d’estil. Perqué
en realitat les meves novel-les sempre
parlen del present: poden estar am
bientados cinquanta, setanta o cent

cinquanta anys enrere, pero tanmateix
sempre parlen del present, i están
escrites amb la mirada de l’home que
sóc jo ara, en aquell mateix moment
d’asseure’m a escriure.

Fent recompte, aquesta tetralogía
oberta que ha ofert Gabriel Janer els
anys noranta ha tocat
des del selecto i
exclusiu món turístic
de la Mallorca de
preguerra fins al molt
groller boom del turisme de la segona meitat deis anys seixanta,
passant per la Repú
blica, la guerra civil
espanyola o la segona
guerra mundial. Li
pregunt, al novel-lis
ta, si li queda encara
algún tema pendent,
algún llast d’aquest
segle al qual vulgui
aproximar-se en les
seves obres per venir.
—No, no ben bé.
Estic treballant en la
meva próxima novella, que segurament (i
dic segurament per
qué sempre acab
incomplint el que ara
diré) seria l’última
d’aquest cicle que es
va iniciar amb Paradis
d’orquídies. I, curiosament, seria la manera
de tancar-lo tornant
al principi, perqué
aquesta torna a fixarse en la República i en la guerra civil,
igual que ParadA... Tenia, pero, la sensació que tal vegada em faltava alguna
cosa per dir, sobre el món que he anat
recreant amb aqüestes obres. I probablement per aixó se m’ha acabat imposant, de tres o quatre projectes que
em volten peí cap, aquest en concret.

Tornem al món tortuós, a les galeries subterránies, cavernoses, que
configuren el carácter deis personatges
de Gabriel .Tañer Manila. Aquest és un
novel-lista a qui han retrct, algún cop,
un gust excessiu pels cops d’efecte, per
una certa truculencia, una certa imatgeria a mig camí entre el decadentisme
i l’humor negre deis surrealistes. Hi
deu haver qui ho vegi com un defecte,
pero jo ho veig com una virtut: un
narrador capac de controlar, amb una
seguretat brillant, un material que en
mans de molts altres esdevindria del
tot incontrolable. I de fer-ho amb
molta ironia. El problema, pens, és
que avui tothom es pren a si mateix
massa seriosament, fins i tot com a
lectors.
—Sí, a mi em fa una gracia especial,
aixó de jugar amb aquesta casta d’efectes. En E/s jardins incendiáis hi ha
una frase que molta gent m’ha comentat, perqué els ha espantat una
mica. Diu: «La suor deis morts fa la
mateixa olor que l’esperma.» Es tracta
de combinar elements inesperats, a fi
de cercar un efecto de sorpresa que
pot derivar en commoció, trasbalsament, o provocació directa. Es una
herencia clarament surrealista, aixo: jo
cree que, primer de tot, els surrealistes
eren sorpresa. I, a mi, el que
m’agradaría aconseguir amb les meves
obres és commoure el lector, i
commoure’l a diversos nivells: no tan
sois per la cornprensió intel-lectual del
text, sino també per les sensacions que
produeixi. Si jo pogués incorporar
olors, o perfums, o pudors, ais meus
llibres pots estar segur que ho faria.

Les novel-les de Gabriel Janer
Manila passen sempre a Mallorca. Les
seves trames poden ser fácilment
viatgeres, poden reflcctir un anhel de
viatjar cap a l’insolit, poden recórrei
tot Europa i fer mil voltes arreu del
món, pero sempre acaben anat o
venint o tornant, enclavant les arrels
en qualsevol cas, a Mallorca. «Aixo és
totalment
deliberat», afirma
el
novel-lista, i afegeix: «És que m’agrada
que les meves obres respirin Mediterránia, que tinguin aquesta sensualitat, aquest atavismo.» Encara que
amb certs matisos, que fautor exposa
amb sentit de l’humor: «Un amic em
deia una vegada que a les meves
novel-les sempre hi plou. Es cert.
Supós que és una manera de
compensar aquesta sequera que sem
pre pateixen les illes mediterránies.»

precedents estétics, des del gust //» d»
siécle pels jocs d’aparicions i desaparicions que practicava el decadentisme
postromántic fins al grotesc de les
pel-lícules de Fellini.
—Fellini, i tant. Jo abans et parlava
de mediterraneitat i tu ara em parles
de Fellini: tot forma part d’una ma
teixa cosa. I molts més italians
d’aquella época: Visconti, per exemple, La caiguda deis déus, La mort a
Veiiécia... Visconti era un home que de
veres havia trobat una manera de dil
les coses. I no només els italians. Em
va interessar molt també, i va in
fluenciar de manera directa les
novel-les de la meva primera época,
Glauber Rocha i tot aquell moviment
del cinema nuovo brasiler. Glauber
Rocha va ser decisiu per a construir
aquell antiheroi revoltat que era el
protagonista de totes les meves primeres novel-les. Deis directors actuáis,
m’agrada molt Win Wenders: Lisbon
Siguí com siguí, el fet és que la
story em va impressionar, amb aquell
Mallorca que apareix a les últimos
personatge d’un director de cinema
novel-les d’en Gabriel Janer está po
que s’enfrontava a un problema que jo
blada per un seguit de personatges molt
m’he plantejat molt
peculiars: famílies
sovint: el de la subaristocrátiques en
jectivitat de la mi
plena decadencia,
rada del creador, el
clergues luxuriosos
i perversos, palaus «Molt per davant deis de la impossibilitat
de
defugir
que oculten mil sefets histórics, a mi el aquesta subjecticrets sovint grotes
vitat. Aquell direc
cos... Una Mallorca
que m'interessa
tor de cinema acaque encara es res
bava deixant la
pira els capvesprcs
d'explicar són els
camera en mans
d’hivern, caminant
conflictes humans.»
d’uns al-lots que
pels carrers entotpassaven per allá, a
solats i humits del
fi que s’hi enregisnueli antic de Pal
trás la realitat tan
ma, pero que perlliurement com fos
tany irremeiablepossible. Pero mai no aconseguia
ment a un passat que ja sembla
assolir l’objectivitat total. Aquest és un
remotíssim, definitivament mitic. Es
deis grans problemes de la creació
només en els textos de Gabriel Janer
artística, i Wenders el tractava amb
que aquesta Mallorca torna a aixecarmestria.
se, lívida i engalavernada, i torna a
parlar amb una veu com ultramun
La mirada com a problema. La vida
dana, perfilant com un hálit, una fos
com a problema. I l’escriptura com a
forescencia, una mena de presencia...
redempció. La conversa s’ha d’inter—...fantasmal, si. Senzillament es
rompre, tal vegada abruptament, i
tracta d’un imaginari col-lectiu que hi
deixar fíls penjant per recomendar un
és i que jo cree necessari recrear. El
altre dia. Es el moment que el no
món actual, aquest present que vull
vel-lista
retorni, entotsolat com pertoexplicar, no neix espontániament, sinó
ca,
perseguit
com cal peí nom de
que és el fruit deis seus propis íanLegio,
a
encarar
el definitiu problema
tasmes. I, per tant, aquests sempre hi
de la propia capacitat de paraula.<
són presents, tant si els percebem com
si no. L’únic que faig jo es posar-los de
manifest, posar-los en evidencia.
Li record que aixó remet a uns

Joan Rebull
LA MODERNITZACIÓ DE L'ESCULTURA DE TRADICIÓ AUTÓCTONA
PER JUDIT SUBIRACHS I BURGAYA

durant uns mesos a les
nguany es com
classes que l’escultor Anmemora el centetoni Alsina impartia a
nari d’una data
l’Escola de la Llotja.
especialment assenyalaPero, més que la formada en la historia de l’esció académica, alió que
cultura catalana del segle
realment
va influir en els
XX. Casualment, el 1899
seus
primers
anys d’avan néixer quatre esculprenentatge
va
ser l’otors que havien d’esdeveportunitat
de
treballar
al
nir els capdavanters de la
taller
d
’
execució
escultó

segona generació nourica
de
Gabriel
Bechini.
centista: Joan Rebull,
Amb només disset
Josep Viladomat, Apeldes
anys,
en una exposició al
Fenosa i Josep Granyer.
Centre
de Lectura de
Si haguéssim de destacar
Reus
el
mes
d’octubre de
un tret comú de tots
1916,
Rebull
mostrá púquatre escultors no seria
blicament
dotze
obres,
pas l’homogeneitat de
entre
les
quals
destaca
el
l’obra, sino la capacitat
retrat
de
l
’
escriptor
i
que van teñir de distanpolític
reusenc
Pere
Caciar-se de l’ortodóxia nouvallé Llagostera, presicentista que imposava
dent del Centre de Lec
Eugeni d’Ors, per definir
tura de 1915 a 1923.
cadscun la seva trajectória
L
’any següent, després
personal, singularment
d
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una segona exposició
diferenciada i inconfusiindividual
al mateix
ble.
Centre
de
Lectura
i gra
Precisament
quan
des
a
una
ajuda
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aquesta generació tot just
mica
de
l
’
empresari
i
irrompia en el món artístic
mecenes
Evarist
Fábrecatalá i posava de manifest
gas, Rebull va poder
una reacció contra el Nouinstal-lar un taller al
centisme classicitzant, es
carrer Laforja de Barce
forma l’agrupació artís
lona. En aquella época,
tica anomenada Els Evodurant la qual freqüentá
lucionistes, associació a
el Cercle Artístic de Sant
qué farem referencia més
Lluc, va entrar a formar
endavant, el guia estétic
part del grup d’Els Evode la qual va ser l’escripAUTORETRAT. 1919. PEDRA. BARCELONA. COL. CONXA FARRÉ, VÍDUA REBULL.
lucionistes i el 1921,
tor i crític d’art Joan
AQUESTA FOTOGRAFIA, COM TOTES LES QUE ILLUSTREN L'ARTICLE, ÉS
amb l’obra Bust de dona,
MANLLEVADA DEL LLIBRE L'ESCULTURA DE JOAN REBULL DE J. CORREDOR
Cortés.
va
obtenir el primer
MATHEOS.
Com hem assenyalat,
premí
al concurs que el
Rebull, Viladomat, Fe
Cercle
Artístic de Barce
nosa i Granyer, malgrat
lona
va
convocar
per
a la concessió
La
precocitat
d
’
un
escultor
del
ésser coetanis i haver format part
d
’
una
beca
per
a
anar
a
París i a Lon
Baix
Camp
d’una mateixa agrupació artística, van
dres, on el van colpir especialment les
Nascut a Reus el 27 de gener de
emprendre camins clarament diferen
escultures de Fídies i l’estatuária egip
1899, Joan Rebull i Torroja va fer d’aciáis. En les línies següents oferim una
cia conservades ais museus británics. A
prenent al taller d’imatgeria de l’esculaproximació a la trajectória de Joan
partir d’aleshores la influencia egipcia
tor reusenc Pau Figueres. A setze anys
Rebull. En posteriors números de
és palesa sobretot en els caps que
es traslladá a Barcelona, on va fer un
«Serra d’Or» dedicarem articles a la
esculpeix Rebull, que ja havia mostrat
curs a la sucursal que l’Escola d’Arts i
resta d’escultors de la mateixa
afecció peí hieratisme característic
Oficis tenia al carrer d’Aribau i assistí
generació.
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pEDRA BARCELONA. MAM. PELMODEL DE FANG MARIA ROSA. 1949. PEDRA CALCÁRIA POLICROMADA. MUSEU DE MONTSERRAT.
REBULL FOU GUARDONAT AMB EL PREMI VERSIÓ FETA A PARTIR DE L'ORIGINAL DE BRONZE DE 1935, CONSERVAT A LA COL.

CAMPENY 1938.

d’aquest art al magnífic Autoretrat
(1919. Pedra. Col-lecció Conxa Farré,
vídua Rebull).
El Saló deis Evolucionistes
Els anys vint les agrupacions artistiques proliferaren básicament per
raons d’estratégia comercial, ja que els
reglaments de les exposicions municipals només permetien disposar d una
sala especial a les agrupacions legalment constituides. Així, l’any 1923
Els Evolucionistes, grup que ja s havia
donat a conéixer en una primera
exposició a les Galeries Dalmau de
Barcelona el marq de 1918, van teñir
sala propia per dret reglamentari a
l’Exposició Municipal de Bolles Arts
de Barcelona. En aquella ocasió hi van
participar A. Canadell, J. Castedo, J.
Mompou, J. Serra i A. Sisquella, en
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l’apartat de pintura; J. Cortés, F. Elias
i F. Flor, en el de dibuix, i J. Viladomat
—un deis fundadors del grup—, J.
Granyer i J. Rebull, en el d’escultura.
Novament a les Galeries Dalmau
s’organitzá el maig de 1924 una altra
exposició d’Els Evolucionistes, en la
qual van participar els escultors
Granyer, Fenosa i Rebull. Al Saló d’Els
Evolucionistes, el maig de 1925 s’afegi
novament al grup Viladomat, pero en
desaparegué Fenosa. Segons J. Cortés,
els membres de l’agrupació compartien el rebuig pels mediterranismes
de receptari i els seus tradicionalismos
més o menys barroquitzants o grecoromanistes i, com altres joves artistes
de l’anomenada generació de 1917,
s’oposaven a l’estética dominant, a les
darreres restes del Modernismo i a l’academicisme. Formaven part, en de

finitiva, deis sectors més inquiets no
adscrits a l’Avantguarda. De les seves
activitats, com va escriure D. GiraltMiracle, se’n va parlar forpa al seu
temps, bé que no van vendre ni una
sola pepa aquells anys.1
Després del període de la dictadura
de Primo de Rivera s’intentá recons
tituir l’agrupació, pero eren uns altres
temps i els homes també havien
canviat, de manera que l’exposició
organitzada el marp de 1932 a 1’Ateneo
de Madrid significa el cant del cigne
del Saló deis Evolucionistes. A més de
catorze pintors, al catáleg d’aquella
darrera nrostra col-lectiva van figurar
els escultors Rebull, Viladomat, Fenosa
i Granyer —tots quatre nascuts el
1899— i també l’escultor d’origen
madrileny Ángel Ferrant, nascut el
1890.

SANT BENET ENTRE ELS SEUS MONJOS I SANT JORDI, PATRÓ DE CATALUNYA. 1960. PEDRA CALCARIA. RELLEUS DE LA FACANA PRINCIPAL
DEL MONESTIR DE MONTSERRAT.

La plenitud deis anys trenta
Malgrat la seva voluntat de
distanciar-se del decorativisme propi
de l’anomenat Art Déco, a fináis deis
anys vint Rebull produi obres en qué
l’esperit de l’escultura clássica es
barreja amb la modernitat d’un
decorativisme d’arrel cubista. En
aquesta
línia va
fer diverses
aportacions a l’arquitectura, com el
baix relleu de tema mariner col-locat a
la fa^ana de la casa bastida per
l’arquitecte Antoni Puig Gairalt per a
la
Companyia
d’Assegurances
Barcelona (1926-1928. Barcelona,
xamfrá Via Laietana i carrer de Joan
Massana). Referint-se a la composició
representada en
aquest relleu,
Alexandre Cirici va escriure que «els
tópics ancestrals del mediterranisme
es barregen amb la temática moderna
del vestit del mariner i de la gandula
de platja, tot en un estil cenyit,
fortament estructurat».2 Altres obres
que palesen l’euritmia propia del seu
estil d’aleshores són els dos relleus
amb les figures de Ceres i de Mercuri
que va esculpir per al Casal de Sant
Jordi (1929-1931. Barcelona, xamfrá
Pau Claris i carrer de Casp), edifici
preracionalista que l’arquitecte F.
Folguera va construir per encárrec de
Tecla Sala i que actualment és la seu
de la conselleria de Justicia de la
Generalitat. Per al mateix edifici Re
bull va fer una imatge de sant Jordi
que ja s’allunya totalment del Noucentisme.
Si ais inicis Rebull havia sotmés la
seva obra ais cánons mediterranistes

SANT JORDI. 1977. BRONZE. BARCELONA, RAMBLA DE CATALUNYA I DIAGONAL, EDIFICI DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. D'AQUESTA FIGURA DEL SANT PATRÓ DE CATALUNYA N'HI HA UNA
ALTRA VERSIÓ AL PARC DE SANT JORDI DE REUS.

