NÚM. 470 / FEBRER 1999 / 590 PTES.
ACTUALITAT CULTURAL A MALLORCA
PER SEBASTIÁ ALZAMORA, MIQUEL CARDELL, ANTONI NADAL,
BALTASAR PORCEL I PERE ROSSELLÓ BOVER
L'ESCOLANIA DE MONTSERRAT, UNA ESCOLA PECULIAR
PER MONTSERRAT PLANA I PARÉS
ENRIC CLUSELLES, GRAVADOR I ARTISTA POLIFACÉTIC
PER FRANCESC X. PUIG ROVIRA

SERRA D’OR

L’eui

s, des d’ara, la riostra nova moneda

A partir
paísc

p de gener de 1999 l’euro és, legalment, la moneda nacional deis
□articipem en la tercera fase de la Unió Económica i Monetaria.
Iniciem un períodc-------- —_______ ____ —--------------------- —

Durant aquests tres anvs, 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.

f

Qualsevol acte jurídic es pot denominar en euros si les parts hi están d’acord.
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SOBRE L'ACTITUD DE LA
SECCIÓ FILOLÓGICA
Fa temps que anem llegint,
arreu, diverses critiques i re
pliques a la labor de la Secció
Filológica de I'IEC, ja siguí peí
diccionari que van posar a la
venda o per les normes que,
de tant en tant, van aprovant,
i, tot i no tenir-ne costum, un
xic forqat per la meva situació
professional, m'ha semblat
que també podía dir-hi alguna
cosa.
Faig referencia, per abreviar,
ais darrers comentaris deis
senyors Josep Moran i Antoni
López fets en aquesta secció
oberta. Un, el senyor Moran,
des de dintre de I'IEC, malda
per defensar una labor que,
modestament, els usuaris nor
máis de l'idioma ens permetem, com a mínim, de posar
en dubte i, a vegades, gosem
discutir, i discrepar-ne i tot. És
lícit, oi? Em sembla que no
deu costar tant, escoltar les
critiques i raonar, més enllá de
l'encés energumenisme —ben
poc «científic», en gent que es
tenen per tais! Un servidor és,
només, simplement, un humil
mestre d'institut (no sé fins
quan m'ho deixaran ser i
passaré definitivament a «mosso d'esquadra d'adolescents»)
que se suposa que ha d'ensenyar a llegir, escriure i usar
un idioma que estima (i que
l'ha de fer útil i estimat ais nois
i noies), la qual cosa és del tot
impossible amb algunes de les
disposicions preses pels doctes, llunyans i entomológics
«académics», com és ara —per
citar només un cas— el deliri
deis guionets. Aleshores, quan
surt algú —com la gent d'«Els
Marges»: molt més savis que
un pobre llicenciat de res com
jo!— i denuncien una bona pila
de casos forassenyats o, com a
mínim, «estranys» perpetráis
pels qui legislen sobre la feina
que día a dia hem de fer
(alerta: dia a dia, sí!) nosaltres,

els humils anónims mestres, de
sobte, dones, animats per unes
veus sávies d'una publicació
solvent, ens atrevim a excla
mar, felinos, «ja era hora!»,
com si fóssim a la vigilia d'algun alliberament. Pero, quan
l'autoritat (savia, per descomptat!) treu l'artilleria de les
desqualificacions pero no
dona cap (vull dir: ni una) raó
del seu comportament, el
desánim envaeix la nostra
feina quotidiana i hom té la
impressió que no ens h¡ volen,
en aquest idioma tan llur com
poc nostre. I dubtem, ja no tan
sois que ens estimin, sino que
l'estimin (l'idioma, vull dir).
La labor de I'IEC, tan respectable, en teoría, com es vulgui,
hauria de fer-se notar en positiu en els usuaris de l'idioma, i
no només quan es tracta de
defensar d'una manera sospitosa, «gremial» i furibundament
¡rada els integrants (elegits
entre ells!) d'una institució tan
histórica com histérica (els
remeto al que he vist i llegit)
que, autoritaria i gens dialogant, decideix qué hem de dir,
escriure i parlar els meus alumi
nes i jo.
«No és aquesta la manera,
certament, de fer camí!», que
versificava el meu conciutadá
Pere Quart.
El senyor Antoni López, amb
un criteri que l'honora, sitúa al
lloc que toca les polémiques
gremials (de gelosia, em sem
blen, ja). I diu qui és l'enemic
de debo: totalment d'acord.
Pero l'enemic, em permetrá
que matisi el senyor López, a
vegades és el quintacolum
nista que viu i «treballa» des
de dins fent impossible que res
del que ell no revisi, dirigeixi,
coordini, signi (o com diantre
en vulguin dir) tingui valor. H¡
ha casos recents d'il-lustres
exmembres (amb guionet o
sense?) que sota el mantell de
la docta institució maneguen i
manipulen pressupostos, es-

forqos i treballs anónims en
benefici propi personal, ben
coneguts entre els estudiants i
els becaris de la carrera de
filología que, massa sovint,
s'han sentit tractats com a
esclaus. És d'esperar que, com
sembla, les darreres eleccions
hagin «netejat» la casa de negrers i aprofitats (que, per cert,
s'amaguen com cues quan van
mal dades), cosa que pot co
mentar a ser un bon principi
de funcionament. I si volen
teñir una ¡dea clara de com va
la cosa i qui és qui, només cal
que facin una volta per la
Universitat i parlin amb els
estudiants...
Per acabar, només una paradoxal curiositat que té una certa
relació amb aquesta revista.
Una de les col-laboracions que
llegeixo amb més plaer, goig i
profit, que més em reconforta,
és la petita columna, sempre
massa escassa, del senyor Pere
Gimferrer, un escriptor i crític,
si em permeten la gosadia,
«com una casa de pagés»,
que, vergonya fa escriure-ho!,
no és pas membre de I'IEC,
perqué aquesta institució no
sembla teñir gaire en compte
els escriptors (els que fan, de
debo, l'idioma!), sobretot si no
formen part d'algun cenacle
aproximadament fidel i més o
menys «soi-disant» científic,
deis que estudien la llengua
amb bisturí informatitzat i que,
quan busques qué han escrit,
quina feina han fet, a part
d'especular, veus que es limita
a un fer voltes a la petita sínia
de la qual s'han fet especialistes i que té un interés, diguem-ne «limitat», i un abast
«lleu». És una vergonya per al
país, un desastre per a l'idio
ma, pero, tal com están les
coses, potser un honor per al
senyor Gimferrer.
No voldria pas que el que he
escrit, potser massa ciar, pot
ser massa visceral, encengués
cap cua de palla: és que esti-

mem la nostra feina, l'idioma i
el país i treballem per fer-lo
possible. En fi, si més no que
serveixin aqüestes ratlles per a
donar les grácies a la gent
d'«Els Marges» i felicitar, admirat, el senyor Pere Gimferrer.—
B. Fanasa (Sabadell, Valles
Occidental).

DEL FRONTAL DE SANT
MARTÍ
Rafael Vidaller Tricas, en el
Ilibre del qual és autor, titulat
Valle de Benasque, publicat
per l'Editorial Everest, quan
parla de Gia —o Xia—, es
plany que el frontal que hi
havia hagut, a l'antiga església
de Sant Martí d'aquest poblet
ribagorcá, actualment pertanyi
al Museu d'Art de Catalunya.
Escriu aquest autor: «En la
actualidad forma parte, iróni
camente, de los fondos del
Museo Nacional de Arte de
Cataluña.»
Gia —o Xia—, com tantes
d'altres localitats properes, ara
pertany a Aragó, pero no
sempre havia estat així. D'altra
banda, aquest frontal va ingressar al Museu d'Art de
Catalunya a principis del nos
tre segle, cal suposar que
grácies a la campanya que, per
salvar determinades obres
d'art que es trobaven en perill
de desaparéixer, van dur a terme conjuntament l'lnstitut
d'Estudis Catalans, la Mancomunitat de Catalunya, la Junta
de Museus de Barcelona i el
Centre Excursionista de Ca
talunya.
Possiblement, dones, si no
s'hagués organitzat aquesta cam
panya, aquest frontal —com
tantes d'altres obres semblants— s'hauria fet fonedís o
estaría dipositat al Museu The
Cloisters de Nova York.
Per cert, Rafael Vidaller Tricas
remarca, també irónicament i
fent també referéncia a aquest
frontal, que al Museu d'Art de
Catalunya «se jactan de tener

representada la senyera cata
lana, que no es otra cosa que
el Señal Reial de Aragón
pintado sobre San Martín»,
com si aquest «señal» i la ban
dera catalana no fossin, comptat i debatut, la mateixa cosa.—
Estanislau Torres (Barcelona).
QUI DEU HAVER ESTAT EL
COMPOSITOR CODALI?
A la página 53 del número
d'octubre de «Serra d'Or» el
senyor Miquel Pujado men
ciona el nom d'un tal Codali,
compositor que juntament
amb Bartók havia experimentat el sistema de composició
dit «giusto sil-lábic». Tiñe la
sospita que no es tracti de cap
personatge italiá, sino de l'hongarés Zoltán Kodály (18821967), ben conegut també a
Catalunya si més no peí seu
métode de pedagogía musi
cal, adaptat peí pare Ireneu
Segarra. Italianizar el cognom
d'un compositor, tot i no ser
cap disbarat, resulta irreverent
si l'interessat ja no pot dir-h¡ la
seva. Pero fins suposant que
acceptéssim la proposta de
transcriure el cognom ñon
gares, haríem de posar Codai
o Códai, perqué la combinado
ly, que en algún moment
representava la consonant que
correspon a la II catalana, avui
es llegeix com la i deis mots
catalans «mai», «xai», «rei» o
«reial». Si és així, transcriure el
cognom ñongares Kodály ja no
és italianitzar-lo; per tant, no fa
cap gracia.— Kálmán Faluba
(Budapest, Hongria).

EL TRACTAT D'UTRECHT
Un amic meu, ja desaparegut,
em lliurá amb gran prosopopeia
unes fotocópies extretes del
Ilibre intitulat amb la retórica
recargolada d'aleshores: Co
lección de los tratados de Paz.
Alianza, comercio, ajustados
por la Corona de España con
las potencias extrangeras, des
de el reynado del señor Don
Felipe Quinto hasta el pre
sente. Publícase por disposi
ción del Exmo. Señor Príncipe
de la Paz, consejero y primer
secretario de estado, Grande
de España de primera clase.
Tomo I. De Orden del Rey.
Madrid en la imprenta Real.
Año de 1796. Aquest Ilibre
voluminós abasta el conjunt de
paus, convenís i tractats pro-

mulgats en el Congrés d'Utrecht el 13 de juliol de 1713 i
ratificáis a Madrid el día 4 d'agost del mateix any de gracia.
El meu amic em recalca la
transcendencia de l'article XIII,
que textualment copio: «.Visto
que la Reyna de la Gran
Bretaña no cesa de instar com
suma eficacia paraque todos
los habitadores del Principado
de Cataluña, de qualquier
estado y condición que sean,
consigan, no solo entero y per
petuo olvido de todo lo executado durante esta guerra, y
gocen de la íntegra posesión
de todas sus haciendas y hon
ras, sino también que conser
ven ¡lesos é intactos sus
antiguos privilegios; el Rey
Católico por atención á su
Magestat Británica, concede y
confirma por el presente á
qualesquiera habitadores de
Cataluña, no solo la amnistía
deseada, juntamente con la
plena posesión de todos sus
bienes y honras sino que les da
y concede también todos
aquellos privilegios, que po
seen y gozan, y en adelante
pueden poseer y gozar, los
habitadores de las dos Cas
tillas, que de todos los pueblos
de España son los mas amados
del Rey Católico.»
Grades que la reina de la
Gran Bretanya hi insta amb
summa eficacia s'assoleix l'oblit, I 'amnistía, el retorn de
béns i la dignitat per a tots els
súbdits de Catalunya. Aquesta
condonado data de l'any
1725, després de gairebé un
quart de segle de patir tota
mena de vexacions i sotmetiments, com haver de llescar
el pa amb un ganivet casóla
encadenat a la taula.
Se'ns hi diu que gaudirem en
l'esdevenidor de tots els privilegis tal com els que tenen
les dues Castelles tan estimades. No ens deixem enre
dar, pero, ja que, malgrat els
esforqos esmercats perqué les
Institucions catalanes fossin restablertes, tot fou en va. D'aixó
ens dolem de llavors enqá. Que
Déu, un cop més, perdoni a
Felip V aital reguitzell de
cíniques fal lácies!— Joan Surinyach i Quintana (Barcelona).
DRAMATURGS CATALANS I
MARGINACIÓ
Tenim bons actors, grans

companyies, premis discrets,
unes quantes subvecions, una
crítica exigent i una mar
ginado, gairebé absoluta, del
dramaturg catalá contemporani.
El nostre dramaturg es veu
forgat a escriure guions per ais
seríais televisius o a oblidar la
seva trajectória dramática al
maléít calaix. Tot aixó provoca
que els editors, les sales
comerciáis i els mitjans de
comunicado se'n rentin les
mans argumentant que davant
la inexisténcia d'autors locáis
continuaran publicant, programant i divulgant obres
clássiques o estrangeres.
Salvant els casos d'en Brossa,
Benet i Jornet, Belbel i Cunillé,
on s'estrenen, any rere any, els
textos d'en Pedrolo, Espriu,
Baulenas, Cavallé, Teixidor,
Melendres, germans Sirera,
Romeu, Reig, Pompermayer,
Egea,
Galceran,
Abellan,
Badia, Comamala o Gomis?
La norma habitual en un país
culturalment acceptable seria
recuperar aquests autors d'un
passat o un futur oblit i no
permetre que el teatre de text
morí definitivament.— Ricard
Peris i Sans (Barcelona).
LA
CELEBRACIÓ
DELS
CASAMENTS
No he assistit a molts casaments per l'Església (hom
acostuma a dir-ho així per a
referir-se al fet de rebre el
sagrament del matrimoni cristiá católic), pero sí a uns
quants i escriuré aquí el meu
parer a l'entorn d'aquestes
celebracions.
Hi he trobat a faltar un sentit
més comunitari, més eclesial,
en contraposició al sentiment
comunitari que va imperant en
la celebració d'altres sagraments i del seu «aggiornamento»: el de la peniténcia, el
de la unció deis malalts, per
posar dos exemples, i en
contraposició precisament al
significat «per l'Església».
Ais casaments —a la cele
brado litúrgica—, acostumen a
assistir-hi els familiars i amics
deis nuvis, abans de l'ápat en
qué també són convidats; pero
no la feligresía de la parroquia,
o de la comunitat. Aixó a les
celebracions a qué he assistit o
de les quals tiñe dades.
Em sembla que seria bo

reforjar aquest sentit del sa
grament del matrimoni cristiá
católic a l'església. Potser hom
podría celebrar-lo conjuntament amb diverses parelles, en
una festa o celebració senzilla,
acompanyada de cants, parti
cipada, donant-h¡ tota la im
portancia o el relleu, sense Eu
caristía, perqué potser no cal, i
a part del diñar del casament.
No ño sé, només suggereixo
de pensar-hi. Pero potser ja
s'hi pensa. No ho sé.— MariaÁngels Manén (Barcelona).

OZANANN, DE DEBO?
Cada vegada que pasdp peí
carrer Duran i Bas, m'hi sorprén, al costat d'un portal, una
acurada placa de metall on es
llegeix exactament aixó: «Llar
familiar Federico Ozanann
germans Franciscans de Creu
Blanca.» Com que no puc
imaginar que el personatge
al-ludit no siguí Frédéric
Ozanam, tampoc no entenc
com el nom d'algú pot ésser
escrit d'una manera tan
aberrant per qui, és evident, el
recorda amb veneració. Algú
podría explicar-me la raó
d'aquesta anomalía? Em doldria no poder deixar de veurehi una bona mostra de la
barroeria que ens Hasta la vida
cultural.— Joan Balaguer i
Griera (Barcelona).

EN
DEFENSA
DE
R.
ARAMON I SERRA (AMB
MOTIU D'UN ROSSINYOL
QUE DESAFINA)
A la darrera página de
l'«Avu¡» del 13-XI-1998 va
sortir una entrevista de Quim
Aranda al corrector lingüístic
Andreu Rossinyol. El día 15 del
mateix mes vaig adreqar al
director de l'«Avu¡» una carta,
en esséncia aquesta que, ara,
8-XII-1998, ja veig que no
tenen la intenció de publicar. I,
a partir d'aquí, reprenc:
Com que havia sentit a parlar
del corrector lingüístic Andreu
Rossinyol en termes elogiosos,
vaig llegir l'entrevista amb
interés donada la meva condició de persona vinculada
professionalment a la llengua i
fascinada per aquesta. Vaig
quedar astorada de llegir-hi:
Rossinyol: «Aramon i Serra ha
exercit una gran repressió en
la llengua. Ell i tots els qui l'hi
deixaven fer.» Renoi! Que fort!

Potser que em situT una mica
en el temps, en l'espai i a tot
arreu on calgui: vaig conéixer el
senyor Aramon l'any 1934 a
l'Institut-Escola del Pare quan
jo tenia onze anys i ell n'era
professor; el vaig perdre de vis
ta (per culpa deis brutals de
Barcelona) a partir del segon
any de la guerra de 1936-1939
i el vaig retrobar cap a 1942
quan jo acabava d'ingressar
com a alumna a la franquista
Universitat de Barcelona, d'on
ell havia estat expulsat de
professor. Vaig seguir durant
tres o quatre anys les seves ma
gistral lliqons de llengua ais
Estudis Universitaris Catalans
(absolutament clandestins), les
úniques llicons de nivell universitari, ja que el catalá era
absent del tot a la Universitat
de Barcelona. El mestratge
d'Aramon va continuar durant
els sis anys que vaig treballar a
lexicografía de la GEC (primera
época), de la qual ell era
assessor lingüístic. Quan ens en
van fer fora, vaig continuar
veient-lo esporádicament. Com
és lógic, ha tingut molt de pes
en la meva formació lingüística.
I ara que tiñe setanta-cinc anys
descobreixo que en fa seixanta-quatre que he tingut com a
mestre de la meva llengua un
«repressor lingüístic» (oh!, i
potser també hi he tingut algún
d'aquests anónims i misteriosos
«que l'hi deixaven fer»),
Estic feta una mar de confusions. I com que al meu poblé
del Maresme parlaven d'«aquella vella que no volia morir mai
perqué cada día aprenia una
cosa nova» i la dita em ve com
l'anell al dit, vull fer com ella. I,
per tant, voldria saber de bona
font i amb exemples concrets
en qué han consistit aqüestes
repressions aramonianes exercides damunt la llengua. Potser
són atribuides a la seva actitud
frenadora de l'entrada en massa de castellanismes en una
dura época de resistencia lin
güística en condicions de
bestial repressió (castellá imposat i obligatori, catalá prohibit)
quan Aramon era secretan
general del semitolerat IEC,
una tasca que ara alguns
banalitzen per desconeixement
o per mala fe? Aramon seguía
Fabra, que havia escrit: «La
tasca de redreqament de la
llengua escrita és en el fons una

és motivada per la inevitable
llei del péndol. Per aixó, abans
de plányer-nos-en, convindria
que féssim entre tots un xic
d'autocrítica. Les esperances
deis qui, com diu ell, «creguérem en el Concili» podía ser
que molts cops s'haguessin
barrejat sense adonar-nos-en
amb afanys inconfessables de
revisionisme eclesial, més que
no pas d'auténtica reforma
evangélica. I cal reconéixer
amb honestedat que, en el
L'EXPRESIDENT CAÑELLAS, postconcili, la primacía abso
CULPABLE O INNOCENT?
luta de l'ética va arribar a ofeDeixeu-me expressar la meva gar gairebé del tot l'estética,
estupefacció per les reaccions fins al puní de considerar-la
que l'expresident de les liles alienadora. Ens hem de sorBalears Gabriel Cabellas i, més prendre, dones, que molts ca
en general, el PP balear han pellans joves tomín a l'estética
tingut en conéixer les sen- de l'alcacolls, o que molts
téncies relatives al cas Sóller. El enyorin el gregoriá, o bé que la
fet que els tribunals al-leguin «sagristia moderna» esdevingui
que un delicíe ha prescrit no un petit oasi davant del dessignifica que el delicíe no hagi gavell étic del món contemexistit i, per tant, l'expresident porani? Pensó que no, si ens
Cabellas moralment ha estat parem a reflexionar-hi un xic. i,
condemnat per activa i per en aquest sentit, pensó que és
passiva. Pensó que honrada- molt simptomática l'expectació
ment Púnica sortida que li que ha despertat el Ilibre de
queda és una dimissió digna de Salvador Alsius Hem perdut
tots els seus carrees. Sembla, l'oremus. Perqué, tampoc no es
LLIBRES SOBRE L'ART A pero, que, ben a l'inrevés, s'hi tracta de recuperar l'oremus de
aferra amb desesperado i ens qualsevol manera, sino senziMONTSERRAT
Amb motiu de la recent vol convéncer, com si fóssim llament d'adonar-nos que hem
aparició de l'espléndid volum badocs i estúpids, de la seva perdut massa coses valuoses
de Josep de C. Laplana, Mont innocéncia i de la seva ho- per pura i simple negligéncia,
serrat. Mil anys d'art i d'história nestedat. No cree que fent aixó que no té res a veure amb la
(Manresa, 1998), publicat con- afavoreixi gaire el seu partit. En fidelitat a l'Esperit, ni amb les
juntament per la Fundació tot cas, no afavoreix gens el esperances del Concili.— Jordi
Caixa Manresa i per Angle crédit que la classe política té a Bassas i Ribalta (Barcelona).
Editorial, he vist amb sorpresa Mallorca i fora Mallorca.—
que una part de la premsa Jordi Suau i Badia (Barcelona).
catalana donava la noticia
sensacionalista que es tractava LA «SAGRISTIA MODERNA»
L'article de Teodor Suau «Els
del primer Ilibre sobre la
qüestió i que oferia tot de camins del Senyor», publicat a
fotografíes «inédites» sobre «Serra d'Or» el mes de deracons misteriosos de Mont sembre de 1998, reconec que
serrat, com ara la biblioteca o m'ha fet reflexionar molt. La
el refetor deis monjos. M'a- seva diagnosi sobre la nova
gradaria de precisar que des de fornada de capellans que «es
fa molts anys hi ha una guia giren vers la celebrado aca
artística excel-lent sobre el démica de la litúrgia» i «es
monestir i la basílica, el Mont tornen a vestir de capellans» és
serrat de Frederic-Pau Verrié, exacta. També ho és la deis
publicat el 1950 a la col-lecció laics i laiques que «han aban«Los monumentos cardinales donat la vida secular per
de España», naturalment uti- assumir un model de sagristia,
litzat i citat com cal peí pare per molt modern que siguí».
Tanmateix, em semblen exLaplana. D'altra banda, les prin
cipáis dependéncies monas- cessivament pessimistes les se
tiques han estat abundosament ves conclusions. Pensó que en
fotografiades en negre i en la vida de l'Església, com en la
color i apareixen sense proble- de qualsevol institució humana,
mes en postáis, en opuscles i l'aparició de postures de reacen Ilibres, alguns tan divulgáis ció (no goso dir reaccionáries)

tasca de descastellanització»
(El catalá literari, pág. 70). Amb
tants d'enemics i mals deixebles com ha tingut Fabra, mireu
que escollir el seu col-lega,
coi-laborador i amic Ramón
Aramon i Serra ja són ganes de
cercar tres peus al gat! Es ciar
que Quim Aranda l'hi indueix
quan, en dir Rossinyol que
«Fabra ha tingut molt mals
deixebles», el periodista li espetega immediatament: «Ra
món Aramon i Serra, per
exemple?» I Rossinyol li respon:
«Sí.»
Els qui som gats/gates vells/velles
ja sabem com surten les en
trevistes i altres noticies ais
mitjans de comunicació. Pero ja
han passat prou setmanes i no
he llegit cap rectificació per
part de l'entrevistat.
Per acabar i pensant en el
proverbial bon gust de Fabra,
no em sé estar de destacar les
delicades comparacions ginecológiques rossinyolianes referides a la correcció lingüística.
Pero aixó ja són figues d'un
altre paner!— Hortensia Curell
i Sunyol (Barcelona).

com el Qué és Montserrat o
Montserrat, pedra i homes, de
Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, o el Tot Montser
rat, d'Escudo de Oro, o l'Oh
Montserrat, de la mateixa Cai
xa de Manresa. Aniria bé,
dones, que els periodistes vigilessin una mica més i que els
editors fossin més rigorosos a
l'hora de «vendre» els seus productes.— Antoni Xifra i Sales
(Barcelona).

TAULER D'AVISOS

XV PREMI LITERARI MOSSÉN
NARCÍS SAGUER
Convocat per l'Associació Cultu
ral Vallgorguina, ofereix dues varietats de participació, amb una dotació de 100.000 ptes. cadascuna.
Premi de Poesía, de tema lliure, per
a un poema o una col-lecció de
poemes de 100 a 150 versos, i
premi de Recerca histórica, per a
una monografía sobre qualsevol
aspecte de la historia, referida a les
comarques del Valles, Maresme,
Osona i la Selva, d'un mínim de 30
pagines i un máxim de 50. Els tre
balls, inédits, en quatre exemplars,
escrits en llengua catalana, amb
títol i lema, i acompanyats de plica
tancada, a l'interior de la qual hi ha
de constar el títol, el nom, l'adreqa
i el teléfon de l'autor, s'han d'adreqar abans del 25 de maig a
Premi Mossén Narcís Saguer, Llista
de Correus, 08470-Vallgorguina. El
jurat, format per Albert Manent,
Joan Margarit i María Farell
(poesía) i Josep Barbera, Margarida
Costabella, Josep M. Nicolau i
Josep M. Gavín (historia), pro
clamará el veredicte el 26 de setembre a la Fundació Col-legi Santa
Fe, de Vallgorguina.

Vil MEMORIAL JOSEP JANÉS I
OLIVÉ
Organitzat peí Centre la Torrassa,
i dotat cadascun deis premis amb
100.000 ptes., els premis que es
concediran són el Vil Memorial
Josep Janés i Olivé a la millor composició poética de tema lliure, el Vil
Memorial Josep Janés i Olivé al
millor relat curt de tema lliure i el V
Premi Hilario Zabala de tema lliure
a la millor obra en poesía o prosa
per a autors joves (fins a 27 anys).
Els treballs, origináis i inédits, s'han
de presentar en quatre exemplars,
a doble espai, amb un máxim de
tres folis els poemes i de cinc les
obres en prosa. Cada autor és lliure
de presentar les obres que desitgi

per aspirar ais premis que vulgui.
Cal lliurar, juntament amb els tre
balls, anónims, una plica amb el títol
i el premi al qual aspira, a l'exterior, i,
a l'interior, el nom, l'adrega, l'edat i
el teléfon. Els treballs s'han de
lliurar a la secretaria del Centre la
Torrassa (ronda de la Torrassa, 105,
08903-L'Hospitalet) abans del 26
de febrer de 1999. El jurat, format
per autoritats literáries reconegudes en el món cultural, fará
públic el veredicte el dia 1 d'abril
de 1999. El lliurament deis premis
tindrá lloc dins del marc de les
festes de Sant Jordi en un acte
públic al mateix Centre la Torrassa,
el dia 25 d'abril de 1999.

V PREMIS D'ASSAIG DE CATALÁ,
GALLEC I BASC
Convocáis per la facultat de filo
logía de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, i dotats amb
250.000 ptes. per a cada especialitat, els textos, inédits, d'un mínim
de cinquanta págines, sobre alguna
qüestió referida a les llengües o
literaturas catalana, gallega o bas
ca, s'han de lliurar per triplicat,
abans del 30 de marg de 1999, a la
UNED, Senda del Rey, sn, Huma
nidades, 28040-Madrid (tel. 913
986 886). El jurat, format per professors universitaris especialitzats,
atorgará els premis la primavera
de 1999, en ocasió de les X Jor
nadas Universitarias sobre las Len
guas y Literaturas Catalana, Gallega
y Vasca.

PREMI DE CRÍTICA LITERÁRIA
JAUME BOFILL I FERRO
El convoca la Fundació Jaume
Bofill i Ferro. Hi poden concursar
aquells reculls d'obra crítica que
tractin de literatura, i que apleguin
adíeles i estudis, publicáis dispersament o inédits. Els treballs han
de teñir una extensió d'entre 200 i
250 planes (30 línies per 70 espais)
i preferentment s'han de presentar

en copia impresa i disquet. Les
obres hauran d'ésser majoritáriament en catalá. La dotació del
premi és de 200.000 ptes. La Fun
dació Jaume Bofill i Ferro, d'acord
amb un editor, gestionará i subven
cionará l'edició de l'obra premiada.
Els origináis s'han de lliurar per
duplicat, abans del 30 de marq de
1999, al domicili del president de la
Fundació, Eugeni Bofill, carrer de
Valls i Taberner, 11, 08006-Barcelona. La Fundació nomenará un ju
rat, que es donará a conéixer amb
el veredicte, el qual es fará públic
peí juny de 1999.

VI PREMI FRANCESC MASPONS I
LABROS
Convocat per l'Agrupació Excur
sionista de Granollers, será atorgat
al millor estudi sobre l'excursionisme catalá en qualsevol de les seves
facetes (historia, filosofía, sociolo
gía, antropología, etc.). S'hi poden
presentar obres referents al conjunt
de Catalunya, o bé monografies lo
cáis o estudis sobre personatges,
entitats, institucions o fets. Els tre
balls, d'una extensió mínima de 40
págines, que poden contenir il-lustracionsfora de paginació, origináis
i inédits, s'han de presentar meca
nografiáis a doble espai i per una
sola cara, en tres exemplars, amb
títol i lema, pero sense cap indi
cado de qui n'és l'autor, acompa
nyats d'una plica tancada, a l'interior de la qual ha de figurar el títol
de l'obra, el nom, l'adreqa i el te
léfon de l'autor, I a l'exterior el
mateix lema que el treball presentai. El premi tindrá una dotació de
200.000 ptes. L'Agrupació publi
cará l'obra premiada en el termini
de dos anys; si no fos així, l'autor o
els autors podran publicar-la en
altres ámbits, esmentant el guardó
obtingut; també es comprometen a
fer el possible per lliurar el treball
en un disquet i en programa com
patible. Els origináis s'han d'adrepar a la seu social de l'Agrupació

Excursionista de Granollers, carrer
de Corro, 10 (tel. 938 794 604), o
per correu certificat a l'apartat
núm. 207, 08400-Granollers, abans
de 1'1 de marg de 1999. El jurat
será format per tres persones de
reconeguda válua en el món excur
sionista, a més d'un secretari designat per l'Agrupació. Els premis se
rán atorgats durant la setmana de
Sant Jordi de 1999.

II PREMI D'HISTÓRIA DE LA ME
DICINA CATALANA OLEGUER
MIRÓ I BORRÁS
El convoca el Col-legi Oficial de
Metges de Barcelona, mitjanpant
l'Arxiu Historie de les Ciéncies de la
Salut de Manresa, amb les col laboracions científiques de la Reial
Academia de Medicina de Cata
lunya I de la Societat Catalana
d'História de la Medicina de l'Académia de Ciéncies Médiques de
Catalunya i Balears. És dotat amb
350.000 ptes. Els treballs que hi
aspirin, sobre aspectes de la histo
ria de la Medicina ais territoris de
llengua catalana, han d'ésser ori
gináis i inédits en la seva integritat
(no poden ésser tesis doctoráis, ni
haver estat presentáis a altres
premis o publicacions). Han d'ésser
redactats en llengua catalana, amb
programa Word Perfect, amb una
extensió no menor de 100 fulls ni
major de 200 amb tipus de mida
convencional. En aquesta extensió
han de quedar compreses la bibliogra
fía (normes de Vancouver), les citacions de fonts documentáis, les
notes de peu de página i la ico
nografía. Els origináis, en dos disquets (dues copies) i cinc exem
plars impresos, s'han de trametre a
l'Arxiu Historie, Alcalde Armengou,
11, ent., 08240-Manresa (Bages),
abans del 15 de setembre de 1999.
Hi ha de constar el nom, l'adrega
postal i el teléfon de l'autor o au
tors (no més de tres), peí sistema
de lema i plica. El premi es lliurará
a Manresa la vigilia de Sant Lluc, el

EL RACÓ DEL COL-LECCIONISTAn
Publiquen! en aquest espai comunicacions de demanda o d'oferiment en les quals jutgem preponderant l'interés cultural,

mes d'octubre, en un acte públic
col-legial. El jurat será convocat i
presidit peí president del Collegi
Oficial de Metges de Barcelona, i
en formaran part també el presi
dent de la delegació comarcal del
Bages del mateix Col-legi, un representant de la Reial Academia de
Medicina de Catalunya, el presi
dent de la Societat Catalana
d'História de la Medicina i el direc
tor de l'Arxiu Historie de les Ciéncies de la Salut de Manresa, que en
será el secretan. El treball guardonat quedará en mans de l'Arxiu
Historie manresá, el qual en tindrá
el dret de publicació dins deis tres
anys següents a la concessió del
premi; si en aquest termini no s'ha
publicat, els drets de publicació
tornaran a l'autor, que podrá fer-ho
on vulgui pero amb l'obligació
d'esmentar, en lloc ben destacat, el
premi aconseguit.

XXI PREMI D'EDUCACIÓ JOSEP
PALLACH
Les obres han d'ésser inédites,
amb una extensió mínima de 200
folis i máxima de 300, mecanogra
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fiáis a doble espai i en una sola
cara, presentáis per duplicat, amb
el nom, els cognoms i l'adrega de
l'autor (si signa amb pseudónim,
cal que hi afegeixi un sobre tancat
amb les dades). Cal lliurar els
origináis al Grupo Editorial CEAC,
Perú, 164, 08020-Barcelona o a la
Diputado de Barcelona, Área
d'Educació, Comte d'Urgell, 187,
Edifici del Rellotge, 1a. planta,
08036-Barcelona. El contingut de
les obres ha de versar sobre un te
ma educatiu, aplicable a l'ámbit
cultural de la llengua catalana. El
premi té una dotado d'1.250.000
ptes. L'acceptació del premi impli
ca la cessió a Grupo Editorial CEAC
deis drets d'edició per un període
de dos anys i la renuncia deis drets
de propietat intel-lectual corresponents a una primera edició d'un
máxim de dos mil exemplars. Es
concedirá un accéssit de 300.000
ptes. a la millor obra que, amb el
tema «Educado i munlcipi», tracti
de la ciutat com a element edu
cador. L'Editorial publicará l'obra
premiada en catalá en el termini
máxim d'un any, i es reserva l'opció
d'editar-la també en qualsevol altre

idioma. El jurat será format per
Pilar Benejam, Octavi Fullat, Joan
Doménech, Miquel Siguan, Josep
González Agápito i Jaume Sarramona. L'admissió d'originals acaba
rá el dia 16 de marg de 1999. El
jurat es reunirá el dia abans de la
concessió del premi.

VEREDICTE DEL PREMI MANUEL
DE PEDROLO DE CIÉNCIA-FICCIÓ O FANTASIA
El jurat format per Miquel Barceló, Antoni Munné-Jordá, Jordi
Solé i Camardons, Antoni Segarra i
Claudio Landete, amb Ramón Ramis Avellí de secretan, ha atorgat el
primer premi de la categoría A
(estudiants d'ensenyament secun
dan) a «Paraules d'un temps
vinent» de Jordi Tena i Galindo i el
segon premi a «L'ombra d'en Narcís» de Carlos Cano Parramon; de
la categoría B (lliure), el primer
premi no ha estat atorgat, el segon
premi ha correspost a «Imatges per
encárrec» de Francesc Font i s'han
atorgat dues mencions honorífiques, amb la mateixa dotació i la
mateixa valorado que el segon

premi, a «Tres fadrínes i el senyor
Mateu» de Josep Valor i Gadea i a
«Ignoráncia» de Victoria Ricart i
Delgá.

VEREDICTE DEL PREMI OCTAVI
PELLISSA
El jurat format per Josep M. Castellet, Xavier Folch, Jordi Herralde,
Pere Portabella i Manuel Vázquez
Montalbán ha atorgat el premi de
creació literária al projecte de Ilibre
de contes «Nit de 1911» de MariaÁngels Anglada i el d'assaig al
projecte «Introdúcelo a Shakes
peare» de Salvador Oliva.

ALTRES CONVOCATÓRIES PUBLICADES A «SERRA DOR» EL TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 DE FEBRER I EL 1 5
DE MARQ
XIII Certamen literari Ciutat de
Tortosa (vegeu «S. d'O.», desembre 1998).
Premis Jesús Catalónia (desembre 1998).

Obra dispersa
Jordi Rubio i Balaguer
Darrer volum de les obres completes de Jordi Rubio i Balaguer. El Ilibre esta
estructurat en quatre parts: la primera agrupa treballs sobre la histebria de la
Universitat de Barcelona; la segona part recull alguns estudis sobre
llengua i literatura; la tercera part és dedicada a Ilibres i llibreters, i
la quarta aplega alguns prólegs i arricies curts, sobre temes molí
diversos.
VoillMS ANIT.RIORS l>l 1A SÉRII’:

w
>
O
z

Estudis de literatura catalana (Biblioteca Abat Oliba, I I4)
Historia de la literatura catalana, I, II i III (Biblioteca Abat Oliba, 35, 40 i 5 I)
Historia i historiografía (Biblioteca Abat Oliba, 58)
Humanismo i Renaixcment (Biblioteca Abat Oliba, 86)
Il-lustració i Renaixenga (Biblioteca Abat Oliba, 70)
Llibreters i impressors a la Corona d'Aragó (Biblioteca Abat Oliba, 128)
Mestrcs, companys i amics (Biblioteca Abat Oliba, 101)
Ramón l.lull i el lul-lisme (Biblioteca Abat Oliba, 37)
Sobre biblioteques i biblioteconomia (Biblioteca Abat Oliba, 155)
Vida española en la época gótica (Biblioteca Abat Oliba, 42)
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PEES CAMINS DE LA TERRA

Moisés I la temptació del poder
per

Teodor Suau

Tiñe poca paciéncia.
o és gens fácil la tasca que li ha
M’agraden les coses ben fetes.
tocat al pobre Moisés: con
No
resisteixo la vulgaritat ni la mevertir una multitud d’esclaus
diocritat.
en un poblé lliure. El vell somni de
la
No sé manar!
humanitat. Una possibilitat real, a
Pero no pot abandonar sense una
l’abast de la má, ara que s’ha aconseguit fer el primer pas: sortir d’E- última visita a la font: a l’experiéncia
gipte. Pero que topa una vegada i una única del seu Senyor. Torna a l’expe
altra amb el misteri: els israelites riéncia de Déu.
I el troba com sempre: amatent,
enyoren, precisament, Egipte. Ni més
ni menys. Les olles, les cebes i els alls. acollidor. Estrany, aquest Déu. Pero
Vet aquí la dura realitat: la por de la sempre a punt.
I Moisés li diu el seu desconhort:
llibertat, més arrelada que l’amor a la
«Si
véns amb nosaltres, d’acord. Pero
llibertat. El pecat original, més fort
que
es noti.» I li diu: «Mostra’m la teva
que el desig original.
I, a més, aquest Déu tan estrany, gloria!»
Gloria, en hebreu, es diu «kabod»,
que es mostra en un esbarzer, que deixa entendre que li agrada més el foc un mot que significa pesant, gras, conper a escalfar que per a consumir. Sí. sistent. En el pensament del temps,
designa la manifestació del que una
Un Déu estrany, certament.
Moisés ha rebut un cop molt fort persona és i, en conseqüéncia, pot. Per
últimament. Tornant de la muntanya, aixó s’ha escollit aquesta paraula: per
amb el futur a les mans, delerós de qué el pobre pesa poc. Per aixó, pot
comunicar ais seus l’allau de possi- poc. La seva gloria és minsa. El rei pesa
bilitats que s’obren a partir de l’alian- molt: perqué porta or a sobre, corones,
ca oferta per Jahvé, vet aquí que es vestits costosos i feixucs, medalles,
espases, ceptres. I perqué menja molt!
troba amb el desastre.
No es pot fiar de ningú: Aaró, col- Com més pes, més important. Com
laborador de la traíció. Els ancians, més coses a sobre, més poder. Déu, el
mediadors de la desfeta. La gent, més poderos, és alhora el més gloriós:
entretinguda amb les seves raquítiques el qui pot fer tot alió que ningú més no
expectatives, sempre ran de térra, in- pot fer.
És molt normal que Moisés digui al
capaQOS de grandesa, aferrats al present sense cap mena d’imaginació ni seu Déu: «Si em vols ajudar realment,
si m’estimes, si estimes la teva gent,
d’esperanqa.
Moisés no ha pogut més. I ho ha dóna’m una mica de forcea. Aporta’m
enviat tot a filar. Si no es donen les un plus de poder. Fes que em trobi en
condicions de possibilitat per al que condicions d’imposar els meus criteDéu proposa, és millor deixar-ho anar. ris. Si no per convicció, almenys per
I Moisés romp les taules on hi ha coacció. Al cap i a la fi, quin mal hi ha
a obligar a alió que convé i és bo? No
escrit el futur del poblé.
Reacciona amb violéncia. La vio- els fem un favor, si els empenyem a
léncia propia del cabdill frustrat, en- entrar al lloc de la veritat, a aquesta
ganyat, definitivament desencisat. Un gent que no sap el que vol ni el que li
bell projecte. Que, com tants d’altres, convé? En cas contrari, no comptis
no passará de ser projecte per l’estu- més amb mi! Ja no puc continuar!»
Moisés és una bella persona. Donat
pidesa de la gent. Una llástima, ben
a la seva tasca amb tota la radicalitat
segur.
I Moisés sent una vegada més la que li brolla d’un cor honest, ardent.
Apassionat per la justicia, ha cercat
solitud del líder.
Ja ho deia, ja, a l’hora de comentar sempre el que millor s’adiu amt> el que
ell entén i creu. I ho ha fet sense re
tot aquest bullit.
serves, sense guardar-se. Vet aquí els
No som el més indicat.
resultáis.
Ni tan sois sé parlar!

N

I cau en la temptació de demanar
un plus de forqa al seu Déu!
Seria tan senzill! La violéncia legi
timada per la fe.
Ens trobem en un moment decisiu
de la historia de la manifestació de la
divinitat.
Si Déu li contesta segons la mesura
de Moisés, no hem avanqat una passa:
Tots els déus de la contrada actúen
així. Per qualque cosa són déus!
Si Déu escull un altre cami, corre el
perill d’esdevenir un Déu gairebé
inútil: a la mercé deis altres déus més
poderosos que Ell. Més gloriosos!
I Déu respon: «Estaré amb tu i vindré amb vosaltres. I et mostraré la
meva bondat.»
Vet aquí la raresa definitiva: en lloc
de forqa, poder, violéncia sempre jus
tificada, la bondat. I, un poc més tard,
la misericordia, el perdó, la cleméncia,
l’amor.
Vet aqui el Déu insólit d’Israel.
Vet aquí la lliqó, la darrera lliqó que
ha d’aprendre Moisés abans de T Ali
anza Definitiva: la que ofereix al poblé
la possibilitat d’esdevenir signe en el
món de Túnica gloria realment glorio
sa: la de l’amor.f
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Jesús, model
per

Miquel Estradé

esucrist ha de ser el centre de la 6.9-11). F/ 1,19: «Sé que tot aixó m’ha
nostra vida: Jesús és la nostra vida! de conduir a la salvació, grácies a les
El Nou Testament és molt explícit vostres pregáries i a l’assisténcia de
a fer-nos comprendre que els cristians l’Esperit de Déu.» IPe 1,11-12: Els
vivim de la vida de Jesucrist, que predicadors de l’evangeli eren «guiats
per l’Esperit Sant enviat del cel».
compartim la seva vida.
Es curiosa la defmició del cristiá
«Per a mi, viure és Crist, i morir
m’és un guany» (Fl 1,21). «Ningú de que fa sant Ireneu: Un eos, una ánima,
nosaltres no viu ni mor per a si mateix:
l’Esperit Sant (Adv Haer.'V,9A') ■
Vivim també la vida deis homes,
si vivim, vivim per al Senyor, i si morim, morim per al Senyor, ja que Crist compartim la seva vida. Encara que no
va morir i va tornar a la vida per ser siguem del món, som en el món. Els
Senyor de morts i de vius» (Rrn 14,7- seus problemes són els nostres pro9). «Vosaltres esteu en Crist Jesús» blemes. La moral del Crist no exclou
la moral de la creació. L’home, vist
(ICo 1,30).
La locució «estar en» indica partici- amb ulls de Déu i en la perspectiva de
pació; per aixó la traducció de la BCI Déu, no disminueix, sino que creix.
Res no ens és estrany en la vida deis
és «esteu units a Jesucrist».
Pau concentra la seva fe en el Crist: homes, no pas només per interés i
«Ja no sóc jo qui vise; és Crist qui viu compassió, sino per solidaritat de vida.
Aquests exercicis voldrien teñir
en mi. La meva vida terrenal,1 la vise
grácies a la fe en el Fill de Déu, que dues coordenades: 1. No anteposar res
em va estimar i es va lliurar ell mateix al Crist. 2. No anteposar res ais ho
mes.
per mi» (Ga 2,20).
Ens caldria integrar-les en la vida.
Hi concentra la seva esperanza: «El
designi de Déu és aquest: que Crist, No oblidar-ne mai ni Tuna ni l’altra.
esperanza de la gloria, estigui amb La primera és de sant Benet (RB 4,21;
vosaltres» (Col 1,27). «Pau, apóstol de 72,11). La trobem també en sant
Jesucrist per decisió de Déu, el nostre Agustí, en sant Cebriá, en el Sacrasalvador, i de Jesucrist, que és la nostra mentari Lleoniá, en la Vida d’Antoni
esperanza» (lTm 1,1). «Des d’ara tiñe d’Atansi. La segona és conseqüéncia
reservada la corona de la justicia que de l’equiparació que Jesús fa deis dos
aquell dia em donará en premi el manaments: estimar Déu i estimar el
Senyor» (2Tm 4,8). «Recordem davant proisme (cf. Mt 22,31-40).
En tot intent d’integració hi ha el
de Déu, el nostre Pare, la vostra fe ac
tiva, el vostre amor incansable i la vos perill que un deis elements devori i
tra esperanza constant en nostre anul-li l’altre. Podria ser que una devoció al Crist ens fes oblidar els
Senyor Jesucrist» (ITe 1,3).
Que hi concentra també tot el seu homes; ja no fóra devoció en el seu
amor, ho demostra la frase següent: «Si sentit pie.’ Podria ser que una solida
algú no estima el Senyor, que sigui ritat amb els homes ens fes oblidar el
Crist. Cristianament seria una soli
maleit!» (2Co 16,22).2
Som duts per l’Esperit del Crist: daritat, si no falsa, almenys mancada.
Es cert que en el Crist hi ha els
Rui S,4: Caminar segons l’Esperit;
viure-hi d’acord. 2Co 12,18: «No ens homes, i, en els homes, el Crist. «Tot
hem mogut tots amb el mateix es- alió que féieu a un d’aquests germans
perit?» No és segur que aquí es tracti meus més petits, a mi m’ho féieu» (Mt
de l’Esperit Sant. Ga 5,16: «Ara, 25,40). El Crist mai no es dessodones, jo us dic: comporteu-vos d’a lidaritza deis homes. Pero aquesta incord amb l’Esperit.» 5,18: «Si us dei- tegració objectiva ha de ser treballada
xeu guiar per l’Esperit no esteu sota la subjectivament amb l’atenció posada
Llei.» 6,8: «El qui sembra en el camp en el Crist i en els homes. Altrament,
de l’Esperit, recollirá alió que prové de la nostra consciencia, limitada, perdria
l’Esperit: la vida eterna.» Rm 8,14: forqa. Ens cal estimar el Crist i el
«Tots els qui són guiats per l’Esperit de germá, no només el Crist en el germá,
Déu són filis de Déu» (cf. Rui 8,2.4- o el germá en el Crist. Em sembla que
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aquesta actitud és una actitud hu
mana.
No us estranyeu, pero, que durant
aquests dies insistim més en la figura del
Crist. Es el nostre model en la seva relació amb el Pare i en la seva relació amb
els homes: «Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist» (Fl 2,5).
Abans de comentar, pero, hem de
remarcar una diferencia fonamental
entre el Crist i nosaltres, que diversos
textos posen en relleu: els cristians
som uns cridats, mentre que el Crist és
Venviat. No podem parlar de vocació
del Crist de manera unívoca com ho
fem de la vocació de l’home. Un text
fonamental n’és el de Rui 8,28-30:
«Sabem que Déu ho disposa tot en bé
deis qui l’estimen, deis qui ell ha decidit cridar; perqué ell, que els coneixia des de sempre, els ha destinat a ser
imatge del seu Fill, que així ha estar el
primer d’una multitud de germans. I
els qui havia destinat, també els ha
cridat; i els qui ha cridat, també els ha
fet justos; i els qui ha fet justos, també
els glorifica.»1
El Nou Testament no sol parlar de
«vocació» referint-se a Jesús. Jesucrist
no és el cridat, sino l’enviat. Més que
una vocació, té una missió.
Es que Jesucrist ho ha rebut tot del
Pare per naturalesa: Jesucrist és el Fill
de Déu. Jesús parla d’ell mateix en
termes de fill: la seva relació amb el
Pare, amb Déu, és una relació filial.
Ser fill no és per a ell un adjectiu, sinó
que ell és el subjecte. Sempre distingeix entre «el meu Pare» i «el vostre
Pare».5 No s’identifica amb els enviats
de Déu que foren els profetes (Ah
12,lss). La data del judici, no la
coneix ningú: ni els ángels, ni el Fill
(Me 13,32). Entre Pare i Fill hi ha un
coneixement recíproc únic (M!
11,27).
És cert que el títol de «fill de Déu»
era atorgat al poblé d’Israel (E-v
4,23ss), al reí d’Israel (S7 2,7; 29,27),
ais ángels i tot. També els justos eren
anomenats filis de Déu. Pero l’ES'
criptura ens demostra que en Jesús h1
ha quelcom més. «La font d’aquesta
intimitat, o proximitat, és una unita[
fonamental de voluntat, d’acció i final'
ment d’ésser» (cf.
8,58)."
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Nosaltres hem estat cridáis per gra
cia, i hem estat fets per gracia, i salvats
per gracia.' La nostra missió ve de la
nostra vocació, que ens transforma i
capgira de vegades la nostra vida, com
ja hem dit abans. Jesucrist és Fill per
naturalesa, essencialment, el Fill unigénit.
Jesucrist és agraiment. Nosaltres
som agraits. Podríem anar jugant a ba
se de substantius per a Jesucrist i d’adjectius per a nosaltres.
Nosaltres ho hem rebut tot per gra
cia: la nostra vida és una via agraída
per la gracia que hem rebut. Jesucrist
és agraiment per naturalesa rebuda del
Pare.
Filis en el Fill. Filis d’adopció? Cohereus.
Aqüestes distincions entre Jesús i
nosaltres no són per a humiliar-nos, ni
rebaixar-nos, sino per a fer-nos encara
més intensament agraits. La donació,
la gracia, el favor, quan són purament
i totalment gratuits, sense segones intencions, com els que vénen de Déu,
no humilien, perqué són fruit d’un pur
amor.
Només humilia la donació quan hi
ha segones intencions, conscients, inconscients, o suposades.
Tanmateix, nosaltres també som
enviats al món, després de ser cridats,
a continuar en el món el testimoniatge
de l’amor gratuit de Déu, revelat en
Jesucrist.9
Noves criatures.10 Aquesta és la
missió deis cristians, que és com dir la
seva vida: tot aixó ho encomanem
perqué ho vivim. Hem de veure la vida
com a expressió.
Nosaltres hem optat per realitzar
aquesta missió en alió que anomenem
vida religiosa, o vida monástica. El
nostre model, aquell qui ens ho encomanat, és Jesucrist. Ens cal, dones,
fer nostres els seus sentiments. I, juntament amb els sentiments del Crist,
hem de fer nostres els sentiments deis
homes.
Trobar en nosaltres les ressonáncies
profundes que els sentiments deis
homes susciten en el nostre cor. I ferne punt d’encarnació per a la gracia
que és compartir en el nivell de la fe
els sentiments: són els del Crist.
Veure el Crist és veure’ns a nosal
tres. La dita del Crist: alió que feu a un
germá meu..., o bé la deis antics cris
tians: «fratrem vidisti, Dominión
vidisii...», poden ser invertidos: heu
vist el Crist, us heu vist a vosaltres.
El Crist ens diu: Qui em veu a mi,

veu el Pare. I podría dir: Qui em veu a
mi, es veu a si mateix i veu el germá.
El Nou Testament, més que alió que
hem de fer, és el mirall d’alló que som.
Crist present com a model: ljn
4,11: «Estimáis meus, si Déu ens ha
estimat tant, també nosaltres ens hem
d’estimar els uns ais altres.» Col 3,13:
«El Senyor us ha perdonat, perdoneu
també vosaltres». Col 3,10: «Us heu
revestit de l’home nou, que es va renovant a imatge del seu creador.» E/
4,32: «Perdoneu-vos tal com Déu us
ha perdonat en Crist.» Ef 5,lss:
«Sigueu imitadors de Déu, com a filis
seus estimats; viviu estimant tal com
Crist us va estimar.» ITe 1,6: «També
vosaltres us heu fet imitadors meus i
del Senyor.» ICo 11,1: «Sigueu imi
tadors meus, tal com jo ho sóc de
Crist.» Rm 8,29: «Ell, que els coneixia
des de sempre, els ha destinat a ser
imatge del seu Fill, que així ha estat el
primer d’una multitud de germans.»
Aquest esdevenir conformes no es
refereix a la reproducció d’un model
en unes copies, sino d’una relació ontológica i vital de persona a persona.
Aquesta conformació, o conformitat,
consisteix d’una manera clara en el fet
de ser filis d’un mateix pare.11
Els textos que indiquen aquesta
conformitat amb el Crist són molts,
perqué és una idea clau en sant Pau.
La tasca deis pastors, comen^ant
per ell mateix, és el que diu sant Pau
ais Gálates: «Filis meus, sentó dolors
de part com si us tornés a infantar, i
no els acabaré fins que Crist no quedi
format en vosaltres» (Ga 4,19). Es un
exemple per al nostre apostolat: Tots
hauríem de sofrir dolors de part fins
que el Crist no fos engendrat en cada
germá.
Tots els textos apunten cap a
l’home nou. Veure Jesús com a model
és tocar les libres més sensibles i més
profundes del nostre cor bo. Importáncia de l’home nou que ha de sorgir
d’aquest moment historie.
Fer-nos com el Crist és realitzar en
nosaltres un ideal pie, és seguir alió)
que hi ha de més profund en els anhels
del cor.
I treballar el nostre cor és disposar
nos a ser capados d’acollir el Crist com
a model. És preparar-nos per a la su
prema novetat que ha aportat el
Crist.♦
1. Sobre els quatre sentits fonamentals deis mots

«vida» i «viure» en sant Pau, vegeu C. Spicq,
Agape I, 234, nota 2: 1. Existir, ésser vivent: a) en

contrast amb un mort (1 Te 4,15.17; 1Co 7,39; 2Co
4,11); b) Déu, vivent, oposat ais ídols (1Te 1,9;
2Co 6,16; Rm 9,26). c) metafóricament «ser felic;»

(1Te 3,8; Rm 8,9). 2. Accepció soteriológica en les
citacions de l'Antic Testament, en el sentit de «ser
justificat» (Ga 3,11; Rm 1,17). 3. Sentit esca-

tolbgic: vida després de la mort, posseir la vida
eterna (1Te 5,10; 2Co 13,4; Rm 14,9). 4. Sentit
moral

i qualitatiu:

«viure d'una

manera de

terminada», amb referéncia a la font d'energia

vital o a la direcció d'aquest moviment ab in

trínseco (Rm 6,2; 8,12-13; Col 2,20; 3,7; Tt 2,12;
2Tm 3,12; Ga 2,14.19-20). (Segons E. de Witt
Burton.)

2.

Literalment: «que siguí anatema!» Sembla una de
les

més antigües formules

pro-

litúrgiques;

bablement formava part de la celebració de la

Cena. Indica el sentit de pertanyen<;a que tenia la
comunitat en relació amb Jesús (cf. C. Spicq,

Théologie du NT II, 496, nota 1). Anathema, és a

dir:

objecte

de

maledicció,

destinat

a

la

destrucció (Spicq, Agape III, 81 ss). Vegeu en el
capítol 5 els textos que indiquen l'amor amb qué
Pau se sentía estimat peí Crist.

3.

Convé mirar el mot devotio; també, el grec

threskeia (Spicq, Agape I, 199s. Théologie 207,
nota 6; 498 nota 3).
4.

Fóra interessant mirar la nota, rica i densa, a Rm

8,28

del

Nou

Testament

pels

monjos

de

Montserrat, Ed. Casal i Valí.

5.

6.

Le 22,29; 24,49; Mt 6,32; 7,11.
Duquoc I, 281. Text del concili de Calcedonia, a
Duquoc I, 277.

7.

Pau qualifica la gracia de salvadora: «Déu ha

manifestat la seva gracia, que és font de salvació
per a tothom» (Tt 2,11). El mot sotérios indica la
capacitat i la funció. Per tant, cal entendre'l en el

sentit que

la gracia

salva

realment,

aporta

efica<;ment la salvació (cf. Spicq, Théologie I,
118,n.4. Sobre el tema de la gracia, cf. id., 118ss).

8.

Sobre l'adopció, cf. Spicq, Théologie I, 433ss. Els

textos principáis són els següents: Ef 1,5; Jn 1,12;

Rm 8,15; Ga 4,5-7.
9.

Participem en la naturalesa divina (2Pe 1,4; 1Jn
4,7-8). El realisme de la filiació funda la semblanza

(cf. Un 3,1). Vegeu Spicq, Théologie I, 89ss: La

nouvelle naissance. Cf. també Rm 8,29. Aquesta
conformitat es tradueix en l'amor, ja que Déu és
amor. Haver renascut de Déu vol dir ser capados
d'estimar com ell estima.

10. 2Co 5,17; Ga 6,15; Ap 3,14; Ef 4,2ss; Co/3,5ss.
11. Vegeu Spicq, Théologie 707.

El món deis marginats a Mallorca
per

Bartomeu Bennássar i Vicens

l món de la marginació ens xenpa deis fots, no viscuts de prop, i
aboca a una primera afirmado: per la rapidesa amb qué s’han cercat
la seva complexitat, que fa de fites noves per viaranys poc coneguts.
mal apropar-s’hi per classificar-lo. ElPer a bé i per a mal, podem con
món són els mons. I el nom són noms siderar Mallorca un laboratori o un
diversos. Si havíem de tractar del tub d’assaig de molts d’experiments
«món deis marginats», aquesta sim- amb vista al futur. Mallorca dona per
plificació sembla que en pot facilitar a poc i per a molt! Fa molts d’anys es
l’aproximació, pero de seguida veiem parla, i el termo es consolida en
que tot es complica, puix tants caps diccionaris i publicacions especialitzatants barrets: hi ha
tants marginats com
experiéncies, per
sonáis i coldectives, diferenciades
de marginado.
El món deis mar
ginats a Mallorca
pot semblar a pri
mer cop d’ull que
es mou dins un
didal d’aigua. La
quantitat n’és certament petita, en
cara que més de
cinquanta mil per
sones, uns enxarxats i uns altres en
situació de risc, sigui un nombre prou
cridaner. Aquesta
constatació no nega la realitat de la
marginado, ans al
contrari, accentua
la veritat marginadora patida i punyentment sentida per l’estretor des, de «balearització». Balearització
illenca i peí xoc comparatiu de dos de la natura (territori, paisatge...) i
mons ben distints i gens distants: l’oci també de la vida, o sigui, la destrucció
més luxós i les mancances básiques deis models de l’existéncia personal i
desateses, i a mes un judici de valor col-lectiva i deis valors que la sostenien, posats a la venda a canvi d’un
negatiu amb un cert rebuig social.
Més que historia, farem crónica, i guany fácil i rápid. Les persones i les
més que memoria estricta, dedicarem estructures —també les assistencials—
un record, dolorós a les persones de es configuren i es desfiguren a partir
vida malmesa i agrait ais capdavanters de la consideració del turisme com a
per la feina feta. Per aixó la llista, no fenomen primáriament i quasi exexhaustiva, de llocs i de servéis as- clusivament económic.
No és dones casual, sino causal,
senyalará el món complex i canviant
que per parlar de marginació social
deis marginats.
—aquest seria el mot i el nom més
Els articles i els pocs llibres d’história contemporánia que s’han proposat adient—comencem peí turisme. No
explicar la historia de la marginació i ens hem sortit de mare, sinó que ben
les solucions aportados ho fan amb bé podem considerar el turisme explo
dificultáis evidents, per la desconei- tador (i les conseqüéncies del boom
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turístic) com la mare o el pare del
terrabastall marginador.

La Mallorca de la marginació de
sempre (abans de 1960)
Abans del turisme, la Mallorca de la
fam cíclica i de l’emigració forzosa, del
feudalisme i del caciquisme, era Pilla de
la calma, pero no era un paradís. Els
«loquenes», desgraciats, impossibilitats i
pobres de solemnitat (quin nom,
Déu meu!) tenien una surtida
mínima, casolana: la familia o
els veins i les petites solucions
de beneficencia
i de caritat en
responien. Tothom tenia un
lloc i un qualcu.
Els marginats
d’aleshores eren
pocs i integra
bles —de fet,
integráis— en la
societat agraria
(preturística) i
de baix nivell
d’exigéncia so
cial.

La Mallorca
del «boom tu
rístic» i de la
immigració (anys seixanta-setanta)
El turisme multitudinari deis anys
seixanta-setanta trastoca i trastorna
socialment Mallorca com mai no
s’havia esdevingut en tota la historia:
un trasbals total.
Amb una rapidesa de vertigen, el
fenomen turístic (milers i milers de
turistes) —la industria turística— ho
envaí tot i ho trastoca tot: costums,
idees, valors i... vida.També omplí els
soterranis del hotels i els racons més
humits i inhospitalaris amb els
vuitanta mil temporers que els amos
anaven a prendre (esclavitzar) ja a
l’arribada del vaixell, i fins ais pobles
d’origen, amb qué es pariren els
primers-futurs marginats. La roda

rutllava. A l’inici tot es dissimulava
més. El core comen<;ava la seva feina
en el llenyam de la casa. En la proporció que s’aixecaven els uns s’enfonsaven els altres. No tots, és ciar. Es
el comenfament d’una cursa i d’una
corba que, amb oscil-lacions, s’han
mantingudes des d’aleshores i han dibuixat els trets que han anat perfilant
el contorn de la Mallorca de final de
segle i de mil-lenni: una corona de
platges i d’hotels amb uns servidors,
en la construcció i en l’hostaleria, la
restauració i l’oferta complementaria,
coronats d’espines o vestits com a reis
de burles. Pot semblar una exageració..., contemplada només des de
fora.
Un alt nivell de renda (amb un menys
notable nivell de vida), amb un mercat
de treball creixent, ha empés Mallorca
a passar de pais d’emigrants a país
d’immigració, una immigració forya
colpidora i desproporcionada per al
petit territori i Pescas nombre d’autóctons.
En una illa no gens afilada (el
fenomen turístic i el fet immigratori
ho diuen tot), les crisis económiques (i
també les bél-liques més o menys pro
peres) hi han marcat, és ciar, el
nombre de marginats afectats i la

fondária de la marginació patida. El
capitalisme anirá fent saber a la
práctica que els débils queden a la cu
neta destrossats, inservibles i, pot
aconseguir-ho, també insignifícants i
invisibles. El boom féu esclatar en mil
bocins Mallorca i els mallorquins de
naixenqa i de feina. La sínia o el circuit
de la marginació no té aturall.
L’element més dinámic de Pestructura productiva és la desqualificació
professional. A més, la competitivitat,
per mitjá deis costos salariáis més baixos, característica del model de creixement deis anys seixanta, es correspon
amb el maltractament que en paral-lel
ha tingut el territori. De treballador fíx
a fíx-discontinu, a sense feina, a marginat foryat, a condemnat, a no ningú.
Aquest itinerari marca les passes cap
al fons del pou i també, per l’aprenentatge de les equivocacions, cap a
una presa de consciéncia cada cop
més lúcida de la malaltia de la mar
ginació social o de la malaltia social de
la marginació.

La Mallorca del quart món marginat (anys setanta-vuitanta)
El marginat del món turístic ho va
ser de cop en sec. Tirat fora de l’hotel
que li donava un plat i un Hit. Tirat al

carrer sense un dobler i sense sub
venció, sense res i sense ningú. I suren
els problemes de desarrelament, d’habitatge, d’alcohol...
Aquesta marginació (aquella, per a
nosaltres ara) fou una marginació lluitada i lluitadora, reivindicada i reivindicativa. Quasi amb el gust agredoly
del pecat. De la desgrácia en sorgiren,
per l’art i la manya, per l’enginy i la
feina, per la sensibilitat i la tossuderia,
peí cor i el cap d’un petit grup amb el
suport important d’algunes instáncies
de l’Església, una serie de respostes
totes a mig fer i sempre —i aquesta
n’és la grácia— entre el no-res i el tot,
entre els vocacionals i els professionals, entre el simple sentit comú i
l’especialització més refinada, entre la
urgencia emergent i la commoció entranyable, entre un mal sostre i l’acollida més tendrá, entre la desinstal-lació
permanent i les instal-lacions pobres
pero belles i emblemátiques, entre
l’amor personal i la implicació de les
institucions (Delegació diocesana
d’Acció Social, Cáritas, Diputació,
Consell, Govern, Ajuntament...). La
varietat de les obres es deu a la feina
gegantina —atesos els temps que corrien, el poc temps amb qué les
bastiren i la mancanya económica que

LA SOCIETAT ACTUAL S'HA ACOSTUMAT A CONVIURE, POTSER AMB EXCESSIVA NATURALITAT, AMB LA MISERIA DELS ALTRES.

es patia— que es vessá per ais mar
gináis i amb els marginats. Ens deixaren a la societat el testament que els
marginats eren —són— persones i el
crit de denúncia d’una societat rica
que no atén les própies nafres.
Les obres són els Acolliments a
S’Arenal, plapa del Progrés i Magalluf,
llocs d’acollida deis treballadors,
sobretot d’hostaleria, i de «sortida» de
futurs sindicalistes. La Sapiencia, antic
col-legi major, s’obrí com a acolliment
davant l’esclat de la desocupació.
Marginats - La Sapiencia, associació
que aixecá la bandera de l’atenció
immediata a les necessitats vitáis, de la
mostració de la realitat de la mar
ginado, de la implicació de doblers i
cases de les administracions publiques
i d’altres institucions, d’un estil de fer
amable amb els afectats i d’una cerca de
respostes complementarles, en comunitats terapéutiques, per a vells prematurs,
alcohólics, desatesos físicament i psíquicament, transeünts, sense familia,
etc.: Can Gaza, Puig del Bous, Laborterápia..., Hospital de nit, Son
Ribes..., Can Pere Antoni...
Més tard s’hi afegiren Cooperativa
Jovent, Deixalles, Projecte Home per
al tractament de toxicomanies amb la
seva gamma de servéis, Centre d’aco
llida a la dona i la familia, menjadors,
tallers acupacionals, Can Palerm per a
persones marginades velles, generalment exalcohólics crónics... Les res
postes descriuen els col-lectius que
anaren carregant el carro de la margi
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nado: joves sense feina, drogoaddictes, dones sense recursos i amb cárregues familiars, etc.

La Mallorca de l’exclusió i de la
«miseria social» (anys vuitantanoranta)
«Ho tenim tot», es proclama, i a més
«tot va bé». Pero no ens tenim a nosaltres mateixos. Una societat amb més
coses i amb més noses. Mallorca, una
societat passada a postmoderna sense
modernitat ni il-lustració assumida
(llibertat, cultura, justicia, etc.); una
societat de nou-rics fets amb dos dies
i de nou-pobres abocats a una
marginado més absurda ara faltantlos l’esperó de la lluita. Una societat
rica, acomodada, insolidária i marginadora, d’una part, i, de l’altra, una
societat exclosa o sobrera, «deixalles»,
pobra anant cap a miserable. I, al mig,
una societat —la majoria— que estén
una má per treure profít de la situació
i amb l’altra es tapa els ulls per no
veure’s en el possible clot de miseria.
El conjunt retrata una societat socialment miserable.
Una Mallorca no dualitzada entre
els integráis i els exclosos, ans més
aviat fragmentada, que ha generat
trajectóries-vitáis inestables i frágils.
Una societat desequilibrada i precaria
perqué ha fet de l’enriquiment per
sonal l’únic objectiu social. L’accelerat desenvolupament ha enriquit
molta gent i ha deixat a la cuneta
molts ciutadans, illencs i immigrats,

que no han pogut seguir el ritme imposat.
En el llenguatge actual, ais exclosos
socials els afecta l’exclusió de l’educació
(analfabetismo, desescolarització), l’exclusió del treball (atur, subocupació),
l’exclusió de la salut (discapacitats,
alcoholisme, drogodependéncies), l’exclusió de l’habitatge (amuntegament,
manca de servéis), l’exclusió de l’alimentació, del sistema de la Seguretat
Social, de pau familiar i d’ingressos i
pensions, a les Balears més migrades.
Nom de base: marginats; el llinatge:
socials. Fa estralls entre nosaltres la
«cultura» del veure i del beure, del
jeure i del jugar, que pam a pam enfondeix la miseria social.
La marginació actual ja no prové
directament del turisme, sino de la
nova situació económica, encara més
globalitzadora, de la dimensió encara
més individualista que la societat pateix i de la dimissió ara més evident
que la política fa en materia social: les
Administracions —diuen— no tenen
doblers (quan, per exemple, per a sous
de polítics i per a festes i viatges en
tenen més que mai, i propis o autonómics). La nostra comunitat en qüestió
de recursos no surt ben parada en
comparació amb altres comunitats
amb el nivell de vida semblant al nostre. La nostra comunitat té doblers per
al que vol i no mira prim a malgastar i
a tudar (el retorn lúdic a l’edat mitjana
és ben evident) per causes discutibles.
Manca de totes passades una major

Memóries d'un noi de Gracia
JOAN BALLESTER I PERIS

Una amplia pintura al frese de l'antiga vila de Gracia. Al llarg deis relats deis fets i de
la gent, veiem reflectides la dictadura de Primo de Rivera, la república, la guerra civil i
la immediata postguerra a través de la familia de fautor, deis companys de carrer i
d'homes i dones humils, que semblarien extrets d'algunes pagines de La placa del
Diaman t.
Darío:ks títoi.s publicáis:
Jacint Arxer i Bussalleu i Esranislau Torres, La guerra civil a Arcnys de Mar.
fluís Duch, Simbolismo i salut.
Joscp Massot i Muntancr, I rcs escriptors davant la guerra civil. Cieorges Bernanos, Joan F.stclrich, Lloren^
Villalonga.
Manuel Balasch, l.'clegia transparent.
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creativitat social que, d’altra banda, no
sol ser mai ben pagada. En la majoria
de casos avui es viu de rendes. I també
en aquest camp significa recular.
El món del marginats s’ha trans
formar i ampliat. Resten els de sempre: els manicomials, els presoners, els
gitanos... M’atrevesc a col-locar-hi els
treballadors privilegiats pero rebentats. Es factible una llista de nous mar
ginats? Els estudis que han presentat
darrerament FOESSA i Sa Nostra no
fan res més que posar davant els ulls
una realitat que no ens agrada veure
perqué qüestiona el nostre sistema i
les nostres consciéncies: els pobres.
Pobres que alguns cappares declaren
inexistents, no sabem si per bruts, per
ploraines o senzillament per pobres.
Una nova immigració ha sorgit
darrerament: portuguesos, magribins,
africans subsaharians i de paisos de
l’Est europeu. Má d’obra entre la legalitat i la il-legalitat, amb el dret de no
morir de fam i la realitat revestida de
papers i de por. Els malalts psíquics
abandonats, els ionquis crónics deses
peráis i desemparats, els «xupaneros»
inadaptats, els captaires deis semáfors,
els mendicants de les esglésies i deis
convenís, els afamats del menjador del
carrer Patronat Obrer, les dones vic
times d’abusos i de maltractaments,

els sidosos, els vells sois abandonats.
Els infants oficialment tuteláis o protegits (quina manera de dir les coses!)
tenen el billet d’entrada a la margi
nado des de les moltes families desestructurades.
Les obres que, per mantenir en una
certa dignitat i eloqüents els sense veu,
fan, desfan i refan l’associació Es
Refugi, Es Carrilano, Ca l’Ardiaca...,
intenten aixoplugar els grups de mar
ginats més desballestats, fíns i tot
d’Alemanya, responent-hi juntament
amb afires grups i institucions, mitjanqant estrategies canviants i d’assaig.
«D’art i d’assaig», sempre.