NU ESTIRAT. 1950. PEDRA. BARCELONA, PALAUET ALBÉNIZ.
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propis deis escultors noucentistes més
ortodoxos, quan va tornar de París, on
s’havia establert de 1926 a 1930, va
demostrar haver aprés la Hipó deis
escultors arcaics i, sense copiar-los, es
va cenyir a una rígida concepció del
volum amb peces sóbriament estructurades. Amb paraules de Francesc
Fontbona, Rebull representa una
voluntat de rigor, de classicisme, de
retorn ais orígens i fins i tot d’integritat
cívica, molt més apassionada encara
que la deis primers noucentistes? El
mateix estudios afirma que Rebull
sortia del Noucentisme, «en el sentit
que emprava un “vocabulari” semblant
al deis noucentistes i admirava, com
ells, l’art clássic grec. Pero en la seva
obra no trobarem pas ni la imitació
servil deis antics que podien pretendre
els neoclássics, ni la base rodiniana
que, emmascarada i sovint ja molt
llunyana, tenien els principáis escultors
del Noucentisme catalá».3
4 L’admiració
que Rebull mostrá per l’escultura
arcaica no va ser compresa per Feliu
Elias, primer estudios de l’escultura
catalana moderna, defensor del realisme naturalista i enemic aferrissat de
l’avantguardisme, el qual va escriure:
«A judicar peí seu art, Rebull afec
ciona, més que totes les escoles que
anomena, l’escultura bárbara, i
d’aquesta el carácter indefinible d’ininteligéncia, o bé l’expressió de sentiments rudimentaris que manifesta

ELS TRES GITANETS. 1976. BRONZE. TOMBA DE JOAN REBULL AL CEMENTIRI DE REUS. SEGONA
VERSIÓ DEL GRUP AL-LEGORIA DE 1945-46.
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gairebé sempre l’escultura bárbara de
tots temps i paisos.» I encara afegí:
«Rebull afecciona de l’escultura bár
bara ádhuc la simplicitat formal, o més
ben dit la simplicitat de matisos i de
traspassos; i fins sembla voler imitar la
vacil-lació técnica, una certa barroeria
com d’infant, de salvatge o d’artista
pagés o plebeu.»’
A París, l’escultor reusenc va entrar
en contacte amb el marxant i tractadista d’art Joan Merli, que esdevingué el seu promotor fins a la guerra
civil. Creador de revistes i publicacions
d’art, Merli dirigí l’editorial La má
trencada, que el 1931 publicá la pri
mera monografía sobre Rebull, escrita
per Rafael Benet. L’obra recollia una
selecció de les vint-i-sis «Dites», amb
opinions de Rebull sobre l’art de
l’escultura, que havia donat a conéixer
ell mateix en una conferéncia pro
nunciada el 1929 alTeatre Bartrina de
Reus i que havien estat publicades a
«Les Arts Catalanes» el mateix any.
D’aquells lúcids aforismes, segurament el que més han citat diferents
crítics i tractadistes d’art ha estat el
que afirma que «Una escultura és un
forat en l’espai», rotunda definició de
l’escultura com a art de les tres
dimensions, és a dir, com a concepto
volumétric.
En l’etapa anterior a la guerra civil,
Rebull també va participar activament
en el camp de la política i 1 any 1931, a
les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya, va ser elegit diputat. per
Vilanova i la Geltrú (Garraf), municipi
on s’havia establert en tornar de Paiis.
D’altra banda, Rebull va teñir un destacat paper en el camp de 1 ensenyament artístic, ja que amb el
pintor i pedagog Ignasi Mallol va
codirigir l’Escola- Ialler de pintura i
escultura de Tarragona, una institució
modélica creada el 1935 peí la
Generalitat amb el suport de 1 ajuntament tarragoní i considerada un deis
intents més reeixits de 1 ensenyament
artístic a Catalunya, encara que, malauradament, el daltabaix de la guerra
va privar de veure’n el desenvolupament complot. Com va esciiuie
Alexandre Galí, a l’Escola- Taller de
Tarragona s’havia de treballar i es
treballava amb la disciplina rigorosa i
saludable d’un taller. «Els alumnos hi
eren aprenents auténtics, no deis que
van a cercar aigua i escombren sino
deis que des del primer dia son
engranats a la implacable roda del rendiment [...]. Rebull per comentar teia

esculpir la pedra com ho devien haver
fet els primitius.»6
De 1931 a 1935 Rebull va ser vocal
técnic de la Generalitat a la Junta de
Museus de Barcelona, organisme que
el 1932 va restablir la tradició deis
salons d’art barcelonins amb l’organització de l’Exposició de Primavera,
dividida en dos salons autónoms: el
Saló de Barcelona, que representava
les tendéncies més conservadores i va
ser presidit per Lluís Masriera, i el Saló
de Montjuic, que va acollir les ten
déncies més avanpades i va teñir precisament Rebull de president.
El 1933 Rebull va ser elegit membre
de la Reial Académia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi, corporació
de la qual fou académic numerari fins
que morí.
La guerra i l’exili
Cal teñir en compte que tots els
membres de la generació que va
irrompre amb forqa durant els anys
vint i trenta d’aquest segle van patir les
trágiques conseqüéncies de la guerra
civil de 1936-1939, un fet que els
marcá de manera implacable la trajectória personal i creativa.
Mostres eloqüents de la supervivéncia de les activitats culturáis i artístiques durant la guerra civil a Cata
lunya van ser diverses exposicions,
com el Saló de Tardor, organitzat
conjuntament per la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
i en el qual l’escultor Rebull fou
guardonat amb el premi Campeny
1938 per la seva obra Nu de nena, més
coneguda peí títol de La gitaneta
(1933. Pedra. Barcelona, Museu d’Art
Modern). Cal fer constar que, en les
convocatóries deis dos anys anteriors,
els guardonats amb el premi Campeny
foren escultors tan veterans com Josep
Ciará i Enrié Casanovas.
El mateix any 19 38 Rebull aná a
París per fer-hi un relleu destinat a la
fapana del pavelló espanyol de l’Exposicio Universal de Nova York i, en
adonar-se de l’evolució de la gueira
civil espanyola, resta a Franya en
qualitat d’exiliat. Pero, abans d’esablirse a París, Rebull i la seva primera
esposa, Teresa, van estar-se un temps
en una residencia llegada per la
Generalitat a l’Isle-Adam, un poblet a
trenta quilómetros al nord-ocst de
París, on van conviure amb el matrimoni format pels poetes Caries Riba i
Clcmentina Arderiu i les families del
pedagog i politic Pau Romeva, del pin

tor Joaquim Sunyer i de l’historiador
Ferran Soldevila. Posteriorment, a
París —on va viure fins a 1948— Re
bull va ser admés com a únic estranger
a l’exposició «La Jeune Sculpture
Franyaise» (1943) i com a «sociétaire»
al Salón d’Automne (1944).També va
col-laborar, cridat per Christian Bérard,
en el projecte «Le Théátre de la Mode»
de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne amb uns maniquins i
figures al-legóriques de sirenes i centaures i a Anglaterra féu una série de
grups al-lusius a les noces reials
britániques per ais aparadors del
Centre Oficial de Comerq de Londres.
El retorn a Catalunya
Joan Rebull torná de l’exili el novembre de 1948 i, per dir-ho amb
paraules de J. Corredor Matheos, «la se
va reincorporació a la vida i la cultura
de Catalunya venia revestida del prestigi de la seva obra, reconeguda anteriorment, i al qual s’hi sumaven els
seus nous éxits internacionals».7
De fet, durant el primer franquisme,
mentre el tomb ideológic d’alguns
artistes catalans podia semblar radical,
la seva posició estética no va com
portar un trencament respecte a la fi
nia noucentista perqué, malgrat la
sotragada que va suposar la guerra
civil, no es va produir cap modifícació
remarcable en les preferéncies de la
societat usuária de l’art, un deis
elements més determinants de l’acció
creadora. Aixó explica que tant el
redreyament cultural com l’esperit
nacionalista del país s’intentessin
aconseguir recuperant precisament la
línia noucentista de la Catalunya autó
noma, és a dir, enllacant amb les
propostes de la Mancomunitat. En
efecte, després de la guerra i de l’exili,
la represa cultural de Catalunya va
teñir per protagonistes molts deis
artistes i escriptors que havien format
part de la segona generació nou
centista i que, en no sucumbir a
l’amargor de la desteta, van fer de pont
entre el món catalá de la preguerra i el
de la postguerra. Aquest fet va suposar
una mena de revifalla del noucentisme
amb obres paradigmátiques com les
que es van impulsar al monestir de
Montserrat. Certament, durant uns
anys - com va escriure Francesc
Miralles — Montserrat fou l’element
aglutinador deis estorbos per a mantenir no tan sois l’espiritualitat sino
també nombrosos aspectos culturáis i
civics del poblé catalá.f’ La intensa

activitat entorn de l’art sacre va teñir
precisament un deis moments culminants amb les obres de reforma de
la basílica montserratina, promogudes
durant l’abadiat del pare Aureli M.
Escarré (1941-1966). Alexandre Cirici
ho considera un fenomen particularíssim en el trist context artístic de la
postguerra i per aixó es referí
significativament a l’«oasi de Mont
serrat».
L’any 1951 s’inaugurá la nova cripta
deis «mártirs», concebuda com a se
pultura deis monjos assassinats durant
la guerra civil, al centre de la qual fou
empla^at el sarcófag de l’abat Antoni
M. Marcet (+1946), esculpit per Re
bull.
Per a la part posterior de Faltar
major de la basílica de Montserrat,
Rebull mateix va esculpir un relleu
amb la representació de tres pelicans,
símbol de l’Eucaristia (1959. Pedra).
Peí que fa a la facana nova, obra
monumentalista de F. Folguera, no
queda enllestida fins a la construcció
de la Torre de l’abat i el 1960 Rebull
féu els tres relleus de pedra calcaría de
la nova facana principal del monestir
amb la representació de La proclamació
del dogma de l’Assumpció de la Mare de
Déu peí papa Plus XII, Sant Benet entre
els seus monjos i Sant Jordi, patró de
Catalunya. Posteriorment, també a
Montserrat, Rebull va fer els monuments al mestre Lluís Millet (1962.
Pedra) i a Pau Casals (1975. Bronze),
situats al Camí deis Degotalls i al
Camí de Sant Miquel, respectivament.
A la recerca de la «veritat plástica»
El realisme auster que adopta
Rebull i la sobrietat de les seves morfologies despullades d’elements anecdódics tenien per finalitat la recerca de
l’objectivitat, és a dir, el descobriment
de la realitat escultórica per a
transmetre’n els valors plástics més
purs. Així ho manifesta ell mateix quan
va afirmar: «Jo busco en el model no la
veritat natural, sino la veritat plástica.»
Transmetre la realitat sense copiar-la,
aquest va ser el fonament que conferí a
la seva obra la qualitat d’intemporal.
Menyspreava tota tendencia estilística
i defugia formules, consignes i modes
perqué considerava que «ésser sincer i
posseir l’ofici convenient són les dues
condicions més necessáries per a
practicar l’art de l’escultura». Així fou
precisament com es va situar de pie en
la modernitat i, amb paraules de Pilar
Parcerisas, «en un punt on la di

cotomía entre clássic o modern ja no
existeix».9 El seu distanciament del
realisme naturalista i de l’dealisme fou
alió que el diferencia de Ciará i de
Casanovas —els noucentistes «mediterranistes» més purs— i també de
Gargallo i de González, que a
comenqament de segle practicaven un
realisme tenyit de simbolismo. El
tractament arcaitzant deis seus temes
més conreats —el retrat i el nu
femení— dotá l’obra rebulliana d’una
forqa singular, traduida en la
simplicitat de l’estructura escultórica,
serena i antiretórica. Tanmateix, a
partir deis anys seixanta, la contun
dencia de la seva actitud antiestilística,
el seu rebuig envers les avantguardes,
l’esperit formalista i la seva obsessió
per la perfecció técnica orientaren la
trajectória artística de Rebull cap a
formules properes a l’academicisme,
encara que mai no fou un académic
convencional, amb peces com Ceres
(1960. Marbre), La Ben Plantada
(1960. Pedra), Venus de Sagaró (1969.
Marbre) o la nombrosa serie de ñus
ajaguts, aquelles figures femenines sense
peanya pensados perqué descansessin
directament a térra.
El 1979, quan finalment Rebull
—aleshores ja octogenari— va acon
seguir fer realitat el somni de visitar
Grécia, exclamá: «Aquí hi ha la veritat.
Aquí l’art ha arribat al zenit. Nosaltres
som només uns infelicos.Tota la nostra
obra és només circumstancial.»1" La
coheréncia del seu pensament i la
convicció amb qué manifestava el seu
concepto d’escultura atorgaren vigéncia fins aleshores a un deis aforismes
que l’escultor reusenc havia donat a
conéixer cinquanta anys abans: «Un
tros de ruina grega és un fragment
d’escultura.»
El 27 de febrer de 1981, un mes
després d’haver-li estat concedida la
Medalla d’Or de la Generalitat de
Catalunya, Joan Rebull va morir a
Barcelona a vuitanta-dos anys i fou
enterrat al cementiri de Reus, la ciutat
on havia nascut. La seva figura va ser
aleshores especialment elogiada, no
únicament com la d’un deis escultors
catalans mes destacats de tots els
temps, sino també com la d’un pa
triota exemplar al servei de la cultura
catalana, fins i tot en els temps més
difícils.<
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Dues propostes líriques
per Jaume

embla que, de mica en mica,
Barcelona i el seu entorn van
recuperant la normalitat operís
tica, sobretot a l’espera d’un Liceu
ja és molt més que una estructura
arquitectónica. L’emblemátic teatre de
la Rambla comenca, amb emoció, a
aixecar les parets externes, mentre que
les motllures i els daurats de l’interior
intenten recuperar la imatge perduda
ara fa quatre anys.
Mentrestant, diferents propostes lí
riques van tenint lloc en diferents
espais de la ciutat, a més de l’activitat
consolidada deis Amics de l’Ópera de
Sabadell, a la qual també farem refe
rencia. D’entrada, pero, és just que ens
entretinguem en el darrer lliurament
del Festival d’Ópera de Butxaca de
Barcelona.

S

«Ruleta» o una proposta de ti de
segle
Será interessant veure quina será la
primera ópera del segle XXI, i també
encertar el nom de 1 autor de la dar
rera del segle XX. La juguesca está
servida, i potser per aixo el titol de
Ruleta. Ópera pava un fu de sigla resulta
altament suggeridor. El nom, peí ó, fa
referencia a dos fináis de segle. el
nostre i el d’ara fa cent anys. Es a dir,
Ruleta vol ser una al-legoria en clau
lírica de la crisi de 1898 que es com
memora l’any passat.
D’entrada la proposta és valida i
digna d’aplaudiment, sobretot si tenim
en compte que es tracta d una inicia
tiva del sise Festival d’Ópera de Butxa
ca de Barcelona i del cinqué Festit al
de Músiques Contemporánies de la
mateixa ciutat. Un festival, 1 opeiístic,
consolidar com una realitat plena en la
tardor barcelonina i que hauria de te
ñir més suport i reconeixement de les
administracions. La prova n és que
difícilment es veuen autoritats ais
espectacles del Festival, la qual cosa no
deixa de ser vergonyant en un país
petit com el nostre («i som qui som»,
com deia Martí i Pol...). Potser peí
aixó no sobtava gaire (ja ens hi tcnen
acostumats) que a l’estrena de Ruleta

Radicales

amb música d’Enric Palomar no hi
hagués la presencia d’autoritats governamentals, quan es tractava d’una
estrena mundial, factor que en qualseque
vol país normal en materia cultural
s’hauria considerat des d’una perspec
tiva més transcendent.
És ciar que Toni Rumbau, a les no
tes del programa de má, ofereix massa
pistes que justificarien l’abséncia de la
nostra classe dirigent: la gestació de
Popera va teñir lloc a Madrid (Ruiz
Gallardón, home altament sensibilitzat
per la música al marge de controvérsies polítiques, hi tingué alguna cosa a
veure), el llibret és en castellá (quin
greu pecatl), escrit per Ana María
Moix (membre del Fórum Babel) i
Rafael Sender, i el director escénic duu
per cognom un sospitós «SánchezAariar». Comencem malament.
Ara bé, l’absentisme de les autori
tats no ha de jugar a favor d’una inicia
tiva que no ha estat de les més
encertades. D’entrada, el Mercat de les
Flors (i en concret la sala MariaAurélia Capmany) no respon a la idea
d’escenificar-hi una opera «de butxa
ca», de manera que la proposta s’hau
ria hagut de desplanar en un altre espai
molt més redui't. D’altra banda, el
llibret de Moix i Sender es poc
operistic, perqué no sembla pensat per
a ser cantat. A més, és un text que
preten dir moltes coses en un espai
massa breu. L’ópera es un art de
simbolismo, sintétic i de distanciament. No hi valen les metafísiques:
Wagner lio va intentar i la música va
teñir la sort de menjar-sc el text.
En aquest cas, la música no es
monja gran cosa, perqué la proposta
d’Enric Palomar no presenta res de
nou. Davant d’una opera contemporánia un espera trobar propostes
agosarades, ben fonamentadcs i que
mirin endavant. De manera incom
prensible, Palomar contraposa un
tractament extraordinari de 1 oiquestració (hi ha moments realment
deliciosos, sobretot per a les seccions
de vent) a un avorrit desplegament de
mitjans vocals. Si bé alguns números

eren encertats (com l’inicial quintet o
el número final), d’altres resultaven
excessivament enfarfegats, avorrits i,
sobretot, amb un excessiu regust de
«déjá vu» (o, en aquest cas, «déjá
entendu»).
Sortosament l’equip vocal presentava valors en alca en el panorama
vocal catalá, amb cantants de casa i
músics del Liceu dirigits per Joan
Grimalt, que va fer el que va poder
davant d’una partitura que en mo
ments concrets no donava més de si.
D’entre els cantants cal valorar per
damunt de tots la tasca d’Antoni
Comas, un tenor cada cop més consolidat en el repertori contemporani (és
un deis habituáis en l’equip de Caries
Santos) i de la mezzosoprano Marisa
Martins. Llástima que la veu cris
tal-lina de Núria Rial no pogués ser
escoltada, davant la greu afecció vocal
que patia la jove soprano la nit de
l’estrena.
La direcció escénica de Joan Antón
Sánchez-Aznar va fer el que va poder
davant d’un llibret i d’una música amb
un carácter netament a frec de l’antiteatralitat. El jove director escénic
coneixia part de l’elenc i va poder fer
io treballar de valent, sense els resultats brillants a qué ens té acostumats
en d’altres experiéncies molt més engrescadores.
La nit de l’estrena l’espectacle Ru
leta va rebre timids aplaudiments de
cortesía. L’obra no va desagradar, pero
va decebre els qui n’esperávem molt
mes.
L’«Aida» antifaraónica deis Amics
de l’ópera de Sabadell
La gent de Sabadell inaugura tem
porada el mes de novembre amb Aída,
tot un repte musical i escénic. Més
d’un escéptic es deuria dur les mans al
cap quan es va fer públic que a l’ingrat
escenari de La Farándula s’hi havien
de passejar els exércits faraónics de
Radames i les interminables hieres de
presoners etíops. Pero representar
lMú/tí deVerdi no implica forqosament
recorrer a Cecil B. De Mille, encara

que la tradició ens hi hagi mal
acostumat. D’altra banda, l’escepticisme es diluía quan se’ns dcia que
l’encarregat de la proposta escénica
(escenografía, vestuari i direcció d’escena) era Stefano Poda, el jove director
de Trento que ja hem admirat en
d’altres ocasions, tant a Palma de
Mallorca {Don Giovanm, La flauta
mágica, Falstaff com a Sabadell mateix
{Don Giovanni, Alina Bolenaf
La coherencia de Kartista es mostra
quan aquest és fidel a si mateix. En
aquest sentit, Stefano Poda ha cons
truid un espectacle madur, fidel a les
seves idees esteticistes tendents al
decadentisme trágic que sempre defineix els seus treballs. Ara bé, Poda no
ha estat fidel, amb aquesta Aída, al
repertori que li escau.
El director, figurinista i escenógraf
italiá ha plantejat un simbolisme massa
subtil per a una obra que comenta a
tendir cap al verismo. A més, Aída té
un mediocre llibret d’Antonio Ghislanzoni que no permet excessives al-legories, a diferéncia del d’Arzw Bolena
(mediocre pero aprofitable perqué és
netament romántic), que Poda va

muntar magistralment la temporada
passada. És així com el rudimentari
tercer acte de Popera verdiana feia aigües per tots costats, sense remei
possible.
En canvi, Poda l’ha encertada de pie
en els plantejaments litúrgics. Efectivament, la seva és una escenificació que
mostra no pas el tradicionalismo de les
«Aides» faraóniques, sino un Egipte tal
com era vist en temps de Verdi, i per
aixó el vestuari té uns referents propis
del segle XIX. Pero, a més, Poda entén
l’Egipte de les dinasties com un Egipte
eminentment religiós. I aixó hi és la
partitura verdiana, com els cors de
sacerdots, amb innegables referents
gregorians i de la polifonía de Palestrina. En conseqüéncia, les escenes al
temple eren les més aconseguides,
amb l’omnipreséncia de l’assemblea i
la presidéncia d’un Ramfis (un excel-lent Josep Pieres, plenament consolidat com un deis nostres millors
baixos) proper a una figura papal
severa i distant.
Més encerts: la tria deis colors,
simbolitzant tres eixos dramatúrgics.
El negre fóra el color de l’Egipte

opressor, com el vestit d’una Amneris
(extraordinaria, sobretot en el quart
acte, Sylvia Corbacho) que fmalment
també es lliurará a la mort; el vermell,
el de l’Etiópia oprimida, amb al-lusions a la sang per la batalla perduda
pero també a la venjanqa (malgrat el
desmenjat Amonasro escénic de Vicenq Sardinero, per bé que en el pía
vocal es mostra magnífic); fmalment el
blanc, símbol de la puresa i de l’amor,
el color de la pedra que tanca la tonaba
de Radames i Aída al final de l’ópera
(per tant, el color d’una mort alliberadora), i també el color de la llum que
encega els espectadors a la fi de
l’espectacle. Aquests colors servirán
també per a entronitzar Radames (el
sempre fluix Antonio Lotti, amb una
veu de timbre bonic pero d’emissió
velada) per mitjá del «deus ex
machina» al final deis dos primers
actes. Al primer, Radames és alpat per
damunt d’un vestit negre que cobreix
tot l’escenari: el capitá deis exércits
s’erigeix en una «machina» de matar.
Al segon, és algat per damunt d’un
vestit vermell: Radames és convertit en
una «machina» de venjanqa, pero