La Mallorca de l’emmirallament
i la marginalitat (any 2000)
Integració o reinserció fou un mot
d’ordre per ais marginats. Fa anys s’hi
para esment: integrar o reinscrir: On?
A la mateixa societat que els havia
escopit? I com? Per imposició i coacció? No són bons aquests sistemes de
tornada ni és bo el sistema d’arribada.
Les diferencies, que les marginacions
decanten i mostren, no justifiquen ni
la discriminació ni les desigualtats.
Aleshores, el món del marginats,
perqué no es marginalitzi més, haurá
d’enfrontar aquest repte: Que els mar

ginats des del seu món ajudin a cons
truir el món de tots. Que hi posin
activament al mig les seves necessitats,
possibilitats i propostes. El nostre
món, «tan integrat» —pura faqana!, o
contribució lliure, dirán, al «pía
Mirall»—, necessita el revulsiu deis
marginats o la revolta marginal per a
endreqar el camí. Ara anam com
xotets a la meta que vol l’economia i
pels camins que imposen els poders
económico-comunicacionals. Ens faria bé fer la prova d’escoltar els
marginats del sistema per no embogir
més i per no esclafar-nos al final del
trajéete. Quan venguin mal dades
creixeran els pobres (també els corruptes?) i no haurem aprés a multi
plicar els pans i els peixos. Aleshores el
món deis marginats deixará de ser un
món marginal. El pronóstic ens servirá
d’avís i de correctiu?
La cara marginada i marginal de
Mallorca, per petita que la vulguem
pintar i reconéixer i per molt d’optimisme mercader que hi vulguem
posar, podrá fer-nos pujar a la cara el
color salvador de la vergonya?<

Jordi Bonet ¡ Armengol
«PACIENCIA ACTIVA»
per

Zeneida Sardá

en aquesta mateixa casa una celebració clandestina
ntrar a casa de Jordi Bonet és situar-se per uns
amb motiu del centenari de Lo Gayter del Llobregat.
instants en l'ambient cultural de la Catalunya
Aquí també se celebraren els cinquanta anys de
egregia de principis de segle. Davant la xemeneia
l'lnstitut d'Estudis Catalans, acte que presidí Caries
de cerámica de la sala principal, formant un ampli cerRiba i al qual assistí l'abat Aureli M. Escarré. Malaucle, uns canapés de domas granat rememoren temps
radament, quan l'any 1958, a l'época del sinistre
passats, quan il-lustres personalitats catalanes hi seien
governador Acedo Colunga, s'hi va voler llegir una
fent tertúlia amb afany creatiu i desigs de catalanitat.
conferéncia de Bosch
Un orgue, símbol in
i Gimpera, la policia
signe de la passió de
se'n va assabentar i,
la gent de la casa per
creient que Bosch
la música, presideix
havia passat la fron
solemnement Pestañ
tera i assistiria a la
ea. Encastada en una
lectura, van anar a
paret, curosament pro
casa
de Lluís Bonet i
tegida per un gran
Garí
i se'l van endur
vidre, hi ha una Mare
a la Via Laietana.
de Déu de la Mercé
«Encara recordó com
que pertany a la fa
Jordi Carbonell, s¡milia des de fa més
tuat en un lloc esde dos-cents anys. En
tratégic, vigilava que
aquesta casa, Lluís
els que estaven con
Bonet i Garí, pare de
vocáis no arribessin
Jordi Bonet i arquifins a la casa perqué
tecte que es forma al
no els fitxés la po
costat de Josep Puig
licia! A partir de la
i Cadafalch i que va
detenció del pare, ja
ser deixeble de Gauno va ser possible tornar a fer reunions», comenta
dí, havia reunit els membres de l'lnstitut d'Estudis
Jordi Bonet.
Catalans. Els Amics de la Poesía hi havien recitat
La casa continua recordant els vells temps. «No
poemes de creació propia. Aquí es va llegir per primer
hem volgut tocar res. Hi ha tanta historia en aquesta
cop el «Poema de Montserrat». També en aquesta
casa!», diu Bonet. A la biblioteca, els Ilibres acumuláis
casa Caries Riba, Aramon i Serra, Puig i Cadafalch,
durant més d'una centúria conserven, com un preuat
Maurici Serrahima, Joan Llongueres, Coll i Alentorn,
tresor, entre les velles pagines esgrogueTdes pels
Garcés, Rubio i Ramón Sunyer van assistir a la lectura
anys, les firmes prestigioses de catalans de renom.
que Josep M. de Sagarra va fer d'«Els dos
Pintures d'artistes coneguts, un olí de Vayreda, un
campanars», per commemorar el centenari del naiquadre d'Amat, dibuixos molt elaborats de la Sagrada
xement de mossén Cinto Verdaguer. Montserrat
Familia i de la Pedrera fets per Lluís Bonet i Garí,
Salvador hi canta acompanyada al piano per Narcís
confereixen a la sala un caliu especial.
Bonet, germá de Jordi Bonet. L'any 1941 s'organitzá
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—Fa cinquanta anys que exerciu
d'arquitecte. Des del punt de vista
professional, el fet que el pare s'hagués format al costat de Josep Puig
i Cadafalch i que rebés la influencia
directa de Gaudí us ha condicionat
en el terreny estétic i de concepció
de l'arquitectura?

Per descomptat. De fet, jo he
estat un privilegiat. He tingut la gran
sort de robre la influencia d’aquests
dos grans mestres, per mitjá del pare.

El meu contacte amb l’arquitectura
comenta de petit. Recordó que el pare
m’havia dut a Poblet, a un gran aplec
que es va fer quan van tornar a enterrar
les despulles del princep de Viana.
Recordó una bandera catalana immensa... El pare em va haver d’alqar en
braqos perqué ho veiés. Vam anar a sa
ludar el senyor Toda, que era el res
taurador de Poblet. A mi em va
impressionar veure tots els trossos de
les tombos reíais, que ell anava classi-

ficant en un puzle immens. També,
agafat de la má del pare, recordó haver
anat a veure les obres de la Sagrada
Familia. La meva admirado per Gaudi
ja ve d’aleshores, d’aquells primers
contactes amb la seva obra, que el pare
m’ensenyava. Recordó també la festa
de la primera comunió de l’Escola
Blanquerna, cantant les lletanies 1
baixant en processó per les escales circulars de la cripta de la Sagrada Fa
milia... Era impressionant. D’altra

banda, quan vaig decidir estudiar ar
quitectura, vaig teñir un professor, el
professor Ráfols, que parlava amb en
tusiasme de Gaudí. Tot plegat va fer
que tingués ganes d’estudiar els treballs d’aquest arquitecte genial i les
seves técniques arquitectóniques. Amb
Puig i Cadafalch, m’hi vaig relacionar
directament per mitjá del pare, i naturalment em va influir molt. Era tota
una personalitat i un gran arquitecte.
—Cree que teniu obres que segueixen les técniques gaudinianes?

—Em van encarregar una petita església a Vinyoles d’Orís i em va sem
blar que valia la pena de fer servir les
idees de Gaudí. Era l’església parro
quial del lloc on mossén Cinto havia
estat vicari i on havia plantat el llorer
del qual van treure una branca per coronar-lo Poeta de Catalunya. Vaig anar
investigant i estudiant les teories de
Gaudí i les vaig aplicar a aquella construcció, tot actualitzant-ne algunes co
ses. També a l’església de Sant Medir,
a Barcelona, un espai una mica espe
cial peí lloc que ocupa dins de la re
sistencia, vaig fer unes formes seguint
les idees de Gaudí. Aquell treball va
ser molt lloat per personatges molt
diversos, des de José M. Valverde, que
va quedar-ne entusiasmat, fins ais do
minios que tenien relació amb Le Corbusier peí fet d’haver-li encarregat el
famós monument de La Tourette, i
aixó va facilitar que l’església de Sant
Medir sortís en revistes estrangeres. El
solar on s’havia de construir l’església
era encaixonat entre uns habitatges. Jo
no veia ciar fer una paret vertical per
aguantar una coberta i que la gent
hagués de viure amb una paret plana
al davant. Vaig decidir de fer formes
gaudinianes, que són piramidals i, per
tant, em permetien allunyar la paret
deis habitatges i a la vegada deixava
espai perqué hi entrés el sol i la llum.
Vaig teñir la sort que mossén Amadeu
Oller, nomenat rector, em va acceptar
les idees. El bisbe Modrego també va
acceptar el projecte.
—Respecte de ¡'arquitectura de Gau
dí, s'ha parlat d'un mestratge religiós, d'un cert sacerdoci del seu
treball. Hi esteu d'acord?

- Jo cree que efectivament és aixi.
Gaudí era una persona que sentía la
seva professió íntimament, alhora que
pensava que les seves obres podien
servir per a fer un bé ais altres i per a
ser una lloanya a Déu. Jo he escoltat

la transmissió d’aquestes idees tant
per part del pare com d’un altre deis arquitectes gaudinistes, en Puig Boada.
O, concretament, per part de mossén
Manuel Trens, consiliari del cercle de
Sant Lluc i bon amic del pare.
—El vostre pare va ser un deis continuadors de les obres del temple de
la Sagrada Familia. Des de fa gairebé
catorze anys, en sou director i coordi
nador. Com es produeix la transmis
sió d'una responsabilitat d'aquesta
envergadura?

vaig deixar de fer política, de seguida
em van tornar a anar al darrere. El
president d’aleshores, que havia estat
nomenat peí cardenal Jubany, JoanAnton Maragall, fill del poeta i oncle
de l’exalcalde, va insistir tant que, tot i
que em feia basarda, vaig acceptar.
Sóc arquitecte-director i coordinador
de les obres de la Sagrada Familia des
de 1985.
—De tota manera, ja feia temps que
éreu de la Junta, oí?

—Efectivament. En sóc des de l’any
—En realitat, no va ser una trans 1965. Pero no és pas el mateix que fer
missió directa, encara que d’alguna d’arquitecte-director! Encara que tanmanera ho és. El primer successor de mateix me n’havia ocupat d’unes quanGaudí és Doménec Sugrañes, que tes coses. Per exemple, en la decisió de
morí el 1938 desesperat de veure que, pujar alhora els quatre campanars de la
de resultes de la guerra, s’havia cremat fayana de la Passió en lloc de fer-ne
tot. Sugrañes mor convenqut que no dos en un primer temps i després pu
n’ha quedat res. Per sort, s’havien sal- jar els altres dos, jo hi tiñe a veure molt
vat les maquetes de guix, ja que el guix directament. Era molt més económic
no crema. Aqüestes maquetes, es van pujar-los tots quatre alhora. Hi inter
trabar totes, encara que destrossades. vine dones des de fa temps, pero,
L’ajudant de Sugrañes, que havia estat abans d’assumir la direcció de l’obra,
segon ajudant de Gaudí, en Quintana, només en coses puntuáis.
passa dones a ser l’arquitecte-director.
Quintana havia acabat la carrera l’any —Podeu aclarir-nos fins a quin punt
1918 i era company de curs del meu el projecte de Gaudí estava totalpare. Un cop nomenat director, crida ment acabat? Els cálculs d'esdos companys, en Puig Boada i el pa tructures de les diferents torres
re, perqué l’ajudin. El bisbe els nomena havien estat definitivament resolts?
de la Junta i, quan mort Quintana, Cree que Margarit i Boixadé han fet
passen a ser, successivament, directors (o refet?) alguns d'aquests cálculs.
—El projecte de Gaudí, en conjunt,
de les obres, primer Puig Boada, que
era més gran, i després el meu pare. El estava acabat. També els cálculs estapare va deixar de fer d’arquitecte el ven fets. Pero, davant del desafiament
1980. Tenia vuitanta-set anys! Ales- tan terrible que representa dirigir la
hores em van cridar a mi, perqué me continuació de les obres, m’estimo
n’ocupés. Pero va coincidir que el pre- més assessorar-me. En Margarit i en
sident Pujol m’havia demanat que em Boixadé, els crido perqué cree que són
les persones que
fes carree de la
saben més d’esDirecció General
tructures del país.
del Patrimoni Cul
Gaudí havia caltural i Artístic de
«No hi ha dubte
culat no únicament
Catalunya i jo ja
les naus, sino
m’hi havia comproque, si no s'hagués
també el cimbori
mes. Vaig quedar
continuat les obres
molt descansat,
central. Ja preveía
que es fes servir el
perqué em fe i a
de la Sagrada
formigó armat. La
por. Hi havia mol
ía polémica en
primera
torre que
Familia, tota la
aquells moments.
ell acaba totalriquesa de concepció ment, el campanar
Aleshores en va
agafar la responsa
de Sant Bernabé,
del temple, i moltes
que és el que que
bilitat en Cardoner, que va morir
da més a prop de
de les principáis
mar de la faqana
fa un any. Pero
teories de Gaudí,
com que en aca
del Naixement, té
bar el meu primer
tot el terminal de
s'haurien perdut.»
formigó armat. Ell
mandat
a
la
feia els cálculs
Direcció General

pensant que les estructures fossin equilibrades i s’aguantessin per elles mateixes
com si estiguessin només influenciades
per la gravetat. Respecte del cimbori
central, Quintana m’explicava que els
plánols els havien de dibuixar a térra
en uns papers d’embalar perqué, en
cara que fos a escala, una alfada de
cent setanta metres no els cabía en
una taula. Els cálculs de les naus
estaven publicats. Els del cimbori
central es van perdre, es van cremar
amb l’incendi. Va ser per aquest motiu
que vaig recorrer a Joan Margarit i a
Boixadé. Va ser un encert, perqué s’ho
van prendre amb un gran entusiasme.
Van poder comprovar que Gaudí no
s’havia equivocat. El que passa és que
van introduir-hi les obligacions deri
vados de la normativa d’avui.
—El dilema de si s'han de continuar
les obres de la Sagrada Familia o no
ha estat un tema iteratiu. Quins són
els arguments principáis per a la
continuació del temple?

—Jo pensó que ha estat, precisament, el fet d’haver de continuar les
obres alió que ens ha exigit d’estudiar
els papers i les maquetes que teníem i
ens ha permés d’anar investigant i descobrint el camí que Gaudí seguia.
Quan es va veure que les maquetes
s’havien salvat, encara que, com he
dit, les havien trencat, destrossat, el

meu pare va sol-licitar de l’Ajuntament que el deixessin anar a les obres
per tal de preservar el que quedava. Va
teñir molt bona resposta per part de
Ventura Gassol, bon amic del pare. Va
aconseguir que una brigada municipal
aparedés totes les restes de les ma
quetes. Just acabada la guerra, van co
mentar a refer-les, treball que va pagar
la familia Güell. Es tal el detall amb
qué Gaudi va fer les maquetes (són a
escala 1/10, la qual cosa és d’una precisió extraordinaria), que els origináis
que tenim, trencats o afegits, són
d’una riquesa impressionant. Aixi,
malgrat que no disposávem de tots els
elements, hem pogut anar deduint el
projecte. Aqüestes maquetes refetes
s’han passejat per tot el món! No hi ha
dubte que, si no s’haguessin continuat
les obres de la Sagrada Familia, tota la
riquesa de concepció del temple, i
multes de les principáis teories de
Gaudí, s’haurien perdut. Gaudi, d’altra banda, parlava molt sovint deis
successors i donava llibertat, sempre
que fos cenyint-se a les seves idees ge
neráis, per a poder fer alió que la
creativitat de Kartista pot aportar en
cada moment. És el cas de Subirachs.
El vaig cridar jo. Ell va acceptar de ferse carree de la fapana de la Passió i
explicar la Passió, a la seva manera,
pero cenyint-se a la idea de Gaudi.
Gaudí volia que les escultures d’a

quella fafana fossin ben diferents de
les que hi havia a la fafana del Naixement, on alió que s’explica és un
esdeveniment molt bonic. En canvi, la
Passió és una cosa terrible. D’aqui ve
el sentit d’aquestes formes més dures
de Subirachs, que tan bé s’adiuen amb
la idea de Gaudí.
—Paral-lelament a l'exercici de l'arquitectura, heu desenvolupat una
activitat molt diferent, que, d'alguna
manera, almenys ais orígens, agrupava religió i catalanitat. Em refereixo a l'activitat de dirigent de l'escoltisme. Qué recordeu de mossén
Antoni Batlle, al costat del qual us
vau formar?

—La primera vegada que vaig anar
de campaments, a la pineda de Castelldefels!, jo tenia deu anys. Era la
Pasqua de 1936. Vaig dormir a la tenda de mossén Batlle. Recordó que a
l’homilia del dilluns de Pasqua ens va
explicar l’evangeli deis deixebles d’Emmaús d’una manera tan suggeridora
que, per primer cop, vaig teñir consciéncia de qué era KEvangeli. Aixi era
mossén Batlle. De seguida, pero, va
venir la guerra. El local que ocupávem, el de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el van
assaltar i destrossar. Mossén Batlle va
poder fugir a Suissa grácies ais amics.
L’escoltisme va subsistir com va po

«Subirachs va
acceptar fer-se
carree de la fafana
de la Passió i ex
plicar la Passió a la
seva manera, pero
cenyint-se a la idea
de Gaudí.»

der, pero després de la guerra només
va haver-hi lloc per a una sola Orga
nización Juvenil Española! Quan, al
cap d’uns anys, mossén Batlle va tor
nar, va intentar formar un petit grup.
Els pares m’hi van tornar a portar.
Vaig tornar a fer escoltisme l’any
1943, amb divuit anys. Acabava d’ingressar a l’Escola d'Arquitectura. Vam
formar la colla que vam anomenar de
Francesc Soliguer, en record d’un noi
que va morir cremat per salvar una
gent d’un incendi. Tots érem filis de
persones amb ideologies semblants.
Hi havia els germans Martorell, en Jo
sep i l’Oriol, en Jordi Galí, fill d’Alexandre Gali, Jordi Vilanova, un nét
de Maragall, en Jordi Sarsanedas, el
doctor Figueres, el doctor Cornude11a... Vam tornar a fer escoltisme al
costat de mossén Batlle. Ell era un
gran pedagog. Ens va fer estimar la
nostra térra, Catalunya, sense adonarnos-en. Per exemple, ens havia fct anar
a salvar les pedres de la Sagrada Fa
milia. Quan algú l’acusava que feia
catalanisme, deia: «Jo ensenyo el pais.
Com que el coneixen, se l’estimen.»
Quan es va posar malalt, va voler que
els que en tinguessin cura fóssim nosaltres. Jo vaig aprendre a posar injeccions a la pell de mossén Batlle.
L’anávem a vetllar. Hi ha tot un llibre
on anávem escrivint les impressions
que ens produía el fot d’estar-li al cos
tat. Va ser un home exemplar. Quan va
morir, vam sentir la necessitat de
continuar la seva obra. Vam aconseguir
que el bisbe Modrego acceptés l’escoltisme com una cosa válida i aleshores
va crear-se la Delegació diocesana
d’escoltisme. Jo, que havia fet d’enlla?
entre mossén Batlle malalt i el canonge Jubany, entre mossén Batlle i el
doctor Fluís Carreras (que mossén
Batlle venerava i que considerava un
mestre), em vaig trobar que el bisbe
em va nomenar delegat diocesá d’es
coltisme. Vam decidir, tots d’acord, de
ficar-nos-hi tots els de la colla. Jordi
Galí es va fer carree deis més grans;
Jordi Vilanova s’ocupava de tota la
part escenográfica deis focs de campament; Oriol Martorell, deis cants;
Josep Martorell tenia cura de l’escol
tisme a la ciutat de Barcelona... Entre
tots vam voler tirar endavant l’obra de
mossén Batlle i ho vam aconseguir.
—De fet, alió va ser l'inici d'una
organització que, amb els anys, s'havia d'expadir d'una manera extraor
dinaria, no solament en l'ámbit na

cional, sino també en l'internacional,
oí?

—Efectivament. Aviat vam veure la ne
cessitat, no ja de consolidar l’escoltisme
a Catalunya, sino també d’obrir-nos de
cara enfora. En aquests moments hi ha la
intervenció molt important de Ricard
Pedrals, que és qui va substituir, com
a consiliari, mossén Batlle. Ens adonem que, si volem defensar l’escol
tisme catalá, hem de mirar que hi hagi
un escoltisme a Espanya que pugui
entendre que existeixi un escoltisme
catalá. I, si volem defensar un es
coltisme confessional, hem de pensar
també en al tres paisos amb qué tenim
una relació de fe. Així, de mica en
mica, anem ampliant horitzons, connectant amb escoltes de tot arreu. Aixi
és com l’any 1950, a Roma, Pius XII
beneeix la imatge de la Mare de Déu
de Montserrat que portávem, en representació, el doctor Figueres, en Su
birá, en Jordi Galí i jo. En Jordi Galí i
en Josep M. Figueres havien anat a
peu de Nuria a Roma! Jo els vaig ajudar a travessar la frontera per la muntanya, que em coneixia molt bé. Ells
no podien sortir d’Espanya. No tenien
passaport. En aquella ocasió, l’escol
tisme italiá va voler que els escoltes
catalans, que estávem perseguits, féssim el servei d’ordre de la plapa de
Sant Pere. L’any 1960 vam teñir la
sort que la Conferéncia Internacional
de l’Escoltisme es fes a Barcelona. Per
celebrar-ho vaig anar a Roma. Ens va
rebre Joan XXIII. Quan em van
presentar: «Jordi Bonet, de Barcelona»,
el sant pare em va mirar de dalt a baix,
es va posar a explicar el que deia que
havíem de ser i va glossar la manera
d’actuar que a partir d’aleshores vaig
fer meva, «la paciéncia activa». Havíem
de teñir paciéncia, pero no havíem de
defallir mai. Aquesta va ser una mica
la meva divisa. Així també, obrint-nos
al món, és com acabo essent «secretari
mundial». L’any 1977, a Montreal, al
Quebec, m’elegeixen secretari general
de la Conferéncia Internacional Cató
lica d’Escoltisme.
—Qué us ha reportat l'escoltisme en
l'aspecte personal, íntim?

—Jo hi estic molt agraít. Com cree
que hi están la majoria de gent que
van passar per aquesta organització.
És una escola on s’aprén a prendre
responsabilitats. L’escoltisme t’ajuda a
assumir uns rises, cosa que, en defi
nitiva, vol dir aprendre a ser lliure. Hi
ha un llibre d’un amic francés que es

titula Escoltisme, ruta de llibertat. A més
llibertat, menys seguretat; a menys lli
bertat, més seguretat. La humanitat
tendeix cap a un desig de seguretat
total, la qual cosa empobreix l’home.
Sense l’assumpció del risc, no hi ha
progrés des del punt de vista humá.
Aixó t’ho ensenya l’escoltisme. I t’ensenya qué és la vida en contacte amb
la natura. Al mig de la natura hi ha el
silenci. I aixó et fa reflexionar. L’homc, davant de la natura, es troba petit.
La percepció d’aquesta petitesa en
senya humilitat. T’adones que no ets
res i aprens a teñir respecte a la natura.
I, naturalment, aixó et fa veure l’obra
de Déu, la Creació.
—Al costat deis carrees que heu
ocupat per causa de la professió
(patró de les fundacions Temple
Expiatori de la Sagrada Familia,
Gala-Dalí i Pau Casals; Orfeó Gracienc; director general del Patrimoni
Cultural i Artístic; president del
patronat deis monestirs de Sant
Cugat, Sant Pere de Rodes, Santa
María de Vilabertran; president deis
Museus de Solsona, Valí d'Aran, Prat
de la Riba de Castellter^ol), també
heu ocupat nombrosos carrees dins
d'institucions católiques, per mitjá
de l'escoltisme (secretari general de
la Conferéncia Internacional Católica
d'Escoltisme, president del Moviment Scout Católic d'Espanya...).
Fins a quin punt el «fet religiós» us
ha condicionat o guiat la vida?

—He tingut uns bons mestres que
m’han encaminat cap aquí. Encara
que d’una manera molt deficient, he
anat complint com he pogut. Sóc un
gran privilegiat i aixó crea una certa
mala consciéncia. Quan he estat direc
tor general d’Escoltisme he anat pels
pobles de 1’Africa, he vist com viuen
aquella pobra gent, sobretot a les ciutats. He estat a Rwanda, he estat a
Kenya, al Senegal, a la Costa d’Ivori...
He estat tant a l’América del Nord
com a l’América del Sud. A tot arreu
he fet seminaris intentant ajudar tota
aquesta gent per mitjá de l’escoltisme.
Adaptant-nos segons els llocs, pero
sempre amb una comunitat de métodes. L’escoltisme és el moviment de
joves més important del món. Jo, pero,
només he fet que passar. Admiro
profundament la gent que va a aquests
llocs i s’hi queda, la gent que hi dedica
una part de la vida. El món occidental,
malgrat totes les seves falles, és justament el que ha donat el voluntariat,

que, en el fons, té una arrel cristiana.
Aixi i tot, em preocupa aquest jovent
al qual no han donat ni tan sois la
possibilitat de creure, aquest jovent
que no sap res de res. Ho trobo la
mentable, fins i tot en el sentit que és
una manca de cultura. Hi ha hagut
tota una pila de doctrines terribles.
Quan veig aqüestes ensenyances en
qué tot está permés «per no traumatitzar la criatura»! Aixó és un gran
error. Alexandrc Gali deia: «La llibertat és saber posar limits a les teves possibilitats.» El respecte ais altres. Aixó
és el que Jesucrist ens ensenya: l’estimació de l’altre.
—Un altre gran moment a la vostra
vida és el període que dediqueu a la
creació de la Direcció General del
Patrimoni Cultural i Artístic de la Generalitat de Catalunya. Quines van
ser les realitzacions més importants
d'aquells quatre anys de mandat?

—Quan ens vam fer carree de les
competéncies, el ministeri gastava més
diners amb el museu del Prado que
amb tots els monuments de Catalu
nya. Em van cridar Max Cahner i
també el president Pujol. Calía organitzar el Departament de Cultura. Hi
vaig esmerqar quatre anys escassos, un
mandat. Per a mi va ser una decisió
important. Jo no estava a l’Administració. Per a la persona que té una professió liberal, deixar d’exercir durant
un període relativament llarg de temps
és jugar-se-la. Inevitablement, vaig
perdre molts clients. Pero van ser uns
anys molt interessants. Amb molt pocs
diners vam fer moltes coses. Vam
salvar tants llocs que no acabaríem
mai d’enumerar-los. El palau Moja,
per exemple, que estava mig destruid
per un incendi, el vam recuperar. Pero
el més important és que multiplicávem els diners fent petites coses que
eren grans. Vam fer miracles! Al Pirineu, a la valí Ferrera, vaig contribuir a
fer que es formessin Els Amics de la
Valí Ferrera. Aquesta gent ha anat
restaurant totes les esglésies romániques de la valí. Fins i tot, un cop l’any,
fan una publicació! La Direcció Gene
ral de Belles Arts pretenia que s’havien
de recuperar els edificis amb llosats i que
no es podien refer si no era amb pedra.
Jo vaig creure que era millor, abans que
s’enfonsés alguna cosa, posar-hi uralita. Vam aconseguir que la Direcció
General d’Arquitectura ens dones
diners perqué els pagesos que malvivien poguessin viure dignament,

amb una cuina i una dutxa. Arribar a
aquests mínims era una manera de
mantenir la gent ais pobles. Si vivien al
poblé, conservaven el patrimoni, feien
servir les esglésies... Vam aconseguir
que, amb un paleta i amb ajudes de la
mateixa gent del poblé, s’anessin arreglant coses. Aixó peí que fa ais pobléis
del Pirineu. Vam fer una feina semblant a la banda del sud de Catalunya
on les terres estaven abandondes. Re
cordó que un deis meus somnis era
convertir l’Ebre en un riu navegable
perqué es pogués veure tota la riquesa
del seu recorregut. A Miravet, per
exemple, encara hi ha l’embarcador
roma i el castell deis templers... Tot
aixó es podía lligar a Poli de la regió, a
la cerámica, a les ametlles... Promoure
tot un circuit... Parlo de fa quinze
anys! Al costat d’aquest tipus d’activitat,
també ens vam preocupar d’adquirir

litzat. Actualment, totes les peces de
Dalí del món, les porten a Figueres
quan les han de restaurar.Totes aqüestes
infraestructures s’anaven fent, a la
callada, sense fer gaire espectacle i
aprofitant la bona fe que hi ha a tot
arreu.
—Recentment heu estat nomenat
president de l'Académia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi. Cree que
Enric Jardí, desaparegut fa pocs
mesos, va teñir un paper significat
en aquest nomenament. Qué us
representa ser al capdavant d'una
institució que aviat celebrará cent
cinquanta anys?

—Es un honor i n’estic molt agrait.
A més, la nieva medalla és la que va
ser de Coderch. Sóc el successor, com
a académic, d’un gran arquitecte.
L’amic Jardi va ser un deis impulsors
de la meva candidatura. Ens havíem
conegut quan érem estudiants a la
Universitat, encara que ell feia Dret i
jo Arquitectura. Perú, en aquell temps,
tots érem al mateix edifici de la placa
Universitat. Els arquitectes estávem
damunt del pati de Dret, a les golfes, i
com que érem relativament pocs els
que estudiávem, ens coneixíem tots.
Aixó era molt important de cara a la
intercomunicació entre unes facultáis
i altres. Allá vaig conéixer Enric Jardí.
La relació amb ell, pero, es va fer més
important quan va entrar a l’Académia de Sant Jordi, una mica més
tard que jo. L’atzar va voler que ell,
que havia impulsat la meva candida
tura, no em po
gués votar. Va
aquelles peces
morir el mateix
que podien ser
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l’Académia Provincial de Belles Arts
de Barcelona. Sortosament, el comte
de Güell, els anys trenta, aconsegueix
que la nostra academia de Barcelona
pugui ser anomenada Académia Ca
talana de Belles Arts de Sant Jordi,
que, com a tal, l’any 2000 fará cent
cinquanta anys. Pero, com que també
som els continuadors de l’Escola de
Disseny, que l’any 2000 en fará doscents vint-i-cinc, celebrarem dones,
alhora, els cent cinquanta i els doscents vint-i-cinc anys.
—Aquest desembre passat vau promoure, ja des del carree de president, una anada a Montserrat amb
tots els académics. Quin va ser-ne el
motiu?

I.’antic degá de Belles Arts havia
fet una exposició molt bonica de vuitanta teles sobre Montserrat. D’altra

banda, I’abadia de Montserrat és el
lloc que alberga més obres d’académics. L’absis i la fagana són obra de
Francesc del Villar. Puig i Cadafalch
va fer el claustre i l’estructura més important. Hi ha escultures de Ciará, de
Monjo, de Rebull...; pintures de Llimona, de Montserrat Gudiol...; obres
d’orfebreria de Manuel Capdevila...
Són tants els académics que han aportat obres al monestir, que vaig pensar
que valia la pena de fer, tots plegáis,
una anada a Montserrat. Va ser un dia
precios. Es va acabar amb el cant, per
part de l’Escolania i deis monjos,
d’unes antífones d’advent tetes per
Mompou, académic també i un deis
nostres grans músics. La lletra deia: «El
senyor vindrá amb tots els seus sants /
aquell dia al vespre será pie de llum.»
—Quins són els objectius que us

proposeu assolir durant la presiden
cia?