BIBLIOTECA SANCHIS GUARNER
De lexicografía valenciana
(Estudi del Vocabulari del Maestrat de Joaquim Garda Girona)

LLUÍS GIMENO BETÍ
Análisi metalexicográfica d’un diccionari valencia de principis del segle XX fet
amb un técnica que es pot considerar moderna per a la seva época. El primer
diccionari valencia que usa el catalá com a metallengua per a cada entrada, fet
que l'aparta deis seus predecessors valencians que no eren més que glossaris
valenciá-castellá.
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Lloren^ Villalonga
a la recerca de la novel-la inefable
VICENT SIMBOR ROIG
Estudi sistemátic de tota la producció novel-lística de l'escriptor mallorquí. Llibre
innovador i oportú que apareix en el moment en qué els actes de cclebració del
centenari de la naixenca de Villalonga han donat major vigencia a la seua
aportació literaria.
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AIDA DE G. VERDI.

també consolida el seu compromís
amb al poblé etiop, a causa del seu
amor per Aída (la desigual Judith
Borras, amb moments brillants petó
amb d’altres de netament insegurs i
amb una veu de projecció iriegular),
que també va de vermell.
Defugint el naturalisme i la cal-ligrafia mimética, Poda ha rccoriegut a
un joc escénic centrat en 1 esquema
tismo i la rigidesa deis cantants actors,
envoltats tothora de figurants a mane
ra d’al-legories i sempre a partir deis
tres colors citats.
Un escenari com el de La Farán
dula no permet excessos escénics, i
potser per aixó era especialment espe
rada la marxa triomfal, resolta amb
una brillant coreografía de Rosa M.
Grau que barrejava el kabuki més
genuí amb moviments propis deis deivixos. L’element coreográfic, de linios
orientáis pero també expressionistes,
es complementava amb una llum
agresta, de linios tallants, magistral,
d’Albert Laura. Una llum que deixava
veure els projectors que 1 emetien,
deixant al descobert la maquinal ia

escénica, amb un efecte de distanciament que sempre hem trobat molt
encertat en els muntatges de Poda.
Tots aquests plantejaments, pero,
no sempre van ser entesos peí públic.
Els nostres espectadors d’ópera están
massa avesats a un tradicionalismo
ranci, i aquest afecta sobretot una
obra com Ahíta, excessivament repre
sentada a Barcelona i a moltes comar
ques i massa coneguda des d’un únic
punt de vista: el de l’espectacularitat, a
la manera del peplum, que només és
admissible en produccions intelligents i en grans escenaris, com la
darrera producció d’Hugo De Ana al
Real de Madrid. La Farándula no
podia correr el riso de fer el ridícul, i
ha optat per una altra lectura, tot i que
Poda no era l’home indicat per a dur a
termo l’empresa, una empresa que en
un teatro alemany, anglés o nordamerica hauria estat entesa i aplau
dida com es mereixia (amb l’excepció,
insisteixo, de l’impossible tercer acto).
El nostre públic d’ópera no está
format en materia teatral, i s acon
tenta de sentir bonos veus i veure

«efectes especiáis» i cavalls de cartró
damunt de l’escenari. És un públic
poc amic de dramatúrgies que facin
pensar (com les de Poda) i que
requereixin un esforq: intel-lectual més
enllá de les rudimentáries imposicions
deis mediocres llibrets. En definitiva
Stefano Poda, que sempre ha defugit
l’estética buida, ha demanat massa a
uns espectadors poc avesats a la
iconografía i a la lectura de símbols.
Pero els Amics de l’Ópera de Sabadell volien fer la seva Aida. I l’han feta.
Era un repte per al cor (ben conduit
per Rosa M. Ribera i Joan Manau i
amb resultáis forpa brillants) i per a
l’Orquestra Simfónica del Valles,
agombolada (potser en excés) pels esforros de Federico García Vigil, de
vegades poc atent al cant peí seu zel
cap ais instrumentistes. Ara, esperem
que Stefano Poda torni al seu repertori, el de Mozart, el Rossini serios,
el de Wagner, Richard Strauss o
Debussy. Un repertori en qué se sent
més cómodo i amb el qual, ben segur,
té moltes més coses per aportar.♦
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EL PAÍS DE PLEXINAPS
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A PUNTADES DE VEU

Valencia rima amb resistencia
per

NOVETAT

cabres —l’any 1976 era un cantant
n un moment particularment
joveníssim que ens va oferir un álbum
difícil per a la cultura valenciana,
(Tros ele préssec) d’una rara sensibilitat;
que pateix una auténtica cacera
va patir les conseqüéncies de
de bruixes des de la prepotencia d’després,
un
la manca de consolidació deis canals
poder que agita l’analfabetisme i la in
culturáis del país, de l’autoodi
tolerancia com a estendards, cal salu
vehieulat per mitjá del blaverisme i de
dar amb sorpresa i entusiasme
tantes misérics més...
l’aparició d’una de les realitzacions
També del segle XIX ens arriba
més belles de la discografía catalana
Teodor
Llórente, amb el seu «Vora el
deis darrers anys, el disc EA nostres
barranc deis Algadins», amb l’enpoetes,★ la banda sonora d’un espectagrescadora música de sirtaki que hi va
cle estrenat a la ciutat de Dénia el 20
fer encaixar fa temps el també desade setembre de 1997.
paregut Partaka (les darreres noticies
Els nostres poetes és fruit de la
que n’he tingut el sitúen viatjant per
conjunció de tres grans veus: la de
Turquia), i que ja havia estat enregis
Paco Muñoz, la d’un recuperat Lluís
trada per Paco Muñoz al disc D’una
Miquel (d’enpá del seu álbum en
térra dlns la mar. La resta deis poemes
directe Silenci, gravem —1986— que
de l’álbum són obra d’autors contemno en teníem gaires noticies) i la de
Juli Mira, un excel-lent rapsode de veu
poranis. Ja hem parlat d’Estellés;
dones bé, a més del poema-pórtic esgreu i dicció perfecta, totalment desmentat d’entrada, l’obra del burjassoti
conegut per a mi fins ara, i que m’ha
hi está representada per dues mostres
seduit d’una manera absoluta. Aqües
de les seves obsessions més preuades,
tes tres veus, acompanyades per un
el sexe («No hi havia a Valéncia dues
quintet instrumental de carácter
carnes com les teues») i la mort («Post
básicament acústic i d’una gran qualimortem»), Altres cancons ja enregistat, dirigit pels germans Murillo,
trades préviament per Paco i Lluís
cómplices imprescindibles de les
Miquel, respectivament, en altres álaventures musicals de Paco Muñoz,
bums són la «CanQÓ de la marinera» de
s’han posat al servei d’un seguit de
Lluís Guarner i la divertida «Les
textos escrits per algunes de les plomes
formigues» d’E. Soler i Godes, que ara
valencianes més representatives d’épodisposa d’un arranjament brillantíssim
ques ben diverses.
i una interpretació molt més madura i
L’álbum comenta amb un text que
intencionada (la primera versió l’hem
ajunta el principal poeta valencia conde buscar a Onze canpms i un adén,
temporani amb el més gran deis
disc amb més de vint anys a l’esclássics: «Ací estigué la casa on visqué
quena). Un deis millors activistes
Ausiás March...», són paraules de
Vicent Andrés Estellés dites per Juli
culturáis valencians, Toni Mestre,
aporta el text de «Passeig per la ciutat»,
Mira a manera de pórtic. Després, les
tres veus s’alternen, i ens acosten
un bellíssim cant d’esperanga dedicat
a Valéncia, mentre que Alaria Beneyto
poemes d’Ausiás mateix, de Pere
és l’autora de la lírica «Recerca». Els
March, de Joan Timoneda... Alguns
dos textos restants poden sorprendre
textos d’aquests autors són cantats
més d’un: el primer, «Autocrítica i
sobre músiques compostes per Raicrítica» - la lúcida cangó d’Ovidi
mon («No pot lo món...», «Així com
Montllor, que aquí no és cantada, sino
cell», «Veles e vents» —March—, «Só qui
dita per Juli Mira sobre una música
só», «Qui té anguila per la cua» —Ti
d’Enric Murillo. Ovidi Montllor, un
moneda—); d’altres han estat musicats
poeta?, dirán alguns. I és ciar que si,
per Enríe Murillo («Si com un rei»,
com Raimon, com Brassens, com
«Pren-me enaixi» —Ausiás March—,
Brel... La poesia va néixer per a ésser
«Jo em meravell» —Pere March—). El
cantada (vegeu els trobadors) i gent
poema «Angel de Déu» de Tomás de
com l’Ovidi no han let sino retornar-la
Villarroya (1812-1856) té, en canvi,
a la seva dimensió primera. Com deia
una música de Josep-Lluís Valide-
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PREGUNTES
SOBRE DÉU,
PREGUNTES
SOBRE
L'HOME
L'home, llenguatge
I IGNORANCIA
MIQUEL GALLART

Nous camins de reflexió sobre les vellos
preguntes que tots ens fem, amb el
llenguatge viu i actual d'un tafaner del
pensament. El lector hi trabará el
llenguatge alliberador de l'Amor i la
Compassió envers tot home i tota dona
peí sol fct de ser-ho.
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Miquel Pujado

A PUNTADES DE VEU

UN MOMENT DE L'ESPECTACLE ELS NOSTRES POETES.

l’immens Léo Ferré: «Tota poesia
destinada a ser només llegida, tancada
dins de la seva tipografía, no está
acabada. Només pren el seu sexe amb
la corda vocal, així com el violí pren el
seu amb Parquet que el fa sonar.»
L’altra sorpresa pot ser la inclusió en
aquest recull de «Roda la mola», un
text de Xavier Casp, qui
estúpidament gelós de Fuster i d altres caps
de brot— va preferir ser cap d’arengada secessionista abans que cua de llup
nacional. Pero el seu passat de pocTa
catalá (va guanyar la Flor Natural ais
.loes Floráis de Perpinyá, l’any 1950)
no el pot esborrar ningú, ni ell mateix.
I és positiu que Paco Muñoz, Lluis
Miquel i Juli Mira demostrin així qui
són els excloents, qui són els intolerants.
I ja que parlem d’intoleráncia, no
eni puc deixar d’esmentar que 1 espec-

tacle «Els nostres poetes» ha pogut ser
aplaudit a diverses localitats del País
Valencia, i que quan llegireu aqüestes
línies haurá viatjat cap a Nápols i,
probablement, a Roma, pero que cap
sala de la ciutat de Valencia (incloenthi el Teatre Principal) no ha estat
cedida, ni llogada, per a aquest
muntatge. A qui li fa por que els versos
d’Ausiás March surtin de les pagines
deis llibres? A qui li fan por les
paraules d’Estellés, de l’Ovidi, deToni
Mestre...? Tots ho sabern: A aquells
que volen regionalitzar, folkloritzar la
llengua i la cultura d’un país fins a ferne una curiositat residual, inútil,
condemnada a desaparéixer. A aquells
que creuen que a cops de talonari i de
galls de Julio Iglesias el seu terreny
s’aplana (oi, Eduardo?). A aquells que
creuen que, a farpa de prohibir els
espais públics de la ciutat a les veus in

cómodes deis que es neguen a com
bregar amb rodes de molí, podrá
reduir-los al silenci (oi, Rita?). A
aquells que utilitzen la poltrona i els
mitjans de comunicació per a deixar
anar la seva vocació inquisitorial (oi,
María Consuelo?). Afortunadament,
les veus deis nostres poetes continua
ran vives i actuáis quan tots els Eduar
dos, les Rites i les María Consuelo
d’arreu hagin estat engolits per l’oblit
més pietós.^
*

Paco Muñoz, Juli Mira, Lluis Miquel, Els nostres
poetes. Picap, 90 0123/03.

DISCOGRAFIA CATALANA RECENT

NOVETATS

Manel

Camp,

CANQÓ.

Picap, CD 90 0124 03.

El pianista i compositor Manel
Camp, al llarg deis anys, ha
acompanyat amb sensibilitat,
eclecticisme i bon gust moltissims cantants catalans: Llach,
Serrat, Raimon, María del Mar

ESTABLIMENTS

Casa fundada e! 1886

Bonet, Pi de la Serra... Amb
aquest disc (enregistrat en viu
a l’Auditori Paper de Música
de Capellades) ha volgut retre
el seu homenatge personal a la
Canpó, tot jugant amb les
possibilitats melódiques i harmóniques de temes sovint
valorats únicament segons el
text per aquells que Jacques
Brel anomenava «orelles de
lavabo». Al disc, hi trobem
versions pianístiques, suaument jazzistiques, i forqa
desenvolupades, d’alguns deis
temes més populars de Rai
mon («Com un puny», «Al
vent»), Serrat («Ara que tiñe
vint anys», «Pare»), Llach
(«Itaca», «L’estaca»), Ovidi
Montllor («Homenatge a Tere
sa»), Pi de la Serra («L’home
del carrero), María del Mar
Bonet («Mercó», «Me n’aniré
de casa») i Marina Rossell («La
gavina»), i el resultat és pie
d’una poesía i una sensibilitat
que ens fan oblidar la técnica
extrema que Manel Camp
posa en cadascuna de les seves
interpretacions.— M.P.

Co5/»osso;;zíz. Ara presenten el
seu primer CD en solitari, un
álbum amb un CD-Rom interactiu d’ambient formenterenc dissenyat per Pauet, i amb
una part sonora executada
amb instruments electrónics
per Caim. Tot i que el disc és
básicament de carácter instru
mental, hi trobem una curiosa
versió de la vella canqó «Mixeires», de Jo, la donya i el gripau,
amb la veu del mateix Pau Riba,
i la col-laboració de Gerard
Quintana en un breu tema dedicat també a Formentera —Pilla
natal deis dos Riba— i del grup
Gossos a «Esperanza». Tot el
disc és dedicat a la recentment
desapareguda Mercó Pastor (el
mateix nom del grup sembla
haver sorgit d’ella), la primera
companya de Pau Riba, mare i
musa d’un projecte multimédia forpa desigual i un pél
massa efectista, pero no
mancat d’elements interessants.— M.P.

Tipuaixí, QUANTA LLA
NA. Música Global, 27198.

Pastora,
TRIP
SHOW
AUDIOVISUAL
TECNO
SIMFÓNIC. Picap, CD 90
0119 03.

Especialitats en

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

Els dos lilis de Pau Riba (Cai'm
i Pauet) van estrenar-se discográficament tot acompanyant
el seu pare al disc i espectacle

Bateig discográfic d’un grup de
rock dur (deriven del punk, el
trash i el hard-core) creat a Salt
la quatre anys. L’álbum és
format per disset temes molt
breus, d’una gran contun
dencia, i radicalment antimelódics, cridats més que no pas
cantats tan aviat en catalá
(«Perturbat») com en castellá

(«Abuela»). Els textos volen ser
agressius i satirios, pero arribar
a entendre’ls sense recorrer a la
lectura
del
llibret
que
acompanya el CD és gairebé
impossible. I, un cop ho has
fet,
desitges
haver-t’ho
estalviat.— M.P.

Silvia Comes & Lidia Pujol,
SILVIA COMES & LÍDIA
PUJOL. Picap, CD 90 0108

Com era previsible, a l’esperat
primer disc d’aquestes dúos
excel-lents veus femenines la
balanza es decanta clarament a
favor de la llengua castellana
(només tres canqons d’un total
de dotze són en catalá, i encara
una —«El conte deis dos
suicides»— presenta una ab
surda doble versió). Suposo
que el seu projecte (i el de la
discográfica) és el de penetrar
al mercat espanyol sense perdre el propi, i per tal d’aconseguir-ho han fet malabarismes
tan evidents com prescindir
d’un títol genéric per al disc
(hauria calgut triar la llengua)
o, fins i tot, unir els norns de les
intérprets amb el signe &, per
tal de no haver de dubtar entre
la «i» i la «y». No sé pas com les
rebran a Espanya, el que és
segur és que els mitjans de
comunicado catalans els obriran els bragos (aixó del bilin
güismo bien entendido és cada
cop més políticament corréete) i

DISCOGRAFIA CATALANA RECENT

que, valorades de debo o no des
d’un punt de vista artistic,
esdevindran dues artistes molt
útils per a certs sectors socials
més o menys babélics. Peí que ta
al contingut del disc, está basat
majoritáriament en poemes de
Luis Cernuda, Gil de Biedma i
Alien Ginsberg (aquests darrers, tradu'íts amb molt poca
tracja), musicats per Walter
García de manera utilitaria i
arranjats amb sobrietat i bon
gust. El més brillant de l’álbum
és la qualitat de les veus i els
seus jocs, pero —desenganyem-nos— les cantants no
actúen com a intérprets, no
están al servei deis poemes ni
ens arriben a comunicar en cap
moment el contingut d’uns
textos que no passen de pre
textos. Haurien pogut cantar
Alberti, Rubén Darío o la guia
telefónica amb la mateixa convicció, i haurien estat igualment aplaudidos, perqué alió
que importa no és alió que
Silvia Comes i Lidia Pujol
canten, sino alió que repre
senten.— M.P.

Granados, DANSES ESPANYOLES - CUENTOS DE
LA JUVENTUD. Emili Brugalla, piano. La Má de
Guido, LMG 2023.

Darrerament hi ha hagut una
«granadosmania» que, per una
vegada, ha fet un gran be al
compositor lleidatá. Properament, per exemple, tindrem
ocasió de parlar de la versió
que Albert Guinovart ha fet de
Goyescas. En aquesta ocasió és
Emili Brugalla l’encarregat de
fer-nos bailar ais nítids compassos de les danses espanyoles, que constitueixen el molí
de l’os del registre. Més senzills, pero no pas menys sug-

gerents,

els Cuentos de la
apleguen deu breus
peces d’encant irresistible. A
Brugalla el piano no se li resisteix, i fa una tasca exemplar
en la pulsació, l’adequació del
ritme i el domini de l’instrument, a més de l’adequació
plena a l’estil del nostre Enric
Granados.— J.R.

juventud

REEDICIONS EN CD
Raimon, PER DESTRUIR
AQUELL QUI L’HA DESERT. Discmedi/Blau, DM
366-02.