—Hem de pensar en l’Académia
del segle XXI. De fet, es tracta básicament de fer alió que consta ais
estatuís, és a dir, promoure les Belles
Arts, dur a terme una labor d’investigació i de difusió en materia d’art i,
alhora, teñir cura de la conservado del
patrimoni artístic. Abans els aca
démics teniem una funció de mestres.
A l’Académia, s’hi ensenyava pintura,
dibuix, escultura... Hi ha hagut mestres tan il-lustres com Martí Alsina,
Torras i Bages, Doménech i Montaner, Llimona, Ciará o Xavier Nogués, entre d’altres... Hi han passat
grans artistes. Des de Campenv o
Fortuny fins a Picasso mateix, tothom
ha passat per Llotja. Perú, des del
moment en qué Belles Arts esdevé una
faculta!, a l’Académia li pertoca
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ocupar-se de la part d’investigació i
promoure i defensar el patrimoni.
Aquest aspecte era molt preuat per
Gaudí. Ell deia que els catalans som
un poblé de comerciants, i els comerciants fan diners. Pero que, per
sort, n’esmercen una part a promoure
l’art. Aixó ja passava a Floréncia i
passa a L’auca del senyor Esteve: el
senyor Esteve, que ha fet diners, és qui
paga el marbre de l’escultor! Si
nosaltres tenim una estima peí patri
moni, si invertim en l’art, aixó acabará
revertint sobre nosaltres mateixos.
Aportará riquesa espiritual en primer
lloc i també riquesa material. «Vindrá
gent de tot el món a veure el que fem»,
deia Gaudí. I tenia rao. Només hem de
veure la quantitat de gent que ve a
visitar la seva obra! O la de Dalí!
Potser perqué no teníem cap més
possibilitat d’expressar-nos en el món,
els catalans ens hem expressat per

mitjá de l’art. L’art no té el problema
de la llengua. Gaudí estava convenqut
que Catalunya havia d’esdevenir
important per mitjá del seu art i que
calía treballar fort per aconseguir-ho.
En aquest sentit, l’Académia té una
gran responsabilitat.4

actualitat cultural a Mallorca

Tanta cultura, fa o¡?
per

Miquel Cardell

assada la meitat deis anys sei- deis socialistes a l’Ajuntament de Pal
xanta, quan a Mallorca el tu- ma, la gestió que ara mateix du a
risme de masses comenqava a terme el nacionalista Damiá Pons al
Consell Insular...), aquesta gent,
fer el tro del boom i estávem a punt
d’incorporar al vocabulari local el aquesta sensibilitat, ha regit i regeix
terme balearització, Guillem Frontera amb els vots de molts les polítiques
va escriure la novel-la Els carnissers, en culturáis a Mallorca.
Tot d’una cal afegir que altres fets
qué, per simplificar, mostrava el xoc
entre la vella aristocracia decadent i prou menys sinistres reclamen lloc
una nova classe que es bastía amb els destacat a la crónica de la realitat cul
guanys més o menys fácils del nou ne- tural illenca. El primer, probablement,
goci. En un cert punt del relat, l’antic la fundació fa un poc més de quinze
porquer enriquit amb una cadena de anys de la Universitat de les liles Babotigues de souvenirs (llavors es deia lears. Amb tantes ombres com vulgueu
així: «ha posat un suvertir»') comprava la devora les seves clarors innegables,
possessió al senyor arruinat i, imme- necessáriament plural, el seu impacte
diatament, a cops d’escarpra, tomava sobre la realitat cultural de l’illa (i
l’antic escut nobiliari que coronava també sobre l’agenda, ja que hi ha
l’arc de la porta d’entrada i el subs estadístiques que canten la preséncia
tituía per dues rajoletes amb els cog- més o menys directa de la UIB en més
del cinquanta per cent de les activitats
noms seu i de la senyora.
No he estat capa? de trobar una que s’organitzen a Palma) és inne
imatge que retrati millor el que po- gable, i algún dia haurem de debatre i
dríem dir-ne la sensibilitat d’aquella valorar el seu paper en la formació i
generació de la fórmica, de la nova l’assentament de sensibilitats distintes
classe que en gran manera, heretant de la que dibuixávem fa un moment.
El segon, la incorporació a l’oferta
antigües inércies, tics caciquistes, ha
comandat a Mallorca el darrer quart cultural d’entitats privades, especialde segle i ha dirigit i governat, amb ment de la Caixa de Balears i la Fundapermis deis partits i els poders de ció la Caixa, que s’ha produít durant els
l’Estat espanyol i d’algun turoperador darrers deu anys. Quan, perqué l’eninternacional, aixó que amb pompa cárrec de dibuixar una crónica de la
burocrática solem anomenar el procés situació general de la cultura a Ma
autonómic. Una sensibilitat que pot llorca no deixa de ser una papereta
representar com ningú aquell perso- considerable, no em puc estar de
natge que darrerament sovinteja els cercar el punt de vista, la conversa,
jutjats i que, a les Ules, continua essent l’estímul, d’un petit grup d’amics que
per a molts el president per antonoma són aixó que es sol anomenar obsersia, capac; ais seus bons temps d’a- vadors privilegiáis, gent «que va pe’n
firmar públicament «tanta cultura fa mig», espectadors que m’interessen, és
oi» (si aixó fos un llibre d’autor mallor- precisament Guillem Frontera qui
quí publicat per editora principatina, remarca l’acció de les institucions
la nota a peu de página s’apressaria, privades com a excepció en un mapa
humiliant i blaverosa, a aclarir l’equi- general en qué dibuixa la figura d’una
valéncia: oi, fástic), de qualificar de «producció cultural generada potser
«burotatxos» les pintures de Joan Miró artificialment des de les institucions»,
o d’afirmar «no, si arribará que per que l’ofereixen a una societat que ell
qualsevol pintoretxo haurem de mun- no veu «que demandi aquests productar el cadafal» quan es va instal-lar a la tes, tal vegada perqué aquesta pro
seu del Parlament provincial la capella ducció cultural respon més a un afany
d’omplir o cobrir un calendari que a
ardent de Josep M. Llompart.
Amb algunes excepcions (els anys l’acompliment de polítiques estudia-
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des i coherents. La caricatura expressiva seria la d’un politic o una
institució a qui li cau a sobre el mort
d’un edifici vell, i com que no sap qué
en pot fer, hi posa una sala d’exposicions», afegeix Frontera, per a matisar tot d’una que, «a vegades,
aqüestes infraestructures donen fruits
notables». Certament, els anys cons
titucional han vist la creació a l’illa
d’una important estructura de sales
d’exposicions i centres culturáis públics i privats, tant a la Part Forana (on
sembla, ara mateix, que aquest creixement comenta a prendre la forma,
amb quatre o cinc projectes en marxa,
de la recuperació o substitució d’antigues sales privades tancades per ferne teatres municipals) com, i sobretot,
a la capital: una Fundació Pilar i Joan
Miró d’accidentada historia, que no
ha arribat mai a sintonitzar plenament
amb els ciutadans, tal vegada per la
seva situació, i ara resta mig para
lizada; el Casal Solleric i Ses Voltes
com a espais municipals, reforpats
amb l’ús d’una sala del Círculo de
Bellas Artes; el Teatre Municipal...,
sense deixar de comptar l’oferta priva
da, de la qual cal tornar a destacar els
vaixells insignia de les dues entitats
fínanceres que ja esmentava fa un
moment.
Com sol passar, la realitat és com
plexa i respira paradoxa. L’ús social de
la llengua catalana i la qualitat del seu
coneixement minven a un ritme pal
pable en un clima de compromís ins
titucional nul —amb les excepcions de
rigor—; manquen polítiques més
fermes i coherents en ámbits que van
del patrimoni historie i documental al
territorial i simultániament creix o es
fa notar més un grau de militáncia '
revindicació en tots aquests sentits.
Amb excepcions tan notables com el
«Diari de Balears» —el nostre primer
diari en catalá— o com la ja habitual,
i vital almanco des del punt de vista de
l’idioma, recepció deis canals autonómics catalans de radio i televisió, °
més minoritáries com és el cas de

revistes com «Ona», «Lluc», «El Mirall»,
sense oblidar el voluntarisme de la
premsa local, la Premsa Forana, el pa
norama deis mitjans de comunicació
dibuixa també una mena de paisatge
d’estrangeria, d’aixó que un temps
anomenávem alienació, aquesta sensació que la teva realitat és massa sovint
ignorada o observada per uns ulls que
la miren des de fora (avui mateix, tots
els diaris locáis que en parlen
reprodueixen en castellá el titol de la
novel-la No se sap mai d’Imma Monsó
que acaba de guanyar no sé quin
premi). Tenim una Orquestra Simfónica institucional i estable, hi ha més
activitat coral i de més nivell, es pro
gramen més concerts que mai, es produeixen i estrenen més espectacles
teatrals, que fan més representacions i
són vists per xifres d’espectadors que,
els darrers anys, tornen lentament a
créixer. Hi ha més discográfiques, que
editen més compactes de tots els
estils, i més editorials que mai, que
editen més llibres (quants, pero, són
prescindibles: autoedicions encobertes
amb aspiracions que no superen el suport
genéric, 1'entrevista a la premsa local, la
presentació més o menys noticiada o els
necessaris punts al corresponent curri
culum professional académic), que
continúen, malgrat tot, sense existir
per al conjunt de la cutura catalana,
peí problema crónic de la distribució,
de certa sordesa critica endémica, peí
que sembla, a la metrópoli... I, en més
d’un cas, segurament, perqué mereixen poc més que el silenci; un silenci
que, en altres ocasions, sembla molt
mal de justificar. Podem comptar més
galeries i centres d’art, ja en parlávem,
que presenten més exposicions d’artistes de fora o d’aquí; pero, per
exemple, mai no hem vist a Mallorca
una exposició de Miquel Barceló d’enqá que és l’artista mallorquí viu més
influent i scguit del món. En resum,
tenim més de tot que mai, no sé si
tanta cultura fa oi, pero vos assegur
que per a anar a totes les rodes de
premsa de l’área moltes setmanes
caldria un helicópter o el do de la ubiqüitat, pero resta, en l’embafada
possible, com una mena de desanament de fons, la incertesa de la pers
pectiva, el dubte sobre el moviment
veritable que hi pugui haver entre
tanta gesticulació.
Probablement és hora de mirar-s’ho
des d’un poc més de prop, no sé si des
de dins, de parlar de creació o, alrnanco, de creadors. Andreu Manresa,

que treballa de corresponsal del diari
«El País», pero amb qui parí a titol ben
personal, em diu dues coses prou interessants. La primera: «Trob a faltar
debat contemporani, i em sobra cani
balismo.» I la segona: «Després d’escriure les necrológiques de Francesc
de B. Molí, Vidal Alcover, MariaAurélia Capmany, que tenia un gran
pes literari a Mallorca, Josep M.
Llompart, Miquel Angel Riera, Damiá
Huguet, Blai Bonet, no em puc estar
de demanar-me, amb algunes excepcions com Josep Meliá o Massot i
Muntaner, que tenen una innegable
influencia cultural, on són els clássics,
els líders que poden exercir una in
fluencia sobre els escriptors.»
L’escriptor Biel Mesquida, per part
seva, reivindica una cultura transver
sal, mestallada, que creu que no es
practica en una Mallorca massa guetista: «Hem tengut poca revolució de
les idees, encara habitam llocs comuns
que puden i creim que són l’hóstia. La
revolució pot venir d’aquesta consta
tado, la meva comenqa per distingir
entre els fems i les coses vives, i cree
que aquí es confon; vivim un moment
de confusió, de poc discerniment, poc
debat, poc diáleg, i que ens falten fars,
aquests caps clars que són tan neces
saris per a sedassar uns esdeveniments
que arriben en allaus. Veig molt d’autisme, molts de zombis, molta mossoneria, i jo mateix m’he d’esforqar a
vegades per intentar no caure-hi.»
Si aixó fos una intriga policial, les
coincidéncies entre els testimonis permetrien al detectiu més inhábil co
mentar a dibuixar el perfil d’un retrat
robot amb alguns trets ben defmits.
Un poc abans, Guillem Frontera,
en dir-me que veu factual com un
moment divers peí que fa a la creativitat, segons els ámbits, m’havia recordat alguns emmirallaments que hem
viscut a la nostra historia més recent,
aquell bum que s’anomená de la
narrativa illenca deis setanta, el de les
galeries i els pintors deis vuitanta:
«S’han produit obres valuoses, pero
ara em tern que fa falta que sedimentin moltes coses per a veure aigua
clara.Tot, al capdavall, té cara i creu.»
La confusió, els vicis de la provincia
on tothom es coneix i sembla teñir
assumit i assignat el paper, que és una
altra manera d’estalviar-se d’escoltar,
l’abséncia massa crónica de debat, la
manca d’un mestratge i una crítica de
referencia, són claus que no es poden
deixar de teñir en compte. Les fron-

teres de filia pesen i probablement,
perqué convé o és una heréncia massa
fonda, ens hi acomodara, ens ho creim
massa ara que diuen que el món ha
tornat petit. Temps confusos, com
probablement no podien deixar de ser
els anys d’ara, que vivim encara encavalcats en l’ona del canvi més radical
que, es miri com es miri, ha sofert la
societat mallorquína en set segles, de
l’economia a l’organització social o el
sistema polític, de la realitat demo
gráfica a la lingüística. La importáncia
real, la substantivitat de les propostes i
les obres deis creadors d’avui, aixó és
un territori plural que, com sempre,
necessitará la distancia deis anys per a
decantar-se. Les polítiques i les ofertes
culturáis, com a mínim, van generant
un solatge, una xarxa d’infraestructura, una agenda de possibilitats, per
limitada i regional que sia, que ens
permet esperar que la confusió d’ara
sia la de les etapes de transició, la del
temps de l’espera.Tot i que tampoc no
sabem ben bé de qué.<

MIQUEL BAUQÁ I DAMIÁ HUGUET, DUES INDIVIDUALITATS IRREDUCTIBLES DINS L'ANOMENADA GENERACIÓ DEL 70.

Benvolgut senyor crític estranger
per

ebeu d’entrada les nieves salutacions més cordials, la meva
fonda i sincera admiració envers el conjunt de la vostra tasca,
tant ha contribuid a il-luminar el criteri
i el camí de molts i molts lectors del
vostre país i del continent sencer, i
rebeu també, de bon principi, i em sap
greu dir-ho per tal com aixó em fa
correr el risc de ser mal interpretat per
vos, la modesta i tanmateix rotunda
expressió del meu escepticisme, ja que
se’m fa realment difícil arribar a
entendre els motius del vostre interés.
La vostra sol-licitud (que va arribar,
no ho dubteu, a les mans a qué vós
l’havíeu adreqada, pero que per aquells
avatars de la vida, particularment propis
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d’aquest petit país en qué vivim, va
acabar essent confiada a la impropietat
de les meves mans, amb la qual cosa la
vostra
que requesta ha patit la dissort d’anar
a topar, i no és falsa modestia, amb el
menys adient deis interlocutors), la
vostra sol-licitud, dones, deia que demanáveu informació, ni que fos suma
ria, sobre la narrativa que s’ha escrit i
s’ha publicat a Tilla de Mallorca al
llarg deis últims anys. Aquest interés,
ho repetesc, suscita desconfianza,
perqué és del tot inusitat i extraordinari, sobretot venint de qualcú com
vós i tenint en compte, per altra ban
da, que la narrativa que es fa a
Mallorca, segons algunes veus oraculars completament investides (perqué

s’han investit a si mateixes) amb els
atributs de Tautoritat, no interessa ni
els seus potenciáis lectors immediats,
que serien, en primer terme, els
mateixos ciutadans de Tilla de Mallor
ca, o, si volem filar encara més prim,
els mateixos ciutadans de Tilla de Ma
llorca que, en les seves estones de
lleure, es dediquen a exercir de nafradors. Sincerament jo cree que
aquesta caricatura —per molt llépola
que sigui sempre qualsevol carica
tura— no tan sois és falsa sino pérfida,
i ho dic malgrat la plena consciencia
que donar-la per bona m’estalviaria la
feina de redactar-vos una resposta mes
consistent i més argumentada. Tambe
podría llanqar pilotes fora refugiant-

BIEL MESQUIDA, UN ALTRE AUTOR «DEL 70», QUE ES MANTÉ A PRIMERA FILA ELS ANYS NORANTA.

me en la conclusió, universalment
predicada per diverses veus com a
mínim tan prestigioses com la vostra,
que la novel-la és un fenomen cultural
ja tan periclitar com el model social
que en va propiciar el sorgiment, i que
anar a cercar les restes que hagin
pogut quedar d’una cosa presumptament morta i enterrada en un espai
tan clarament redui't com el de la
major de les Balears semblaría un
assumptc més aviat lúgubre. Pero
tampoc no sortiré per aquesta tangent,
porque em faria l’efccte d’incórrer en
una inelegancia tan greu com l’anterior o encara més. Tot i així, cree
sinceramcnt que la nieva incompeten
cia us impedirá de treure’n l’aigua més
clara, de tot plegat, i que, rcmetentvos a la selecció oficial de candidats al
premi Nobel, ja n’hauríeu tingut ben a
bastament.
En qualsevol cas, la revisió de la
narrativa moderna a Mallorca resulta
curiosa per més d’un concepto, co
mentan! peí fet que aixó, la narrativa
moderna, no comenta a produir-se a

l’illa fins ben bé l’any 1932, quan té
lloc l’edició d’una mena de novel-la
titulada Morí de dama (teniu present
que el seu autor, Lloren? Villalonga, ja
advertía a la primera plana que alió no
era «ben bé una novel-la»). Es a dir,
que la novel-la moderna arriba a l’illa
on/.e anys després de l’edició a París
de rL7z.we.s- de Jovce, moment a partir
del qual el personal comenca a afanyar-se a proclamar que la novel-la és
morta. Eos com fos, el nona de Lloren?
Villalonga amb els anys s’havia de
convertir en el d’un deis narradors
més destacats del veritable segle dón
de la literatura catalana, que haurá
estat aquest que aviat ha de concloure,
i, sense cap dubte (aixó ho deia Jaume
Vidal Alcover i a mi m’agrada repetirho), en el de l’escriptor mallorquí més
important des de Ramón Llull. La
fascinado de Bearn constituí la veri
table entrada i la veritable situació de
Mallorca en el mapa de la modernitat
literaria occidental, d’acord amb les
llipons apreses d’un cert corrent de
novel-la francesa humanista, psicoló

gica i racional (algú va dir que els francesos són els grecs de la modernitat, i
a mi també m’agrada repetir-ho), que
aniria des de Stendhal fins a Gide,
passant per la monumental obra de
Marcel Proust o les imprescindibles
aportacions de Gustave Flaubert.
Pero el tema Villalonga dona per a
molt, i no és aquest el lloc ni el
moment per a entrar-hi. Us agradará
saber, amb tot, que aquest ingrés en el
seu propi temps —un ingrés tarda,
pero real— de la narrativa escrita a
Mallorca no es va consolidar fins
bastants anys més endavant, amb l’anomenada generació deis setanta, la
qual va canviar la consigna de la mo
dernitat per la de la normalitat i, en
alguns casos particulars que ara us
passaré a detallar, per la de la transgressio. Abans de l’aparició d’aquest
grup porque d’un grup es tractava ,
prácticament tres, només tres baúles
solitarios havien assegurat la continuitat de la cadena iniciada amb la
sátira, sempre gloriosament juvenil, de
Morí de dama. Aqüestes tres baúles es

deien Blai Bonet, Miquel Angel Riera
i Baltasar Porcel. Hi havia una quarta
baula suplementaria, encarnada en el
ja esmentatjaume Vidal Alcover, pero,
en honor a la veritat, cal dir que aquest
escriptor tingué intervencions molt
més felices en els terrenys de la poesía
i —sobretot— de l’assaig que no en el
de la narrativa. Es una opinió tan dis
cutible com qualsevol altra, pero em
sembla també prou argumentable.
Per altra banda, cal insistir amb
Bonet, Riera i Porcel perqué és més
que possible que vós no en conegueu
cap deis tres, i perqué de fet ja ens
instal-len en l’actualitat plena i estric
ta: en el moment d’escriure-us aquesta
carta, es compleix tot just un any de la
mort de Blai Bonet, i de la de Miquel
Ángel Riera en va fer només dos el
passat estiu: vull dir que es tracta de
dos autors perfectament coetanis, que
publicaven nous títols fins fa molt poc.
De Blai Bonet es pot dir sens dubte
que era un excel-lent novel-lista; irre
gular, per descomptat (l’epítet d’«irregular» ha quedat adherit al nom
d’aquest escriptor tant com el de «ge
nial», fins a arribar a convertir-se, en
ell, en dos termes, si no sinónims,
almenys clarament complementaris),
pero sobretot poderos, suggestiu,
revulsiu, innovador, dens i emocionant fins a l’extrem, com ho demostren El mar, Míster Evasió o dues de les
seves magmátiques incursions en el
terreny de la literatura del jo: La
motivado i el film i Pere Pau (caldrá
estar molt alerta, si realment Bonet el
va deixar en condicions de publicació,
a un text inédit en prosa titulat Ra
món). Per la seva banda, Miquel Ángel
Riera va instaurar (tal com afirma
Vicenq Llorca en el seu molt lúcid
assaig Salvarse en la paraula) una
poética de la voluptuositat i de la possibilitat de redempció de la condició
mortal mitjan<?ant la capacitat huma
na d’aprenentatge estétic, amb novel-les com Fuita i martiri de Sant
Andrea Mila, Morir quan cal, L’endemá
de mai, Panorama amb dona, o,
particularment, Els déus inaccessibles i
Illa Flaubert. I, finalment, Baltasar
Porcel no tan sois continua amb vida
sino que, peí que es dedueix de títols
recents com Ulisses a alta mar o Mediterránia. Onatges tumultuosos, es troba de bell nou en plena forma creativa.
La generació deis setanta própiament dita (a la qual ja us he fet re
ferencia més amunt i que fou cone-

guda en el seu moment per l’álies del
boom deis narradors mallorquins) ha
anat evolucionant majoritáriament des
de l’épica socialment revoltada de les
seves primeres obres cap a diverses
formulacions d’una narrativa molt
més lírica i intimista. Cal destacar en
aquest sentit l’última producció de
Gabriel Janer Manila, que amb no
vel-íes com Paradis d'orquidies, Lluna
creixent sobre el Tamesi, La vida, tan
obscura i Els jardins incendiáis ha
construid un particular i ambiciós retaule sobre els grans moviments his
tories que han afectat Mallorca i
Europa al llarg d’aquest segle, a partir
de la introspecció en els tortuosos, de
vegades truculents, sernpre trágics i
grotescos, mons interiors deis seus
personatges. Per la seva banda, Anto
nia Vicens ha oferit, després de sis anys
de silenci, un retorn molt notable, pie
de perspicacia narrativa i de pene
trado psicológica, amb la seva Pebre
alta, mentre que Maria-Antónia Oliver
ha conegut l’éxit amb dues novel-les
tan amargues com delicades: Joana E.
i Amor de cans. Guillem Frontera, des
prés deis temptejos amb la novel-la de
genere a La ruta deis cangurs, ha seguit
un camí curiosament semblant (per la
subtilesa deis plantejaments i la qualitat deis resultáis) al de MariaAntónia Oliver amb Un cor massa
madur. Pero el grup, no us penseu,
també conté els seus propis dissidents,
les seves individua-litats irreductibles,
i hi ha Biel Mesquida, Damiá Huguet
i Miquel Bau<;á per a confirmar-ho.
Mesquida, des-prés de fer marrada
amb experiments com Doi, ha retrobat
amb Excelsior l’excitant camí iniciat
amb L’adolescent de sal, només que
arreglat i posat al dia d’acord amb un
savi instint de creador personalissim.
Mort prematurament, l’excel-lent
poeta Damiá Huguet només va teñir
temps de confegir un primer llibre en
prosa, tot i que es tracta d’un llibre
rodó, compost per una série de proses
breus de génere autobiográfic que
foren aplegades sota el títol de Les fites
netes i que constitueixen una veritable
delicia de construcció lingüística,
narrativa, sentimental i moral. I
Bauqá... Aquest, senyor crític estranger, em podeu ben creure: és el més
gran de tots. La seva narrativa ha
evolucionat per diversos graus de degradació fins a arribar a una redemp
ció enlluernadora. Aixi, L’estuari
significava la creació d’un món

alternatiu i elaustrofóbie, construid
només amb el poder del seu verb
incontestable; Carrer Marsala era un
poema en prosa sobre la marginalitat;
els relats d’£7 vellard. L’escarcellera
s’endinsaven dins la sordidesa més
feridora, i finalment, quan ja semblava
que arribava al fons d’un carrero sense
sortida, Miquel Bau^á es despenja
amb aquest llibre irrepetible i magnífic, aquest diccionari diví i diabólic
alhora, humanissim en definitiva, que
és El Canvi, per a l’adequada valoració
del qual caldrá que passin un bon
grapat d’anys. En fi, amic, per poc que
pugueu, no us n’heu de perdre la
lectura.
Les tres baúles immediatament
posteriors a la consolidació de la ge
neració deis setanta porten els noms
de Carme Riera, de Valentí Puig i de
l’eivissenc Antoni Mari. Carme Riera
és actualment una de les rúbriques
més solvents i més populars de la nar
rativa catalana, i amb Dins el darrer
blau, una novel-la histórica que conté
l’alé, l’ambició i l’entusiasme creatiu
que requereix aquest génere, no ha fet
més que confirmar aquest judici. I.a
mateixa garantia de solvéncia es pot
aplicar a Valentí Puig, un escriptor tot
terreny que es troba igualment comode en els dominis de l’assaig, el llibre
de viatges, el periodisme, la poesia o la
narrativa, i que no reconeix cap més
límit que el de la seva exquisida
exigéncia qualitativa, que es troba tant
a la nouvelle Primera fuga com a l’assaig
sobre Josep Pía L’home de l’abric, dues
obres referencials entre les publicados
els últims anys. Succeeix alguna cosa
semblant amb Antoni Mari, que, des
prés de guanyar-se un alt prestigi com a
poeta i assagista, s’ha decidit a conrear
la narrativa amb els relats breus dlEl
vas de plata i la novel-la filosófica El
camí de Vincennes, que l’han situat en el
primer rengle de les atencions deis
lectors amb més bon criteri.
I no us espanteu, perqué ja arribam
al final. Es el moment de parlar deis
joves. Tampoc no són gaires, no us
penseu: sembla que tornen a preferir
escriure poesia, o no escriure, o aneu a
saber qué. En qualsevol cas, de tots
ells la més establerta és sens dubte
Maria de la Pau Janer, una autora
molt intel-ligent i hábil que amb títols
com Mdrmura, Natura d’anguila 0
Orient, Occident ha aconseguit la difícil
i desitjada conjunció entre falta arU'
bició literária i la forta projeccio

comercial. Peí seu costat, el menorquí
Joan Pons ha reorientat el discurs del
vell realisme mágic —sí, tenia coses
aprofitables— amb Náufrags, mentre
que Miquel Rezares s’ha construid un
molt atractiu espai entre les exigéncies
genériques del conte i la voluntat lírica
de la seva poesia amb Susanna i
Pestranger i el recent Plaga d’Africa.
Héctor Hernández ha irromput espectacularment amb Qui s’apunta a matar
la nieva mare?, una impetuosa novel-la
de realisme urbá a fináis de mil-lenni a
la qual falten encara, tanmateix, diver
sos graus de maduració. I en poc
temps s’han donat a conéixer dues
autores novelles amb dos llibres de
memóries d’escriptura tan sobria com
gustosa: Antonia Ordines amb Caraniells de l’auba i Neus Canyelles amb
AViz d’agost.
I de moment ho podem deixar aquí,
senyor crític estranger. Esper que
sapigueu excusar la meva prolixitat i la
migradesa d’aquestes dades. De tota
manera, convindreu amb mi que el
panorama és prou desolador per a
poder dir que definitivament la no
vel-la és morta i a Mallorca ni tan sois
no se n’han assabentat.
Us reiter la meva admiració i us desig un venturos any 1999. Ben atenta
mente

PERE MOREY, ÁNGEL TERRON, JAUME POMAR, BERNAT NADAL, DAMIÁ HUGUET, DAMIÁ PONS,
ANTONI VIDAL FERRANDO..., ENTRE D'ALTRES. VETLLADA POÉTICA EN HOMENTAGE A J.M.
LLOMPART, A CA N'AÍ (SÓLLER), EL 17 D'OCTUBRE DE 1993.

La poesia a Mallorca avui
NOTES PER A UN PANORAMA
per

Pere Rosselló Bover

laborar un retrat panorámic de rientació general en tot l’ámbit de la
la poesia escrita pels poetes creació literaria. De fet, els darrers
mallorquins durant els tres anys anys s’han caracteritzat per la desadeis grans poetes de la gene
darrers es pot convertir en un camí parició
pie
de paranys. En primer lloc, perqué el rado de postguerra (Jaume Vidal
període és massa breu i no permet una Alcover, Josep M. Llompart, Guillem
perspectiva prou amplia, que abasti els d’Efak, Miquel Dolq, Miquel Ángel
principáis protagonistes de l’escena Riera, Blai Bonet, etc.), juntament
lírica. I, en segon lloc, perqué la man amb alguns altres molt més joves (Daca de distancia temporal respecte de miá Huguet, Andreu Vidal i Sastre)
les obres publicades només ens deixa que havien duit a terme una obra
emetre valoracions provisionals, que el original i renovadora. Aquesta diverpas del temps s’encarregará de con sitat ens impossibilita de bastir un
esquema més o menys coherent a par
firmar o de desmentir.
La primera característica que, d’a- tir de les característiques del text
quests darrers anys, hem de remarcar poétic. Per aquest motiu, optarem per
és la continuitat d’una absoluta diver- una presentado des d’un punt de vista
sitat de tendéncies, d’estils i de con- generacional, car ens sembla la més
cepcions de la poesia. Es tracta d’un objectiva.
tret que defineix la nostra lírica deis
Per altra part, l’actualitat poética
anys setanta enqá, resultat tant d’una mallorquína es caracteritza per l’existénmanca absoluta de figures innovado cia d’un bon nombre d’inffaestructures:
res, amb capacitat d’atreure entorn col-leccions, cicles de recitáis, premis,
seu d’altres poetes, com d’una deso- etc. Els Premis Miquel Ángel Riera,
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crcats el 1996 per tal de fomentar la
poesia entre els escriptors menors de
trenta anys, han demostrat la vitalitat
de la nostra poesia jove. Aixó no
obstant, hem de teñir en compte que
la quantitat d’obres publicades no
sempre és un indicador de qualitat. Els

darrers anys han aparegut algunes
col-leccions, que ja han demostrat la
seva vitalitat: «Veus baixes» de Di7,
«Poesia» de Lleonard Muntaner edi
tor, les publicacions del Centre
Cultural Capaltard, «La Sínia delTall»,
«Xerrac eléctric» de la Universitat de

les liles Balears, etc. D’altres, en canvi,
gaudeixen d’una llarga tradició: des de
«Balenguera», de l’Editorial Molí, fins
a «El Turó» i «Tiá de Sa Real», de la
Caixa de Balears «Sa Nostra», o «Poesia
de Paper», d’aquesta mateixa entitat
bancária i la universitat. Tanmateix, són
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FRANCESC D'ASSÍS:
TRANSPARENCIA
DE L'ALTÍSSIM
Martí Avila i Serra
Recorregut per alguns deis escrits
de tráncese d'Assís que ens
portaran a reflexionar sobre la seva
conversió i la centralitat de Jesús en
la vida cristiana, tot remarcant
algunes qualitats, com la
misericitrdia, la contemplado, i el
redcscobriment de la bondat de les
coses creades.
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molts els poetes mallorquins que publiquen les seves obres a Barcelona, de
la mateixa manera que autors del
Principat o del País Valencia donen a
conéixer els seus textos en les nostres
plataformes. Ara bé, cal que no ens
enganyem: la comunicació entre Ma
llorca i el continent és poca i insuficient, igualment com tampoc les Ules
no sempre mantenen uns lligams estrets entre si.
La imatge que els mitjans de comu
nicació ofereixen de la literatura sovint
pot fer creure que la nostra literatura
és exclusivament obra deis narradors.
A més, no sempre l’interés que es do
na a uns autors es correspon amb la
solidesa de la seva trajectória. Aquest
fet explica la poca atenció que fins fa
poc s’ha dedicat a Bartomeu Fiol, un
poeta que durant molts d’anys s’ha
mogut en uns cercles més tost mar
gináis, propers a l’experimentació, i
que fins ara prácticament només era
conegut per grups molt petits. Després
de set anys sense publicar, recentment
Fiol ha donat a la llum tres llibres molt
treballats i madurs, amb els quals cul
mina la seva trajectória poética: La
Comuiiió deis Sants o els morís ho callain
tot (1997), Cave carmina, cape canes
(1998) i Catdleg de matéries (1998). La
poesia de Fiol reflecteix dues grans
preocupacions: la mort i la poesia;
pero sobretot destaca per l’ús d’un repertori de recursos molt origináis, que
són conseqüéncia de la seva concepció
de la poesia com un fet essencialment
oral, que ha de cercar la veritat més
que no pas la bellesa. Contra l’esteticisme, contra la poesia entesa com a
simple «disseny» o orfebrería, Fiol la
concep com a dissidéncia, com a qüestionament de la realitat o posicionament moral o social. La seva obra ens
ofereix un ventall de temes molt
ampli, que van des de la reflexió so
cial, amb mites propis com el de
Cavorques o el d’Edom, fins al tema
omnipresent de la mort, sense oblidar
la funció i el paper del poeta en la
societat d’avui.
Deis autors de la postguerra iniciáis
els anys cinquanta, com Fiol, hem d’esmentar la publicación deis darrers llibres
de Guillem d’Efak, alguns deis quals
han sortit póstumament. Autor d’una
interessant obra poética, que traspua
una personalitat riquíssima —plasma
da a la biografía Balada d’En Guillem
d'Efak (1997) de Bartomeu Mestre—,
la poesia de Guillem d’Efak es vincula
al moviment de la Nova Caneó. Els

darrers anys han aparegut tres llibres,
Capellet de vidre (1995), Tampoc el foc
(1995) i El món. Paisatges. El darrer
quadern (1997), en els quals ens parla
de la seva obsessió per la mort amb unes
formes properes a la canqó popular. A
Capellet de vidre trobam Tespera de la
mort, vista amb una absoluta lucidesa,
que contrasta amb el to lleuger, de
canqó popular o infantil. Aquesta
consciéncia de la proximitat de la
mort el converteix en un deis llibres
més intensament lírics del nostre poe
ta, en el qual es manifesta la solitud
més absoluta. Tampoc el foc, en canvi,
accentua el missatge ecologista i
nacionalista. D’Efak es planteja la
pérdua del món deis nostres avantpassats per l’avanq de la nova societat
despersonalitzadora, tot combinant
l’elegia amb la denúncia política més
directa.
Tanmateix, igualment com ocorre
amb la narrativa, les promocions sorgides entre el final deis anys seixanta i
els inicis deis setanta, juntament amb
els joves apareguts dins els vuitanta o
més recentment, protagonitzen el món
poétic mallorquí. Es inevitable almenys esmentar El canvi (1998) de
Miquel Baugá, un llibre genéricament
inclassificable, que conté molts de
fragments en vers. Com Guillem
d’Efak, Damiá Huguet també ens ha
deixat un poemari just abans de partir:
Vols des d’Orly (1995), en el qual ens
mostra la seva concepció de la poesia
com a treball del llenguatge i com a
reflexió sobre el món mediterrani. En
homenatge póstum, s’ha publicat un
aplec d’onze poemes, generalment
llargs i narratius, sota el títol de Les
flors de la claror (1996), elaborats a
partir de motius cinematografíes. Jau
me Santandrcu, un poeta que ja té una
obra forca extensa, ens ha donat re
centment Tristesa amant (1996), uns
poemes amarais de pessimisme, que
continúen la seva opció envers una
poesia senzilla, gairebé oral, amb la
qual sobretot cerca la comunicado
d’un missatge conscienciador mitjangant un llenguatge metafóric amara!
de referents religiosos. De la mateixa
manera, els objectius comunicatius
també són presents a la poesia de
Miquel López Crespí, el qual ha
publicat Punt final (1995), un poemari
concebut com un conjunt de notes de
viatge, en les quals ens parla de les
seves preocupacions socials i del seu
món íntim. Jaume Pomar ha tret dos
llibres recentment: una reedició corre

gida i augmentada de Tota la ira deis solides sense caure en la rigidesa. Án
justos (1963-1966) (1997), un deis gel Terrón ha reeditat el seu primer
¡libres mallorquins més emblemátics llibre, ja mític, Iniciació a la Química, i
del realisme social, i La Sinia de les ha publicat l’antologia Aldotropies
ñores (1997), que enllaca amb la seva (1996).També cal esmentar L’apátrida
poesía deis darrers anys, bastida sobre sota l’escorqa (1996) de Salvador Reus
la preocupació existencial i carao- Belmar, L'eremitat bípeda de Guillem
teritzada per un intens treball de la Rosselló i Bujosa, Morfología d'una
forma. També en una línia d’ela- femme semántica (1998) de Víctor Ga
boració lingüística i formal, pero sense ya, i diversos aplecs de Vicenp Caloarribar a la complexitat de volums nge, entre els quals destaca Rere el
anteriors, se sitúa El batee de les pedrés finestrell.
La poesia elaborada pels nous
(1996) d’Antoni Vidal Ferrando, un
poeta que es va donar a conéixer molt poetes també es caracteritza per una
tara, pero que en poc temps ha bastit absoluta diversitat de tons, de llenuna obra extensa i sólida. Es tracta guatges i de qualitat. Ens trobam, de
d’un llibre polimórfic, en qué sovint fet, davant una suma d’individualitats,
l’autor adopta veus alienes i motius algunes forya brillants, pero amb pocs
d’altres cultures per transmetre’ns el trets en comú. D’entre aquests poetes
seu món interior. També «ressagats» hem de destacar especialment Apoteosi
són Gabriel Florit i Hilari de Cara. El del cercle (1997) de Sebastiá Alzamora.
primer ha tret dos poemaris forqa Es tracta d’un poemari sólid i original
reeixits, Ferro de baula (1997) i Cal que, mitjancant incursions al món deis
calma (1998), que palesen l’opció d’un mites i de l’oníric, ens descobreix els
llenguatge empeltat d’expressions i aspectos insólits d’un jo astorat davant
mots populars, amb una intensa l’existéncia. No podem oblidar tampreocupació per la Mallorca i el món poc la darrera aportació de Miquel
actuáis. Hilari de Cara ha reunit els Buzares, 11 poemes (1990-1997) (1997),
seus poemaris anteriors al volum que, amb un llenguatge forqa lliure,
Poemes (1985-1991) (1998) i ha tret continua explorant el mar inabastable
Bolero (1998), en qué destaca la de la poesia erótica. Gabriel de la S.T.
combinació de formes, estils i tons Sampol s’ha donat a conéixer amb uns
diversos, units per una veu d’intensa poemes de to classicitzant, Difícil naupersonalitat. Igualment, en aquest fragi (1998). D’entre aquests autors
conjunt d’autors deis setanta que han joves, hem de destacar dos noms per la
publicat tardanament, cal esmentar un vitalitat i la maduresa de la seva obra:
volum de haikús, La mirada transparent Antoni Xumet i Pere-Joan Martorell.
(1996) de Jaume Mesquida i Sansó, i Xumet ha tret a la llum recentment els
Transparencias (1996) d’Elvira Pomar, llibres Memoria deis temps (1996),
un poemari de forca bellesa, elaborat Biografió per a Tus del vent (1996) i
Una varietat del mim (1998). La seva
amb la forma de la tanka japonesa.
Cronología (1998) de Rafel Bordoy poesia se centra en un parell de temes,
tracta de temes de gran profunditat l’amor i el record deis morís, entorn
humana en uns motiles més tost tra- deis quals ens mostra una visió de
dicionals. Finalment, hem de subrat- l’existéncia caracteritzada per l’enyor.
llar la incorporació de Llorenq Capellá Tot i la seva joventut, Martorell és
a la poesia amb Guitarros de dol autor almenys de sis poemaris pu
(1998). Es tracta d’uns poemes es- blicáis, deis quals cal destacar La veu
sencialment narratius, en qué l’autor del silenci (1996), La tardar de Tombra
ens mostra uns personatges i uns am- (1997), Cttrs de materia reservada
(1997) i, sobretot, Llibre d'Eros
bients margináis.
(1998). Martorell ha trobat la seva veu
També altres poetes més joves, que
s’havien donat a conéixer fa aproxima- en una expressió directa, que cerca
dament vint anys, darrerament han sobretot la comunicado i que sovint
tornat a la poesia. Són els casos de arriba a la denuncia. En la seva obra,
Joan Perdió i de Lluis Maicas, que, en sobretot al darrer llibre, es fa palesa la
una línia propera a l'experimentalis- lectura de Miquel Angel Riera. No
nie, han tret Cüra.wc’5 (1997) i 1u/ podem deixar de banda les obres
cor (1997), respectivament. Després d’Arnau Pons, A desc/ñs (1996); Álex
d’un paréntesi, Manuel-Claudi Santos Voney, Tonina 1900 (1997); Josep A.
Calvo, Els viaranys de l'oblit (1998);
ha publicat Arquitecturas d'abséncia
(1997), un poemari sobre la solitud i Pep Liado, Pla^a del Carme (1997);
desamor, que assolcix unes formes Joan Adrover Duran, O (1997); Jaume

Rosselló i Mir, Avatars de la fosca
(1997); Bernat Oliver i Font, El clam
deis feligresos (1998); Antonia Arbona,
Cadencia (1998); Caries El Saure,
L'Herald (1997); Albert Herranz Hammer, Les balcániques (1995) i Oikumene
(1997); etc.
Seria absurd extreure uns trets comuns del que només podem consi
derar una aproximació rápida i incom
pleta ais llibres publicáis aquests
darrers anys. Si d’aquestes radies es
pot treure alguna conclusió és que la
mateixa vitalitat de la poesia ma
llorquína ens fa impossible preveure
quins camins i quins autors s’acabaran
imposant els propers anys. Al capdavall, per l’experiéncia de molts de
segles, tots coneixem el carácter frágil
i volátil del génere més alat.<

Literatura dramática a Mallorca
per

n la darrera fase del régim fran
quista es produeix, com era en
certa manera inevitable, un fe
nomen general de supeditació de
tivitat intel-lectual a l’activitat política
i sindical. El reflux cultural que aquest
fet provoca coincideix, a més a més,
amb el descrédit del teatre d’autor,
fruit o seqüela tant del Maig francés
—és l’época deis muntatges— com d’una fúgida deis creadors cap al teatre
infantil (és el cas de Xesc Barceló,
Guillem d’Efak, Alexandre Ballester...), potser propiciat per la sequera
creativa en qué es veuen sumits. La
crisi económica del 1973 precipita
l’allunyament de les taules o de l’edició d’aquells qui no han deixat d’escriure. Encara que la mort de Franco
no millora les condicions socials, polítiques i económiques, sí que s’inaugura un període d’esperanqa que ha de
menar aquells autors que, després de
la crisi del 1973, s’havien allunyat del
món editorial i teatral, a reprendre
l’es-criptura i/o l’escena. Pero llur
il-lusió dura poc; el desencant fará que
llur presencia siguí esporádica des d’aleshores.
En aquest clima de transició, la dé
cada deis setanta no pot ser consi
derada precisament com a enriquidora
des del punt de vista teatral. S’hi igno
ra tota una generació d’autors joves
(amb oblits imperdonables d’autors
més grans) i es dificulta l’accés deis
actors mallorquins ais escenaris (algunes propostes alternatives, com les
deis grups El Vaixell i S’Estornell
Teatre, s’estroncaran o llanguiran els
anys vuitanta). A més, la comedia
mallorquína, el nivel! de la qual havia
assolit cotes notables uns anys endarrere, tampoc no és capa? de surar. El
Teatre Principal de Palma tanca les
portes el dia 25 d’agost de 1970 i no
les torna a obrir al públic fins a, prácticament, l’any 1978 (l’Auditórium de
Palma acull en aquests anys el teatre
de més qualitat). A partir d’aquesta
data (o, millor encara, des de 1’1 de
gener de 1980, en qué el Teatre
Principal passa a dependre exclusivament del Consell Insular de Mallor
ca), es produeix un canvi positiu en les
circumstáncies que impossibilitaven la
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visió d’uns espectacles més actuáis. És
dins aquest context nou on cal situar
l’obra dramática d’un grup d’autors
l’mallorquins,
acmés joves que els qui
resideixen a Barcelona (Jaume Vidal
Alcover, Guillem d’Efak, Baltasar
Porcel, Joan Soler i Antich, Xesc
Barceló, Guillem Vidal). L’escriptor
Gabriel Janer Manila, antic autor de
teatre regional, estrena l’any 1978 una
peca «del dia», sense que l’éxit
l’acompanyi.
Posteriorment
ha
estrenat algunes peces de teatre
infantil, amb una acollida més favo
rable. Un autor que assoleix un éxit
més gran és l’escriptor i director tea
tral Guillem Cabrer, que tracta de la
repressió sexual i l’opressió estatal
amb un atreviment moderat. Adapta,
així mateix, algunes rondalles per a
l’escena. Cabrer, mort en plena maduresa, semblava haver acceptat el
reptament d’acostar el públic ciutadá
a un teatre més actual. Aixó, pero,
comportava una certa concessió a la
galería i li restava valors innovadors, a
més de l’estima del públic jove més
exigent. Un altre autor que estrena per
primer cop els anys setanta és Tactor
Joan Santamaría, que ha conreat indistintament la comedia de to crític i
la d’intenció dramática, amb carácter
psicológic o historicista.
Els anys vuitanta, i deixant de banda
la supervivéncia de la comédia mallor
quína, en qué ha excel-lit Tactor i autor
Xesc Forteza, es donen a conéixer com
a autors teatrals dos escriptors que
s’acosten al teatre de Tabsurd: Joan
Guasp i Lloren? Capellá. Determinada
per les circumstáncies históriques, hom
pot interpretar llur obra, i la del més
jove Jaume Sansó, com una resposta
individualista i/o psicológica al reformisme postfranquista.
Així mateix, en aqueixa década es
revelen com a autors teatrals la novellista Maria-Antónia Oliver, el director
teatral Antoni M. Thomás i el poeta
Miquel Mestre —tres autors que
també tenen punts de contacte amb el
grup de residents a Barcelona—, el
crític teatral Gabriel Sabrafín, que ha
estrenat una obra historicista, i el
narrador Miquel Rayó, que ha conreat
el teatre per a infants.

Sense guardar cap tipus de correlació
amb les anteriors, hem d’esmentar l’experiéncia, insólita a Tilla, del Taller Llunátic, vertader teatre de laboratori on
s’executa d’una manera sistemática
Aristótil. Guarnida amb un bagatge
teóric que arrela en Artaud i en Grotowski, els actors del Taller Llunátic
—compost d’escriptors i artistes plástics— han participat en nombrases
accions dins i fora de Tilla, amb l’objectiu de denunciar el mercantilisme
de l’art i de delatar-ne les aparences,
seguint una técnica i una táctica que
valoren sobretot Tús del sarcasme i la
utilització deis mitjans de comunicació.
No obstant aixó, darrerament la seva
activitat ha llanguit. El poeta Josep
Albertí, un deis fundadors del Taller
Llunátic, és autor d’una obra de teatre
conceptual, reconeguda fora de Tilla,
que avui sembla haver rebutjat. Per
acabar, hem d’esmentar l’obra del
prolífic i llorejat escriptor Miquel
López Crespí, que només ha estrenat
fins ara una narració adaptada.
En aquest temps es consoliden al
gunes agrupacions teatrals (Teatre de
Bunyola, Taula Rodona, Cucorba, Els
Capsigranys...) o en neixen d’altres
(La Lluna de Teatre, Estudi Zero,
Iguana Teatre, Turmeda Teatre...), a
vegades amb escola i local propis (Ca
fé Teatre Sans,Teatre del Mar...) i amb
companyia de teatre per a infants, que
modernitzen, amplíen i rejoveneixen el
món teatral. A Palma, sota l’empara de
l’Ajuntament, s’hi celebren el Festival
Internacional i el Memorial Lloren?
Moyá; a Manacor —on s’inaugura
l’any 1985 elTeatre Municipal—, hi té
lloc la Mostra de Teatre Escolar, i a
Consell, el primer Certamen de Teatre
Costumista l’any 1988. Tota aquesta
activitat contrasta amb la miserable
política teatral del Govern Balear, el
Centre Dramátic del qual fracassa
d’una manera tan clamorosa que
desapareix. Per contra, arran mateix
de l’assumpció de noves competéncies
en matéria de cultura (1995), el Consell Insular de Mallorca ha empés el
Circuit Teatral (a hores d’ara patrocinat ensems amb «Sa Nostra», Caixa
de Balears), les produccions d’obres
teatrals, els estudis teatrals i escénics,
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la millora de les infraestructures i una
programació més nacional del Teatre
Principal, que ha esdevingut organisme autónom el desembre de l’any
1997 i on té lloc la mostra de Teatre
Jove d’enqá de l’any 1996.
Els anys noranta hi destaca una creixent professionalització i un interés més
gran peí teatre d’autor mallorquí. Hi
apareixen alguns autors-actors que
s’han donat a conéixer primer a Bar
celona, han passat per l’Institut del
Teatre, han estrenat per primer cop a
Palma entre 1993 i 1995, i defugen el
teatre costumista (Miquel De Marchi
—Venécia, 1959—, Josep-Pere Peyró
—Palma, 1959 - , Pep Tosar —Arta,
1961—...). La relació d’autors s’amplia amb els noms de Guillem Rosselló
(Bunyola, 1959), Tactor Joan-Carles
Bellviure (Vinarós, 1963), primer pre
mi Teatre Principal, de l’historiador
Pere Salas (Pollenqa, 1963) i del di
rector i crític teatral Josep R. Cerda
(Palma, 1971), l’obra deis quals s’ajusta ais mitjans modests de qué dis
posen. En general, aquests autors han
tingut una estreta relació amb les
companyies que els han representan
Així mateix, hi reviscola el teatre in
fantil (Joan-Carles Muntaner Bunyo
la, 1951— i els actors Francesc Aguiló
—Muro, 1953—, Aina Salom Palma,
1961 —, Marta Barceló
Palma,
1973— i Eduvigis Torres —Inca,

JOSEP-PERE PEYRÓ.

1975 - són alguns deis autors que
n’escriuen) i l’universitari (Magisteri
Teatre, dirigit per Antoni Artigues),
que té precedents próxims en el temps
en el Centre d’Experimentació Teatral
i l’Aula de Teatre de la UIB. L’any
1994 s’inaugura el Teatre Municipal
de Palma, on, entre altres activitats, es
duu a terme la Mostra de Teatre d’Aficionats de Palma, en qué sembla que
es congria una renovació de la come
dia mallorquína —Miquel-Angel Mo
ya (Binissalem, 1975)—, i una notable
programació de teatre infantil. Peí seu
cantó, l’Ajuntament d’Inca ha adquirit
el Teatre Principal d’aqueixa ciutat.
Els anys noranta s’han fundat, entre
d’altres, les companyies Fila 7 Teatre
(1993), Teatre de la Vila (1993) i Tea
tre de Qué (1992). Peí que fa a la
direcció d’escena, cal destacar, si més
no, el treball de Xesc Forteza, Antoni
M. Thomás, Pere Noguera, Rafel
Duran, Adolfo Diez, Josep-Pere Peyró,
Pep Tosar, Pere M. Mestre i Pere Fullana.
No és exagerar d’afirmar que l’espectacle teatral ha estat injustament
postergat en les destinacions pressupostáries de les institucions autonómiques i
locáis. Pero, peí que fa al teatre d’autor
catalá a Mallorca, la situació encara ha
estat pitjor. Hi ha raons per a creure
que els autors mallorquins contemporanis sempre s’han sentit sois, in-

LA REPRESENTACIÓ DE FAUST (FEBRER-MARQ
DE 1997) FOU UNA DE LES FITES IMPORTANTS
DINS DELS ACTES DE CELEBRACIÓ DEL CEN-
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MÉS, EN LA LÍNIA JA ENCETADA PEL TEATRE
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cloent-hi aquells qui han gaudit del
favor del públic. Els autors mallor
quins que van fer el debut abans deis
anys noranta desconeixen llurs col-le
gues i gairebé no es tracten amb les
companyies. I els uns i els altres están
mancats d’una crítica versada (cap
critic/a no ha aconseguit d’acomplir
una funció semblant a la de Joan Bonet i Antoni Serra els anys cinquanta i
seixanta, respectivament) i fins fa ben
pocs anys no han pogut comprar amb
el suport oficial, sempre escás i discri
minara. El desconeixement que en demostren els professionals i els critics
literaris és tan gran, salvados les ex-

cepcions que sigui, que no ens en podem sorprendre, perqué respon a una
situació freqüent en paisos més desenvoiupats, tot i que ací ha estat marcada
d’autoodi. Afegim-hi, encara, que els
autors nolis no poden, en teoria, ga
rantir una rendibilitat cultural o eco
nómica, i que sovint escriuen donant
l’esqucna al públic. A més, la relació
deis autors amb els mitjans de comu
nicado no ha deixat de ser, en general,
un contacte aillat, justificable respecte
a la televisió, pero no peí que fa a la
radio. D’altra banda, a Mallorca no hi
ha premis de teatre, tret de l’acabat
d’instaurar (1996) Teatre Principal,
que s’atorga a Palma. A més a més, les
edicions d’autors contemporanis, veritable flac del teatre mallorquí, han
augmentat poc (d’un 1,5 volums l’any
els anys cinquanta s’ha passat ais 3,5
els anys vuitanta), i no solen figurar en
les lectures escolars. Entre les edicions
aparegudes els anys noranta, destaca
ren! l’edició deis Entremesos mallor
quins, a cura d’Antoni Serra; la de tot
el teatre inédit de Lloren? Moya; i la
de Les mascares, volum 7 de les obres
completes de Baltasar Porcel, que con
té les seves peces de teatre, a cura de
Rosa Cabré. Com a dada orientadora,
a la quinzena d’autors valencians que
han publicat alguna peca d’encá de
l’any 1968 n’hi correspon una trentena de mallorquins. Avui dia a Ma
llorca es publiquen dues col-leccions
de textos teatrals: la universitaria «Tespis» i la pollencina «Llibres del Món i
de la Bolla».
Simultanis amb les circumstáncies
adverses ais autors mallorquins, són
perceptibles alguns indicis que permeten de mirar amb confianza vers
l’avenir. Les televisions locáis trans
meten sovint espectacles teatrals, les
companyies del Principat i del País
Valencia actúen amb assiduítat ais
esccnaris mallorquins, els darrers
temps han augmentat les companyies
professionals autóctones i els especta
cles tradicionals han reviscolat. L’any
1996, les peces estrenades en caíala a
Mallorca van superar, per primer cop,
les estrenades en castellá, i se’n va du
plicar el nombre respecte a l’any 1995.
Aquest capgirament es va consolidar
l’any 1997, en el qual es va aconseguir
un récord de representacions teatrals a
Pilla.*

JOAN COROMINES ÉS UN DELS PERSONATGES QUE HAN ESTAT GUARDONATS AMB EL PREMI
D'HONOR JAUME I AL LLARG D'AQUESTS MÉS DE VINT ANYS D'EXISTÉNCIA.

Més de vint anys de premis
de la Fundació Jaume I
PER AGUSTÍ PONS

l 1998, la Fundació Jaume I han premiat, al llarg d’aquests més de
—instituida per l’industrial i vint anys, persones d’una alta valúa
mecenes Lluís Carulla (l’Esplu- científica i cívica i d’un procedéncia 1
una sensibilitat molt diferents fins a
ga de Francolí, 1904 - Barcelona,
1990)— va atorgar, per vint-i-dosé formar, en conjunt, un panorama
cop consecutiu, els seus premis. Les plural, obert i ric de la societat civil
bases indiquen que les persones catalana. En aquest sentit, n’hi ha
susceptibles d’obtenir el Premi d’Ho- prou de repassar la llista de premiats:
nor Jaume I «han d’ésser deis Paisos JosepTrueta, Ventura Gassol, Josep AiCatalans, vivents, d’una catalanitat de Casacuberta, Andreu Alfaro, Joan
conscient, explícita i exemplar i de Coromines, Joan Triadú, Oriol Marprovada continuitat, tant si llur re- torell, Coll i Alentorn, Josep Benet,
sidéncia és ais nostres territoris com si Tisner, Raimon, Pilar Malla, Eliseu
n’és fora». Les mateixes condicions Climent, Ramón Folch, Joan Fuster,
regeixen els premis concedits a ins- Enric Casassas, el bisbe Casaldáliga>
titucions i associacions civils. La Joan i Josep M. Ainaud de Lasarte,
veritat és que sota aquesta redacció, Antoni M. Badia Margarit, Josep
Laporte i Frúncese Candel. I, peí que
una mica ampul losa, els guardons
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fa a les institucions, l’lnstitut d’Estudis Catalans, el Centre Excur
sionista de Catalunya, el Teatre Lliure
i l’Orfeó Lleidatá, la Federació Cata
lana d’Escoltisme, el grup DagollDagom i el setmanari «El Temps»,
entre d’altres. Aquests premis diguemne majors a persones i institucions han
estat complementáis, al llarg d’aquests
darrers setze anys, pels premis Jaume I
d’actuació cívica, sis premis destinats
a 1er conéixer i distingir la tasca — sovint poc coneguda, fins i tot anó
nima - de persones que han excel-lit
en els diversos ámbits de la vida i de la
relació humana, com ara l’ensenyament, els mitjans de comunicado, les
ciéncies, l'art, la cultura popular, la
música, el teatre, l’economia, el dret,
l’acció social i cívica, etcétera.
A l’edició darrera, els Premis d’Honor Jaume I han estat concedits a l’investigador Josep Amat i Girbau i a la
col-lecció «Clássics del Cristianismo».
El doctor Amat i Girbau és catedrátic
d’Arquitectura i Tecnología de Computadors del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automática i In
formática Industrial de la Universitat

Politécnica de Catalunya. El seu treball está lligat a algunos de les investigacions més avanzados que s’han fet
a Catalunya, i a Europa, en el camp de
la robótica aplicada i la innovado
empresarial. Peí que fa a la col-lecció
«Clássics del Cristianisme», es tracta
d’una iniciativa que pretén posar a
l’abast del lector comú els textos deis
principáis autors de tota la tradició
cristiana, des deis inicis fins al segle
XIX. Els sis premis Jaume I d’actuació
cívica han correspost a D. Sana
Abrams, poeta, professor i traductor;
Artur Blasco, etnomusicóleg i creador
del Museu d’Arséguel; Vicent XI.
Cardona i Puig, de Llombai (Ribera
Alta), sacerdot i director de la revista
«Sao»; Joan Guasch i Canti, per la seva
activitat com a corrector i professor de
catalá, i com a periodista local, a l’Espluga de Francolí; Gemina Romanyá,
creadora del concurs Paper de Música
de Capellades i del Curs internacional
de música de cambra, i Lluís Virgili i
Ferrá, director, durant més de trenta
anys, de l’Orfeó Lleidatá.
Els Premis d’Honor Jaume I estenen el seu camp d’acció més enllá de

l’ámbit especific de les Iletres i han
procurat, durant tots aquests anys,
cobrir tot el ventall territorial deis
Paísos Catalans.♦

(F O T O : R A R C E LÓ )

Amb la publicado d'aquest article oferim ais nostres lectors el que va escollir el jurat encarregat per «Serra
d'Or» d'examinar els treballs rebuts en resposta a la seva «Crida ais escriptors joves».

L'Escolania de Montserrat
UNA ESCOLA PECULIAR
per

Escolania de Montserrat és la
realitat d’un projecte comú
de persones que, dintre i tora
del moncstir, el configuren avui dia
com un centre de formado humana i
cristiana, amb una clara projecció mu
sical al servei del santuari. Arrelada al
cor de Montserrat, l’Escolania té els
orígens al segle XIII.
L’Escolania de Montserrat está for
mada, actualment, per quaranta-vuit

Montserrat Plana i Pares

nois d’edats compreses entre deu i catorze anys, provinents de tot el Prin
cipan Tots formen part d’aquesta es
cola, que és la més antiga de les que
encara hi ha avui a Europa d’aquest
estil. Durant quatre anys els escolans
viuen i conviuen a Montserrat. Hi
estudien el segon cicle de Primaria i el
primer de Secundaria. A més, fan cant
coral i també estudien dos instruments, llenguatge musical i conjunt

instrumental. Pero, sobretot, els esco
lans canten.
Comenta el dia a l’Escolania

Una boira intensa embolcalla, coto
molts matins, la muntanya de Mont
serrat. Són les set i un raig de sol,
gairebé imperceptible, comenta a ta
llar la boira per introduir-se, a través
deis balcons, a l’habitació deis esco
lans. El Prefecte els desperta de l’últim

son i així comenta un nou dia per a
aquests nois. Com tots, será un dia
intens i pie: pregaría, estudi, assaigs,
jocs i cants.Tothom va de pressa, tipie
de qualsevol mati: tenen mitja hora
per a dutxar-se, fer-se el Hit i vestir-se.
Mentre una meitat es dutxa, l’altra
meitat fa els Hits. L’endemá será al
revés. A dos quarts de vuit, tots junts
amb el Prefecte, fan la pregária del
mati i després van a esmorzar.
Els matins están íntegrament de
dicáis ais estudis generáis. Els nois
comencen les classes a les vuit del mati
i les acaben quan falten deu minuts
per a la una, perqué a aquesta hora
han de sortir a cantar la Salve. A mig
mati tenen mitja hora d’esbarjo, que
poden utilitzar anant ais patis, al
poliesportiu, a la sala de jocs o bé jugant a ping-pong, al futbolí o al billar.
Es a les hores d’esbarjo i de lleure,
básicament, quan es fa més palesa la
bona convivencia i l’harmonia entre
tots els escolans. «És bo per ais escolans més petits (els de deu anys) el
contacte constant amb els més grans
(catorze anys), perqué s’acostumen a
estar amb gent més gran i es fan res
ponsables més aviat», comenta en Ma
ría Pía, un escolá que ara deixará
l’Escolania perqué ja fa quatre anys
que hi és. Un altre noi que també
sortirá aviat de l’Escolania és en Ge
rard Esteva, que reconeix que el que
més en trobará a faltar quan se’n vagi
«será els companys i la forma de vida
d’aqui».
La Margarida Roca, mare d’un es
colá, afirma que el que més valoren els
pares «és la convivéncia que hi ha en
tre nens tan diferents i la vida en
comú, que a vegades és molt difícil;
per tant, la feina del Prefecte és molt
gran i molt important». El Prefecte de
l’Escolania és, actualment, el pare Josep M. Falcó. Ell pensa que la seva
tasca «és una feina molt bonica i enriquidora, perqué estás continuament
amb nens en un període de formació
clau a la seva vida i, per tant, has de
donar molt de tu mateix i ser molt
honrat; és molt gratifícant, encara que
de tant en tant et facin enfadar». Segons els mateixos escolans, el pare
Falcó és la persona que els fa una mica
de pare i de mare, ja que, com que
viuen lluny de casa durant aquests
quatre anys de formació montserratina, ell és la persona adulta amb qui
més conviuen i la qui té la responsabilitat de la seva formació.
Tot i que els escolans solen veure

els pares, germans, familiars o amics
només els caps de setmana, el diumenge, la Margarida Roca considera
que «l’Escolania no es pot comparar ni
amb un internat ni amb els Petits Cantors de Viena; és una vida al monestir,
sense teñir res a veure directament
amb els monjos que hi viuen». Els
escolans van a casa per les vacances de
Nadal, per Pasqua i el mes de juliol.
La rutina deis matins es trenca els
caps de setmana. Els dissabtes, a les
vuit del mati, els escolans tenen la missa matinal al cambril. Aquesta missa,
la preparen ells mateixos. Quan
s’acaba la matinal, els nois poden anar
a esmorzar amb els pares o familiars,
pero a les deu han de tornar a l’Es
colania, perqué cada dissabte dedi
quen el mati a fer una excursió,
acompanyats peí Prefecte, per a recor
rer i conéixer la muntanya.
El diumenge és el dia més especial
de la setmana. Els escolans es lleven
una mica més tard, a un quart de nou,
i també poden sortir a esmorzar amb
la familia, que prácticament cada
diumenge els pugen a veure. A les deu,
pero, és l’hora de tornar a entrar,
perqué els espera el germá JordiAgustí Piqué, director de l’Escolania,
per a fer un últim assaig de les peces
que cantaran a la missa conventual,
que és la missa en qué participen els
monjos, els escolans i tots els fidels
que hi ha a la basílica. En aquesta
missa l’Escolania, junt amb la Capella
de música deis monjos, acostuma a
cantar, entre altres, un motet polifónic
a l’hora de l’ofertori i un altre mentre
es reparteix la comunió. Sortint de la
missa conventual, els pares podran
estar-se amb els filis.
Entre les classes i els jocs, els dies
de feina, i les excursions i l’estada amb
la familia, els caps de setmana i els
dies festius, les hores van passant i el
mati s’acaba. Falten deu minuts per a
la una, els escolans es posen el roquet
i la saia (el vestit d’escolá) per sortir a
cantar la Salve i el Virolai. Aquest será,
normalment, el primer cant del dia.
El primer cant

A la una, sempre puntuáis, arriben
els escolans a una de les seves cites
diáries amb la Moreneta. Surten de la
sagristia arrenglerats i ben clenxats.
Els espera, cada dia, una basílica que
acull centenars de pelegrins i turistes
que esperen impacients el cant deis
escolans. El germá Jordi-Agusti Piqué
explica que «hi ha el Montserrat de la

una del migdia, perqué a aquesta hora
l’església, tant si és estiu com si és hivern, tant si plou com si neva, és
plena, perqué molts vénen per escoltar
la Salve». El cant del escolans a la
basílica és una música al servei del
santuari. Tal com diu en Jesús Miralies, un noi que ha ingressat aquest
curs a l’Escolania, «aquí el més im
portant és cantar a la Mare de Déu».
Un cop han acabat de cantar la Sal
ve, els escolans van a diñar. És aquesta
activitat diaria un deis pocs moments
en qué tenen contacte amb la comunitat benedictina, ja que per a anar al
menjador han de passar per dins del
monestir. Els escolans només tenen
relació directa amb els monjos que els
van a fer classe a l’Escolania mateix.
Amb la resta de la comunitat, és una
relació molt esporádica, generalment en
celebracions o festes comunitáries. Els
escolans mengen sempre al refetor que
hi ha per a ells al claustre del monestir,
amb l’excepció deis caps de setmana,
quan, si pugen els familiars, van a
diñar amb ells a algún restaurant, a la
muntanya o a la Llar, que és un edifici
habilitat per a l’ús deis escolans i les
famílies.
El diñar i la tarda del diumenge te
nen una gran importáncia per ais nois,
ja que és el moment en qué poden
estar més estona amb els pares que els
han pujat a veure. Els dissabtes són
menys les famílies que poden fer-ho.
«Les relacions deis escolans amb els
familiars, mentre són a l’Escolania,
disminueixen en quantitat pero aug
menten en qualitat, perqué el fet de
veure’s poc fa que quan es veuen es
parlin de coses que moltes vegades
passarien desapercebudes», comenta
en Pep Falcó. Alguns escolans més
grans, com en Mariá Pía, pensen que
«és molt positiu viure sense els pares,
perqué sempre et fa espavilar més». En
Gerard Esteva explica que «és peí fet
de no teñir els pares a prop que has de
ser més responsable, perqué aquí ningú no et recull els jerseis». Tant en
Mariá com en Gerard han sabut trobar avantatges al fet de viure sense els
pares, pero els més petits, com en Je
sús Miralles, tenen una visio diferent
d’aquest fet: «La relació amb els pares
és normal perqué hi parles per teléfon,
i si els diumenges no poden pujar no
passa res, perqué aquí hi estic bé.»Tots
reconeixen que al principi es van enyorar, pero el pare Falcó, que ho corro
bora, pensa que «fins i tot está bé que els
nois s’enyorin, perqué aixó vol dir que

s’estimen els familiars i el seu entorn;
passen un primer trimestre una mica
dar, pero un cop deixen d’enyorar-se comencen a arrelar-se aquí, a Montserrat».
En Jordi Requesens, pare d’escolá,
pensa que «encara que perdem una
part important de la vida deis nostres
filis (el pas de la infantesa a l’adolescéncia), i aixó és una de les coses
negatives, queda compensat amb tot el
que hi ha de positiu, amb tot alió que
se’ls va donant». Per ais pares, tot
l’esforp que els suposa el fet de teñir
un fill fora de casa els queda compen
sat quan els escolans surten a la ba
sílica cada migdia, a la una, per oferir
els seus cants a la Moreneta.
La música com a eix básic

L’Escolania de Montserrat es caracteritza per la veu vellutada deis cantaires, que els diferencia deis altres cors
de veus blanques. Aquesta veu, que ha
fascinar pai'sos com Israel, Japó, Cana
dá i Austria, i milions de persones que
l’han escoltada, s’aconsegueix grácies
a «un treball que és exigent, pero no
dur, perqué la duresa només dona
duresa», comenta el germá JordiAgustí Piqué. El seu predecessor, el
pare Ireneu Segarra, pensa que el més
important que ell ha ensenyat ais
escolans (a part deis coneixements i
les técniques musicals) «és a teñir pa
ciencia i a fer les coses a poc a poc i
ben fetes, i a donar-los una impressió
de responsabilitat fins a arribar a la seguretat d’un mateix».
Sota la direcció del germá Piqué, de

dilluns a divendres, des de les tres del
migdia fins a tres quarts de set de la
tarda es fan els ensenvaments musicals
a l’Escolania. Els dissabtes es fa assaig
de conjunt amb els monjos que for
men la Capella de música.
La tarda es distribueix en una hora
de llenguatge musical, una hora d’instrument i cinc quarts d’assaig. També
cursen altres assignatures, com música
de cambra o orquestra. Tots els esco
lans estudien dos instruments, l’un
obligatori, que és el piano, i un altre
instrument melódic d’orquestra que
poden triar de manera voluntaria. D’aquesta manera l’Escolania té una petita orquestra que pot acompanyar
alguns deis cants en les celebracions o
els concerts.
«El ritme del cant és exigent i mirem d’aprofítar el temps que tenim
d’una manera ordenada. Potser la
paraula clau és ordre: l’ordre en el tre
ball metódic i regular», afirma el ger
má Piqué.
Els cinc quarts d’assaig diari és el
temps en qué es treballa més la técnica
vocal, és el temps de preparar el repertori immediat de les vespres, el del
diumenge que ve, el de les festes que
s’acosten i de tot el que faci falta amb
vista ais concerts, enregistraments o
cantades especiáis. Segons el pare
Ireneu, «aixó ocupa molt de temps i
demana molta paciencia i tranquiMitat
de part del director, perqué, si vas amb
neguit, ho comuniques ais nois i 11avors ells están neguitosos i no fan res
de bo».

EL PARE IRENEU SEGARRA DIRIGINT LESCOLANIA, QUAN ENCARA N’ERA EL DIRECTOR.

Per a formar part de l’Escolania, cal
tenir-ne ganes i poder superar un
seguit de proves de selecció. Els directors recomanen que els nens que
aspiren a ser escolans vagin a fer les
primeros proves quan fan tercer de
Primária, o siguí, quan els falten dos
anys, encara, per a poder-hi entrar. A
partir d’aquí han de fer un seguit de
proves periódiques en les quals s’observa l’evolució de la veu i deis conei
xements musicals de cada infant. Els
nens que han superat aqüestes proves
acaben el periode de selecció amb una
prova més complexa: una setmana
d’agost, convivint amb els escolans i
els altres aspirants. En aquesta set
mana de prova se’ls valoren, a més
deis coneixements musicals, els conei
xements generáis i sobretot la capacitat de convivéncia i d’adaptació en un
Iloc d’aquestes característiques.
Tots el escolans i les seves famílies
recorden el periode de proves. Els
pares ho recorden com un temps de
més nervis que no pas els filis. Així, en
Jesús Miralles assegura que durant les
proves no estava «gens nervios», pero
en Jordi Requesens, pare, reconeix:
«Estava més nervios jo que el noi.»
Els qui superen les proves passen a
formar part de l’Escolania el setembre, al comenqament del curs, en una
senzilla pero emotiva cerimónia de
benvinguda.
Durant el primer any a l’Escolania
els nois hi són en periode de formació
i no entren a formar part del cor fins
que el director no ho considera adequat. El germá Piqué treu importáncia
al seu «carree» de director musical
peró afirma que «has de donar molt de
tu i aixó és el que realment impressiona».
El prestigi musical que té avui l’Es
colania és molt alt, per aixó el pare
Falcó afirma que «l’Escolania ara, a
fináis de seglc i després de la substitució del pare Ireneu com a director
musical, es troba en una cruilla: podem optar o per consolidar l’alt nivell
assolit fins ara, i aixó vol dir que
haurem d’apostar molt fort, perqué hl
ha cors molt bons arreu d’Europa, o
per mantenir aquí uns nens que
cantin el Virolai i la Salve; nosaltres
optem per la primera alternativa, 1
aixó vol dir que els próxims anys hi
haurá molts canvis». A l’espera d’a'
quests canvis, continuaran assajant
tan intensament com semprc, fins
arribar a tres quarts de set, que es
l’hora de Vespres.