Aquest disc —amb una coberta
d’AntoniTápies— data de 1970,
i és el primer álbum de Raimon
que va comptar amb uns
auténtics arranjaments instru
mentáis. La seva importáncia
rau també en el fet que fou aquí
(amb l’excepció d’un anterior
disc scnzill que aparegué a tall
d’aperitiu) on el cantant de
Xátiva presentá les seves primeres musicacions de poetes clássics: Jordi de Sant Jordi («Desert
d’amics»), el mallorqui Anselm
Turmeda («Elogi deis diners») i,
evidentment, Ausiás March
(quatre temes, entre els quals no
podem negligir l’imprescindible
«Veles e venís»). A la segona part
del disc hi trobem l’espriuá
«Indesinenten», i diverses can?ons
própies; algunes van popularitzar-se molt: «Societat de
consum», «Sobre la pau»... D altres, com «T’ho devia», mereixen
un (re)descobriment.-- M.P.

Miguel Fleta, RECITAL DE
SARSUELA I CANQONS.
Aria Recording, 1025.

La col-lecció «Les nostres veus

retrobades», que publica Aria
Recording, ha arribat a la
majoria d’edat amb un divuité
álbum doble que conté els
enregistraments fets peí tenor
aragonés Miguel Fleta entre
1922 i 1929. Ens trobem
davant d’un repertori que Fleta
va fer célebre amb el seu
característic timbre i el seu bon
gust, centrat en la sarsuela i la
can?ó popular. Amb aquest, ja
són dos els álbums que Aria
dedica a Fleta i ens en manca
tan sois un altre, amb la qual
cosa s’haurá completat, per
primera vegada, la integral deis
enregistraments del célebre
tenor, mort prematurament a

quaranta anys. Com és habitual
en aquests tipus de registres, la
qualitat sonora és molt desi
gual, ja que ens trobem davant
d’enregistraments procedents
de discos (alguns únics) de 78
rpm., amb la qual cosa les
pistes difícilment poden fer
justicia ais másters origináis, i
menys encara a una de les veus
més cálides i penetrants de la
conca mediterránia com fou la
del gran Fleta.— J.R.
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Església i mitjans de comunicado:
unes relacions perilloses
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El XXV Festival Internacional de Teatre Visual
i de Titelles de Barcelona
per

Maryse Badiou

mbiciosa, perspicaz i plenament que l’univers de Kartista bascula pels
suggestiva ha resultat la cele- avenpos de la ciéncia capgiradora de la
bració a Barcelona del Festival nostra concepció del món i de l’home,
les arts mil-lenáries deis objectes
Internacional que, amb vint-i-cinc
anys, s’ha anomenat, per primera manipuláis, d’esséncia religiosa, aristo
vegada, de Teatre Visual i de Titelles. crática i alhora summament popular,
Denominació que tot fent lliscar a participen novament, grácies a les
segon terme la iconicitat de les arts de possibilitats il-limitades de la seva nala marioneta dona primacía a la visió i turalesa antirealista, en la recerca de no
per extensió a l’óptica que, sembla, ha ves realitats, de nous valors i de nous
de revolucionar l’ésser huma i de sentits.
Joan Baixas va enfocar el certamen
retruc l’art del segle XXI, més que no
pas la informática. Aquesta mirada per mitjá de cinc escenes, podriem dir
sensibilitzadora del director del Fes posades en escena, de l’imaginari —Es
tival, Joan Baixas, ha permés de re cena del monstre, Escena antropoló
valuar la vigencia del llenguatge de les gica, Escena del moviment, Escena de
formes animados com a mitjá d’ex- la paraula i Escena deis invents—,
ploració de realitats hipotétiques. desenvolupades en una trentena de
Poder que ja li havien reconegut el locáis de la ciutat que van oferir, a més
pensament primitiu i algunos remotes deis setanta-nou espectacles (vint-ifilosofies, com ara la de Plato. Avui nou d’infantils i cinquanta per a

A

adults), tres exposicions, diverses
projeccions de pel-lícules de les més
significativos, cicles de conferencies,
taules rodones, «Concursos nacionales
de Robots 1998», tallers i cursos que,
juntament amb la magnifica publicació
trilingüe del catáleg del Festival, tot
plegat dona una panorámica molt
completa del tema. Són aquests
plantejaments, defensats per Joan
Baixas, els que van saber atreure l’interés de les més altes institucions del
país, polítiques i culturáis. Des de l’Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona, dirigit per Pau Monterde,
entitat organitzadora del Festival i
alma mater del projecte des de l’origen,
passant per l’Ajuntament de Barcelo
na, peí Teatre Nacional de Catalunya,
fins a «L’alternativa de l’alternativa»,
programació del Teatre Malic, sense

oblidar l’extensió del Festival a les
ciutats d’Olot i de Vic, com també
algunes coproduccions autóctones i
amb l’estranger, Joan Baixas va mobilitzar felipment les sensibilitats en un
terreny ja adobat peí treball d’Hermann Bonnín, director de l’Institut del
Teatre de 1970 a 1980, que va pro
yectar la casa cap a la modernitat, de Jordi Coca, director del Festival de 1975
a 1977, que va consolidar el certamen
en la internacionalitat i va obrir-lo a la
descentralització, i de Josep M. Carbonell, director de 1982 a 1992, que el
va fer conéixer i reconéixer fora del
nostre ámbit territorial. La novetat de
l’edició d’enguany és l’encarrilament
en una perspectiva d’acció transversal
que aspira no solament a abastar sino a
utilitzar la pluridisciplinarietat dins
una visió de futur.

Escena antropológica
L’Escena antropológica obrí el
Festival, al Teatre Nacional de Cata
lunya (2-X-1998), amb les Marionetes
d’Aigua del Vietnam (Múa Rói
Nu’ó’c) de laThang Lon Water Puppet
Troupe, que van donar a conéixer una
manifestació popular que al seu país
representen actors no professionals,
sobre els rius o els estanys, per tal
d’agrair la collita i fer propicia la pró
xima. L’aigua reflecteix l’entorn, am
plifica els sons vibrants de l’orquestra i
esdevé el personatge central d’aquesta
cerimónia en que apareix, enmig
d’escenes alegres de la vida popular
deis pescadors, un món fabulós d éssers fantástics: el drac que llisca i escup
raigs d’aigua de color blau o vermell,
l’alicorn que salta i dansa al ritme del
tambor, el fénix amb les ales desple
gados i la dansa de les immortals,
aquelles fades protectores d irresistible
bellesa. Brolla una gran intensitat de
vida, estimulada per la música i peí
Téu, el bufó, que fa espetegar els coets
afirmant al mig del toe la permanencia
de l’esperit optimista del poblé. Bé que
el Múa Rói Nu’ó’c és inclassificable
dins els processos clássics d animació,
les marionetes d’aigua es troben també
a la Xina, país que va presentar, en
coproducció amb el Festival de tardoi
de París i el Gran Teatre de Bordeus,
una ópera ritual celebrada des del
segle XI:
Za baixada ais inferns
(Teatre Adria Gual, ll-XI-1998) fou
interpretada en llengua groqiang peí
grup de Xenhe, de la ciutat de Luxi.
Aquest ritual, constituit per actors i
músics amateurs, relata el viatge que fa

Mulian ais inferns per salvar la seva
mare. El periple, que pot durar, en el
seu context, setze o quaranta-vuit dies,
segons els desigs o les possibilitats, és
representat mitjanqant una codifícació
rigorosa deis moviments dansats,
d’una antiquíssima tradició de cant
parlat i de la máscara, pero el ritual
també pot acomplir-se amb marione
tes. La historia, envoltada de fantasmes i de dimonis, conserva el carácter
xamanista i permet ais participants de
potenciar els seus poders de médium i
d’encarnar les divinitats i els morts.
Per aixó, i a fi d’apaivagar els esperits,
es practiquen una serie de ritus
d’exorcisme abans de la funció. En
gira, tanmateix, per tal de no alertar la
Societat Protectora d’Animals, no es
van poder veure integralment, llevat
deis assistents a les interessantíssimes
conferencies de Jacques Pimpaneau,
eminent especialista de la Xina, que els
va fer descobrir amb un film que va
rodar ell mateix. Aquesta obra, que
revesteix igualment una funció reli
giosa d’esséncia budista, fou prohibida
durant cinquanta anys, acusada de
propagar supersticions. Produida per
primera vegada a Occident, Mulian

tat de Jesús, per la companyia Al
Botroule, de Lieja (Teatre Adria Gual,
24- X-1998), referencia obligada dins
la tradició de les marionetes de barra,
arrelada des del segle XIX, és concebuda amb un esperit afranquit de
l’Església i elaborada a partir deis
evangelis, sobretot els apócrifs. L’espectacle oscil-la entre el sagrat i el
profá i reposa sobre un canemás en
qué els personatges de la historia
sagrada es mesclen amb les figures
populars locáis, extraordinaris challengers de les irreverencies expressades en
dialecte. Si bé a Barcelona la funció va
méreixer ámpliament l’éxit, no va po
der, tanmateix, fer descobrir la forqa
creativa de la improvisació: es va
desenrollar en francés, debilitant aixi
la voluntat identitária d’aquest teatre i
la seva espontaneitat.
L’aproximació contemporánia a
l’Escena antropológica la doná María
de Marías amb En 1’esperit de la nina,
videoinstal-lació (Espai Escénic Joan
Brossa, 12.XI). Epígon d’Albert Vidal,
l’artista es fa ressó d’un treball expe
rimental que troba la font d’inspiració
en el pensament mágic i en la mística
oriental. La seva aprehensió de

encara conserva avui tota la seva forma
tradicional: el seu estil de cant, una
elaboració molt sávia del llenguatge de
les mans que evoca els gestos mágics i
rituals de les mudras índies, i tambe un
smcretisme molt dosificat, que es troba
en una tradició ben diferent: «Li
Naissance».
Aquesta representació de la Nativi-

l’objecte es l'ará, dones, sobre la no
diferenciació de l’orgánic i de l’inorgánic, del material i de l’immaterial i
posará l’energia com a consubstancial
amb els diferents graus de la realitat i
com a principi de possibles meta
morfosis. Si María de Marías proposa
la camera de video per a instaurar la
privacitat del ritual en l’espectador, un

regust d’aquesta voluntat també es
trasllueix en les paraules de Tdan-say
W. Zotigh, representant de la Great
American Indian Dancers, que va
declarar a Barcelona: «Només ens és
possible presentar les danses socials.
No podem bailar les rituals fora de
casa, seria una profanació.» Les danses
tribals deis indis d’América contribuiren a crear l’ambient de festa collectiva
i de participació propi de l’obertura
deis festivals conjuntament amb el
ritual de purificació balines, Ogohogoh, que obrí l’Escena del monstre,
fent recorrer de nit per desplanada del
TNC uns gegants de fusta, aterridors,
destinats a ser cremats a fi de regenerar
els fonaments de l’harmonia.

Escena del monstre
L’Escena del monstre va donar a
conéixer l’últim treball de Teatro
Corsario, b&w/xyna (Artenbrut, 15-X1998), un espectaclc de titelles manipulat segons la técnica bunraku i
vertebrat amb unes imatges de gran

forca suggestiva, imatges panorámiques, de gran pantalla, que saben
transmetre la sensació térmica del
paisatge exterior, jugant amb els llums,
el vent, la boira, el ritme endimoniat
d’aquell cavall blanc, immensament
gran, irreal en la seva cavalcada
fantástica. Molt ben resolt, Vampyria
ateny una dimensió épica i própiament
romántica de l’amor destructor i
sublim. La Companyia Cordula (Alemanya) amb Rolf le Loup (Nou
Tantarantana, 23-X-1998) presenta
una adaptació de la «Caputxeta vermella» de després de la descoberta de
la psiconálisi, en qué es troben traduíts
amb un humor refrescant el desig, la
sensualitat i l’erotisme de l’amor.
Espectacle intel-ligent que va perdre
molt ritme i vivacitat peí fet d’haver
interpretat en francés un text original
treballat en alemany.

Escena del moviment
L’Escena del moviment va donar
entrada a RobertWilson amb Wings on

Rock (Ales sobre roca) (Teatre Adriá
Gual, 6-X-1998), una obra ja
estrenada i, generalment, considerada
com un treball menor de kartista
americá. Tanmateix, aquesta obra de
petit volum que escull un jove actor
per investigar el camp del subtil, del
sensible, presenta un interés obvi.Tres
faulcs —«La llegenda del nen sioux»,
«El Petit Príncep» i «Parsifal»— podrien
ser els punts d’inflexió d’un viatge
iniciátic en tres etapes successives: la
recerca de la identitat, de l’amor i de
l’espiritualitat. Matéries intangibles
que cal abordar amb un salt de la
mirada cap al no intelligible, allá on
ha d’arrelar l’art iniciador d’una nova
percepció sensorial. Un art que passa
per un llenguatge en qué la tridimensionalitat tendeix a la bidimensionalitat com si es tractés de deixar via
lliure a una epifanía tridimensional de
l’invisible, de donar-hi moviment: ales
sobre roca.
Dins el corrent artístic conceptual,
en qué l’art esdcvé una investigació,

una construcció, en qué la idea preval
sobre la materia, trobem Set solituds de
Nessun Dorma (Sala Beckett, 29-X1998), que proposa, a través deis
espais exteriors i interiors de la
Beckett, un itinerari ideat per Marta
Alemany. Instal-lacions de Soledad Se
villa,
performances,
accions
i
coreografies són com la respiració
d’una reflexió que no ha transmés
encara tota la seva substancia. Una
altra proposta, la de La Cónica/Lacónica, amb Ornares d’objectes
trobats, premi Josep M. Carbonell 1997
(La Cuina, 15-X-1998), és extreure
l’objecte del seu context, reciclar-lo i
sotmetre’l a una metamorfosi, per
efímera que siguí. Vet aquí un treball
emprés amb un enorme talent i que fa
una aportació notable a la creació de
casa nostra. Amb Fantasmagories (Teatre Adriá Gual, 16-X-1998) del
Théátre du Tilleul i els Ateliers du
Créahm-Liége (col-lectiu d’artistes
plástics, músics, actors discapacitats
mentáis), la vibració com a font sonora
primigénia de l’espai i del temps, com
a incentiu de la desclosa de l’ombra,
troba una culminació brillant. Pie
d’energia i d’intensitat, aquest espectacle que aposta per la suggestió ens
aboca a un plaer primitiu en qué
sembla reestructurar-se el caos.
Ara bé, una de les persones que
s’endinsen amb risc cap a l’enllá balbucient d’un misteri és Nicole Mossoux, qui, sota la direcció de Patrick
Bonté, concep amb Iwin Houses
(Cases bessones) (Teatro Adriá Gual,
20-X-1998) un espectacle deis més
colpidors del festival. Aquesta baila
rina i coreógrafa belga es deixa
infondre i confondre peí joc pervers i
hipnótic d’uns maniquins que, tot
apoderant-se del seu eos, multiplicantlo, contrafent-lo, introdueixen el dubte
i li qüestionen la propia identitat. Interessant va resultar Flaimngo Bar (Nik
Havanna, 13-XI-1998) del Figuren
l'heater Tíibingen, treball de Hendrik
Mannes que trenca hábilment les
convencions escéniques i les tecniques
clássiques de manipulació. Recolzant
en la interdisciplinarietat, kartista
aplica una gran finesa en 1 estudi d uns
éssers ambivalents que prenen vida al
llindar de la realitat i del somni.

Escena deis invenís
Una frontera que creuaren els
artistes que van intervenir a l’Escena
deis invents: els artistes que conceben
robots, vinculáis al Centre d’Art et de

TWIN HOUSES.

Plaisanterie de Montbéliard que, en el
marc de l’exposició «Histories increí
bles de maquines i robots» (Trasme
diterránea, del 7-X al 15-XI-1998),
van presentar col-lectivament les seves
obres, totes fascinants i inquietants
com horitzons de sortilegis. És en
aquest món futurista i visionari on ens
vol portar Stephen Mottram, un deis
grans creadors d’aquest ámbit, amb el
seu espectacle 77ie Seed Carriers (Els
portadors de la llavor) (Sala Beckett,
4-XI-1998). Inspirat en El gen egoísta
de Richard Dawkins, l’obra dona vida
a unes criatures híbridos, mig humanes
mig insectos, lliurades a 1 esclavitud
d’una autoritat implacable que nomos
les utilitza per la seva llavor que ha de
perpetuar l’especie. Aquests essers,
autómats o marionetas, immergits en

un malson que troba una correspondéncia estética amb la pintura del
Bosch, expressen una visió pessimista
de la condició de l’home en aquest
final de segle.