Les Vespres: l’últim cant

Les campanos de la ba
sílica toquen tres quarts
de set i els escolans tenen
la segona cita diaria amb
la Moreneta. Novament el
cant de la Salve, aquesta
vegada alternat amb la veu
deis monjos i de la gent
que hi ha a l’església. Després cantaran, tots sois, un
últim motet. Aquest probablement será l’últim
cant del dia. Tots saben
que fan un servei a la ba
sílica quan surten a can
tar, pero els pares i els
educadors pensen que els
escolans no són conscients, i per l’edat no
poden ser-ho, de la im
portancia del seu cant
dins la pregaría, d’una
banda, i de la seva apor
tado a la cultura catalana,
de l’altra. Així, la Margarida Roca pensa que «no
valoren tot el que tenen
aquí fins que no són fora,
ELS ESCOLANS JUGANT AL POLIESPORTIU DE L'ESCOLANIA.
fins al cap d’uns quants
anys». «Del que sí que són
conscients és que són mi
tlt son entre els pares és molt positiva, perqué
ráis i admirats, i en aquest
germá son tarannás de llocs de procedencia
una mica artistes», afirma
Piqué. Tot i així, els escolans es prenen molt diferents i aixo enriqueix molt i
marca, indirectament, el que és l’Esaquesta admiració de moltes mañeros.
colania».
En Jesús Miralles opina que «la gent és
Els pares tornaran a casa i els es
una mica exagerada, perqué pensen que
colans
cap a l’Escolania. Allí podran
els escolans som uns sants i nosaltres
som uns nens normáis i corrents que jugar una estona fins a dos quarts de
també fem entremaliadures». En canvi, nou, que és l’hora de sopar. El sol
en Mariá Pía pensa que «si el que fem s’amaga i la primera estrella anuncia
els escolans els servcix per a pregar, que la nit ja arriba.
dones ho trobo molt bé». L’Escolania
ha tingut sempre, explica el germá La reflexió nocturna
Són les nou i el dia ja s’acaba. La
Piqué, «l’etiqueta que els nens són
boira
torna a penetrar per les munanormals, pero els escolans són uns
tanyes
de Montserrat. El vesprc és el
nens normalíssims; Púnica cosa que
moment
per a les reflexions més
potser els diferencia és que tenen la
personáis,
mes intimes. Els escolans,
gran sort d’anar fent un treball en
juntament
amb el Prefecto, fan una
grup, que si es fa bé dona bons resul
táis, i aixo és el que salva tota la pregaría comuna abans d’anar a dor
“duresa” de l’horari, del fet d’estar mir. Aquesta, com la del mati, es fa
lora de casa, d’estudiar molt i de cada dia, porque l’Escolania es confi
gura com un centre de formacio hu
mohos renúncies».
Mentre la gent aplegada a l’església mana i cristiana. La pregaría és una
escolta i contempla els escolans, les pega molt important dins d’aquesta
Vespres s’acaben i si és diumenge els proposta de lbrmació global que
pares tornen cap a casa a l’espera del ofereix l’Escolania. Aixi dones, ser
diumenge vinent. Entre els pares i els cristiá és una de les característiques
germans deis diferents escolans es fonamentals de l’Escolania, tal com ho
creen unes relacions molt fortes. En corrobora el pare Ealcó, que diu que
Jordi Requesens afirma que «la relació «demanem que hi hagi un mínim de

fe, ja que seria una comédia portar
nois a cantar a l’església que fossin
positivament no creients».
Un cop han acabat la pregaría noc
turna, el dia s’acaba per ais escolans.
Tots pugen a la cambrada, que és l’habitació on dormen tots junts, i a tres
quarts de deu tanquen els llums.
Ningú no s’adorm immediatament,
tots reflexionen sobre el dia: un dia
pot ser millor i un altre pitjor, pero
sempre están satisfets perqué han
aconseguit el que, d’una manera per
sonal i voluntária, tots volien: ser
escolá de Montserrat. Enmig de somnis, companys, fe i estorbos, el esco
lans, que hi van entrar de nens i en
sortiran quan ja serán nois, aniran
creixent amb aquesta educació propia
montserratina que vol infondre els
valors, humans i cristians, de llibertat,
justicia i pau per a tothom.
Tot aquest petit món que és l’Es
colania es troncará el juliol, quan els
escolans aniran tot el mes cap a casa.
La majoria es retrobaran a l’agost,
pero els més grans ja no tornaran, i
l’any que ve entraran nens nous i així
perpetuaran aquesta institució que ja
té més de set-cents anys i que forma
part de la nostra historia.♦

LI.1BRERIES

Robafaves
EL SEGREST VOLUNTARI
per Jordi

Carrión

ntrar a can Robafaves de Mataré novetats. Avui és un d’aquells dies que
significa permetre conscientment sents la crida de la poesia. Consulto els
un segrest. La música ambiental, preus d’un parell de reculls de poemes
d’en Miquel Martí i Pol. Un lector óptic
els primers prestatges folrats de revistes,
els discos alineats, els primers taulells, els llegeix del codi de barres i me’ls
tot segresta amb subtil rapidesa. Un ha comunica mitjanqant una petita panta
deixat enrere la porta de vidre i camina lla. N’hi ha una bona colla, de lectors
tot recordant la darrera vegada que va óptics. La informatització de la llibreria
consentir que aquesta llibreria li ha estat una manera d’ampliar l’oferta
embruixés les mans i la mirada, quan, de informativa. Sota el brac tiñe la «Noticia
sobte, es troba fullejant un llibre, de llibres», una revisteta ben acolorida,
editada per Robafaves, que repassa les
deixant-lo, agafant-ne un altre.
Fa vint-i-tres anys que Robafaves darreres novetats editorials. Jo, pero, que
actúa com a epicentre de la cultura ma- entenc els llibres com a sinónim de roresmenca. Aquella cooperativa que va manticisme, m’estimo més preguntar a
aplegar un bon nombre de joves em- una de les joves llibreteres. Cadascú és
prenedors, que tenien en comú la passió ben lliure de triar la font d’informació.
Amb una veu de presentadora de
peí llibre, ha difós durant tot aquest
temps la cultura impresa des de la seva programa cultural, ella m’envia a uns
seu del carrer Nou. En les dues décades deis móduls centráis, tipus «góndola»,
i escaig d’existéncia ha rebut tots els que ara dediquen a la poesia d’arnor. No
guardons estatals que premien la pro- gaire lluny, a les escales, dos nens passen
moció del llibre; els darrers han estat el les pagines tridimensionals d’un llibre
de «Librero del año», que lliura la Fede- enorme. Riuen quan descobreixen aqueració de Gremis d’Editors d’Espanya en lles cases plenes de personatges o quan
el marc del Salón Internacional del Li accionen els mecanismes ocults que
bro, i la coneguda Creu de Sant Jordi, animen rítmicament la má d’una nena o
que concedeix la Generalitat de Catalu l’enlairament d’un avió. La secció in
nya. Reconeixements oficiáis a una idea fantil convida a participar en la lectura, a
que pot endevinar-se darrere de cada entrar en el país de meravella que és
lleixa, on s’amaga un esperit de difusió cada llibre. El nen més petit s’aixeca i en
del llibre, un esperit d’empresa que es busca un altre. L’altre continua amb
posa al servei del client i del mateix l’antic, sense deixar de sorprendre’s amb
cada página. Torno a la poesia. Trio Esti
llibre.
Miro alguns vídeos i la secció de mada Marta i unes canqons d’Auden
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traduides per Narcís Comadira. La llibretera em somriu uns metres més enllá,
mentre col-loca nous volums a l’espai
reservat al teatre. Decideixo continuar la
visita pels prestatges que han dedicat al
cinema i les altres belles arts. Una
fotografía de l’«Enterprise» em fa pensar
en una utópica llibreria del futur. Per un
moment, imagino Robafaves dins la fa
bulosa ñau de «StarTrek».
Mentre faig cua a la caixa, llegeixo la
lletra menuda d’un parell de cartellcts
de color te. El primer recorda que cada
dimecres té lloc a Robafaves l’hora del
conte, narracions d’arreu del món explicades peí Traginer de Contes. En Pep
Duran i la maleta emblemática, d’on
treu capses o barrets, rellotges o quadres, qualsevol objecte que il-lustri alió
que va una mica més enllá de les pa
raules. El segon cartellet anuncia una
tertúlia... Recordó aquella amb en Vicenq Villatoro, a propósit del seu exercici
com a escriptor del mes, ja fa més d'un
any, i els meus ulls no poden evitar un
salt automátic cap a un deis petits mó
duls dedicáis ais dietaris i ais calendaris.
Em resulta inevitable queixar-me, sense
veu, del pas del temps.
Em rescata de la nostálgia la veu d’en
Xavi Vilert, que aplaudeix la meva tria i
em descriu fugaqment el que sembla el
futur immediat de la llibreria. Hi annexionen el primer pis, dos-cents trenta
metres que acolliran, també, un petit
café, i preparen una ampliado de la sec
ció de llibres en llengües estrangeres, el
Robafaves Books, que ja fa alguns anys
que funciona a pocs metres del pare, al
mateix carrer Nou. El procés d’informatització continua, em diu amb un deis
d’orgull, i tot seguit em comenta que ca
da cop són més els editors del Principal
que utilitzen Robafaves com a termómetre de l’estat del vincle, imprescindible,
entre el públic i el feix de paper imprés.
Pagar i teñir ja a la má la bossa plena
de llibres inconscientment vol dir acomiadar-se. Encara et fas el ronsa amb un
últim cop d’ull ais discos o a les revistes.
Després obres la porta de vidre i tornes
al món, al soroll, ais cotxes. El segrest,
pero, no s’acaba. Tot just s’ajorna; ternporalment es congela. M’ho diu Martí i
Pol amb els mots justos des de la porta
da del llibre: «Mira’m els ulls. , Hi p°ts
llegir el retorn.»4
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DE TRASCANTÓ

Casanova

L’éxit que esclavitza

Opinió i consciencia

! any passat es va commemorar
el dos-cents aniversari de la
mort del cavaller de Seingalt, i
al nostre país ha passat sense pena
gloria. Ja que som en aquests recordatoris, també ha fet dos-cents
trenta anys de la seua visita a Va
lencia i a Barcelona. Concretament
aquell 1768 va ser un mal any per al
veneciá.
Casanova, quan va saber que Caries
¡II es disposava a repoblar Sierra Mo
rena, pensá que a la Corona d'Espanya
les coses li anirien bé, pero res més
lluny de la realitat. Va conéixer la presó
del Buen Retiro a Madrid i la torre de
la Ciutadella a Barcelona. La primera,
per tinenta d'armes i de llibres prohibits, i la segona, per un afer confús,
pero segons que sembla al darrere hi
havia la maquinació d'Ambrosio de
Funes VillapaIdo, comte de Riela i capitá general de Catalunya. L'assumpte s'iniciá quan Giacomo Casanova
va intimar a Valéncia amb Nina Bergonzi, una bailarina espectacular,
amant del comte de Riela, i, com
hom sap, qui juga amb foc acaba cremant-se. Tot ho podem llegir a l'extraordinária Histoire de ma vie.
El cavaller de Seingalt ha estat un
deis testimonis més excepcional de
la seua época i un deis autors més
llegits del segle XVIII. Va viatjar
durant més de cinquanta anys per tot
Europa: de Londres a Constantinoble
i de París a Sant Petersburg. Així, en
tre reís i cantants, cavallers doctes i
prostitutes, l'obra ens introdueix en
un univers que pocs autors de memóries descriuen amb tanta sagacitat i
també amb un punt de cinisme. Hi
destaca el carácter cosmopolita i les
seues relacions amb personatges
com Caterina II, Frederic de Prússia o
Rousseau o Benet XIV.
Roberto Gervaso, un especialista en
Casanova, comenta que els temes de
qué tracta «són incomptables: amor,
economía, política, diplomacia, filo
sofía, literatura, cabala. No hi ha
branca del saber en la qual no intervinga la seua ploma. Parla de tot i tot
ho jutja: condemna, absol, discuteix
amb la passió i la vivacitat d'un Voltaire». A partir de la fúgida especta
cular que Casanova fa de la presó
deis Ploms de Venécia, comenta la
seua fama internacional, augmen
tada per la vida aventurera. Es un
home vital, pie de recursos i de gran
enginy, que en tot moment sap alió
que li convé i alió que no li convé,
sense contradir, no obstant aixó, els
seus capricis i inclinacions. I en fou
coherent fins ais darrers moments.^

L

JOSEP BALLESTER

egons l'EGM (Estudio General
es del moment d'escriure
de Medios), la periodista cata
aquest article fins a la seva pulana Gemma Nierga, directora i
blicació, el cas Pinochet pot
presentadora d'un programa radioni
haver fet moltes tombarelles, pero e
fónic de la SER, «ha ganado la batalla joiós sotrac emocional és irreversi
de las ondas desbancando del pri ble. Hi ha un abans i un després de
mer puesto a Julia Otero» i el seu
les accions judicials (i polítiques) briprograma a l'emissora de l'ONCE. tániques i espanyoles, darrere de les
Tanmateix, la guanyadora no entra quals batega un sentiment geneen la pugna competitiva: diu que en ralitzat: contra barbarie, justicia.
fronta l'éxit amb «enorme pruden
Ha vencut la gent del carrer, ¡'anó
cia». Després de set anys d'exercir la
nima militáncia de base de la humaprofessió des de l'anonimat en pro nitat. El complex mecanisme de les
grames de matinada, primer en catalá
maquináries jurídiques no ha fet res
i després en castellá, «Parlar per par més que confirmar una evidéncia cla
lar», sola davant els oídors insomnes,
morosa. Pinochet havia esdevingut
imprevisibles en un diáleg a voltes un símbol de la impunitat i el cinis
conflictiu, que assumí amb professio- me, una ofensa constant, una burla.
nalitat, paciencia, humilitat, i una
Pero estem tan avesats a empassarcerta compassió per les persones annos burles de tots els calibres en
goixades, pertorbades per la solitud
nom de les inconfessables raons
o els desgavells anímics, que necessi- d'estat, que la detenció de Pinochet
taven parlar i ser escoltades, Gemma
ha fet esclatar una immensa alegría
Nierga assolí una experiencia de la
popular. Tanta, que els governs co
qual ningú no la felicita. L'any passat miencen a mirar les dictadures actives
acceptá el repte de substituir Xavier i jubilades amb els ulls d'una opinió
Sarda al capdavant de «La ventana»,
pública realment sensible ais drets
d'abast estatal. Inicia una nova sin humans.
gladura en la professió, a la mateixa
He escrit opinió pública amb reser
inora que Julia Otero, que dirigía, ves. Aquesta expressió está massa
amb notable éxit, les tardes a Onda
corrompuda, massa Hígada a conjun
Cero, amb 495.000 oídors registráis turas i a frivolitats. L'opinió pública és
per l'EGM, que ara n'atribueix 8.000 tan voluble com els mocadors que
més al programa de Gemma Nierga.
apareixen i desapareixen a la grada
El mérit de totes dues periodistes no d'un camp de fútbol segons les al
rau en la respectiva professionalitat, ternativos del marcador. En nom de
que les sitúa ais primers llocs del
la sagrada opinió pública s'ha jutjat
ránquing, sino en el fet de no con Clinton per un afer sexual i no per
siderarse rivals; l'una i l'altra són
haver distret l'estúpida opinió públi
conscients deis paranys col-locats a
ca bombardejant —equivocadales bambolines deis escenaris comument!— una fábrica de medicaments
nicatius, privats i institucionals, sotal Sudan. El cas Pinochet revela al
mesos a la llei deis mercats. Ara,
guna cosa més fonda i menys volátil
quan els «estudis d'audiéncia» li que l'opinió pública: un sentiment
atorguen 8.000 oídors més que «su íntim, una consciencia.
directa rival», en pujar al podi de
Parlem, dones, del triomf de la cons
guanyadora, com mana la litúrgia,
ciencia col-lectiva, un talp que a poc
Nierga adverteix que enfronta l'éxit a poc va minant les hipocresies de
amb «enorme prudencia», perqué no
l'anomenat ordre internacional. Quan
és un premi ais atribuís invocats, a la
Europa s'uneix en un mercat únic,
intel ligéncia i ais dots personáis,
quan estableix unes macroeconosino un premi al treball que ella esti mies de ferro i analitza les microecoma i valora, i afegeix que no está
nomies amb lupa, la gent cultiva uns
disposada a copsar seguidors a qual- valors que no cotitzen a les borses: el
sevol preu. I tanmateix és aquesta la
respecte ais drets humans, la protec¡dea aplicada a les televisions i publi- ció del medí ambient, la lluita contra
cacions dites «del cor», mogudes
les bosses de pobresa, la preocupado
exclusivament peí benefici, ni que si pels fluxos migratoris, la igualtat d'oguí amb operacions immorals. L'éxit portunitats, la diversitat cultural com
assolit per alguns famosos en aquest a patrimoni, l'eradicació de la pena
context esclavitza, perqué els fans de mort... El procés de Pinochet és
n'han concebut una imatge perfecta,
un sever toe d'atenció a la classe dirii la perfecció no existeix. I, tanma gent mundial: poden dominar l'opi
teix, tots aspirem a l'éxit.♦
nió pública, pero no les consciéncies.
Aquesta vegada hem guanyat. Que
serveixi de precedent.4
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RAMON SOLSONA

P REVISA

«Ressorgiment»; llunyania i respecte
x

s obvi que les publicacions ca
talanes decisives no es poden
fer ni a Buenos Aires ni a Nova
York, pero aquesta afirmació, tan
gica com contundent, no exclou que,
tant en una ciutat com en l’altra, a
causa del mateix taranná de la nostra
gent, s'hi hagin editat publicacions
periódiques singulars i notables. És
el cas, si més no peí que fa a la capi
tal argentina, de «Ressorgiment»,
revista de llarga vida i testimoniatge
persistent, per la qual, tot i la llunya
nia —fa més de vint-i-cinc anys que
va deixar de publicar-se—, són inevi
tables l'admiració i el respecte. No
cal dir que si la referencia a Buenos
Aires es basa en aquesta publicació
catalana editada a l'Argentina, la re
lativa a Nova York és la de la famosa
«Llumanera» (1874-1881), pero aques
ta, si més no en part, és tota una altra
historia.
No és difícil de concloure que tant
«Ressorgiment» com «La Llumanera
de Nova York» són dues capcaleres
singulars en la historia de la premsa
catalana, perqué impliquen una pre
sencia important a l'exterior que no
és conseqüéncia de la repressió a
l'interior. Són dues realitzacions fetes
lluny de casa com a acte d'afirmació i
naturalitat, pero no es tracta, en principi, deis refugis d'exiliats que va ge
nerar la guerra civil.
Respecte i admirado devem a totes
les persones que van fer possible
aquesta mena singular de publicaci
ons. En el cas de «Ressorgiment», els
devem de manera molt especial a
Hipólit Nadal i Mallol (1891-1978),
que, després d'haver-ne estat un deis
quatre fundadors, la va dirigir sempre perqué, com ell mateix va expli
car fa més de trenta anys a Albert
Manent en aqüestes pagines, deis
quatre fundadors, era «l'únic una mi
ca bregat en periodisme». De primer,
la revista es paqava amb les aportacions mensuals deis quatre fundadors i
setze benefactors més. Després, lógicament, «Ressorgiment» va buscar
subscripcions on podía trobar-les
(Catalunya, Argentina i altres pa'ísos
americans).
Nadal procedía del periodisme de
«La Nació», «L'Esquella de la Torratxa» i «La Campana de Gracia» i, en
comentar una nova vida a l'Argen
tina, va buscar substitutius. En va
trabar sobretot un a «Ressorgiment»,
publicació amb un tiratge superior
ais mil exemplars, pero sempre limitat, i amb una extensa difusió inter
nacional. Com altres publicacions de
l'exterior, ais moments difícils es va
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convertir en informadora eficac de la
realitat catalana: «Ressorgiment» va
destacar en aquest aspecte durant
les
ló dues dictaduras del segle. La seva
col-lecció és, per aixó, arxiu d'una
infinitat de veritats moltes vegades
ocultes pels manaires del moment.
La lectura actual de la col-lecció pot
donar una falsa ¡dea de normalitat,
perqué «Ressorgiment» no era —no
podia ser— una publicació normal,
pero exercia de portaveu arriscat
d'una realitat nacional llunyana. Amb
el suport material d'alguns catalans
instal-lats a l'Argentina i amb el, so
bretot afectiu, d'uns quants catalans
de Catalunya. Fa l'efecte, en realitat,
que l'únic que sempre ho va veure
ciar i no va vacil-lar mai, tot i les difi
cultáis, va ser Nadal mateix.
«Ressorgiment», amb números de
setze pagines de 315x235, va viure
períodes de presencia i d'eufória diferents i variats, pero la direcció op
timista de Nadal n'unifica la historia.
En una publicació de vida tan llarga,
la renovació adequada de subscriptors és tan important com difícil d'aconseguir, de manera que la revista
va sofrir pujades i davallades en el
context d'una gran discreció i una
continu’ítat ferma. Tan ferma que va
esdevenir una mena de miracle, per
qué, mentre tants noms ¡I lustres de
les publicacions de l'exterior desapareixien, la de Buenos Aires semblava invencible: només la van véncer
els vuitanta anys que Hipólit Nadal ja
havia superat el 1972.
El darrer número de «Ressorgi
ment» —el 677— va aparéixer datat
el desembre de 1972; el primer havia
sortit el mes d'agost de 1916, exac-
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tament, segons Nadal recordava
sempre, com una data fonamental de
la seva vida, el 16 d'agost. Val la pena
de remarcar que sis-cents setanta-set
és exactament el nombre de mesos
que va de l'agost de 1916 al desem
bre de 1972, és a dir, cinquanta-sis
anys complets, que són sis-cents
setanta-dos mesos, i els cinc de 1916
en qué es va publicar.
La col-lecció completa de «Ressor
giment» («Resurgimiento», entre co
metes i amb un tipus molt més petit,
n'era el subtítol) es pot consultar a la
Biblioteca Nacional de Catalunya i a
la Municipal del Port de la Selva. A la
Casa de l'Ardiaca de l'lnstitut Mu
nicipal de Barcelona, al Centre d'Estudis Histories Internacionals de la
Universitat de Barcelona i a la Bi
blioteca deis Estudis d'História Contemporánia de la Fundació Figueras
hi ha mostres molt importants d'aquesta singular publicació. La con
sulta, ateses la durada excepcional i
les variacions inevitables que com
porta, no és fácil, pero compta amb
el valuós ajut d'un índex de matéries.
La col-lecció de «Ressorgiment» es
tá més dominada per l'afirmació que
per la nostálgia. És historia i és lite
ratura, pero, també, política. Amb
tons radicáis, pero sempre amb civisme. Nadal hi desenvolupa una figura
de polemista destacat, pero les
portes de la revista hi palesen generositat i obertura. Técnicament, com
gairebé totes les publicacions «sin
gulars», aquesta és de considerado
difícil, com passa amb totes les
plantes que no creixen en el medí
normal, i no al-ludeixo només a l'aspecte geográfic, ja que la singularitat
va molt més enllá i afecta lectors, collaboradors, relacions económiques,
distribució i mil coses i situacions més.
Feta aquesta precisió, és inevitable
d'assenyalar com a factor dominant la
mateixa singularitat, que, en el cas de
«Ressorgiment», va generar riqueses i
servéis indubtables.
La llista de col-laboradors de «Ressor
giment» és llarga i important. I, tambe,
variada en més d'un aspecte. És,
realitat, una galería immensa d'adhesions fetes, de manera inseparable, 3
la publicació i a la figura del protago
nista més important i decisiu.
Més d'un quart de segle després de
la desaparició de la revista, es tracta
d'un d'aquells fets extraordinaris de
mitificado fácil, d'una mitificado que:
en aquest cas, no genera injusticia nl
desordre. És, sobretot, una mitificad0
que, quan t'hi acostes, no decep-^
JOSEP FAULl

TUB D’ASSAIG

Un hel-lenista de ment oberta
l postfaci d'EIs nostres avant- nova época. Així, Jean Tisseur escripassats, Italo Calvino afirmava via que el maquinisme transformava
que «El mérit estar a ser fa- el món «I, en aquest temps, caileu,
/ vosaltres, els profetes, els
bulós quan parlem del proletariatpoetes,
i
endevins! / No heu entés res
de fets diversos de crónica negra,
mentre que ser-ho parlant de castells d'aquestes conquestes / asseguts en
i cignes no té cap gracia». Jacques els pendents deis barranes», per
Lacarriére ha aplicat un raonament acabar cridant: «O, poetes, alceu els
ulls!» I alguns altres que eren més
semblant a l'escriptura en general i
ha dit que «és més difícil, més arris- crítics o temorosos de la máquina,
cat de descriure una refinería o un com Alfred de Vigny, no deixaven de
supermercat que la tardor a Colo manifestar que, sense saber si tot
rado o els santuaris de Delfos, que alió era bo, «és bell» i que «un món
tenen un públic lector adquirit a la tot nou es forja amb aquesta flama».
Tornant a Lacarriére, ell sap de les
bestreta».
Lacarriére és un reconegut hel-lenis- limitacions que algunes técniques
imposen ais creadors. Així, es pre
ta francés i també poeta. Ha pres el
repte de fer proses observant no pas gunta quina novel-la, a l'estil de La
les postes de sol ni les parelles béte humaine, podria fer Zola si en
d'enamorats, ni tan sois algunes ges comptes deis trens de vapor hagués
tes épiques deis nostres avantpassats. tingut el TGV. Ni tan sois s'imagina
Ha volgut fer literatura descrivint novel-les policíaques a l'estil d'Arefineries de petroli i vaixells petro- gatha Christie, perqué al TGV «ja no
hi trobarem aquesta atmosfera tanliers, aeroports i supermercats, grues i
cementiris d'automóbils, laboratoris cada, aquests compartiments íntims
de física i de química, ones hertzia- ni aquest ambient de luxe que en
nes i observacions astrofísiques. Ho gendra i acull el crim». I afegeix que
ha aplegat tot a Ce bel et nouvel el TGV «és un tren sense passions
aujourd'hui. Potser el resultat no és perqué no té passat. Els fantasmes
reeixit del tot, potser en molts mo- no hi tenen lloc».
Pero, com hem dit, Lacarriére és
ments hi manca un treball més
acurat, més imaginació, un llen- hel-lenista i ha publicat diversos i
guatge més ríe, més sensible. Pero coneguts llibres sobre aquest tema.
sens dubte hi ha alguns textos No desaprofita l'ocasió de lligar pas
memorables, com ara els que dedica sat i present i per aixó al capítol
al laboratori europeu de física de dedicat ais clons assenyala que
partícules, on «un guéiser lil-lipu- aquest seria, potser, el somni secret
tenc» fa néixer a cada instant mate de Narcís. Si ja s'havia fascinat amb la
ria, o les imatges internes del eos seva imatge emmirallada a l'aigua de
huma que ens ofereixen els nous l'estany, amb el clon podria «con
templar no ja el seu doble il-lusori,
aparells de diagnóstic médic.
Lacarriére es pregunta qué haurien sempre fugaq, sino el seu doble real,
pensat Nerval, Rimbaud o Baudelaire el seu sosia vertader, auténtic i
si haguessin vist els dipósits i els la permanent».
I els seus records d'infantesa sobre
berintos tubs il-luminats d'una refi
nería de nit. Lacarriére pren el repte i el cinema el porten a comparar-lo al
ens descriu «Una refinería: la nit: ciu- mite de la caverna de Plato: «Quan
tat oriental amb els seus minarets d'adolescent he entés el que havia
il-luminats, navili en festa sobre ones percebut, sentit sobre la pantalla de
aturades, rusc d'abelles fosfores- les cavernes obscures on els homes
cents..., així hom pot imaginar-la si s'ajuntaven en el cuite de la il-lusió:
que aquesta il-lusió precisament
s'hi troba a una certa distancia».
L'exercici és nou en els obiectes, quan és vista, rebuda peí fervor d'u
pero no en els objectius. Ja al segle na gernació en tenebres, és més verXIX, el segle de les meravelles téc tadera que la veritat.»
Hi pot haver qui trobi aquests
niques, molts poetes i altres literats
textos
massa rebuscáis, poc consisvan voler plasmar les seves impressions sobre la máquina o l'electricitat. tents, amb poca forca o fluixos de
llenguatge. No és pas el valor literari
Alg uns s'hi oposaven ferotgement i,
tanmateix, les aprofitaven per com real alió que n'apreciem —tot i que
pondré sonets. D'altres les mag- alguns en tenen forca—, sino el fet
nificaven i deixaven de banda qualse- que un poeta, un hel-lenista i, per
tant, una persona imbuida de cultura
vol possible crítica o recanca.
N'hi havia que, juntament amb el clássica, aixequi la vista cap a les
seu discutible entusiasme peí ma- realitzacions técniques i es dediqui a
literaturitzar el Sputnik o el Big Bang.
quinisme, manifestaven, amb raó, la
Lacarriére no és el primer i no
crítica ais literats que ignoraven la
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s'acosta a la bellesa i la poténcia de I
textos de Pessoa o de Queneau. I
Pero si més no mostra una ment j
oberta i una sensibilitat per les coses |
del seu temps.
No tothom té aquesta sensibilitat ni ¡
la visió ámplia. Hem parlat al principi |
d'ltalo Calvino, a qui captiva un deis í
llibres del químic i escriptor Primo I
Levi, El sistema periódic, recentment
publicat en catalá. Un recull de tex
tos bells i profunds, que, malauradament, semblen haver deixat una |
empremta negativa en algún crític.
Així ho deia un d'aquests fa uns
mesos. A més d'un judió tan arriscat j
com que «és del tot inversemblant I
que una novel-la que parli només de
maquines arribi a ser una gran no
vel-la» —i qué passa si parla només
d'art i artistes?—, mostra poc conei- I
xement d'alló que ha llegit. S'entesta \
a dir novel-la al Ilibre de Levi. També
es queixa que al llibre «hi predomina
—-ai las!— la pura química».
Es difícil d'entendre com un lector
atent pot veure en el llibre una rastellera de formulacions de manual —i
qué passaria si fos una rastellera de |
noms d'artistes i obres d'art? Aixó
demostra que fins i tot prestigiosos
catedrátics i crítics poden fer lectures
superficials i arribar a les conclusions j
que ja tenien abans de comenqar a
llegir —i que deuen teñir des de fa
molt anys.
El crític també és signant del ma- ;
nifest del Foro Babel i em pregunto si ’
la falta de sensibilitat per la ciéncia o
per la nostra llengua no són dues
expressions diferents de pensament '■
poc obert. Al marge d'aixó, hi ha qui |
es cansa de la literatura si té referents científics, al marge de la seva
qualitat i en nom de la «dimensió
universal de la novel-la». I hi ha
hel-lenistes que uneixen Plato i el
cinema i Narcís i la biología mo
lecular. Lacarriére segueix, amb més
encert o menys, les petjades d'autors |
molt diversos, entre els quals hi ha el
mateix Italo Calvino. Que sabia veure
la bellesa de llibres on altres no hi
veuen sino formules i noms que, per
cert, procedeixen en gran part del
grec.-^

XAVIER DURAN

El regne sobre el mar
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Baltasar Porcel

El text que publiquem és el del parlament que va
pronunciar Baltasar Porcel com a pregó per a la Festa de
l'Estendard, a Palma, el 30 de desembre de 1998.
Vull dir amb tot aixó que hi ha la
l 31 de desembre de l’any 1229
el Rei En Jaume va entrar vic- Historia gran i objectiva i hi ha la His
toriós a Medina Mayurca, Ciu- toria vivificada en cadascú. El meu Rei
En Jaume és el del 7 de setembre i el
tat de Mallorca. Pero el 7 de setembre
d’aquell mateix 1229 ja havia arribat a d’un any més tard: entremig ell va
un altre punt de Pilla, després de sofrir conquerir Mallorca, pero amb aqües
les seves naus una tempesta en tes dues dates em va conquerir a mi
prendre la mar ampia un cop hagué set-cents anys més tard.
Pero, per qué va conquerir Jaume I
salpat de Salou, a la costa catalana: va
arribar al Port de la Palomera, com en Mallorca? Hi ha dues respostes imdeien llavors i en deim avui Sant Telm, mediates i sens dubte certes, Puna
la platja de davant l’illot del Pantaleu i económica i l’altra política: els merPilla de la Dragonera, on va teñir el caders catalans creien que es tractava
primer contacte i la primera baratía d’un bon territori peí qual eixamplarse i les raons polítiques demanaven
amb els moros insulars.
Vull dir amb aixó que la gesta que una acció expansiva, la Corona d’Araara commemoram no constitueix per a gó ja era un Estat fort, alhora que en
mi únicament una efeméride histórica, tot plegat s’hi mesclava la piratería
sino més encara un fet personal, un es- musulmana insular que castigava les
deveniment constitucional lligat a la me- naus i les costes catalanes i Phavien
va persona: jo som d’Andratx i la meva d’aturar.
No obstant aixó, hi ha un altre
familia ha tingut sempre una finca a
Sant Telm, des de la qual es veuen el motiu més vast i transcendent. Jaume
Pantaleu i la Dragonera. Quan de petit I ja diu a la seva Crónica que era
sentía contar les heroicitats del Rei «l’únic Rei d’Espanya que tenia un
sabia que havien tingut lloc a casa me regne sobre el mar». Sobre la mar Meva, que el Rei era sens dubte algú de diterránia: el Rei era conscient d’una
nosaltres, de la gent que ens havia realitat i un joc geoestratégics que
precedit i de la memoria de la qual havien de marcar la conca sencera de
anaven plenes les llargues converses la Mediterránia occidental durant
deis vells al costat del foc mentre fora molt temps; en realitat ho van fet
bufava el vent, en aquelles eternitzades durant gairebé tres-cents anys.
En aquell moment, l’economia i b
nits d’hivern de la postguerra civil,
tota la familia només il-luminada per societat europees es trobaven en la piela resplendor de les ñames, perqué al nitud del seu impuls de represa a partir
camp profund, devora la mar deserta, de posem el segle X. Els temps obscurs
a Sant Telm, no hi arribava la llum medievals havien comenqat a frenar b
seva tancada trajectória a partir de
eléctrica...
I dic literalment nostre o meu per Carlemany, que planta cara a l’islam i
qué quan l’any següent, el 1230, el Rei reforja la cristiandat occidental enEn Jaume va salpar de Mallorca cap a front de Pimperi ortodox bizantiCatalunya, va venir a embarcar-se pre- Precisament Bizanci havia ocupat sen
cisament a Sant Telm el dia 28 d’oc- se gaire atenció les liles Balears abans
tubre, va caminar precisament peí de Parrillada musulma-na. En temps
camí de casa meva, entre els mateixos del Rei En Jaume ja hi havia hagut les
Croades, les rcpúbliques mercantib
ametllers i murtreres per on camin jo
cada dia quan sóc a Mallorca, va com Genova o Venécia navegaven vent
sobresaltar i va admirar els mateixos en popa, els monestirs havien estable!t
una gran xarxa cultural i agrícola.••
ocells i els mateixos moixos. El Rei,
Catalunya o la Corona d’Aragó teque era un home jove, alt, valent, esnien, d’acord amb la tradició, dues
burbat, sensual...
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possibilitats expansives: més enllá deis
Pirineus per ierres occitanes o Penín
sula Ibérica endins. Pero en el primer
cas topava amb els francesos i en el segon amb Castella. Quedava lliure el
nou camp, el de les ones i el cel, el de
les ierres llunyanes: la Mediterránia.
La geoestratégia de ierra endins que
dava per a la major part de paisos
relegada a la situació ja coneguda, establerta. La novetat, el futur, l’aventura, la riquesa, al segle XIII arribaven
o s’enfonsaven pels camins del mar.
I anam alerta, molt alerta: aixó passava també a l’altre costat de la mar, al
Mediterrani Sud, a l’Est, on una serie
de pobles avanqaven o reculaven llegint el sagrat llibre de l’Alcorá, pero
també ja ho havien de fer majorment a
través de la nova lógica del mar perqué
el comery, la navegació, el joc de po
der havien eixamplat igualment el seu
camp d’acció.
La Corona d’Aragó va constituir-se
aixi, a partir de Mallorca, en una xarxa
gairebé imperial que des de Catalunya
va anar saltant per tot el Mediterrani
occidental, comenpant com dic per les
Ules Balears, passant per Sardenya i
Sicilia, arribant a Nápols, i creant a la
ti, en temps de Ferran el Católic, una se
rie de bases nord-africanes, una d’elles
encara subsistent, Melilla.
Deixant ara a banda els aspectes
purament polítics, qué significava aixó
en el sentit antropológic de la Histo
ria? Idó un mapa de pluriculturalitat, o
siguí, pobles diversos amb les seves
cultures, llengües, religions, els seus
costums, i un mapa també d’interculturalitat, o siguí una mésela de tot
aquest gran magma huma, ideológic i
moral. A Mallorca en tenim exemples
ben notoris: en temps del Rei En
Jaume, Ramón Llull escrivia en catalá,
en llatí i en árab, alhora que viatjava
per tota la Mediterránia amb les seves
cabóries apostóliques; al segle següent, Anselm Turmeda era un fraret
francisca que va apostatar i que a
Tunis va abracar l’islam, i es convertí
en una especie de santo, mentre
escrivia en catalá i en árab.
La situació era que tothom anava
amunt i avall, la situació era que tot
hom era qui era pero que ho era també
en relació amb els altres, l’Altre existia
tant com un mateix. No hem d’oblidar
que al segle XIV Palma constituía un
gran port de la Mediterránia, per la
seva posició clau en el sector més occi
dental d’aquesta mar: hi arribaven les
naus peninsulars, les del Nord d’Eu

ropa a través de Gibraltar, les magribines, les que provenien de la Provenga,
les italianes, les del Llevant carregades
de sedes i especies... I Palma era també,
per desgrácia pero obeint a la cruel
óptica de l’época, un profitós mercat
d’esclaus. Els navegants en deien de
Porto Pi un cap de Creus: s’hi trobaven
totes les banderes del mar.
O sigui, que existia una lógica de la
xarxa, de la intercomunicado: el «regne sobre el mar» i al costat d’altres regnes. Arquitectura aquesta que va
abismar-se al segle XVI amb l’enfrontament deis dos grans gegants que
s’havien anat formant: l’Imperi espanyol i l’Imperi otomá. El primer
tenia sota la mateixa Corona de Caries
V i de Felip II la Península Ibérica, els
Paisos Baixos, Austria, una part de la
península italiana, etcétera, a més de
les noves terres transoceániques, men
tre que l’Imperi otomá s’havia apoderat de gairebé tot l’Imperi bizantí
amb Mehmed el Conqueridor i sota
Solimá el Magnífic dominava una fan
tástica Mitjá Lluna que anava des de
gairebé el Marroc, girava per Egipte i
Palestina, s’enfilava pels Balcans fins
atacar Viena, alhora que, per Orient,
aquella fantástica taca d’oli de l’islam
semblava no teñir límits.
S’havia acabat la situació d’interculturalitat, d’espai a la vegada comú i
parcel-lat, per a caure en un immens
panorama dominat per dos blocs gegantins. Podríem dir que es tractava
d’una situació com la d’Europa d’aquest segle XX, en el temps de les
dues grans divisions: la de la separació
democrática i totalitária, la de les guer
ras calenta i freda.
En relació amb Mallorca a la Me
diterránia, aquesta nova situació del
segle XVI ens va convertir en simple
agregat de la Corona espanyola i en
enemic de l’Imperi otomá, com ens ho
recorden dos fets cabdals: la piratería
nord-africana que vam anar sofrint
fins a principis del segle XIX i els
grans atacs de la flota otomana sobre
Menorca aquell mateix segle XVI.
Pero tot aixó ha tornat a canviar.
Precisament avui ens trobam en una
situació que, malgrat esser tan diferent, resultar com l’anterior al segle
XVI, com la que s’iniciava amb el Rei
En Jaume: un espai d’interculturalitat,
una xarxa de mútues inderdependéncies. I aixó és enormement fácil de dir
a Mallorca i les Balears, que devem
esser el má-xim punt d’atracció inter
nacional mediterrani.