Escena de la paraula
Molt més esperanqador és el missatge que, en general, ens deixen els
espectacles de l’Escena de la paraula.
N’és un exemple Romeo e Giulietta, del
conegut Teatro del Carretto (Mercat
de les Flors, 30-X-1998), excel-lent de
factura, bé que patia d’una unpa
d’esteticisme innecessari, i, en un altre
registre, Sophia (Teatro Malic, 4-XI1998) de La Fanfarra, últim treball de
Mariona Masgrau sobre un text d’Ana
M. Moix. Espectacle coherent i honest
en qué les paraules, com les propostes

THE SEED CARRIERS.

de joc amb Sophia, alter ego de la
manipuladora, tenen un pes, un espai
de reflexió, d’emoció i de complicitat
amb un públic de qualsevol edat: un
encert de compromís artístic i huma.
Pero l’esperit eternament optimista
del poblé el trobem a Los Bufos de la
Matinée (Teatre Malic, 23-X-1998),
interpretat per la companyia argentina
El Chonchón. Espontane'ítat i rigor

troben ressó en aquest espectacle en
qué el didactisme i la ideología passen
per la frescor del comentari improvisat
amb intel-ligéncia: un moment de teatre
gratificant que recorda els millors
moments d’alguns espectacles deis anys
setanta en qué, a mes de voler canviar el
teatre, es volia canviar les mentalitats.
Aquí rau la gran diferéncia amb els
projectes deis nostres dies, que, per falta

de poder connectar amb una rcalitat
que s’esmicola, troben en les
descobertes politípiques d’aquest final
de segle un lloc on arrelar i bastir l’art
del futur i, amb l’art, potser alguna cosa
mes. L’esforq s’ha de dirigir, dones, cap
a la creació. Potenciar-la, aquí, treballar
amb grans creadors del camp del teatre
visual i de titelles, podria ser el repte de
la próxima edició. ♦

El decret sobre el cinema (II)
per

Miquel Porter i Moix

producció aliena i aprofitaren per a
ra existeixen uns textos legáis
fer-ho les antigües bases que ja tenien
clars, pero, quin en será el grau
instal-lades de temps en molts paisos.
d’aplicació real? La Llei
Aixó, unit a la pressió de la televisió i
1/1998, aprovada peí Parlament, sense
a les variacions en les maneres d’ocuobtenir el consens, el 7 de gener, fou
par
el lleure, obliga a canvis en
una font constant de discussions que
profunditat
en la política exhibidora.
tingueren una virulencia especial peí
Les
sales
de
barrí
o de reestrena i bona
que fa ais punts referits ais espectacles
part del pare de pobles i viles se
cinematográfics, cosa que queda
n’anaren en orris. Els exhibidors més
encara més palesa a l’hora de detallarespavilats i amb suficients mitjans
ne el desplegament, mitjanpant el
pactaren amb les multinacionals o,
Decret 237/1998 del 8 de setembre.
directament, s’hi vengueren, amb qué
Els partits polítics ho han aprofitat
crearen un nou entramat amb molts
a bastament per a desenvolupar les
menys punts de venda i el corresseves tesis i els seus criteris i, en certs
ponent estalvi de despeses, de control
casos, amb formulacions més retori
forqa més fácil i amb bastants menys
ques que convenpudes i en d’altres
riscos de competencia. Aqüestes me
amb els vells arguments demagógics
sures s’acompanyaren aviat amb la
de costum. Com que, per qüestions de
reconversió de les antigües grans sales
conjuntura, el PP no ha volgut mullaren minisales i complexos de multisales
sc gaire, Vidal-Quadras i els seus ho
altament tecnifícades i que permetien
han fet per mitjá d’un recurs enun estalvi extraordinari amb l’automacaminat, com a mínim, a retardar-ne
tització i la reducció del personal, a
l’aplicació. D’altra banda, les més
part
de la simplificado en els aspectes
importants distribuidores multinacioadministratius,
comptables i fiscals. Es
nals —controlades peí pop norddones
perfectament
comprensible que
americá i els seus aliats nipons han
el segon grup més contestatari davant
fet mans i mánigues per parar el cop.
la Llei i el Decret sigui el deis exhi
De fet, aquells que més se’n dolen
bidors.
són, precisament, els distribuidors i,
El tercer grup de protesta, fins a
com a conseqüéncia, els exhibidors,
cert punt comprensible, és el deis
ais quals els distribuidors tenen en un
productors de films en llengua catala
ciar régim d’infeudació, més forta com
na, temerosos que un sensible augmés gran sigui el grup exhibidor i
ment de films projectats en aquesta
majors les seves necessitats de piogiallengua redueixi encara més l’assismació.
téncia ais ja fots directament en catalá
Aquesta qüestió no és d’ara ni, en
i amb l’apriorisme que els diners que
cara menys, específica de Catalunya o
es gasten en doblatges seria millor
de la seva llengua. Tot prové de quan,
invertir-los en producció propia. Val la
per causes diverses —puixanqa de la
pena
de dir, de tota manera, que
televisió, crisis internes tant financeres
aquests
films serán més necessaris que
com laboráis i creativos , els tra
mai
en
el mercat, a fi de complir el
dicional imperis deis «majors» de la
tant
per cent assenyalat al decret i,
producció hollywoodiana van entrar
d’altra banda, l’obra de normalització
en bancarrota, situació agreujada en
del catalá al cinema pot teñir --a
cara més amb l’aparició del video
termini llarg o curt— el resultat
doméstic. La majoria de les grans
d’eliminar moltes reticéncies de certs
marques van abandonar en gran pai t
sectors del públic. Cal recordar que la
la producció própiament dita, molts
proliferació d’cdicions de llibres esestudis histories van tancar o, en
trangers traduits al catalá ha estat un
alguns casos, es transformaren en
element que, en tots els aspectes, ha
polivalents (cine-televisió-video). Les
ajudat a la normalització de la llengua
grans marques, soles o agrupados en
propia?
potents grups financers, crearen es
Els grans beneficiaris de les mesu
tructures de comercialització de la

A

res adoptades serán, sense dubte, el
públic i el sector de servéis destinat al
doblatge, al subtitulat i al tiratge de
copies.
Peí que fa ais primers, encara no
podrem parlar d’igualtat de tráete, pe
ro almcnys sí d’un reconeixement explícit d’un dret garantit tant a la
Constitució com a l’Estatut. De tota
manera, i tal com déiem a l’article an
terior, ens estimaríem més que les
cintes no es doblessin a cap llengua, i
cal reconéixer la llibertat de gust i de
consciencia deis espectadors a l’hora
de triar la versió que prefereixin.
Respecte ais servéis de doblatge,
subtitulat i copiatge, si bé el Decret
esmentat ja indica unes certes exigéncies respecte de la qualitat, caldria que
hi hagués una especial vigiláncia peí
que fa al compliment, més que més
quan el text legal emana del Departament de Cultura. Per desgrácia, tant
en sales com en vídeos i televisions, hi
ha una comprensible pero precisa
ment per aixó més perillosa tendencia
a deixar-se anar o a fer les coses amb
una sabata i una espardenya.4

«Caprí, t'estimem»
per Joan

F. de Lasa

vui em pagueu tot el que jo
ntilla. I ho subratllo perqué ni Capri
vaig fer per vosaltres...»
ha estat mai un geni —el qualifícatiu
Aqüestes paraules d’en Caem sembla molt gruixut—, ni d’altra
pri, a l’acte de lliurament banda
de lael gran actor catalá ha merescut
Medalla d’Or de la Ciutat de Barce
menys el títol de primeríssim tragicólona, van quedar interrompudes per
mic de l’escena catalana, sobretot en
l’emoció. Sortia a la llum una vegada
una época altrament difícil i conflic
més el Capri sentimental que s’ha
tiva, quan la nostra parla era una
amagat sempre darrere el cómic. S’ha
pobra víctima de les restriccions i mandit que Capri «parlava com la gent,
cances que ens eren imposades.
pero molt sovint és la gent —que se
Capri ha estat inimitable a l’hora
sap de memoria passatges deis seus
d’interpretar personatges estrafolaris,
monólegs— la que parla com en
bufanúvols i sentimentals, amb una
Capri».
naturalitat sorprenent —un cinquanta
Heus ací el millor parágraf d’aquest
per cent de comicitat i un altre de
petit, benintencionat i potser esquifit
melangia—, i excel-lí sobretot en
llibre que David Escantilla i Emili
aquella adaptació lliure que el gran
Rosales han endegat com a homenatge
Josep M. de Sagarra va fer de L’avar
a l’home, a l’artista, al «geni», sota la
de Moliere, convertit en El senyor
batuta de l’infatigable Salvador Esca
Perramon.

A

Després, Capri havia anat esculpint
el seu personatge únic, que uns quants
autors consagráis no acabaren d’entendre. Ell, pero, no va renunciar mai
a si mateix, i així ho revelaren aquells
impagables monólegs i dises, i també
la seva espléndida participació al
«Radioscope» del benvolgut Escantilla.
(Deixaré de banda els errors de la pa
rodia del Tenorio i Lo reina ha relliscat,
perqué de Josep Santpere a Capri hi
havia molta distancia.) Joan Camprubí
arriba molt més lluny —en un altre
terreny—, encara que ell mateix no ho
sápiga. Josep Pía opina que ell és «el
gran restituidor de la veu intel-ligible,
espontánia i eficient». Haurem de
reconéixer de bon grat que el debut de
Capri al cinema —encara que li fos
permés de parlar-hi en catalá— fou un
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UNA SEQÜÉNCIA DE LA SÉRIE DE TV2 «DOCTOR CAPARROS, MEDICINA GENERAL» (1979), AMB JOAN CAPRI, MARIA-MATILDE ALMENDROS, CARLES
LLORET I ALÍCIA OROZCO.

ESTEVE DURAN, REALITZADOR I ÁNIMA DE LES DUES PRODUCCIONS TELEVISIVES EN QUÉ CAPRI VA TRIOMFAR A LA PETITA PANTALLA.

auténtic desastre. Ell mateix ho reconegué: «En realitat, de fet no
m’ha interessat mai el cinema,
perqué no permet ser un mateix,
canviar les coses. Allí no et deixen
improvisar.»
Malgrat tot —i aci entronquem
amb el nostre tema central, el televisiu—, al llarg de l’any 1979, quan
TVE a Catalunya enregistra la pri
mera tongada de la serie «Doctor
Caparros», Capri torna a assolii un
éxit extraordinari. És la primera
«comédia de situacio» que es
produeix a casa nostra, i el
promotor, director i
alhora
coguionista (amb el malaguanyat
Ministral Maciá) en va éssei
l’intel-ligent realitzador Esteve
Duran, a qui cree que els crítics del
mitjá no han fet pas justicia: Duran
ha palesat una gran sensibilitat al
llarg deis anys, i potser mes que
niai amb les dues series caprianes
que, iniciades l’any 1979, es
prolongaren fins a 1982.

El que m’ha enutjat mentre
llegia el llibret deis Escarnida és
que ni una sola vegada no hi surt el
nom d’Esteve Duran. Mentre que
els autors esmercen —ai las!—
unes trenta pagines amb les
opinions de diferents personalitats
del món catalá, no tots igualment
remarcables intel-lectualment parlant, no fan cap esment d’Esteve
Duran, un home senzill i, al mateix
temps, el segon responsable de
l’éxit de Joan Camprubí a la nostra
petita pantalla.
Sigui com siguí —com diu el
titol del volum—, «Capri, t’estimem».f
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TRIA PERSONAL
per JOSEP M. RIPOLL

Pere
Gimferrer,
L’AGENT
PROVOCADOR. Edicions 62,
Barcelona, 1998.

Afirmar sense matisos que L'agent
provocador és la primera obra
autobiográfica de Pere Gimferrer pot
conduir, tot i essent cert, a simplificacions excessives i, potser, a
alguna confusió. En primer lloc, per
qué la literatura autobiográfica acostuma a identificar-se amb la confessió
directa, profusa i sovint anecdótica,
característiques que es troben ais
antípodes de l'univers literari de I au
tor—on, precisament, les reverencies
personáis són més aviat el-líptiques,
sintétiques i essencials. I, en segon
lloc, perqué ja obres anteriors de
Gimferrer contenien al-lusions aillades a circumstáncies concretes de la
seva vida, per bé que filtrades
sempre per l'autonomia del llenguatqe literari respecte deis referents
més imm ediats. De fet, L agent
provocador és certament una obra
autobiográfica, pero caldria definir
lo, primer de tot, com un text o un
conjunt de textos amorosos a mig
camí de la narració el-líptica, la
reflexió introspectiva i el poema en
prosa —encara que, aixó sí, els fets
que se'ns hi relaten són tots
«absolutament verídics» (pág. 9.)
Ens trobem, dones, amb un conjunt
de set textos breus a I entorn de la
vida amorosa de l'autor: en concret,
de la crisi creativa que va comentar a
afectar-lo a fináis deis anys seixanta i
principis deis setanta, que es

resolgué amb el descobriment de la
llengua catalana com a mitjá d'expressió literaria, pero també com a
conseqüéncia de la relació iniciada
amb María Rosa Camináis, avui la
seva esposa —i «l'agent provocador»
del títol. Els tres primers escrits daten
de 1979 —just abans de la redacció
del Dietari— i els restants se sitúen
entre 1996 i 1998, si bé tots es
refereixen a aquest moment de
canvis decisius en la propia vida. El
primer text, espléndid, se centra en
«el pas del jo actiu al reflexiu» (pág.
26) i conté agudíssimes observacions
sobre l'activitat lectora en un estil
torrencial, que tant remet a Proust
com a la mateixa obra poética de
Gimferrer de fináis deis anys setanta.
El segon —on irromp la segona
persona— i el tercer són els que més
clarament evoquen la Nadja de
Bretón, un deis punts de referencia
del llibre, en el reflex que suposen
d'un amour fou atzarós i trasbalsador. Si el quart i el cinqué presenten
similituds amb algunes págines del
Dietari, els dos darrers reprenen un
lirisme apassionat que combinen
amb contundents referéncies al context historie i polític —aspecte ja
present en alguns moments de
L'espai desert i Mascarada. En de
finitiva, aquest és un llibre d'una
importáncia considerable, que suposa un compendi de molts deis trets
definitoris de l'obra catalana de
Gimferrer i s'erigeix així en una
mostra altament significativa de la
seva prosa elegant, barroca i d'heréncia avantguardista. L'agent provo
cador és, abans que una obra
autobiográfica própiament dita, una
sólida mostra de les constants fonamentals d'un deis grans escriptors
catalans —i peninsulars— de les
ultimes décades.
Eduard Márquez, L’ELOQÜÉNCIA DEL FRANCTIRADOR.
Quaderns Crema, Barcelona,
1998.
.............................

Eduard Márquez ens va oferir el
1995 el seu primer llibre de contes,
Zugzwang, després d haver publicat
poesía en castellá. Ja llavors ens va
sobtar el seu estil extremament
sintétic —que I apropava al poema
en prosa—, o l'obsessió que evidenciava peí tema de la pérdua d iden-

EDUARD MÁRQUEZ
l.’ELOQÜENCIA DEL

EKANCTIRADOR
QIADFRNS CREMA

titat. Aqüestes constants es repeteixen a L'eloqüéncia del franctirador,
en qué els relats, tot i essent breus,
augmenten de llargária i són encara
més inquíetants que els del recull
anterior. Amb la fredor deliberada
que li és característica, Márquez
divideix ara les histories en diferents
parts que en alguns casos semblen
primer disperses, pero que acaben
confluint en «puzles» en qué sovint el
desenllac está només apuntat.
Aquesta capacitat de suggestió n'accentua, no cal dir-ho, el caire torbador.
Sintétic, dones, fred i inquietant,
l'autor ens enfronta amb canvis d'identitat, ficcions i realitats confuses,
trames d'usurpacions i desenlíateos
trágics per ais atónits protagonistes,
tot envoltat d'una auréola onírica i
distant que li fan inconfusibles tant
l'estil com l'univers literari. Hereus
postmoderns del William Wilson de
Poe, aquests contes recreen en algún
cas i de manera deliberada Max
Frisch, Sophie Calle, Oscar Wilde i
Paúl Auster, i suposen una nova i brillant aportació d'un autor tan
minoritari com personal.
Ramón Gomis, ÉL GABRIEL
FERRATER DE REUS. Proa,
Barcelona, 1998.
Gabriel Ferrater s'ha anat convertint, amb el pas deis anys, en un deis
noms més mítics de la nostra cultura
d'aquesta segona meitat de segle,
tant per la seva obra com per la seva

personalitat. D'un temps enea, s'han
publicat algunes monografies sobre
ell, com \'Album Ferrater editat per
Quaderns Crema o com Gabriel
Ferrater: recepció i contradicció de
Nuria Perpinyá; pero faltava encara
un estudi purament biografíe, que
Ramón Gomis ens ofereix ara, amb
referencia si més no ais primers
trenta anys del personatge, és a dir,
aquells que va passar, o bé vivint a
Reus, o bé exiliat a Franca o fent el
servei militar a l'AIt Aragó, pero amb
la ciutat nadiua com a punt básic de
referencia. Gomis, també reusenc, ha
cregut convenient limitar-se a
aquests anys que en podríem dir de
formació, per raons personáis, d'identificació amb un paisatge urbá
comú i amb tot el que comporta; i no
ens lliura, dones, la biografía defi
nitiva del poeta, la que es prolonga
al llarg deis vint anys més que visqué
i que forgen Lauréola mítica que
l'havia d'envoltar.
Tot i així, el llibre revela moltes de
les claus essencials perqué el lector
s'aproximi a una figura tan complexa
com seductora. Se'ns hi refereixen
els orígens familiars, els anys escolars, l'experiéncia de la guerra, la
fúgida a Franca, el servei militar i un
retorn a Reus durant el qual el futur
poeta i lingüista es dedica a la
pintura. Tot plegat amb referéncies
ocasionáis a aquells versos en qué es
recreen aquests anys o a declaracions periodístiques que hi fan refe
rencia. Es aquest un deis aspectes
més interessants de l'estudi, ja que hi
descobrim un Ferrater que es crea el
seu propi personatge. En concret,
alguns fragments de l'extens i céle
bre poema «In memoriam» es con
trasten amb les vivéncies reais de

l'autor, la qual cosa posa de manifest
que el seu pósit autobiográfic és tan
sois relativament fiable, qüestió al
capdavall secundaria, ja que el «jo»
poétic no té per qué identificar-se
amb el poeta mateix. Pero heus aquí
que, a més, les declaracions públiques de l'autor tampoc no coincideixen, en molts casos, amb una realitat
més prosaica que no la que ell
presentava. En Paraules de Gomis,
«tenia el costum, quan li feien entre
vistes literáries, de crear el seu propi
personatge. El temptava un afany
irresistible de seduir, de presumir,
necessitava sentir-se admirat per
l'auditori» (pág. 125). Resulta evident
així mateix una actitud vital marcada
peí «punt de follia, de disbauxa, de
desig de llibertat, de fer el que li
vingués de gust, lluny de les convencions» que Ferrater practica; aspecte
lligat de vegades a un desacord permanent amb l'entorn, que tan aviat el
porta a afiliar-se a la CNT durant la
guerra com a declarar-se germanófil
a la primera postguerra. Aquesta
visió sovint desmitificadora redimeix
l'obra de Ramón Gomis d'un cert
excés d'informació no sempre signifi
cativa, i ens mostra un personatge
tan brillant i complex d'una banda
com arrauxat, anárquic i contradictori
de l'altra. Heus aquí, dones, un retrat
prou complet d'un autor excepcional
i d'influéncia tan marcada encara
avui.
Hermán Melville, LES ENCANTADES.Traducció de Pep Julia. El
Cau Pie de Lletres, Terrassa, 1998.

quietant Benito Cereño, l'apassionat
Billy Bud o l'apocalíptic i prekafkiá,
Bartleby, l'escrivent, bé que tots són
innegables obres mestres. Hi ha,
dones, parcel-les de l'obra de Mel
ville relativament poc conegudes del
gran públic, encara que l'autor pertanyi des de fa temps a la categoría
deis grans clássics.
Aixó és el que passa, encara en
major grau, amb Les Encantades, fins
ara no traduTda al catalá i que
constitueix el primer volum d'una
nova col-lecció —vinculada a la llibreria terrassenca El Cau Pie de Lle
tres— que adopta el títol de l'obra.
Es tracta d'una singular narrado
dividida en deu apartats breus i
autónoms —que l'autor anomena
«esbossos» i que fa precedir de
sengles poemes— a l'entorn d'un
feréstec arxipélag que sembla que
l'autor havia visitat, si bé el possible
sentit últim del text és de carácter
al-legóric i es referiría a l'lnfern o
ádhuc al Tot, tal com apunta Josep
Lluís Badal al próleg. A cap lector de
Melville no li estranyará aquest fet:
mariner amotinat que convisqué amb
els caníbals i acaba convertit en gris
duaner per mantenir la familia,
aquest visionari plasma a les seves
pagines turmentades al-legories que,
com a tais, depassen sempre un
sentit literal, si bé la interpretació no
és mai unívoca. En aquest cas, la
descripció de l'arxipélag, les consideracions sobre les enormes tortugues que l'habiten, o les histories
relacionades amb el paratge —sobre
vaixells fantasma, bucaners, naufragis
i, reproduint el títol de l'esbós desé,
«desertors, abandonats, solitaris, lapi
des, etc.»—, tot ens transporta a un
univers desolat i amenazador, pero no
pas exempt d'un sobri lirisme, que
sitúa Les Encantades entre les obres
essencials d'un deis narradors més
personáis del segle passat i, fins i tot,
de la historia de la literatura. El vo
lum es clou amb dos contes —«El
violinista» i «Jimmy Rose»—, l'un i
l'altre a l'entorn deis atzars de la
fortuna, que tampoc no desmereixen
de les creacions més conegudes de
Hermán Melville.

Enric Casassas Figueres, PLAQA
RASPALL. Edicions 62 / Empúries, Barcelona, 1998. COLTELLS. Llibres del Segle, Gaüses
(Empordá), 1998.
Si el del nord-americá Hermán
Melville ja és un nom mític en la
historia de la literatura, el fet es deu
sobretot a la seva novel-la més
coneguda —Moby Dick, és ciar— i
només en menor mesura ais relats
d'extensió més breu, com l'in-

Enric Casassas —o Casasses, com
firma últimament— és un deis fenómens més singulars de la poesia
catalana recent. Poeta marginal,
vineulat a la psicodélia i quasi inédit

PLAQA RASPALL I COLTELLS D'ENRIC CASASSAS
COMPARTEIXEN LES CONSTANTS DE L'AUTOR,
DES DEL LLENGUATGE POPULAR I PLANER FINS
A LA FORMULACIÓ D'UNA IDEOLOGIA LLIBERTÁR1A.

els anys setanta, es dona a conéixer
els noranta per convertir-se, si no
en un autor de masses, sí com a mínim
en un deis noms més reconeguts d'un
panorama poétic més aviat convencio
nal. Tant les seves lectures públiques

com la seva actitud desimbolta, entre
ácrata i popularista —que el pot
portar, per exemple, a irrompre per
sorpresa en una classe universitaria
per llegir-hi poemes— l'han convertit
en un personatge quasi mític, curiosament reconegut per —gairebé—
tothom.
Dues obres unitáries —com ell
acostuma a fer-les— tornen a posar
lo d'actualitat. Plaga Raspall—premi
Ciutat de Palma de poesia Joan
Alcover 1997— és un extens «poema
en set ants» bisil• lábics —amb l'afegitó final de dos breus apéndixs de
metre més convencional— a l'entorn
de l'indret homónim del barrí barceloní de Gracia; mentre que Coltells
—que inaugura des de l'Empordá la
nova serie «Culip de poetes»—
consta d'un bon nombre de quartetes heptasil-lábiques, sovint rela
cionados entre si en forma de
«suite», de to popularitzant, senten
ciéis i enjogassat. L'una i l'altra
comparteixen les constants ja habi
tuáis en l'autor, des del registre
lingüístic planer fins a la formulació

de la ideología llibertária: així, a
Plaga Raspall afirma «i no / volem /
cap ca- / pitá / així / així, / volem /
aquell / que no / té exércit / ni cap /
soldat», mentre que a Coltells
sentencia «El nostre primer parent /
morí voltat de nebots / sense haver
fet testament / i per tant tot és de
tots». Els referents de Casassas són
múltiples, des deis Verdaguer i Bob
Dylan que citava en una de les parts
de La cosa aquella fins a «la cobla
popular», els medievals catalans i la
Incredible Strinq Band invocáis a
Coltells, és a dir, una combinado
molt personal de tradició literaria,
popularisme i contracultura, resolta
amb un gran sentit de la llengua i
una agudesa proverbial. Si a tot
plegat hi afegim l'actitud d'espectador permanent de la quotidianitat
—molt present a Placa Raspall—,
amb una mirada entre irónica,
inconformista i estoica, obtindrem
una primera aproximació a un deis
fenómens sociológics més rars i una
de les veus poétiques més fresques
del país.4

PANORAMA DE POESIA 1997, POEMARIS
PER VINYET PANYELLA

xen, a parer meu, un altre vessant de
ant peí que fa a creativitat com
la creado poética.
a oportunitats editorials, 1997
ha resultat un any especialment
FOIX, I ELS ALTRES «CLÁSSICS»
remarcable. Sense cap ánim d exhaustivitat ens podem remetre a més
Sense una expressa convocatória
de cent títols de poesia en edició i
d'activitats, el desé aniversari de la
distribució comerciáis, presents a la
desaparició de J.V. Foix «entre fums i
majoria de llibreries; a part, hi ha les
boirassa» ha estat commemorat amb
edicions d'autor, les de bibliófil, les
dos volums de diferent signe, tots
plaquetes o altres productes poétics
dos de Quaderns Crema: el recull de
que circulen per canals més
poemes inédits Entre algues, do'm la
minoritaris o específics. Pero atenent
ma i els Poemes esparsos que clouen
al gruix de títols, i descomptant les
l'edició de l'obra poética de l'escripantologies, ressenyades a part, una
tor en el darrer i catorzé volum. El
ordenado entenedora del centenar
primer aplega el conjunt de poemes
de volums esmentats passaria per
amb els quals J.V. Foix complimenta
apartats referents ais clássics (Foix,
la senyora Joana Givanel de Ventalló
sobretot), ais poetes consagráis, a
al llarg de vint-i-cinc anys, que posen
les novetats que corresponen ais
de manifest com Foix reeixia en
premis literaris, a les deis poetes la
qualsevol tasca poética, cal-liqrama
preséncia deis quals ha estat més
indos, fos, fins i tot, en la de ciraviat una irrupció, a les obres que
cumstáncies. Lírica profunda, ironía,
mantenen un elevat to qualitatiu de
quotidianitat i saviesa en el conreu i
la poesia catalana en les diverses
l'ús del parlar dialectal de la gent del
opcions estétiques, i a alguns poemar de la Selva configuren aquest
maris que per una raó o altra podem
petit pero significatiu llibre.
qualificar de temátics. Un darrer bloc
Els Poemes esparsos, en edició de
el configuren les reedicions, edicions
Jaume Vallcorba, constitueixen el
critiques i les traduccions al catalá de
pas de rasclet definitiu per l'obra dispoetes estrangers, que constituei-
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persa de J.V. Foix. Hi figuren tots
aquells textos poétics que no havien
trobat cabuda en els llibres convencionals: Els amants, 97 obres
sobre fíccions ponclanes, Noves de
darrera hora i, fins i tot, el recull
editat simultániament Entre algues,
do'm la má. Pero encara és molt més
important el contingut del que

s'aplega sota l'epígraf «Altres poe
mes», ja que acull tot el que Foix
havia donat a conéixer en revistes i
premsa periódica o en estampes i
recordatoris des de 1917 fins a 1987.
María Beneyto, Márius Sampere,
Miquel Martí i Pol i Maria-Mercé
Margal atenyen també la qualificació
de clássics, malgrat les diferents
edats i condicions. Les edicions del
Magnánim, a Valencia, presenten
l'obra escrita en valencia per la poeta
María Beneyto, compresa en quatre
poemaris entre 1952 i 1993, en un
acurat volum amb una introducció de
Lluís Alpera. Un volum com aquest,
tan senzillament titulat Poesía, mostra la llarga trajectória de la poeta i la
seva interessant evolució vers una
poesía més conceptual i formalment
més continguda.
L'any 1997 ha estat especialment
important per a Márius Sampere.
L'ínici de l'any coincidía amb la

l'autor, Pere Farrés els ofereix una
Nova antología poética que aplega
una selecció de textos deis deis inicis
fins a 1995 (Edicions 62).
Maria-Mercé Margal ens ha deixat
per sempre, i, per tant, la darrera
lectura
de
Desglac,
publicat
individualment com a llibre el 1997,
té el regust de testament vital i
literari. Es tracta del poemarí
formalment més divers de la poeta,
escrit entre 1984 i 1988, en qué es
clouen alguns deis cercles iniciats els
llunyans
anys
setanta,
i
el
despullament a qué sotmet els
versos fa que els poemes mostrin
amb tota contundéncia les seves
profundes motivacions: la rebel-lia i
el rebuig de l'autoritat, entesos com
un profund desig de llibertat, el
neguit que acompanya de fa anys
versos i Ilibres, i la reivindicació de
l'amor des de la maduresa de la
passió.
PERSISTÉNCIA, OFICI, QUALITAT

sortida del poemari Demiúrgia
(Columna),
prologat
per Sam
Abrams, i al cap d'uns mesos publicava a Seuba, en edició catalana i
castellana, Thanatos suite, amb próleg de Salvador Pániker. La poesía de
Sampere em sembla profundament
intensa, fulgurant i dura com el
diamant. És el darrer extrem de la
vitalitat i de la rebel-lia: la de l'ésser,
amo i senyor de si mateix, enfront
del Senyor de la creació.
El darrer Ilibre de Miquel Martí i Pol,
Llibre de les solituds, retorna al seu
ampli públic lector, configurat tant
per la ciutadania anónima com per
personatges de la vida pública ben
coneguts, la paraula del poeta, en
decasíl-labs ben dregats que trans
meten la introspecció del poeta
enfront de la vida, deis paisatges i de
la poesía. I per a aquells que vulguin
repassar la biografía poética de

La poesía catalana compta amb un
sequit d'escriptors que, amb un con
siderable gruix d'obra, i des de
diferents opcions estétiques, confi
guren un conjunt remarcable des de
les comunes qualitats de persisten
cia, ofici i, sobretot, qualitat. Són,
entre d'altres, Antoni Mari, David
Jou, Caries Duarte, Lluís Calderer,
Ramón Farrés, Antoni Clapés,
Gabriel Planella, Ángels Cardona i
Ricard Creus.
Amb El desert, Antoni Mari tanca el
cicle poétic iniciat amb els poemaris
anteriors, El preludí i Viatge d'hívern.
L'autor mateix ho remarca a la nota
introductoria de la llarga seqüéncia
poética dividida en catorze subcapítols, al llarg de la qual el poeta
s'enfronta a la reflexió que parteix de
la solitud invocada per Auden i J.V.
Foix i que l'aboca a cloure els ulls
davant de la contemplació de l'horror, com Don Giovanni. David Jou,
per contra, presenta a Basilisc un
conjunt de poemaris escrits en
diferents etapes; juntament amb
«Diminuta imatge» i «Arbre», que
havien estat publicáis anteriorment,
hi afegeix un recull inédit, «Coves i
nocturns». El conjunt resulta espe
cialment atractiu, tant des d'un punt
de vista temátic com formal.
Caries Duarte acompleix el «Tríptic
hebreu» iniciat l'any anterior amb els
Ilibres Cohélet i Ben Sira, publicantne el tercer volum, Qumran, en qué
la reflexió sobre el llegat bíblic es
descabdella al voltant del missatge
que el poeta entreveu en els textos
descoberts en aquell antic monestir
de la mar Morta. Dir que es tracta de

poesía bíblica no fóra més que
passar d'esquitllentes sobre el treball
del poeta, que ha volgut portar a
terme una reflexió sobre la dimensió
cósmica de la creació i de l'ésser amb
el gir, persistent, vers la tendresa,
que ben sovint l¡ fa concebre, com
una sola cosa, la matéria i el somni.
Caries Duarte ha publicat un altre
poemari de signe diferent: D'una
térra blava, amb poemes sobre
escultures de Manuel Cusachs, amb
un text introductori del poeta menorquí Pong Pons. Els textos que
acompanyen l'obra de l'artista no
s'allunyen del conjunt poemátic de
l'autor, sino que en reblen un deis
motius poétics més constants: el del
sentit de la térra, de l'arrelament de
la natura en els cossos.
Lluís Calderer publica El pacte dos,
un vast poemari escrit al llarg del
dilatat període que transcorre entre
1978 i 1997. El poeta, bon coneixedor de la tradició literaria univer
sal, es remet a diversos moments,
temes i autors d'aquesta amplia
tradició per construir la propia veu
poética. Les varietats métriques no
distreuen del rerefons d'un recull que
té la literatura i la petita vida de les
coses com a entorn preferent de la
reflexió poética. Ramón Farrés,
traductor de Tomas Bernhard per a la
col-lecció «Jardins de Samarcanda»,
publica en aquesta col-lecció Trentaset poemes en forma de finestra,
escrits al llarg deis últims disset anys,
que li permeten abocar-se a l'interior
de l'ésser des deis interrogants de la
vida, l'amor i la mort. Des de Café
Central, grup que coedita amb
Eumo la col-lecció esmentada, s'inaugura una altra col-lecció de «textos a
la frontera», «Balbec», de la qual el
vuité poemari d'Antoni Clapés,
Taqrera, és el segon volum. L'espai
del desert on Clapés habita uns dies
d'hivern transforma, segons que
explica, la seva escriptura, i el poe
mari que en sorgeix és una reflexió

norama poétic d'expressió catalana.
L'obra de Cornudella, El germá de
Catul, que va obtenir el Premio
Nacional de Literatura de l'Estat
espanyol corresponent a 1997, és un
llibre tens i contundent, en qué la
reflexió i la preséncia de la mort
estableixen un dramátic correlat amb
el que l'autor qualifica de «prosa de
la vida». El substrat de l'ampli
coneixement deis clássics grecollatins i de la literatura en general
potencia la ¡dea i l'expressió poética
de l'autor en aquest poemari, tallat i
arrodonit. Una intensitat poética
igualment contundent és la que
sobre l'empremta deis successius s¡lencis i moviments de la natura, de la
qual també forma part el silenci de
Déu.
Gabriel Planella recorre els paisatges urbans a NY obert tota la nit a
l'inrevés que els poetes diürns, és a
dir: des de la solitud del desposseít
que fa seva la solitud deis altres.
Dos noms més veterans, Ricard
Creus i Ángels Cardona, clouen
aquest apartat. El primer amb un Ili
bre escrit fa dues décades, M'estimo
el eos, que dona ara a la llum amb la
voluntat de deixar enllestida una part
vital i vitalista de la seva poesía a
desgrat del pas del temps. El llibre
d'Ángels Cardona, L'any transfigurad
porta un proleg d'Oriol Pi de Cabanyes i una litografia d'E.C. Ricart
que representa una al-legoria de la
verema, signe de ¡'entrada de la tardor i d'un deis períodes de l'any
cronológic i existencial més abocats
a la introspecció. La de la poeta
Cardona transfigura l'any natural en
l'existencial per mitjá del passeig per
les estacions de la vida.
Altres noms, altres títols, com Josep
Colet i Giralt amb Macumba; Josep Sabater, amb Respirs, escrit des de
l'exili no forcat; María S. Farell, amb
A nou mil metres d'altura, finalista
del premi de poesía Márius Torres
1996; i, especialment, Josep Ramón
Bach, amb Viatge al cor de Li Bo, en
qué el cor de l'ésser s'interroga a
partir de la manera de dir i de sentir,
a partir de la lectura i la traducció de
la poesia xinesa: «En el mirall de casa
/ no sé d'on surt el gebre / d una
tardor que avanqa.»

IRRUPCIONS
Per raons diverses i amb resultats
diferents, els poemes de Sebastiá
Alzamora, Jordi Cornudella, Valentí
Gómez i Oliver; els de Sam Abrams i,
naturalment, els d'Enric Casassas,
han esdevingut irrupcions en el pa

desprén L'Apoteosi del cercle, segon
llibre de poemes de Sebastiá Alzamora. Dividit en cinc grans apartats,
«La térra», «La recerca», «El Ilinatge»,
«Memoria i presagi» i «Retorn a la
térra», l'autor h¡ basteix un soliloqui
en qué predomina el domini d'un
llenguatge madur i esqueixat sobre
els interrogants existencials.
Els XLIX sonets d'amor i contracant
amorós de Valentí Gómez i Oliver,
llibre poliglot amb aparenta de juguesca, combina les traduccions
própies i amb ajut d'altri amb els
sonets que, pacient i apassionat, ha
construid Més que un experiment, és
un joc d'interacció poética en qué, al
capdavall, el poeta acaba deambulant tot sol al llarg de versos que
conserven l'espurneig de la tradició
literaria universal sobre l'amor. La
irrupció de Sam Abrams ha estat la
del crític i traductor que es decideix
a publicar obra propia, en versió
original anglesa, molt ben acompanyada per un traductor que
combina ofici i intuició poética com
Francesc Parcerisas. Ajudat per la
metáfora del camí, Abrams planteja
la idea del transcurs de la vida in
dividual i col-lectiva deis éssers, i el
pas, en l'anonimat, deis éssers pels

escenaris innominats de la Historia.
En el cas d'un poeta com Enríe
Casassas, parlar d'irrupció és inevi
table; qualificat com «l'outsider més
assimilat», Casassas continua essent
un punt i a part indefugible en la poe
sia catalana. D'una banda, per la seva
obra, inqüestionable; de l'altra, per
la seva manera d'entendre i practicar
la militáncia poética. Els tres títols
d'enguany perpetúen tant la singularitat com l'estética del poeta.
Uh, és un llarg poema de més de nou
mil versos en qué «Casasses deixa
anar els seus papus i els espanta amb
el títol»; De la nota del preu del
sopar deis mossos es llegeix com una
apología deis desheretats, tot invocant Max Jacob, i D'equivocar-se
així, d'edició més convencional, és el
poemari d'un amor difícil.

NOVETATS PREMIADES

La llista de novetats premiades és
Ilarga, comprensible per la munió de
premis de poesia que s'atorguen al
llarg de l'any i per les possibilitats
que s'obren per a un autor, sobretot
si és novell, quan rep algún d'aquests
premis: d'entrada, la possibilitat de
publicar. Així, i més enllá del renom i
de la crematística, la nómina de
poetes premiats es divideix en dos:
aquells que es consagren una vegada
més, i aquells de qui el guardó fa
veure per primera vegada versos
propis en negre sobre blanc. Entre
els primers, Antoni Puigverd, Pone
Pons, Celia Sánchez Mástic, Xulio
Ricardo Trigo, Víctor Obiols, Lluís
Calvo, Josep Ballester o Jep Gouzy, i
dins el segon grup, Lluís Freixas,
Gemma Gorga, Esteve Plantada,
Ester Aure i Toni Gol Roca. Un bon
nombre d'aquests Ilibres han estat
ressenyats tant a les págines de
«Serra d'Or» com en d'altres mitjans
escrits.