No obstant aixó, ens adonam d’a
questa nova situació? No vull dir deis
fets, perqué els vivim i els coneixem en
la seva magnitud; prova d’aixó, n’és
l’economia insular, el mercat laboral,
l’expansió hotelera a diversos llocs del
planeta, etcétera. Malgrat que el sentit
de tot aixó potser encara no l’hem fet
completament nostre. Al segle XIII hi
devia haver també mallorquins que no
havien comprés el sentit deis temps
que comenqaven, i imaginaven, com
tants segles han imaginat també tants
mallorquins més fins avui mateix: que
Pilla és només la Roqueta, una roca
doméstica i afilada. Pero les Balears
tornam a esser com aquell cap de
Creus de la baixa edat mitjana.
La gent ve per una série de pai
satges naturals i d’instal-lacions hote
leras, d’acord. Pero ve grácies que els
mitjans de comunicació i de transport,
la tecnología, han esborrat absolutament les fronteras. I aixó s’ha traduít
formalment en la Unió Europea, una
aglutinació no sois política, sino que a
partir de demá ja haurá entrat en la
seva extraordinária era de l’euro, una
moneda única per a arribar a un sol
mercat. Al mateix temps que amb els
satél-lits que tenim damunt nosaltres
podem comunicar telefónicament al
minut amb qualsevol banda del món i
rebre’n imatges televisives.
O sigui, que Mallorca ja no és la
Mallorca de fa mig segle, sino una illa
céntrica del Mediterrani i un sector
avanqat de la frontera sud de la Unió
Europea. I aixó, a més, qué vol dir?
Tornam a mirar el mapa, la Medi
terránia: estam a la mateixa distáncia
de la costa africana que de la costa
catalana. I el Magrib, malgrat els seus
problemes, que en alguns casos són
terribles drames, té al davant un futur
clarament marcat que és, seguint-nos
a distáncia, el nostre: convertir-se en
societats obertes, en pau, abocades a la
cooperació mutua i exterior.
Parlar del Magrib només en relació
amb els drames que hi pugui haver a
Algéria o a les pateres que travessen
l’estret de Gibraltar equival a falsificar
cegament la realitat. Primer, perqué la
Historia és un procés i no una situació
estática: a Mallorca, durant la guerra
civil, es matava per les mateixes raons
ideológiques i socials que avui es mata
a Algéria. I nosaltres abans del turisme
patíem tanta miséria com en puguin
patir els pagesos de qualsevol país magribi. Si miram com estaven ells cinquanta anys enrere i com están avui,
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veurem que també han avanqat. O si
guí que anam tots peí mateix camí, en
el qual un día del segle XXI ens trobarem.
I tornam en aquella accepció per
sonal de la Historia, viure com a pro
pia i subjectiva la Historia gran i
col-lectiva. Quan vaig publicar les nie
ves primeres novel-les —Solnegre, La
llima i el Cala Llamp, Els argollan
tes...—, el turisme i el nostre temps
intercomunicat i interrelacionat només s’iniciaven i eren molts els qui en
desconfiaven, pero jo tenia el Sant
Telrn del Rci En Jaume allí davant
meu i tot el dia, hi tenia la mar ampia,
sentía davant l’horitzó infinit les
histories deis meus padrins i del meu
pare, emigrants a Cuba, contrabandistes a Tánger, mariners de port en
port... Així, en aquelles novel-íes la
mar i el viatge, el Mediterrani, la imatge i la térra de l’Altre, ja hi constituien
un eix, com ha continuat succeint en
tota la meva novel-lística.
I torn a dir alerta: amb aquesta
análisi no arrib a la conclusió que fins
ara estiguéssem equivocáis i que a par
tir d’avui flotam dins una etapa de ple
nitud. Parlo de canvis, i per tant de
mutilacions i de noves realitats. Sabem
que amb la intercomunicació del món
d’avui, amb la Unió Europea, amb el
turisme, també hem patit i patirem en
cara més una série de tensions que
poden ser trágiques per a la identitat
mallorquína, siguí la manera d’esser o
sigui la llengua.
Pero pensar que podem aturar els
processos o que no els podem controlar
constitueix un altre error colossal: el Rei
En Jaume va crear aquell «regne sobre el
mar» obeint a una nova geoestratégica.
Qui ens impedeix avui pensar i actuar
amb la mateixa energía i la mateixa
intel-ligéncia? Si volem que el futur si
gui també nostre, també l’hem d’edificar nosaitres. Repetesc: els processos
mai no s’acaben, cada nova situació si
és viva no tanca res, sino que n’obri
una altra.
Mallorca, Balears, hem d’actuar
amb mentalitat transfronterera, com
part dinámica d’un tot, cosa que de
cap manera no es contradiu amb la seva personalitat de nació antiga i visceralment forta, sino al contrari: les
identitats més caracteritzades poden
servir per a actuar amb molta més
seguretat en els espais concurrencials
comuns.
Un pensador i socióleg deis influents a l’Europa d’avui, Edgar Mo-

rin, va plantejar precisament aquest
tema al seu llibre La metamorfosi de
Plozevet. Comuna a Franca. Fa pocs
dies en parlávem amb ell i a SantTelm:
no hi ha contradicció, si no es vol o no
s’está acabat, entre nacional i
internacional. I el mateix que Morin és
el que ja cantava Joan Alcover a «La
Balanguera»:
«Girant bullada cap enrera / guaita
les ombres de l’avior / i de la nova
primavera / sap on s’amaga la llavor. /
Sap que la soca més s’enfila / com més
endins pot arrelar.»
Alcover, ja molt interessat a la seva
época en el fenomen turístic que aleshores s’inaugurava i que anomenaven
«industria de forasters». No hem de
llegir només a l’Internet, sino també i
potser encara més els milions de linies
de la vella mar nostra que a cada
instant es tan i es destan.
Som a Mallorca, sí, pero insistiré :
fins allá on sigui que som més encara
en aquell «regne sobre el mar» del Rei
En Jaume. En el seu procés viu que
mai no acabará, com plasmava en un
poema subtil un altre escriptor de fa
cent anys, Miquel deis Sants Oliven el
qual escrivia i jo ho cree:
«La lluna d’argent / mostra els llargs
camins i que es van estenent / pels
camps mallorquins, // com desig del
cor / que no té aturai, / vers un lluinet »
d’or / que no arriba mai.»<

Manuel Balasch
LA FLAIRE ACIENQADA DEL MÓN CLÁSSIC
per

Miquel-Lluís Muntané

ossén Manuel Balasch va néixer a Cornelia de Llobregat l'any 1925. Després de cursar
estudis de Filosofía i Lletres a la Universitat de Barcelona, va ingressar al Seminari a
l'edat de vint-i-cinc anys. D'aleshores en^á, la seva ha estat una vida completament
marcada peí lliurament fecund a les tres grans línies de la seva activitat: el sacerdoci, l'es
de les cultures grega i llatina i la docencia. Tres línies, tanmateix, que ell ha sabut sempre
sintetitzar harmónicament en el gresol d'una vocació de servei no per discreta menys
apassionada. Autor de nombroses traduccions, ha escrit també poesia —ben recentment ha
aparegut el seu poemari Uelegia transparent— i ha col-laborat activament al llarg de gairebé
quatre décades a les tasques de la Fundació Bernat Metge. Avui, tot just jubilat de la seva
labor universitaria, mossén Balasch ens rep al seu petit despatx parroquial, encarat a una
placeta assolellada i tranquil-la, per fer-nos partícips de les seves impressions sobre
l'ensenyament, la cultura, la religió i el país, amb la seva ponderació proverbial, pero sense
eludir cap deis temes.
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—Com us vau comentar a ¡nteressar per la religió i per la cultura
clássica?

—Teniu la sensació que está en declivi l'interés per les Mengües
clássiques?

—Jo vaig aprendre la primera declinació llatina a dotze anys, i amb
quinze la primera grega; aleshores vaig
decidir de manera irreversible que
m’havia de dedicar al llati i al grec. I
en aquella época jo encara no pensava
en absolut d’entrar al seminari, on
vaig entrar quan tenia vint-i-cinc anys.
Abans no hi havia pensat, tot i que,
aixó sí, vivia en una familia profundament cristiana. De fet, el meu pare
era molt bon cristiá i per aix¿> durant
la guerra ho va passar ben malament;
si no el van assassinar, en podem
donar grácies a Déu.

—Bé, haig de fer una distinció. Jo
diria que el llati ja no ho está, pero sí
que la llei Villar Palasí, de l’any 1970,
va ser la primera clatellada forta que
van rebre les humanitats clássiques al
batxillerat. I des d’aleshores hi ha hagut una lluita constant contra la prepoténcia de polítics que no valoren o
valoren molt poc les humanitats clás
siques. I aquesta és una lluita cons
tant. Jo ara ja m’hc jubilat de la uni
versitat i ho vise des de fora, pero de
tota manera molt trist. L’home occi
dental és una amalgama de metafísica
grega, de dret roma i d’especulació
teológica cristiana. I nosaltres som
aixó. Per tant, jo no dic pas que tothom hagi de saber el grec, peró sí que

—I, durant tots aquests anys que
heu passat a la universitat, com heu
vist l'alumnat, el jovent?

—Tot ha canviat molt. Jo encara
vaig viure aquella universitat falangista
en qué havies de ser del Frente de
Juventudes i del Sindicato Español
Universitario. Tot aixó ho vaig patir i
me’n vaig escapolir tant com vaig po
der, pero algunes coses no les vaig
poder evitar; per exemple, ser membre
del SEU, perqué, si no, no m’hauria
Pogut matricular. Peí que fa ais joves,
haig de dir que jo he tractat nomcs
joves que, d’alguna manera, estudien.
Ul món obrer no el conec, o el conec

per sobre. I diria que s’ha fet una derivació cap a una idea de llibertat en el
més bon sentit de la paraula. S’ha
preuat la cultura com no s’havia fet
abans, i sense condicionaments. Que és
el que em sembla que ha de ser
l’auténtica llibertat.

«L'home occidental
és una amalgama de
metafísica grega, de
dret roma i
d'especulació
teológica cristiana.»

la societat hauria de teñir una quantitat suficient d’especialistes en grec
perqué de la massa d’estudiants en
j surtin sempre uns quants que assegurin el conreu de la cultura i la llengua
¡ gregues en profunditat. I és aixó el que
| está en perill.
—Hi ha deixebles que hagin seguit
una mica els vostres passos, que ha
gin reeixit en aquesta especialitat?

— Bé, potser no a primera línia, peI ró sí que tiñe alumnes que ho han
i seguit. Aixó ho intento per mitja de la
j Fundació Bernat Metge, de la qual ja
fa prop de quaranta anys que sóc directiu. Es la meva segona gran activitat. Llavors jo procuro, si a la univer
sitat he vist que hi ha persones que ho
poden fer molt bé, que treballin per a
la Bernat Metge, que és una gran ins' titució del país que devem només a la
munificéncia i a la generositat del
senvor Cambó i de la familia Guardans Cambó. El que fa la Bernat Met
ge és conservar l’estudi deis clássics.
D’aquí a pocs mesos celebrem els
i setanta-cinc anys de la Fundació, per
qué es va constituir l’any 1922, i el
1923 va publicar el primer volum.
—Els polítics s'haurien d'interessar
més per la cultura, o ja va bé que
política i cultura siguin camps sepa
ráis i que els polítics no s'hi immisceixin?

—Bé, jo diría que els polítics s’han
i d’implicar en la cultura. De fet, jo no
j negó que s’hi interessin, pero des del
punt de vista de les humanitats clássiques són molt oportunistes. Peí que
fa ais ajuts, jo diría que la política de
l’administració és bastant generosa, si
més no peí que fa a la Universitat Auj tónoma, que és on jo he fet les clasI ses.
—Qué representa per a vós aquest
poemari, L'elegia transparent, que
acabeu de publicar?

¡
j
j
j

—Es pot dir que és un compendi de
la meva vida de sacerdot, perqué jo haig
de dir que, per damunt de tot, sóc sacerdot. En la meva dedicació sacerdotal
sintetitzo tot el que faig. Formalment, el
llibre está escrit a base de dístics elegíacs, que és una métrica essencialment grega, per la qual cosa també és
una mena d’homenatge que faig a la
cultura de Grécia.
—Quina opinió us mereix la litera
tura catalana actual?

—Haig de reconéixer que els escriptors actuáis els conec poc, per la qual
cosa em sembla que no puc opinar. Els
meus escriptors ja són tots morts: els
poetes Riba, Sagarra, Carner i Pere
Quart; els prosistes Ruyra, Gaziel i Pía,
i mossén Cinto Verdaguer tant en prosa
com en poesia. Amb Josep Pía ens vam
conéixer, encara que superficialment,
pero ell, amb els seus llibres, va ser el
meu gran mestre de prosa. Per cert, a
en Pía em sembla que en vida no se li
va fer tota la justicia que es mereixia,
perqué Josep Pía es pot dir que és l’entranya de Catalunya, ens ajuda a entendre aquest país.
—Creieu que hi ha una seculariza
do de la societat, que la gent perd
gradualment el referent religiós?

fecte amor, el de Déu envers els homes. Vegeu el vostre amor com una
projecció de l’amor de Déu sobre les
vostres vides, aquesta és una idea que
repeteixo molt ais promesos.
—Com analitzeu el moment actual
de l'Església?

—A mi em sembla que hi ha dues
menes d’Església: la formada per
aquells que elogien tot el que fa i ho
fan per la forma, és a dir, que peí fet
de ser católics es creuen obligats a elo
giar sense crítica tot el que fa l’Església; després hi ha l’altre grup de gent,
católics també, pero que, perqué es
creuen d’esquerres o el que sigui, se
senten amb l’obligació de criticar tot
el que fa l’Església. Són dos blocs molt
clars i oposats. D’altra banda, l’Església actualment té equivocacions
grosses, i una n’és el nunci a Madrid,
que és una persona ignorant i, a més,
influenciada contra Catalunya. Tot el
problema de la Franja de Ponent i del
Museu Diocesá de Lleida, amb un
altre nunci a Madrid no hauria passat.

—Si, jo diria que és un fet cultural,
malauradament. Que, en les esferes
del pensament superior cultural del
pais i potser d’Europa, Déu és un
referent com més va més llunyá, i aixó
ho reflecteix la societat. I ho veig en
moltes famílies, que la generació gran,
els avis, eren cristians fervents i conseqüents, després els filis d’aquests ja —De l'organització d'una Església
están en un terreny més incert, i la catalana, en forma d'una Confe
tercera generació ha deixat d’anar a rencia Episcopal, en seríeu partidal’església. Jo aixó ho noto i em fa patir, ri?
—Fóra molt desitjable, pero sense
si. Pero també em feia patir el Déu
que aixó represencom a referent que
tés cap exclusió de
jo vaig viure d’inles altres Esglésies
fant, perqué alesho«Jo diría que els
espanyoles. Jo sem
res de Déu només
pre
dic que a nn no
ens deien que castipolítics s'han
em molesta gens
gava i ens amenazaque al meu passad'implicar en la
ven amb l’infern.
port hi digui «espaEls primers anys
d’en Franco, ens cultura. No negó que nyol», sempre que
em deixin ser catafeien anar a missa
s'hi interessin, perd
lá, mentre no em
marcant el pas peí
des del punt de vista posin cap trava en
carrer, la religió visles meves activitats
cuda d’aquella ma
de
les
humanitats
a favor de Catalu
nera era una cosa
nya.
Jo he traduft
esgarrifosa. Déu ha
clássiques són molt
molt
del grec i del
de ser vist de ma
oportunistes.»
llatí,
la
majoria de
nera clara i exacta i
coses en catalá, pe'
hem d’entendre que
ró alguna també en
per damunt de tot
castellá. 1, al serniDéu és amor, així
nari de filología
ho diu sant Joan,
«Deus caritas est» I amor vol dir clássica de la universitat civil de Sa
donar-se del tot sense demanar cap lamanca, els dec molt. D’allá em van
contrapartida. I quan l’amor es viu demanar que traduis Heródot al cas
d’aquesta manera, és cristiá, encara tellá i, com que hem de ser agraíts, n°
que la referéncia explícita no sigui m’hi vaig negar. I he traduít tot HeDéu. Ara, jo haig de dir que la práctica ródot al castellá. Peí que fa a l’Església
deis consells evangélics ajuda moltís- catalana, que tingui una Conferencia
sim a aquest ideal d’estimar sense Episcopal o com es volgués dir, si aiX°
demanar contra-partida, que és el per- té repercussions positives en la vida de

l’Església, sí; ara, si ha de ser una cosa
inoperant, tant me fa. Jo em pensó que
tots els cristians som filis de Déu i aixó
ens agermana a tots. I aquesta és la raó
per la qual he dit que a mi no em
molesta que al passaport m’hi digui
«Espanya». Jo em sentó germá deis
aragonesos, deis castellans, deis andalusos..., pero també els exigeixo que
no obstaculitzin el meu viure plenament en catalá.
—Creieu que la societat aprén les
llicons de la historia o bé és inevi
table que cada unes quantes generacions es tornin a repetir les mateixes errades?

—Jo diría que sí, que les aprén. Per
exemple, a mi em sembla que una
guerra civil, tal com es va produir l’any
36, ara Jora impossible en la societat
en qué vivim. Aquella llicó va ser duríssima. Jo recordó haver vist per aqui,
a Cornelia, passejar-se automóbils
plens de gent armada fins a les dents
que treien els fusells per les finestres
de l’automóbil. Era esfereidor...
—Per sort, aixó no passa actualment al nostre país, pero, a molts
altres indrets del món, sí...

- Sí, sí, a Bosnia, a Algéria..., a

«L'Església
actualment té
equivocacions
grosses i una n'és el
nunci a Madrid, que
és una persona
ignorant i, a més,
influenciada contra
Catalunya.»

molts llocs. Pero jo diria, de tota ma
nera, que són societats no tan fetes
com nosaltres, que són societats més
primáries. I quan dic primáries, aquest
concepte ho abrapa tot: la formació cul
tural deis individus, la consciencia deis
individus. La nostra societat, en canvi,
ha evolucionat. Em sembla.

s’ha de complir al cent per cent, tant
se val si se n’han de netejar uns quants
abans. Pero aquest compliment reli
giós no penetra ni un mil-límetre en la
vida real de la persona.
— Quines coses creieu que pot
ensenyar el pensament clássic a la
societat actual?

—Que hem de viure amb harmonía.
Aixó ho diu Plato: el món és una gran
harmonía cósmica, i l’home s’ha d’adaptar en la vostra vida amb l’harmonia
del cosmos. I també diu que la divinitat
i ara prescindim de qué pensava Plato
de la divinitat— busca el bé. L’entitat
máxima que hi ha en aquest món és el
bé. I el Cosmos está adreqat a la realització d’aquest ideal máxim, el bé,
l’harmonia. Nosaltres hem de viure
amb aquest ideal hmá, pero nosaltres
tenim l’Evangeli. Som seguidors de
Crist, pero no seguim una doctrina,
seguim una persona. Aquesta és una
idea molt de santa Teresa de l’Infant
Jesús. Els cristians no podem ser doctrinaris en absolut: hem d’estimar. Déu
és amor i ens ensenya a estimar per
damunt de tot.<

—Com el definiríeu, l'integrisme?

—L’integrisme religiós són els nous
fariseus. Hi ha una llei externa que

MOSSÉN BALASCH I MIQUEL MARTÍ I POL, GUARDONATS ALS PREMIS CRÍTICA «SERRA D'OR» DE 1998.
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Enríe Cluselles
GRAVADOR I ARTISTA POLIFACÉTIC
per

Francesc X. Puig Rovira

uan vaig veure per primera ve blant al gravat xilográfic, amb el qual
gada una xilografía d’Enric fácilment es confon. El fet que Janés
Cluselles, em va sorprendre confiés a Cluselles la il-lustració del
notablement per l’harmonia deseulapoema és una mostra de la con
composició i per la perfecció de l’exe- fianza que li tenia.
cució.Tot seguit, en voler-me informar
més de la personalitat de l’artista, vaig
descobrir una obra extensa i acurada
com a gravador i com a dibuixant, i
també en altres camps, pero en vaig
trobar molt poca informació escrita,
que no es corresponia pas amb la qualitat i la magnitud de l’obra. En co
néixer més l’artista i la seva obra em va
semblar que era una mancanqa que ca
lía contribuir a superar. Aquest és
l’origen del present article.
Enric Cluselles i Albertí va néixer a
Barcelona l’any 1914. La seva predisposició per l’art es va manifestar des
de molt jove. Entre 1929 i 1934 va fer
estudis a l’Escola de Belles Arts de
Llotja i a l’Escola Massana. Un deis
seus mestres va ser el notable dibui
xant i pintor Ramón Calsina. A l’Es
cola de Llotja va ser company de Pere
Calders, amb el qual va iniciar diversos
projectes, a més de l’amistat; allá, tots
dos van fer coneixenqa amb dues germanes, Amalia i Mercé Casals i Baltá,
filies d’un notari de la ciutat, amb les
quals van intensificar la relació i al cap
d’uns anys s’hi van casar. Per tant, el
lligam amistós entre Calders i Cluselles
es va convertir en familiar. L’amistat
entre ambdós ha estat permanent al
llarg de tota la vida, fins al punt que
Agustí Pons, biógraf de Pere Calders,
parla de vides paral-leles.
Cluselles va publicar els primers dibuixos a la col-lecció «Quaderns Literaris», editada per Josep Janés i Olivé.
L’any 1934, quan Cluselles tot just
tenia vint anys, Janés li va encomanar
la il lustrado del seu poema Tu (Lli
breria Catalónia). Per fer els origináis
de les il-lustracions va emprar una
técnica que consisteix a recobrir amb
tinta xinesa la superficie d’un paper
setinat i gratar les parts que han
d’aparéixer en blanc, tot suprimint el
negre de la tinta; la reproducció fo
tomecánica dona una aparenta sem

Q

Per aquesta época va fer els primers
gravats en fusta per a ex-libris. Més
tard va fer dibuixos per a «L’Esquella
de la Torratxa», entre els anys 1936 i
1937; els editors d’aquesta etapa de la
revista, el Sindicat Professional de
Dibuixants, tot renovant una vella cappalera de llarga tradició, pretenien fer
un setmanari humoristic de qualitat,
peí qual va passar el bo i millor de
l’humor catalá del moment, tant plás
tic com literari. Calders i Cluselles hi
van col-laborar com a dibuixants. Fins
llavors, Cluselles no havia fet cari
catura ni dibuix d’humor. Va publicar
diversos dibuixos amb la signatura de
Nyerra, nom carregat de simbolisnre
que tant servia per a identificar el di
buixant com per a significar el personatge amb cara focenca que representava habitualment. El mot nyerra
equival a mandra.
Per aquest temps, Cluselles va ser
un deis col-laboradors de la revista
«Amic» (des del gener de 1938 fias al
setembre), destinada ais soldats, edi
tada, en llengua catalana, pels Servéis
de Cultura al Front del Departament
de Cultura de la Generalitat.
En ocasió de la guerra civil va ser
mobilitzat, com tots els joves de la seva
edat. Enric Cluselles i Pere Calders,
que havien esdevingut companys inse
parables, es van allistar com a voluntaris, a fináis de setembre de 1937, per
servir en el eos de carrabiners. Van ser
destináis a la Base de Castelló. De Ia
seva estada, en queda constáncia en
una obra d’ells dos, Unitats de xoc. Es
tracta d’un text de Pere Calders, que
és un relat novel-lat de la seva expe'
riéncia militar, de la seva visió de Ia
vida deis homes a la guerra, il-lustra
amb xilografies de Cluselles. La prl'
mera edició ha esdevingut una joia de
bibliófil, que és difícil de trobar, tot 1
que es tracta d’un llibre molt «pobre*,
ateses les circumstáncies, fet amb u11
paper de baixa qualitat, quasi un papeI
d’estrassa, i amb una impressió n°
gaire acurada. Va ser editat el 1938 PeI
l’Editorial Forja, vinculada al Com¡s
sariat de Propaganda de la Generalitat’

sota el patrocini de la Institució de les
Lletres Catalanes. Aquest any 1938,
Cluselles també va contribuir amb la
illustració, peí mateix procediment
que el poema 7«, d’un recull de Poesía
de guerra, editat peí Comissariat de
Propaganda.
Seguint l’evolució de la guerra, arriba
1 l’ordre de retirada a la unitat del eos de
carrabiners. A la primeria de 1939,
Calders i Cluselles, enquadrats militarment, segueixen la ruta de la retirada
per Barcelona, Vic, Ripoll i Camprodon,
passen la frontera peí coll d’Ares i són
internats al camp de Prats de Molió, on
poden entrar en contacte amb representants de la Institució de les Lletres
Catalanes. Del camp, en poden sortir
grácies a l’ajut d’un notari francés, que
els va permetre trobar refugi al poblé de
Roissy-en-Brie, on van arribar el 2
d’abril de 1939. Allá Cluselles es va
reunir amb la seva esposa Amalia, i van
fer alguna escapada a París, on ell va
aconseguir algún encárrec.
C -luselles i la seva esposa van romandre una temporada a Roissy-enBrie, on van prendre la decisió de no
anar a Méxic, com era la intenció de
Calders i de molts altres catalans que
havien passat la frontera, sino de
tornar a Barcelona tan aviat com els
fos possible. El matrimoni se’n va anar
d’aquest poblé francés a peu, fins que
van poder agafar un tren que els portés
a Barcelona. Passaren moltes penalitats durant el viatge i també a l’arribada.
Un cop a Barcelona, Cluselles va
treballar en activitats diverses relacionades amb l’art. Josep Janés li va fer
ilustrar alguns llibres per a les col-leccions de la nova editorial que ell havia
fundat, i que va servir d’aixopluc a
diversos escriptors i dibuixants, que
Passaven per una situació dificultosa,
ais quals va encomanar traduccions i
’l lustracions. Alguns llibres de la collecció «La hostería del buen humor»
son copiosament il lustrats amb dibuiXos de Cluselles, amb el to humorístic
que ja havia esdevingut una espeC]alitat. Són dibuixos a la ploma, de
tra9 molt simple pero alhora d’aPreciable expressivitat, que represen
ten uns personatges un xic faceciosos
que recorden els de Xavier Nogués,
artista que ell admirava. Aquesta faceta
de la seva activitat permet qualificar-lo
c°m un excel-lent ¡I lustrador, en la
línia deis millors humoristes gráfics
catalans, impulsors d’un humor fi, irónic, sense estridéncies. Un exemple de

l’humor de Nyerra és la felicitació de
Nadal que un any va enviar ais amics,
en l’época de les manifestacions reivindicatives i contestatáries: una acurada i
simpática xilografía, en la qual un deis
seus tipus característics aixeca una
pancarta amb la proclama: «Exigim un
nadal feliq.» El que hem dit, ho va
simultaniejar amb l’execució de dissenys de portades de llibres per a diver
ses editorials. També va treballar en el
sector publicitari d’una empresa, on
fou autor de dissenys per a etiquetes,
cartells, anuncis publicitaris i estands
de fires.
A partir deis anys quaranta, comenta
a treballar en decoració ornamental; en
són una mostra diversos establiments de
Barcelona, com la Joieria Capdevila, l’editorial Océano Éxito o la desapareguda
llibreria Occidente, i també l’interior de
diverses ofícines i cases particulars.
També va dissenyar uns vitralls per a la
sala capitular del monestir de Mont

serrat i la llántia votiva de Metales y
Platería Ribera per al mateix santuari.
Entre 1945 i 1957 va ser professor de
decoració a l’Escola Massana. Per
aquests anys, Cluselles arriba a ser un
deis interioristes de més prestigi de
Barcelona.
La xilografía és l’aspecte del seu art
al qual volia dedicar preferentment
aquest article. Com a xilógraf ha fet
una obra extensa i de gran qualitat,
encara que quasi limitada ais ex-libris.
El primer el va fer quan tot just tenia
disset anys. Després en va fer de mañera molt espaiada, pero els últims
anys hi ha tingut una dedicació més
regular; n’ha fet uns cinquanta. Tots els
gravats són de mides petites, gravats
per testa, pero alhora d’una gran perfecció, de tal manera que podem
afirmar que Cluselles és un deis xilógrafs catalans actuáis de més válua. És
un deis pocs que ara segueixen la
tradició catalana de l’art xilográfic, que
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al segle present ha donat figures molt
prestigiosos com Enríe C. Ricart Nin
(Vilanova i la Geltrú, 1893-1960).
Josep Obiols Palau (Sarria, 1894 - Bar
celona, 1967). Antoni Olió Pinell (Bar
celona, 1897-1981), Ricard Marlet
Saret (Sabadell, 1896-1976), Antoni
Gelabert Casas (Barcelona, 19111980), Lluis Jou Senabre (Barcelona,
1882 - Els Baus, Provenga, 1968), i
alguns altres. Actualment són pocs els
que practiquen aquesta especialitat ar
tística. El nom més conegut és el del
monjo benedietí Oriol M. Diví, bon

amic d’Enric Cluselles. Precisament
ell, també dedicat preferentment a la
creació d’ex-libris, és quasi l’únic que
ha escrit amb certa extensió sobre el
nostre artista a les revistes especialitzades. Ais seus textos és on trobcm les
millors aproximacions a l’art de Clu
selles. Segons Diví, tots els ex-libris de
Cluselles són «ben compostos, simples,
clars —a plena llum mediterránia
Denoten un artista, un xilógraf, experi
mental, madur. 1 cada vinyeta caracterit/.a, amb ull agudament observador, el
titular».