Pone Pons obtingué el Caries Riba
1997 per El salobre, un poemari tan
impregnat de literatura com els seus
anteriors, pero, ara, la nostalgia de la
¡ infantesa, deis paisatges de sempre,
o potser del futur, també impregna
les pagines del llibre: com l'olor de
salobre. A Hivernacle, guanyador
deis Jocs Floráis de Barcelona, Antoni Puigverd construeix un espai
com a resguard de la inclemencia del
temps per alió que veu i recorda des
del Retrovisor, que des de l'Escafandre l'a'ílli deis elements, objectes i
situacions sobre els quals aboca ara
la ironía i adés el sarcasme, i que li
permeti un esguard nítid d'aquells
paisatges i situacions que el poeta,
des de la figura del convalescent, vol
evocar. Xulio Ricardo Trigo obtingué
el premi Miquel de Palol 1997 amb
Far de llum grisa, una reflexió sobre
les ciutats i els paisatges. El poemari
que obtingué el mateix premi a
l'edició anterior, Taques de Celia
Sánchez Mústich, és precedit per un
próleg de Márius Sampere. La tendresa que desprén es prolonga més
enllá de la desaparició de l'ésser
estimat, mentre que la memoria,
esdevinguda poema, taques de tinta,
prolonga el record entre objectes i
paisatges. Versos i contracants de
Víctor Obiols va meréixer la primera
edició del premi de poesía Márius
Torres, una punyent reflexió sobre la
constant interacció entre vida, art i
creativitat. Lluís Calvo, amb L'estret
de Bering, premi Ciutat de Palma
1996, ofereix una poesía reflexiva i
irónica que utilitza alguns referents
geográfics per a convocar la introspecció. Jep Gouzy guanyá el premi
Vila de Martorell amo Els llavis blaus

Ballester, guanyador del premi Vicent
Andrés Estellés, en qué l'autor «es
mou entre dos pols: l'atracció d'un
futur (...) L'home a la vora de l'abisme
(...) I les diverses vicissituds perso
náis», en qué, al capdavall, «Tan sois
els somnis i la mirada creativa del
poeta serveixen per a desafiar els
perills de la mar», segons escriu Lluís
Alpera.
Hi ha molt per llegir i per descobrir
ais poemaris que presenten els autors novells: la contenció expressiva
de Lluís Freixas a L'epifania de les
cisternes, premi Recull 1997, i les
aportacions amb passa ferma d'Esteve Plantada, premi Amadeu Oller,
amb A l'ombra deis violins; de

lluitant a la roca de la calavera, que
obtingué el premi Espuma del Clot.
PAISATGE ACOMPLERT
Concloure el panorama de poesía
de 1997 amb l'apéndix deis «diver
sos» em semblaría una manca de
deferencia crítica envers la resta del
centenar de Ilibres que implícitament
formen part del contingut d'aquest
article, com també envers els autors
que comentaré en darrer lloc. No es
tracta d'un apartat de poesía «de
génere», pero sí de llibres que se
singularitzen peí seu missatge
poétic. Així, el de Joan Pinyot i
Garrós, Ja són aquí!, precedit per un
próleg de Miquel Desclot, i que
constitueix, com aclareix el subtítol,
un «breviari d'história política i social
de la nova democracia», o, dit d'altra
manera, la continuítat d'un deis
subgéneres més genuíns de la poesía
popular. Gabriel de la Santíssima
Trinitat Sampol publica el primer
poemari, titulat Difícil naufraai, en
qué utilitza el recurs deis cíassics
grecollatins i la tradició cristiana per
a la construcció poética amb la ironía
que comporta el coneixement de la
condició humana. Amb el títol de
Zona abissal, la poesia erótica amb
acompanyament de dibuixos im
pregna l'obra de Robert L'Eixabegó,
pseudónim de Francesc Sampere
Fernández de Messa, pintor i escriptor. Pere Bessó sentencia sobre
gairebé totes les coses de l'univers al
llarg de cent cinquanta-cinc Itineráncies, ¡nterferéncies i grafítis de
prosa poética. I, per concloure, dos
ilibres que pertanyen clarament al

Els llavis blaus
de la nostalgia

de la nostalgia, que transcorren per
l'evocació de paisatges i amistats.
Sense oblidar La mar de Josep

Gemma Gorga amb Ocellania, premi
Rosa Leveroni 1997; d'Ester Aure,
que amb Clarividencia, premi Blas
Infante de Poesía 1995, inicia el camí
de la lírica amb un bagatge formal
que enquadra el sentit deis poemes,
o de Toni Gol Roca, amb Peter

corrent de poesia religiosa i de la
transcendéncia deis darrers anys: el
d'Eduard Miró i Saladrigas, Perfum
de silenci, fruit d'una espiritualitat

basada en l'amor i en la confianca en
la benignitat de Déu, i el de Francesc
Pané i Sans, titulat Hores d'olivera,
contemplado existencial del sofriment de Crist. L'edició, amb molts
anys de retard, del poemari Ressons
de Déu de Manuel Bertrán i Oriola,
amb próleg de Climent Forner,
enllaca la tradició de la poesía
catalana religiosa amb les darreres
produccions gue hem esmentat.

PANORAMA AMB EPÍLEG
Les reedicions, les edicions critiques
i les traduccions de poesía estrangera al catalá arrodoneixen l'epíleg
de l'any. Entre les primeres, la de
Gabriel Ferrater, Menja't una cama,
amb motiu del vint-i-cinqué^ aniversari de la seva mort. També Les
clares paraules de Miquel Martí i Pol,
i la vuitena i sembla que definitiva
edició deis Poemes de /'alquimista
de Josep Palau Fabre. Entre edicions
critiques i d'obra completa, cal
esmentar la valuosa tasca de Narcís
Garolera tant des de la seva dedicacid a Josep M. de Sagarra —Poema

de Montserrat, o el volum tercer de
la Poesía— com des de la seva
especialitat verdagueriana, que con
tinua l'edició de Verdaguer amb
Canigó com un deis millors exemples. Cal remarcar la meritoria dedicació de Robert Archer a Ausiás Maro
i el llegat deis dos volums de la
totalitat de l'obra poética, accessible
per al lector d'avui día.
Peí que fa a les traduccions, celebrem que finalment puguem llegir la
premi Nobel Wiszlawa Symborska en
catalá —Vista amb un gra de sorra,
traducció antoldgica deis set Ilibres
de la poeta, per Josep M. de Sagarra
nét—; les dues traduccions de lord
Byron, Don Joan per Esteve Pujáis i
Caín per Jordi L ovet; la del contemporani John Burnside, El món
impossible, per Francesc Codina i
Dídac Pujol; les reedicions del Dant, la
Divina Comedia en ¡'espléndida
versió de J.M. de Sagarra (ara man
cada, perd, de l'original italiá) i la de
La vida nova de Manuel de Montoliu.
Sense oblidar els Haikús de prima
vera i d'estiu de Jordi Pagés i J.N.
Santaeulária, el celebrat Kalevala de

R. Garriga Marqués i P.M. Lounavaara,
Les flors del mal de Baudelaire en
versió també definitiva de Xavier
Benguerel i Joan Tarrida, la reedició de
Les germanes de Safo de M. Ángels
Anglada i la deliciosa traducció de
Narcís Comadira del l'obra de W.H.
Auden, Diga'm la veritat sobre l'amor.
A tots cent i escaig, moltes
grades.♦

CATALUNYA VISTA SEGONS LA LITERATURA
CASTELLANA: UN LLIBRE PER AL DIÁLEG
per andreu loncá I LONCÁ

CATALUÑA EN LA LITERA
TURA CASTELLANA. Estudio
introductorio y selección de
textos, Caries Bastons i Joan
Estruch. «Textos y documents»,
16, Generalitat de Catalunya.
Entitat autónoma del Diari Oficial
i de Publicacions, 1997......................

Sense gaires dubtes: el més substanciós, elaborat i meritori del ilibre
Cataluña en la literatura castellana és
l'assaig introductori, en especial els
tres primers capítols: «Edad Media»,
«Siglos XVI y XVII» i «Siglo XVIII», que
desgranen, amb erudició i de manera
sintética, les visions i les relacions
que es poden establir entre les obres
de la literatura espanyola i la nació
catalana en el decurs del temps. Es
curios de constatar com en époques
i obres endarrerides en el temps els
autors usen arguments basats en
classes socials —els senyors feudals
«celosos de sus prerrogativas y
territorios» (pág. 21)—, mentre que
una argumentado semblant escasseja ais segles XIX i XX. També és

suggeridor veure com abunden, en
époques reculades, les visions admiratives —el cas de I humanista
Alfonso de Palencia (pág. 25), poc
conegut—, en la mesura que es veu
el principat com a diferent, distant i
elogiable. I hi constata un estadi de
civilització diferent, a Barcelona, que
descriu com «una urbe llena de
riquezas», i elogia la burgesia mer
cantil basada en un sentit de la virtut
entesa com a qualitat personal fruit
de l'esforc i no pas de l'heréncia
nobiliaria (pág. 25). I també resulta
curios que aquests casos siguin
oblidats i soterráis davall d individus
més crispats, cridaners i canalles
respecte a Catalunya com és Quevedo, que té la solemne barra d es
criture en to clarament genocida, el
1654, aquella horrible frase que fa
«En tanto que en Catalunya quedare
un solo catalan, y piedras en los
campos desiertos, hemos de tener
enemigo i guerra» (pag. 4/). No
costa gaire de ¡ligar aquesta
justificado genocida a certes actituds
que havien de derivar en la guerra

civil espanyola. Ho dic, i ho insinúen
veladament els autors, quan hi ha un
altre comentarista, dit Astrana Marín,
d'infausta memoria, que rebla el clau
afirmant a peu de plana: «¿Habrá
necesidad de insistir en la trascen
dencia de estas palabras?» La nota
és de 1932, l'any de l'aprovació de
l'Estatut de Catalunya, i regalima odi.
És curios també de constatar la
identificació permanent entre Cata
lunya i Barcelona, car les referéncies
a altres ciutats o viles de Catalunya hi
són prácticament inexistents o
raríssimes. Ignoro si aquesta relació
unívoca és en els textos estudiáis o
en la ment deis assagistes que s'hi
han esmercat. No cal dir que tal
identificació és esquifida i restrin
gida.
Anotaré certes perles curioses de
l'estudi que m'han cridat l'atenció:
L'interés de Francisco Delicado a la
Lozana andaluza per la manera de
renegar deis catalans, que, com és
sabut, sempre han tingut una tirada
molt palmária cap a l'escatologia. Hi
apareix literalment el «Cul de Sant

Arnau», i fins en La Crónica burlesca
de Carlos V, el «cul de Deo» (pág.
27). S'hi desgrana amb forta matisació l'ús idealitzat deis bandolers
catalans en obres castellanes, que va
esdevenlr un tópic sblid al segle d'or
castellá, amb una curiosa tendencia,
llavors, a relacionar la personalitat
del bandoler noble amb la genética
—amb la sang— i negligir del tot
l'empremta de l'ambient i l'educació
(pág. 32). Una manera molt hábil de
resoldre la lluita de classes! Hi ha una
explicació molt detallada sobre un
tipus molt interessant i poc conegut:
el portugués Francisco Manuel de
Meló (págs. 52 i 53), que fa una
descripció precisa i objectiva de la
Catalunya del segle XVII; hi ha la re
ferencia a Jovellanos, l'il-lustrat que
en diferents viatges peí Principat
anant cap a Mallorca, on va ser
empresonat, observa el país en
termes de riquesa económica o bé
l'estudia científicament. És curios
assenyalar com les observacions que
fa sobre Montserrat són de tipus
geológic i no pas reliqiós. És un canvi
d'enfocament significatiu que els
autors recullen (pág. 59). És coneguda i estimulant, també, l'admiració
de Moratín (Pere Gimferrer va situar
la seva peripécia vital i la seva actitud
al capdavant del seu Dietari), que
evoluciona des de considerar la
■ llengua catalana plena ¿'«aullidos
perrunos» fins a creure que, referintse a Catalunya, «Aquí me estoy y
aquí me estaré, y no saldré de aquí
sino para Burdegalia, o para la vida
eterna» (pág. 172).
Al meu entendre, l'estudi del segle
XIX, i especialment del XX, és forca
desgavellat i no ateny el ñus essencial de les discrepáncies entre
catalans i espanyols, que no és altra
cosa que el catalanisme polític —o
l'independentisme, tout court. En
aquest sentit potser un deis casos
més clars és el que manifesta Rubén
Darío: una mena d'ambivaléncia
curiosa. D'una banda, exposa la seva
admirado peí Modernisme, per
Rusiñol, per la tertúlia deis Quatre
Gats..., pero alhora manifesta una
profunda animadversió cap al moviment polític, que «llega al mas claro
y convencido separatismo» (páqs. 83
i 84).
Fet i fet, el Ilibre és ordenat en un
estudi introductori, ja esmentat, que
versa sobre com apareix Catalunya
en la literatura castellana al llarg del
temps. Conté, també, una interes
sant antología deis textos citats a
l'assaig preliminar, que li serveixen
de coixí i de suport, i una mena de
galería de retrats de catalans ¡I-lus
tres per a ús de catalanófils hipo-

tétics, en ciernes. I una bibliografía
final.
De tacto, l'antologia de textos deis
segles XIX i XX és una mena de
florilegi d'opinions extravagants,
algunes vergonyants i altres irrisóries,
sobre Catalunya i els catalans, que
solen teñir com a comú divisor
l'animadversió cap al catalanisme
polític, i que no em veig amb ánims
de resumir: fan una certa tristesa,
fora d'alguns casos que es poden
comptar amb els dits d'una má.
Fa ben bé l'efecte que el Ilibre és
orientat segons les directrius de
l'indefallible Albert Manent, que al
próleg fa un repás en positiu de les
relacions entre escriptors catalans i
espanyols i advoca per la comprensió
i el diáleg. Naturalment, aquest és un
propósit raonable i enraonat en
qualsevol societat democrática que
se precie. És una posició volenterosa
que oblida l'espinosa qüestió deis
prejudicis solidificáis i l'escassa tradició democrática de l'Estat espanyol, amb una democrácia mínima i
adolescent de vint anys. Així, em
sembla que l'actitud del lector cap al
Ilibre será molt acordada a les
posicions —ais prejudicis— preses a
priori, perqué em temo que és forca
difícil d'usar uns arguments racionáis
i neutres al marge d'interessos d'uns
i altres. Vull dir que qui estigui pres
per un interés net per aprendre i
entendre la cultura catalana hi
trobará informació, en brut, per a
rumiar. Qui en tingui una animad
versió previa no fará sino refermar
llurs posicions. I qui, en definitiva,
pensi, escépticament, que és un camí
perdut que no mena enlloc, també
trobará motius per a rumiar aqüestes
ombrívoles reflexions.
Al meu entendre, el Ilibre llisca amb
naturalitat quan es tracta de veure
Catalunya com una nació llunyana,
vagament exótica i distinta. Els professors en fan un estudi aprofundit,
ben escrit, informat i amb un gust
evident per l'erudició que abasta els
esmentats tres capítols primers. Ara
bé, quan emergeixen el catalanisme i
la Renaixenca, l'acceptació de Cata
lunya es complica i esdevé plenament conflictiva, més encara quan
la bibliografía sobre el tema no és
abundant i l'enfocament és problemátic, enverinat per la política
general i de partit. Em sembla, pero,
que des de la intel ■ lectualitat
espanyola esdevé un punt de vista
assentat i comú —és un lloc comú,
dones— assenyalar que Catalunya és
una regió, i la llengua i la literatura
catalanes, una literatura regional,
amb els eufemismes que facin al cas:
nacionalitat histórica, comunitat

autónoma, etc. El ñus essencial,
dones, és que, quan apareix el cata
lanisme polític, la literatura catalana
diferent, a part, i igual a l'espanyola,
la nació políticament considerada en
un pía d'igualtat amb l'espanyola,
etc., llavors l'admiració i el diáleg
se'n van en orris. És simplement rar,
el diáleg, o impossible. I és evident i
palmari que només es pot produir un
diáleg democrátic en un pía
d'igualtat completa i amb la raó
crítica al davant. Escoltant i entenent
les raons i els arquments de l'altre,
amb el propósit de cedir poder. Ara
bé, en termes de nacions —i, dones,
de poders—, tot acaba i comenpa en
la simple proposició: som una nació,
i l'altre respon, amb igual simplicitat:
no ets una nació. Jo sóc, tu no ets,
aquest és el debat básic en un tema
que no és científic ni evident com la
llum del sol al migdia. I, com diem
popularment, camina, que t'esgarronolf

LA BARRERA CRIDA
per LLUÍS DUCH

Miquel Estradé, LA DARRERA
CRIDA. Reflexions sobre la mort.
«Saurí», 142, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barce
lona, 1998.

D'entre els nombrosos esbossos,
anotacions, projectes, traduccions,
que va deixar el pare Miquel Estradé
en morir a Montserrat el 2 d'agost de
1997, hi ha un text que, prácticament, ja es trobava a punt per a ser
publicat. Es tracta de La darrera
crida, que ha estat editat i introduTt
per Josep Massot i Muntaner. Gosaria afirmar que es tracta d'un text
premonitori, d'una mena de balanc
final abans de l'últim viatge. Han
estat nombrosos els autors que han
escrit sobre la mort, pero hi ha una
diferencia fonamental entre el qui hi
escriu alguna cosa quan gaudeix de
bona salut, amb unes raonables
perspectives de vida i d'activitat, i el
qui hi escriu amb un perfecte
coneixement, després d'haver-ne fet
l'experiéncia, quan ell ja no es troba
del tot en el món deis vius. En el
primer cas, es tracta de persones que
parlen de la mort des de la mateixa
vida; per a elles, la mort és un horitzó
Hunyá, inexperimentable i inexperimentat; en el segon, en canvi, es
dona una certa visió de la realitat
quasi des de la mateixa situació de
traspás, hi ha una certa experiencia
personal del morir i de tot alió que
implica. Estem convenquts que el
Hibre del pare Estradé pertany d'una
manera indiscutible a aquesta segona categoría.
És un fet a bastament conegut que
el pare Miquel Estradé havia rebut el
do d'emprar el catalá amb una
eficacia i una bellesa que corprenien
i trasbalsaven els qui l'escoltaven i els
qui el llegien. Perqué la forma no es
limita a ser un accessori material,
sino que també participa en la
riquesa espiritual del qui s'expressa
amb el seu ajut. Com no podia ser
d'una altra manera, l'ardent i commovedora presencia de la paraula
teodidacta (que ensenya i condueix a
Déu) és perceptible en La darrera
crida. Per al pare Miquel, l'ús
freqüent de les etimologies no era
simplement un recurs literari. No;
com en els grans mestres espirituals,
es tractava d'un afer veritablement
espiritual, directament vinculat a una
experiencia de Déu, tostemps

preocupat per posar davant els ulls
les exigéncies de l'lnefable. Pero
encara voldria assenyalar un altre
aspecte que sempre m'ha sorprés i
meraveilat en l'ús que de la Paraula
feia el pare Miquel. Em refereixo a la
seva incomparable aptesa per a unir
indissolublement la «paraula espi
ritual» i la «paraula quotidiana» sense
caure en la banalitat, sino, per
contra, propiciant, mitiancant el seu
verb, una mena d'epifania de
l'lncondicionat en els qui el llegien o
l'escoltaven.
La lectura d'aquest Ilibre póstum
permet de teñir accés al testimoniatge concret d'un home de fe, que,
albirant la proximitat del seu propi
traspás, gosa adrecar-se ais seus
coetanis amb un «no tingueu por!».
(Cal dir entre paréntesis que el mot
«traspás» és el que més agrada al
pare Estradé per a designarla mort.)
En una conversa amb el pare Miquel,
poques setmanes abans que morís,
em deia que el nucli del missatge
cristiá eren les paraules de Jesús
adrecades al seus deixebles i, de
retop, a tots nosaltres: «No tingueu
por!» Una crida a la confianca in
condicional, malgrat totes les aparences en un sentit contrari, que té
com a fonament el fet que «Déu, més
que respectar l'home, l'estima». Aixó
dit sense embuts en un temps com el
nostre en el qual, una mica pertot
arreu, hom experimenta la greu i
ampia fractura de la confianca en els
caps polítics, religiosos, polítics, etc.
En totes les pagines d aquest text es
manifesta amb nitidesa una confian
ca incondicional en el Déu que en
jesús de Natzaret es posa en lloc de
l'home, per tal que l'home pugui

esdevenir el familiar de Déu. Aquest
és el sentit de la darrera crida, a la
qual insistentment fa referencia el
text. «La darrera crida és objecte de
fe, d'aquella fe que ens sosté en la
vida.»
Tothom coneix prou bé quina
manca de realisme hi ha molt sovint
en tants i tants llibres d'espiritualitat
que parlen sobre la mort. O bé
perqué hom hi accentua els aspectes
tétrics, morbosos, quasi desesperats
del traspás, o bé perqué tot hi
apareix de color de rosa, tot llevant
al morir el seu indubtable misteri i la
seva estranyesa. De realisme cristiá
pot ser qualificada la posició del pare
Miquel, que es refereix, amb unes
paraules de Bernanos, a la mort com
«una molt pobra mort». «Una molt
pobra mort, perqué és el terme
d'una molt pobra vida; pobra en el
sentit de curta, finita, desagradable.
La mort és precisament el resultat
lógic de la nostra finitud. El simple
fet que la nostra vida mortal siguí
temporalment limitada i que un día
háqim de morir, no és conseqüéncia
del pecat; ho és, en canvi, que
experimentem la mort com hostil,
com una ruptura, com quelcom
orientat contra la dinámica de la vida
i que, per aixó mateix, posa en dubte
el sentit de tota la vida.»
No es tracta, per tant, de llevar a la
mort la seva mortalitat, d'escamotejar alió que té d'incomprensible i
de repugnant. «La mort sempre té
alguna cosa de trencament, de
desarrelament, d'esquincament.» Al
contrari: cal dir ben fort com n'és de
sorprenent i paradoxal. «El pas del
temps a l'eternitat és misterios; no es
fa en la placidesa amb qué una fruita
madura cau de l'arbre. El salt de
l'home del temps a l'eternitat no és
tan natural; no hi ha continuTtat, ni
continuació; és un nou comencament, una nova naixenca.»
Potser tota la vida cristiana, en el
fons, no siguí cap cosa més que un
exercici preparatori per a assolir la
reconciliació definitiva de la nostra
mortalitat «natural» amb el nostre
desig, també natural, d'immortalitat.
Des de la «primera crida» anem ben
disposant-nos per tal que els sentiments de Nostre Senyor Jesucrist
esdevinguin els nostres sentiments:
aixó és el que la tradició cristiana
anomena configuració amb el Crist,
que té com a terme la «darrera

crida», la proclamado definitiva del
«no tingueu por!».
Cree que, en relació amb el misteri
de Déu i de l'home, totes les
paraules es queden curtes, són mers
balbuceigs, veus inconnexes que
passen de llarg de l'essencial. Només
els qui han vist més enllá de les
fantasmagories d'aquest món poden
dir alguna cosa que serveixi de
consol per ais seus germans, els qui

han experimentat, sense saber-ne
exactament el com, que a l'altra riba
hi ha Alqú que ens espera amb els
bracos oberts, els homes i les dones
de fe que gosen testimoniar que Déu
és Amor. Estic convencut que el pare
Miquel és un d'aquests que Déu
posa en les nostres vides, sovint molt
semblants a perillosos camins de
bosc, com a senyals lluminosos que
l'Amor és més fort que la mort.

«Voldria morir conscient i amb una
fe viva d'anar cap al Pare, i, si pensó
en el gest essencial de lliurar
l'esperit, em ve el desig de poder fer
io conscientment i amb veu forta
com ens diu l'evangeli que ho féu el
Senyor Jesús: "Jesús va cridar amb
tota la forca: 'Pare, confio el meu alé
a les teves mans.' I, havent dit aixó,
va expirar"» (Le 23, 46).♦

NOTES DE LECTURA

EL POSTCOMUNISME RUS
Llibert
Ferri,
CRÓNIQUES
POSTSOVIÉTIQUES. Edicions
de La Magrana, Barcelona, 1998.

Llibert Ferri, periodista i investigador,
presenta una segona edició —re
visada, i molt— del llibre del mateix
títol editat per Llibres de l'lndex l'any
1994. En aquests cinc anys que
separen les dues edicions han passat
moltes coses a Rússia, com indica
l'autor al «Proleg-epíleg». Al llibre
trobem dues línies conversacionals:
la que va establir l'autor el 1993
sobre l'abans i el després de l'agost
de 1991 (quan Gorbatxov anuncia la
dissolució del Partit Comunista) i la
que resulta del contrapunt d'aquests
cinc anys, en qué matisa les afirmacions anteriors. L'autor apunta —i
n'aporta dades precises— que potser no hi ha hagut tants canvis, o que
els que hi ha hagut són més de
faqana que no pas de debo. El fet és
que des de la primera redacció
(1993) fins a la segona (1998) Rússia
ha passat per diverses etapes clarament diferenciades i condicionadores peí que fa a la vida deis seus
ciutadans: l'estancament de la perestroika, la caiguda del mur, el
ieltsinisme,
l'entrada del
món
capitalista i la posterior ensulsiada
económica, la vigéncia de les máfies,
etc. Ferri escriu apassionadament i
Higa caps que el lector és possible
que desconegui; és a dir, basteix una
hipótesi aportant dades, fugint de
l'estil assagístic teóric, i descriu el día
a dia de la majoria de la societat
russa. Ferri defensa que els canvis
han estat maquillatge a l'americana

en alguns carrers de Moscou, pero
dues cantonades més endins la gent
continua morint-se de gana i d'infeccions i l'índex de suTcidis i de
drogoaddicció hi continua essent un
deis més alts del món. La crítica més
ferotge és adrecada a la política deis
Estats Units, els quals —segons
defensa Ferri— governen el país i hi
imposen les noves liéis: les d'un
capitalisme criminal i ofeqador per al
poblé. La conclusió sembla recorrer
la petita distancia que hi ha entre un
capitalisme salvatge i un col-lectivisme igualment salvatge.— G.O. de
L.B.

LOS MINYONS I LA
PROPIA DE SA PÁTRIA

LLENGUA

David Pujol i Fabrelles, ELS
ORÍGENS DE L’ESCOLA CATA
LANA. DELS PRIMERS TEMPTEIGS
DE
BILINGÜISME
ESCOLAR DE L’ASSOCIACIÓ
PROTECTORA DE L’ENSENYANQA
CATALANA (18691902). XIX premi d’educació Josep
Pallach. Edicions Ceac, Diputado
de Barcelona, Barcelona, 1998.

Un interessant estudi d'investigació
deis orígens i de la revifalla de
l'ensenyament en catalá al Principat,
al segle XIX. L'autor segueix un
recorregut cronológic pels diversos
moments d'aquest procés. Pujol en
reivindica uns primers inicis, poc
coneguts fins ara o menystinguts,
l'any 1869 amb l'aparició d' El auxiliar
del maestro catalán de Salvador
Genis. Aporta dades del que
anomena «les beceroles de la
catalanització escolar», que agafen
els anys 1869-1886. Tanca aquest

primer estadi la publicació de Las
escolas catalanas de Francesc Flos i
Calcat, mestre que ja havia fundat
una escola al Masnou. A la segona
part (1886-1898), any aquest darrer
de la fundació del Col-legi de Sant
Jordi i de l'Agrupació Protectora de
l'Ensenyanga Catalana, Pujol dibuixa
un panorama teóric amb aportacions
de diverses personalitats de l'ámbit
cultural i polític: des de Valentí Almirall fins a Torras i Bages passant
per Joan Mañé i Flaquer i Sebastiá
Farnés, entre d'altres. Estudia a fons
les intervencions al Congreso Nacio
nal Pedagógico de 1888. Destaca en
aquest capítol l'espai atorgat a
l'escola catalana de la Colonia Güell
—fundada el 1891—, poc estudiada
fins ara, a parer de l'autor. La tercera
part estudia l'Agrupació Protectora
de l'Ensenyanca Catalana (18981902). La quarta reconstrueix els
primers anys del Col-legi de Sant
Jordi (1898-1902). Finalment unes
conclusiones i la bibliografía tanquen
el llibre juntament amb uns annexos
amb documents inédits o de difícil
localització. Hi trobo especialment
interessants tres aspectes: a) el fort
lligam entre l'avenc del catalanisme
polític i el procés de catalanització
escolar, tot i que aquest va anar més
endarrerit que les proclames polítiques; b) el paper de la iniciativa
particular, molt sovint limitada económicament pero animada per una
seriosa implicació deis mestres; c) la
polémica teórica encesa ais mitjans
de comunicació i ais congresos de
pedagogía; finalment, també, l'ambient associatiu que madurava al
Principat, que lligava el moviment
excursionista a la pedagogía escolar,

la salut deis menors, etc. El Ilibre potser no presenta cap gran descoberta,
pero il-lumina aquells orígens que
esclataran amb l'ensenyament públic
de qualitat del primer terg del segle
XX.— G.O. de L.B.

PETITA HISTORIA CONTEMPORÁNIA DE MALLORCA
Josep Estelrich i Mieres, REPÚ
BLICA, GUERRA CIVIL, POST
GUERRA A SANT JOAN. EL
MÓN DE LA PAGESIA. «Monografies Santjoaneres», 6, Sant
Joan,1997.

El Col-lectiu Teranyines del poblé
mallorquí de Sant Joan duu a terme,
des de fa temps, una labor cultural
digna de tota lloanca, amb el
propósit de recobrar la historia de la
vila, «mig perduda i desconeguda,
coberta de teranyines». Aquest
volum sisé de la col-lecció que
promou el Col-lectiu té un valor que
sobrepassa de bon tros Sant Joan.
Recull una mena de memóries d'un
pagés nascut el 1928 i mort el 1995,
amb uns estudis molt elementáis,
pero d'una aguda intel• ligéncia, que
arriba a ser un deis fundadors de la
Unió de Pagesos de Mallorca i que
s'afiliá al Partit Socialista de Mallorca,
per al qual féu campanya electoral el
1979 i el 1983. Interessat per la Men
gua i la cultura catalanes, va fer
provatures literáries i escriví articles
sobce la pagesia que han estat
publicáis en aquest volum, com
pletad les memóries deis anys de la

República, la guerra civil i la post
guerra, dissortadament inacabades a
la seva mort. Així i tot, els capítols
que en va poder enllestir ens donen
una visió extraordináriament interessant de la vida a Sant Joan durant
els anys trenta i quaranta, que
podem comparar amb la de les
memóries d'un altre santjoaner, M¡quel Gaya i Sitiar, i ens proporcionen
tota una pila de dades escruixidores
de la duríssima repressió que va teñir
Iloe a Mallorca a partir del 19 de juliol
de 1936, del paper negatiu i algún
cop positiu deis bornes a'Església en
aquells moments, de la sagnia que
els fronts de guerra peninsulars van
representar per a Lilla, de la inter
venció que hi tingueren els italians i
els alemanys, etc. Tenen també un
interés remarcable les referéncies a
la fam de la guerra i de la postguerra
i a la desil-lusió que tingueren fins i
tot els mateixos addictes al Moviment del general Franco, manifesta
da en eslógans i en cancons populars
ben curioses.— J.M.
UN LLIBRE DE VIATGES IMPORTANT

Maria-Antónia Salva, VÍÁTGÉ Á
ORIENT, seguit d’Excursió a Galatzó i alguns poemes. Edició a
cura de Lluisa Julia. «Biblioteca
Marian Aguiló», 25, Universitat de
les liles Balears - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Palma de
Mallorca - Barcelona, 1998.
La «Biblioteca Marian Aguiló»,

publicada conjuntament per la Uni
versitat
de
les
liles
Balears
(Departament de Filología Catalana i
Lingüística General) i les Publicacions
del'Abadia de Montserrat, ha arribat
al volum 25 amb una obra important
i fins ara del tot desconeguda: el
dietari del viatge que Maria-Antónia
Salva va iniciar al final d'abril de
1907, amb tot un grup de mallorquins —entre els quals hi havia el
gran poeta Miquel Costa i Llobera—,
durant el qual visita successivament
Grécia, Turquía, el Liban, Palestina
—destinació principal del viatge, o
més aviat peregrinado a Térra
Santa—, Egipte i Italia. El viatge
comenqa i acaba a Barcelona i els
pelegrins mallorquins encara tindran
temps de fer una excursió a la muntanya de Montserrat, ja no reflectida
al dietari de Maria-Antónia Salva.
Hem d'agrair a LluTsa Julia que hagi
volgut transcriure aquesta obreta
inédita fins ara i que l'hagi enriquida
amb una extensa introducció i un
bon nombre de notes, ben aclaridores per al lector. El volum ha estat
completat, d'acord amb els desigs
de l'autora, amb una breu narrado
d'una excursió feta a Mallorca, i hi
han trobat lloc encara alguns poemes
referents a Lanada a Térra Santa i a la
resta de paTsos visitáis. Hi trobem
encara un plec de fotografíes d'un
gran interés.— A.C.

La guerra civil a Arenys de Mar
JACINT ARXER I BUSSALLEU
ESTANISLAU TORRES
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Dietari minuciós deis fets esdevinguts a Arenys de Mar entre el juliol de
1936 i el gener de 1939, fet en aquells moments per Lescriptor local
Jacinr Arxer i Bussalleu i complementar ara per Estanislau Torres, en
aquells moments refugiar a Arenys marcix. D'un gran ínteres per al
concixement de la vida quotidiana i de les sofrences i els neguits deis
anys de la Guerra Civil.
Al I Kl S I I IliUI S 1)1 I.',\UTOI<:

1.a deslela del lerc de Roquetes de Nostra Senvora de Montserrat
(Biblioteca Serra d'or, 121)
Excursionismo i franquismo (I.libre de Motxilla, 10)
A pon i arran d'onades (1.libre de Motxilla, 58)
Indrets i cantins de la batalla de l'Ebre (I.libre de Motxilla, 39)

PUBLICACIONS DE L ABAD1A DE MONTSERRAT

MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 313

TARGETA

DE
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Número 1

per Amanci Mestre ¡ Tirador
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Concurs
Un lot de Ilibres será sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema núm. 313 de
mots encreuats que hagin estat enviades abans del día 5 de febrer a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les vint respostes correc
tes, d'entre les vint-i-una que han
estat rebudes a temps, corresponents al problema número 311,
el lot de Ilibres ha correspost a
Mercé Otero Vidal, de Barcelona, a
qui será properament enviat al seu
domicili.

HORITZONTALS:
1. És alió que déiem, una u! Sort de la sirena amb la qual s'obre pas!
2. Ha exiglt la creació d'un nou art. Fa pensar en una omeda. Una ena!
3. S'embadaleixen amb la patxoca deis néts. Farta.
4. Una ve ben baixeta. Relatlu o pertanyent al color.
5. La vintena grega. Corre per Italia.
6. Grau d'elevació. Una ce és feta a mida. Aquest magnétic artista de la pantalla.
7. No se n'aprofita la forca en el mateix sentit. Irlanda auténtica.
8. Lleó molt amansit. No és garire explíclt en dir el lloc. H¡ va una te.
9. La fan entre dos. Van teñir feina a traduir-lo.
10. Element químic, no metái-lic, que fa olor de iode. Tross molt gross.
11. Una ena fa el fet. Triava i remenava l'hora de fer el repartiment. H¡ va una ema
sola.
12. Ha passat per sant durant anys. Punt d'una superficie.
VERTICALS:
1. Clavats, germans!
2. Interjecció forana. Aranger gran. Una a, per caritat.
3. Ningú no els envolta. Va néixer a Honfleur i sempre va pintar marines.
4. Els benpensants ja hi han plantat una erra. L'Enric Calpena, aquells dies que va ser
a Roma. Final deis dies.
5. Antiquíssim poblé del Berguedá. Llarg, o potser allargassat. Dalt d'un arbre.
6. A mi m'arriba al fons del cor. Se n'ha fet la pell. En conserven —rara avis— en
algún palau ranci.
7. Un deis primers deixebles de Jesucrist. Tira lapons.
8. Surt de la pregonesa. Les senyoretes amb pamela hi mataven els temps Tures.
9. El seny aconsella una i. Xuclar lentament. Ai bell mig. Hi va una de, per tal de lligar amb el bínode.
10. Et diu «Ves a viure a Gósol!» i te n'hi vas.

Definició: Hom pensa sovint si no va venir a fer-nos

patir.

NIL GAUS OLAVA
Concurs

Un lot de llibres será sortejat entre els autors de les
respostes correctes a aquesta "targeta de visita"
núm. 188 que hagin estat enviades abans del día 5
de febrer a: "Serra d'Or", targeta de visita, apartat
244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les quaranta-tres respostes correctes, d'entre les quaranta-tres que han estat rebudes a temps, corresponents a la "targeta de visita" núm. 186, el lot de lli
bres ha correspost a Jordina Escala Esteve, de Sant
Cugat Sesgarrigues (Alt Penedés), a qui será pro
perament enviat al seu domicili.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 311
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solució a la targeta de visita núm. 186

TETE MONTOLIU

Par un mon
an pciu
justicia.

POfS COL LABORAR AMB
_ NOSALTRES DE MOLTES
| M A N L R E S INFORMA' T!
JUSTICIA

I PAU

R I v >dt ney r», 6, 1O'

08002- Barcelona - Te I
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CALENDARI DE
«aTilIVTV A I VZAl
1999

mostra de Partesana
popular catalana
L’any 1918, des de les planes artístiques del diari La Ven

de Catalunya ”, el pare Josep Gudiol, director del Museu

Episcopal de Vic, esmentava per primera vegada

l’existéncia d’uns rellotges de paret, o de caixa
alta, destinats a les cases particulars i que

íjvA
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vill van ser fabricats durant el segle XVIII en diverses

Jffll

l,oLla<''ons catalanes.
Eduard Farré, professor de rellotgeria, i Jaume Xarrié
antiquari, ens ofereixen, añil) les imatges d’aquest calendari,

una selecció representativa d’aquest focus artesanal que son els
rellotges doméstics.
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s rius desemboquen al Palau Robert.

Els rius de Catalunya són molt més ríes del que t’imagines. Són tot un món per descobrir. Amb el seu misteri. Amb la seva propia

fauna. Amb la seva mitología. Amb el seu passat. I també, amb molt de futur. I és que ara, a Catalunya, els rius tenen i ens donen
vida. Redescobrim i conservem la seva magia. Perqué els nostres rius són un patrimoni de tots. Ara, a Catalunya, els rius són vius.

Viu-los al Palau Robert a partir del 6 d'octubre a I’

¡ j General itat
de Catalunva

Exposició Les veus del riu.
Amb el patrocini de:

/\gbar