En el camp de la xilografía, C*1’'
selles s’ha limitat quasi totalment as
ex-libris, pero també ha fot alguns g>
vats decoratius de mides petites, pel ‘
felicitacions nadalenques o altres e
carrees. Fins ara no ha fet cap llibre L
bibliófil, encara que actualment treb*1
lia en les il-lustracions per a una s
lecció de contes de Pere Caldees, m
cncárrec de l’Associació de Bibli^1'
de Barcelona.
'lambe ha practicat altres varieta;
de gravat, si be molt escassament, Pu
prou per a demostrar la seva capacl ‘

i la seva maduresa. Algún aiguafort que
li coneixem és una obra de notable
demostrado de com domina les exigéncies técniques d’aquesta branca de
l’art del gravat.
Per conéixer millor Kartista hem
acudit a casa seva. El visitant pot comprovar de seguida el seu carácter i
planer i pot admirar amb sorpresa creixent les seves obres, que ell va mostrant amb naturalitat i amb tímida
complaenya. Estem d’acord amb Oriol
M. Divi quan diu que «sorprén la
senzillesa i la discreció d’aquest home
que amb els seus talents i amb el seu
gust depurar ha sabut o ha volgut pas
sar desapercebut en aquesta nostra
¿poca en qué la publicitat és tan
cobejada1». Cluselles viu en una torre
situada en un turó al barrí barceloní de
Nostra Senyora del Coll, des d’on es
gaudeix d’una vista panorámica de la
gran ciutat, propera i distant alhora,
amb el mar al fons. Ell mateix la va
dissenvar, dirigir i decorar segons el
seu gust i les seves necessitats, amb la
disposició deis espais adequada, encara
que condicionada peí desnivell del ter
rena amb un jardi a la part posterior,
en un ambient molt plácid, que s’adiu
amb la seva senzillesa, on pot gaudir
d’un silenci poc habitual a la ciutat.
Cada vegada que hem acudit a visitar-lo, hem estat atesos amb gran
amabilitat, i hem pogut descobrir la
rica i polifacética personalitat de Kar
tista. I també facetes de la seva obra
que están encara més amagades que
les que hem citat. L’artista hi treballa,
fa les obres amb tenacitat i amb en
tusiasme, amb l’afanv d’aconseguir
l’obra ben feta.
Una de les descobertes és una faceta
més ignota que les altres: K escultura.
La casa de Cluselles és un auténtic
museu d’escultura; hi hem pogut con
templar amb admiració nombroses
peces úniques modelades o tallades per
Kartista, autor d’una obra extensa que
mai no ha estat presentada en públic.
Ha fet des d’estudis molt acurats de la
figura femenina, modeláis amb terra
cota o esculpits, de fusta o de pedra,
fins a enginyoses composicions abs
tractos. Únicament formant part d’alguna decoració que ha dissenyat i ha
realitzat es pot trobar alguna petita
mostra pública de la seva faceta d’escultor, en la qual és digne d’una anomenada molt superior a aquella de qué
gaudeix.
Enric Cluselles és un artista com
plot. A més de gravador, un deis rni-

llors xilógrafs catalans contemporanis,
és un decorador excel-lent i un escultor
remarcable. La causa explicativa que
un artista d’aquesta categoría sigui tan
poc conegut l’hem de trobar en la
senzillesa del seu carácter, les circumstáncies en qué ha treballat, i la
seva notable discreció. Que parlin d’ell
amb certa extensió, només hem trobat
alguns articles del pare Oriol M. Divi,
i diverses reteréncies a la biografía de
Pero Calders, escrita per Agustí Pons,
recentment publicada. Aquest article

voldria ser una modesta contribució
perqué la figura i l’obra d’Enric Clu
selles puguin ser una mica més conegudes.<

L'ombra de Barenboim és allargada
per Jaume

Radicales

aniel Barenboim (Buenos Ai
res, 1942) és un eminent pia
nista i director d’orquestra
hebreu nascut a l’Argentina. Un
que s’ha fet a si mateix, que no necessita presentació per al melóman i
que sempre ha destacat
per l’eminent técnica
instrumental i peí carisma davant d’una formació orquestral. Nen
prodigi, Furtwángler,
Klemperer o Stokowski
aviat hi van veure un
auténtic geni musical,
de gran intuició i prodi
giosa intel-ligéncia. Per
aixó ha estat un deis pianistes i directors més
importats deis darrers
vint-i-cinc anys. I un
deis homes que més polseguera han aixecat
arran de polémiques a
banda i banda de l’Atlántic. La més rellevant,
sens dubte, va ser el seu
nomenament i la destitució de l’Opéra Bastille
de París. Tot plegat amanit de declaracions a la
premsa, no sempre ben
rebudes per organitzadors de concerts, músics
o públic en general. La
seva darrera estada a Bar
celona (novembre de
1998) ha deixat, igualment, una estela de provocacions, una a conseqüéncia del preu de les
entrados i l’altra a conseqüéncia de les declara
cions del mestre. Anem
per parts.

al damunt quinze temporades d’incansable activitat, s’erigeixen com els últims romántics del panorama musical
de casa nostra.
home
Ibercámera ha estat sempre una
temporada coherent amb la qualitat

Primera parí: Ibercámera, sola
davant del perill

proposada ais seus inicis. Han dut els
millors instrumentistes, els millors
directors, les millors orquestres i les
millors programacions. Han prolongat
les seves actuacions més enllá del
Palau de la Música, i fins i tot han
entrat en espais poc lligats al que un
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Els organitzadors de la temporada
Ibercámera són una gent quixotesca i,
per aixó mateix, dignes d’admiració. Ja
no queden mecenes, i els germans
Prat, factótums de l’empresa que ja té

podria esperar d’una temporada que
ha dut la Staatskapelle de Dresden o
Georg Solti: la temporada 1998-1999
han organitzat una serie de concerts a
la sala Jamboree de Barcelona.
Pero están sois. No n’hi ha prou
amb el públic que, fidelment i temporada darrere temporada, omple el
Palau de la Música Cata
lana. La imminent inauguració, el proper mes de
mar?, de l’Auditori de la
pla?a de les Arts podrá
fer-los perdre públic, pe
ro esperem que en trobin
de nou. Insisteixo: están
sois. I no s’hi val. Les
subvencions de les administracions
públiques
són minses, ridícules, au
tentiques aixecades de
camisa. Perú, de manera
imbatible, Ibercámera con- i
tinua portant-nos prime'
ríssimes figures, no sem
pre vinculades al sw'
system (Sviatoslav Richter o Natalia Gutman són
primeríssimes figures que
no necessiten omplir estadis ni anunciar torrons >
galindaines) pero sempre
lligades a la qualitat i al
discurs musical nítid,
diáfan i sense concessions a la comercialitatI, torno a insistir, i dema'
no excuses per la meva
reiterada afirmado: estan sois.
La prova de tanta
solitud és el fet que e
concert amb la Staatska
pelle de Berlín dirigid
per Daniel Barenbon’1
(el director titular) tenia preus desoí
bitadament excessius: de 4.500
25.000 pessetes. L’entrada més cara, a
de platea, costava al Palau de la M1-11’1
ca de Valencia 6.000 pessetes i 15-0 ,
a Madrid. Qué els passa ais nostM
germans valencians? Potser van e

coltar menys minutatge musical? Un
amic meu, periodista, va fer un cálcul
rápid: es van tocar un concert i una
simfonia. La primera obra tenia tres
moviments i la segona quatre.Tres més
quatre fan set. Set dividit entre 25.000
fa un total de 3.000 pessetes per
moviment. Les 4.000 restants van peí
bis indos al final. Una suma exacta.
Perú a Valéncia els va costar 1.000
pessetes el moviment, i n’hi anava un
de franc (el bis), per alió de les
promocions. I a Madrid en costava
2.000 per moviment i 1.000 per bis.
La raó de tanta diferéncia está en el
fet que els catalans continuem deixantnos trepitjar: ja hem vist qué passa
amb els peatges. Pero en el cas de la
música la culpa és nostra i ben nostra.
Les nostres administracions són dures
d’orella, i la música tant els fa. Ja tenim
el Palau (diuen), l’Orfeó Catalá, en
Jordi Savall i un cicle d’Orgues a Ca
talunya. Al Canal 33 passem cada any
les mateixes operes i el Liceu está prácticament enllestit. El rotet el fem amb
les minses ajudes a un festival d’estiu
d’un poblé d’una petita comarca pero
amb una deliciosa esglesiola románica,
i tots contents. I avall, que fa baixada.
Dones no, senyors administradors
del diner públic que és nostre i només
nostre. Els contribuents tenim tot el
dret d’escoltar, peí mateix preu, el ma
téis concert a Barcelona o a Valéncia.
Si no, haurem d’acabar per desplanar
nos a la capital del País Valenciá. El
viatge sortirá més a compte: entre
l’Euromed, el preu del concert i fins i
tot una paella, café, copa i puro, encara
ens sobraran diners i no ens haurem
gastat les 25.000 pessetones que costa
el concert de Barcelona. O és que la
música no és un bé públic? Aquesta,
Pero, seria la segona part de la nostra
historia, i haurem de retornar al gran
Barenboim.
Segona part: Barenboim «dixit»

“La música és un bé per a tots i no
només per ais qui tenen diners.» Santes paraules les de Daniel Barenboim,
dites al periodista que li va fer una
entrevista publicada a «La Vanguardia»
(22-XI-1998). Santes i doctes paraules
Que quedarien molt bé si els preus del
concert no fossin tan desorbitats i si els
honoraris del mestre estiguessin realment al servei de la música, i no al
servei d’ell mateix. Altrament, el que
hauria de fer Barenboim és tocar i dir'gir, (cobrar), callar i tocar el dos. I qui
eulgui que pagui el que demana. I tan

amics. Pero está vist que el músic ac
tual és una estrella comunicacional que
toca, dirigeix, canta, omple estadis,
parla, diu el que vol, cobra i a sobre
estafa Hisenda. Les paraules del darrer
llibre de Norman Lebrecht, ¿Quién
mató a la música clásica? (Ed. Acento,
1998), són alarmants i demostren que
la música está al servei del negoci.
Ara, qui vol sentir una estrella s’ha
d’escurar la butxaca. No s’hi val. La
temporada 1999-2000 l’OBC ha convidat Daniel Barenboim. Per tocar
durant tres dies cobrará al voltant de
quinze milions de pessetes. Sense comentaris.
Després vénen els puristes, els qui
tracten de la música des de l’óptica de
la sublimitat. Aixó s’ha acabat.Tanmateix, sembla que sempre ha estat així:
tothom coneix la submissió deis compositors ais castrats del segle XVIII, o
els capricis de Franz Liszt amb el seu
mánager i secretari Belloni, per no
parlar de les mafioses operacions de
Karajan a Salzburg o, sense anar més
lluny, els complots entre cantants d’ópera durant les fastuoses cerimónies
d’inauguració i de clausura deis Jocs
Olímpics de Barcelona... On era el
servei a la música? On era la recerca de
la sublimitat? Tot desembocava en re
sultáis vulgars.
Malgrat tot, el concert de Barenboim
al Palau de la Música va ser protagonitzat per una sola cosa: la Música.
Així, amb majúscula.
Tercera part: un concert, tanmateix, historie

Va valer la pena, perqué va ser un
concert al servei del so. La Staatskapelle de Berlín és l’orquestra més antiga de la capital alemanya, i la seva
tradició perdura. Barenboim, que n’és
el director titular, ha sabut perpetuar
la. Hi ha seccions més bones que
d’altres (la corda, per exemple, és excel-lent), perú els solistes són espléndids individualment.
El programa, íntegrament dedicat a
Beethoven, no podia ser millor: el tercert concert per a piano i la cinquena
simfonia. Un programa integrat per
obres prou conegudes, i per aixó ma
teix d’alt risc.
En el concert, Barenboim (director i
solista) va demostrar un encertat sentit
del patitos, en part grácies a la peculiar
disposició de l’orquestra (a 1 esquerra
violins primers, violoncels i contrabaixos i a la dreta violins segons i vio
les) i a la lectura de l’obra. L’exactitud

metronímica, les entrades justes i pre
cises deis instruments, l’equilibri sonor
i els perfectes acabats van integrar una
versió en qué el piano de Barenboim
va «cantar» la seva part, amb el seu
característic virtuosisme (quina cadéncia, la del primer moviment!) i un
innegable sentit de l’humor quan
s’esqueia (el tercer moviment).
La simfonia va destacar per la
peculiar lectura del director, amatent a
l’efecte pero no a l’efectisme, amb una
nitidesa i una transparéncia absolutes
en el segon moviment i amb un moment mágic difícilment oblidable en la
memoria musical de qui escriu aqüestes
línies: el passatge de transició entre el
tercer moviment i el quart. Definitivament, aquest va ser un concert per a
la historia. Un esdeveniment que re
concilia i que fa pensar que, en alguns
casos (pocs), els discos poden ser
veritats enregistrades. El concert del
Palau no va teñir trampa, encara que,
insistim, els preus eren abusius. Pero la
música continua essent, com deia Ba
renboim, «un bé per a tots». A un
concert com aquell tothom hi té dret. I
molts se’l van haver de perdre. No s’hi
val.<
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Actes del Col-loqui
Lloren^ Villalonga
Recull de les conferencies llegides en
el Col-loqui L.lorenc Villalonga,
celebrar del 20 al 22 de novembre
de 1997 a Palma. Análisi de
diversos aspectos de la personalitat i
de Cobra villalonguianes: des
d'interpretacions globals de la seva
obra al comentan deis seus escrits
més desconeguts -com els pastitxos
deis pousse-café-, tot passant per les
zones més fressades de la seva
producció -Mort de Dama, Bearu o
la sala de les nines, els contes o els
Desliarais.
Ex

COI l>l< JO AME I A UXIVERSITAT DI. LI S ll.l.l.S

Bai

I A US

Dakrirs nioi s di la < oí -i recio:
,\I. Barccló Crespí i Gabriel I nsenyar Pujol,
Ferrando Valentí i la seva familia.
Damiá I erra-Ponc. Escrits sobre l.lorenc
Villalonga.
Joan Miralles i Monserrat,
Historia i cultura popular.
Antoni Nadal.
Icatre modern a Mallorca.

PUBLICACIONS DE L'ABADIA
DE MONTSERRAT

EL JOAN ISAAC DE PLANETA SILENCI JA ESTÁ MOLT LLUNY D'AQUESTA IMATGE DE 1975.

Les veus deis veterans
per

Miquel Pujado

n bon autor de canqons no es ges»: fa més de trenta anys que
fa en quatre dies. Un intérpret belluga peí món de la canqó. El seu
amb personalitat no és un nou disc* es diu 9 —referencia a>
nombre de canqons que l’integren,a '3
producte de temporada. Cal la col-laboració del senyor Temps, aquest for novetat que representen els temes re
jador silent capaq de convertir un cents després d’un álbum com AT, a *3
ingenu boy scout en tot un Jacques projecció d’aquest treball vers e
1999— , i demostra un cop més dueS
Brel, un advocat amb veu de granota
coses: que el cantant empordanés 'a
en tot un Paolo Conte, un miop timid
refugiat rere un piano en tot un Leo lent córeles concéntrics al voltai11
Ferré... La intel-ligéncia necessita ar d’uns pocs temes recurrents (el 11131
rugues, amb el permis de Rimbaud i com a cruílla de cultures, la sensua
algún altre cas aillat. Avui, dones, par- litat, la reivindicació de la utopia» .
camí com a finalitat en ell mateix)» j
larem de veterans...
Lluís Llach ja no ¿s el «noi de Ver- que és capaq tant del millor com
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pitjor. En aquest cas, el millor és el te
ma que obre l’álbum («Una finestra al
mar», una mena de codicil a Un pont de
niar blava), el que el tanca («La Joia») i
el que li fa d’eix de simetría («Iendresa»); el pitjor, els dos temes de pretensions iróniques, tan esguerrats com
aquella poc enverada «Muía savia»;
«Un cinema paradís, si us plau» i
«L’Estanislau anant a Palau»
que,
teóricament, vol ser una canqó satírica
sobre Jordi Pujol, pero que en realitat
es trenca les dents contra la notable
incapacitat de fautor a l’hora de con
rear el registre humoristic.
Encara més veterá que Iduís Llach
és en Jordi Barre, un honre que de fa
décades representa un punt de refe
rencia indefugible en el malmés camp
cultural de la Catalunya Nord, un
honre dissortadanrent poc conegut al
sud del Pirineu. El seu darrer disc- és
un doble CD titulat Tots els records, un
recull de més de vint temes procedents
de diversos discos deis anys vuitanta,
que s’obre tanmateix amb cinc títols
reenregistrats amb nous arranjanrents
de'lbni Xuclá. Entre els quals, aquell
«Canta Perpinyá» amb text de JordiPere Cerda que va repre-sentar la irrupció de Jordi Barre en la caneó ca
talana quan corría l’any 1963. lextos
de JoanTocabens, Joan Anrade, Papasseit, Joan Cayrol, Joan Planells i el
mateix Barre, entre d’altres, es donen
la nrá en un conjunt d’una gran solidesa.
Un veterá que ja no és, dissortada
nrent, entre nosaltres és el mallorquí
Guillem d’Efak. Pero els seus poemes
i les seves canpons ens continúen arribant per mitjá d’altres veus. El grup
Com Teatre, amb la col laboració del
cantantTomeu Matamalas, ha produi’t
un espectacle (Poeta en bicicleta') basat
en l’obra del «més de nrig manacorí»,
espectacle que acaba de ser presentat
també en versió discográfíca. ’ Can?ons tan conegudes com «Adéu, Andreu», «Blues en sol», «Balada d’en
Jordi Roca», «No me sap greu» o la
¡mpressionant «Sa canyó de Son Cole
tos» (frese historie que barreja les Gernranies amb el rerefons implícit de la
guerra civil), s’hi combinen amb nrolts
textos no musicats, dits d’una manera
digna i cficay.
Pambé podern qualificar de veterá
en Celdoni Fonoll, tot i que és un ho
nre que va veure créixer les seves prinreres dents artístiques a nritjan anys
setanta. En Celdoni acaba de publicar
un nou llibre de poemes (/L<t de

llnnv) i un nou disc: Per un petó. ' L’ál
bum aplega sobretot textos propis de
carácter amorós, tan ben escrits i in
terpretáis conr senrpre («Canqó de la
veu que enamora», «Qui sap», «Canpó
del misteri d’uns ulls», una «Canqó de
tu» dominada per lombra adargada
d’una tal Lloll...), peró també inclou
nrusicacions de poemes de Foix («De
nrati si em cályoc»), Sagarra (la di
vertida i alhora patética «Caneó del
pobre nrarit»), Espriu («Quan et
perdis...»), Pere Quart («Abséncia»),
Palau i Fabrc («Ombra d’Anna», poe
ma que ja disposava de dues versions
anteriors, a carree dedoti Soler i d En
rié Hernaez)... Cal fer un especial
esnrent d’una novetat en el repertori
d’en Celdoni; per primera vegada
interpreta Enrié Casassas («Canqó de
Nadal» i «Canpó gallega de les ¡lies
Medes»). I no vull tanrpoc passar per
alt que el disc es clou amb la represa
d’un deis millors títols del que fou el
seu primer elapé (He heretat ¡'espe
ranza, 1976): la combinació, recitada i
cantada, de dos espléndids poemes de
V.A. Estellés: «Papers inédits ' Canyó
de bressol».
Un altre veterá deis setanta es diu
Joan Vilaplana, peró us sonará més el
nom de Joan Isaac. Feia catoize anys
que en Joan mantenía un obstinat mutisme discográfic, mutismo que acaba
de trencar amb Planeta silenci,un disc
for?a dens, arranjat per Manel Camp i
Joan Garrobé. L’álbum inclou, d’una
banda, noves versions de vuit canqons
procedents de tres deis seus quatre
discos anteriors. Entre les quals, algunes de realment rodones: «Després
d’aquest café» (amb un eco de «La vie
d’artiste» de Léo Ferré), «A l’estacio
de Franca» (el seu «Amsterdam» par
ticular), «Ciao, come stai»..., o la ine
ludible «A Margalida». D’altra banda,
en Joan ens dona a conéixer deu
cancons inéditos. Inédites, pero no
gaire noves, en general: moltes les
havia escrit, i cantat sovint, a inicis
deis anys vuitanta («La liebre i la tor
tuga», «Els artistes»...). Preocupat per
la incomunicació a la societat actual,
Joan Isaac dona el millor de si mateix
en temes de lirisme contingut com
«On és la gent?» o «Caneó per a Isa
bel», mentre que —com en el cas de
Lluís Llach— els seus intents d’utilitzar elements humoristics («Sara»,
«Záping») no acaben de piendie.
1 acabaren! parlant d’un veterá
prácticament desconegut per al gran
public. Ernest Rosselló havia anat

amunt i avall d’aquest país, enganxat a
la guitarra, durant la segona meitat
deis anys setanta, juntament amb
altres autors i intérprets (Joan Borrás,
Albert Montoliu) que van anar caient
peí cami sense arribar a enregistrar
cap disc. Excel-lent cantant, l’Ernest
es va reconvertir durant molt de temps
en vocalista d’orquestra. I tot just ara
ha publicat el seu primer disc" com a
autor i intérpret de cancons. No eni
deixis mai, álbum amb el qual estrena
un segell discográfic propi, aplega nou
temes seus o coescrits amb Pere
Hernández, i una caneó («Reviure») de
Joan Borrás. Textos senzills i poc
ambiciosos, músiques atractives..., tot
plegar al servei d’una gran veu, i d’un
concepto de caneó comercial de qualitat, un tipus de caneó digne i necessari
en una societat que, almenys voldria
creure-ho, aspira a ser normal.♦
1. Lluís Llach, 9. Picap, 90 0122-03.
2. Jordi Barre, Tots els records. Cantero, 009.
3. Gom Teatre, Poeta en bicicleta (Guillem d'Efak,

4.
5.
6.

poemes i cancons). Blau CD 164.
Celdoni Fonoll, Per un petó. Discmedi, 395-02.
Joan Isaac, Planeta silenci. Stress Music, SC-011-03.
Ernest, No em deixis mai. EP Produccions, CC1001/98.
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Berta, SOMNIS FORTS.
Discmedi, 392-02.

Gaircbé em sentó temptat de
reescriure en clau femenina el
que he afirmat mes amunt a
propósit del primer álbum de
l’Ernest, tot altó de la canpó
comercial de qualitat, digna i
necessária, etcétera. Hi ha

ESTABL1MENTS

algunes diferencies de gruix,
pero, entre tots dos discos. La
Berta Peñalver és una intérpret
molt jove (dinou anys), de bona planta, sólida formado mu
sical i bons dots interpretatius.
Com a autora de canpons,
pero, no passa de les confessions adolescents própies d’uns
Jocs Floráis d’institut. Si la
intenció de la discográfica Disc
medi que ha fet una despesa
important per llanpar el seu
descobriment— és crear una
versió femenina de Céline
Dion, li cal teñir present que la
comercialitat (penseu en Char
les Aznavour, en Barbra Streisand i en tants d’altres) no és
necessáriament sinónim de
blederia. Un repertori equivocat ja va malmetre, fa anys, la
carrera d'una gran cantant
com Maria-Josep Villarroya:
cal tenir-ho present, de cara al
futur, i buscar per a la Berta
bons autors que li sápiguen fer
bones canpons a mida, o ens
trobarem davant d’una altra
estrella fuga?.— M.P.
Les Violines, A TOTA COR
DA. Discmedi, 394-02.

Casa fundada el /<%’6
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pél monóton. Potser A tota
corda hi hauria sortit guanyant
amb la coldaboració d’una ba
se instrumental una mica més
amplia -un quartet ritmic, per
exemple.— M.P.
Elies, EN AQUEST PORT.
Stress Music, SC-012-03.
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En aquest Port

Bateig discográfic d’un cantant
valenciá, més interessant peí
que promet que no pas per altó
que ofereix realment. Deixant
de banda la musicació d’un
poema de Bartomeu RossellóPórcel i l’adaptactó catalana
d’un text de Benedetti —«De
fensa de l’alegria»— ja cantat
per Serrat a 7:7 sur también exis
te, el disc está format per una
desena de temes propis bastits
sobre imatges recurrents (el
vent, el mar, l’ocell com a simbol de llibertat...) d’una originalitat molt discutible i massa
poc desenvolupades. L’audició
del disc és agradable, pero no
deixa una empremta gaire forta
en la memoria.
M.P.
La Cobleta de la Selva,
CANQONS
D’AQUELL
TEMPS. Actual Records, 90
2028-03.

Primer álbum d’un quartet
femeni de violinistes (Simone
Lambregts, Nuria Piqué, Anna
Colomer i Laura Imbert-Bouchard), format a l’empara del
Tradicionárius i el CAP. Pol
ques, masurques i altres ritmes
que donen forma a temes
tradicionals o origináis es do
nen la má en un conjunt atractiu d’entrada pero a la llarga un

AN’CONS D’AQUELL TEMPS

La Mirna Vilasís i en Xavi
Múrcia són coneguts com a
membres fundadors de Tralla.
Tralla, tot i partir d’origens
populars, s’ha anat convertint
en un grup dedicat majoritáriament a temes de nova creació. Lis interessos per la canyo
tradicional de la parella, perú,
han fet néixer un grup alternatiu format pels mateixos

membres, La Cobleta de la
Selva. En aquest primer disc, el
grup ens ofereix bellos versions
acústiques i instrumentalment
molt sóbries de canpons de treball («Can?ó de collir olives»,
«Canpó de moldre») i de bressol («No ni no»), de romanaos
arxiconeguts («Canpó del 11adre», «La presó de Lleida», "La
Dama d’Aragó», «El testament
d’Amélia», «Sona viola, sona»),
i d’algunes canyons amagades
al fons del bagul del repertori
popular («Mariagneta», «Dar
danta»).— M.P.
La Nova Euterpe, VA ANAR
A FER CUIERES (CANTS
POLIFÓNICS CATALANS),

Tram,TRM0108CD.

va an,ar a fer

cuieres
LA NOVA EUTERPE

cants poliRmics catataos

Primer disc d’un quartet P0'1
fónic masculi que canta, sen
acompanyament musical, cíU1
pons populars molt diverses,
treball («Canyó de batre»)
sobre les carlinades («Les a
soltes deis carlins»), P’caIp|s
ques («El pobre terrisser», “
liares de Sant Francesc»), r
gioses («Goigs de la Mare l
Déu del Roser»)... Tot P1^1'
mirant de fer reviure
.
tradició vocal quasi oblida^3’
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marcant les distancies respecte
deis grups coráis més tradicionals.— M.P.
Granados, GOYESCAS. Albert Guinovart, piano. Har
monía Mundi, 987017.

Albert Guinovart és un d’aquells músics fets de pedra pi
cada, que no necessiten presentació. Tanmateix, no está de
més recordar que darrere del
compositor de sintonies televi
sivos o de musicals de més o
menys transcendéncia (Mar i
cel o Flor de nit) hi ha un pia

nista de cap a peus, amb un
instint envejable i una técnica
extraordinaria. Aquests són dos
deis elements que l’oient pot
trobar en la versió que el músic
barceloni ofereix en aqüestes
Goyescas granadines en la seva
versió integra per a piano.
Guinovart coneix l’obra de dalt
a baix perqué fa poc més d’un
any la va orquestrar. Fent un
procés a la inversa, el disc inclou la versió pianística, feta peí
mateix Guinovart, de Vintermezzo de l’esmentada ópera del
compositor lleidatá, mort
prematurament el 1916. El so
és francament bo, i el llibret
inclou un breu pero interessant
article d’Ernest Lluch sobre
l’obra original de Granados.—

J.R.
Alba Ventura Cruz, OBRES
DE CHOPIN I DE GRANA
DOS. Ars Harmónica (La
má de Guido), AH045.

Qui signa aqüestes línies ha

¿/liba l
_ Ventura
Cruz

tingut el privilegi de veure, en
dues ocasions, Alba Ventura al
Palau de la Música Catalana.
La primera vegada va ser amb
el concert núm. 5 de Beethoven, i el segon amb Mozart. La
jove pianista de Barcelona, nascuda el 1978, a la primera
ocasió es mostrá enérgica, deci
dida i amb el suficient tremp
per a discórrer damunt del teclat sense problemes. A la segona, la fragilitat de Mozart
semblava a les antípodes de la
fragilitat aparent que pot sem
blar imbuir en un primer moment l’aparenqa física de la jove

artista. I és que Alba Ventura ja
és una dona feta i dreta, si més
no en el terreny pianístic, i li
escau a la perfecció el romanti
cismo propi de Chopin o el romanticisme tarda de Granados.
La prova n’és aquest primer
disc, que inclou una polonesa,
tres masurques i una balada del
polonés i cinc fragments de
Goyescas del catalá. Realment,
Ventura no és una promesa,
sino una plena realitat. Que
sigui per molts anys.— J.R.

OBRA DEL CANQONER
POPULAR DE CATALUNYA
MATERIALS, VOLUM VIII. 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 encarrec de l'Obra del Canconer Popular de
Catalunya entre el 1927 i el 1929 a tota una colla de pobles de Catalunya
-espccialment de música instrumental-, a Castelló, a Mallorca i a Menorca.
Acompanyada d'una selecció de les melodies que hi foren recollidcs i d'un
interessant recull de fotografíes de l'época.
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Treballs d'amor guanyats
per Joan

Casas

e vegades un espectacle de ca- les condicions básiques de qualsevol for
racterístiques modestes oculta ma de comunicació. Per comunicar-nos
una gran ambició. De vegades, sempre ens adrecem a algú i per algún
també, un espectacle modest té la motiu.
capa- El qui i el perqué són dones les
citat de mostrar millor que d’altres, com característiques que defineixen l’adreija.
per contrast i transparéncia, certes carac- Una altra cosa és alió que diem, un cop
terístiques de la teatralitat dominant que l’adreya ha quedat establerta. Pero tant
encara en posen més en relleu les virtuts. se val, en el fons, perqué alió que vulTotes dues coses, i potser alguna més que guem dir, per més important que ens
peí cami anirá traient el ñas, passen amb pugui semblar, será esfor? perdut si no
ens hem adreqat netament a algú i amb
el que voldria comentar aquí.
Pero per parlar-ne d’una manera pro unes intencions determinades. Els
ductiva convindria que ens dotéssim exemples se li poden acudir a qualsevol.
Aquest mateix qualsevol, per poc que
d’un parell de conceptes mínimament
ben perfiláis, tais que, en usar-los, el lec s’ho rumii, segur que podrá veure que el
tor entengui bé l’abast que els vull teatre, tot sovint, es planteja molt maladonar. El primer és el d’adre^a, el segon ment —o no s’ho planteja, que encara és
pitjor— aixó de l’adrepa. Que massa ve
és el concepte d’acabal.
El concepte d’adreqa té a veure amb gades veiem espectacles que ens deixen

D

nedant en un mar de tedi i sumits en Ia
perplexitat de preguntar-nos: «Molt be, i
aixó a qui anava adreqat? I per quin
motiu?» Són espectacles que no t’interpel-len (i que et quedes amb el dubte de
si interpel-len algú), que, com a molt,
passegen davant teu una elegáncia hermética, o pedant, o pretesament culturalista. I, si són treballs fets amb els
recursos adeqüats, si són espectacles ben
acabats, servits per bons actors, la sensació de disgust que provoquen eS
encara més empipadora. Qualsevol es
pectador de teatre més o menys assidu,
n’estic segur, tampoc no tindrá Pr°'
blemes per a trobar els seus exempleS
d’aixó que apunto.
I vet aquí que ha sortit apuntada Ia
qüestió de l’«acabat». Es diu —i s '

gurament és veritat— que el teatre que
es pot veure a Barcelona cada dia té més
bona factura, i alguns volen deduir
d’aquest fet un increment del nivell artistic. Pero s’hi ha d’anar amb compte,
amb aixó de les factures i deis acabats.
El teatre és un art ben singular. La seva
materia és carn i sang, i pensament i
sentiment, i acció i passió. La seva matéria són els actors, són persones
humanes davant de persones humanes.
No simples intérprets, com potser els
músics, sino mediadors. I massa vegades
passa que els acabats formáis d’un
espectacle teatral són com una capa de
vernis, que deixa veure a través seu, pero
que també afila; una capa de vernis que
fa impossible el contacte «huma» deis
actors amb els espectadors. No parlo, és
evident, de contacte físic en un sentit
literal. Parlo d’aquella forma de connexió que no ens permet confondre un
actor amb una pinzellada, amb un acord
musical o amb un ninot; d’aquella
forma de vincle que no ens permet sor
bí' del teatre intactes. Compte, dones,
amb els acabats brillants. N’hi ha que
son, i aixó és segurament un signe de
l’época, auténtics preservatius.

«íurruquena»
Turruquena* és un espectacle híbrid,
mestís. Barreja elements del cant i del
bal! flámenes amb les formes del teatre
de titelles —hi ha una dotzena llarga de
ninots que corresponen a diverses técniques de manipulació—, servit tot ple
gar per uns titellaires que parlen, canten,
bailen i que no oculten el eos, la cara ni
la veu, sino que els ostenten com a
actors que també són. Turruquena inclou, a més a més, la presencia viva de
dos guitarristes i d’una cantaora —joveníssims i de gran talent— que creen
en viu la música de l’espectacle transi
ta1'1! per una ampia mostra deis «palos»
del flamenc.
Amb aquests materials tan diversos,
més que no explicar una historia, es po
sa en escena un auténtic viatge senti
mental que té com a materia el descobrinient meravellat del món del flamenc
no com a paisatge artistic, sino com a
univers huma. Un viatge sentimental
que posa en escena, també, alió que és
la textura mateixa de l’espectacle, és a
d'b la fascinació peí mestissatgc, per la
suma de llenguatges no com a experiment formal, sino com a suma d’expe’iencies vitáis que, en entrar en con
tacte, tenen la possibilitat d’enriquir-se
niútuament.
Na factura final del producto és —se

gurament— maldestra, les costures i els
pedaqos són visibles, les limitacions
técniques en algún deis elements que es
posen en joc, també, i l’acabat, el vernis,
no prova de dissimular aqüestes esquerdes. Pero resulta que aquesta és,
precisament, una de les grans virtuts del
treball. Perqué alió que importa deis
pedaqos, de les fissures, és el suc que en
traspua, que es filtra a través seu. I en
aquest cas el suc és una mel espessa de
virtuts rares: frescor, joventut, tendresa,
desvergonviment, ganes saludables de
complicar-se la vida sense complicar-la

gens ni mica ais espectadors, que, ben al
contrari, obtenen una dosi inusual de
plaer de bona qualitat, d’altíssima qualitat humana. No hi ha preservatius.
L’espectacle exhibeix amb orgull el bigarrament apeda^at del vestit d’Arlequí.
Com a espectadors no en podem
sortir intactes, perqué l’espectacte ens
interpel-la sense cap ambigüitat. No en
som els «voyeurs» accidentáis (i qui sap
si prescindibles). Turruquena, sense nosaltres, no tindria raó de ser. El gest de
l’adreqa és netíssim i está construid al
voltant de la voluntat de donar a com

partir l’experiéncia vital —de l’Andreu i
de la Ménica— d’un descobriment que
a ells els ha obert portes i fmestres de
sensibilitat, camins cap a les seves arrels
i possibilitats de treball futur. No está
de més subratllar que alguna de les co
ses que he deixat dites com de passada
—l’ampliació del camp expressiu, la indagació sobre les arrels, la voluntat de
compartir— són trets defmidors d’alló
que amb més propietat podem definir
com a cultura, i que no té res a veure
amb el culturalisme miserable d’icones,
monstres consagrats, efemérides i cele
bracions de centenaris. Afortunadament.
Els fils dramatúrgics que donen continuitat i forma a l’espectacle están tricotats amb dues agulles: el ritme i la
poesia. L’univers percussiu, variadíssim,
del toe de guitarra i del taloneig es trena
amb els silencis i amb els múltiples
breus episodis en qué els ninots són protagonistes absoluts. La poesia pren
forma al voltant de la pluralitat de sig
nificáis que s’atribueixen a la paraula
que dona títol a l’espectacle. Així la
«turruquena» és successivament una tér
ra d’horta, un café cantant, una «bailaora», un «palo» flamenc, el nom d’una
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nena, la paga que uns «palmeros» es
queixen que no cobren, i un llarg etcé
tera. Aquesta multiplicació té un efecte
complementari, no tan paradoxal com
podria semblar, de condensació grácies
al qual, finalment, la Turruquena esdevé
el nom del petit univers que l’espectacle
crea i pobla.
L’espectador se’n torna a casa amb
tot de petites joies penjades del coll, de
les orelles, clavades al pit de la memoria.
La imatge de «La Tapona», aquella nina
manipulada a quatre mans i a dues veus,
que canta i baila «tanguillos» de Cadis i
que descriu la Turruquena com la térra
de Xauxa. El record del jove aprenent
de «bailaor» que, entre farruca i farruca,
fa de guia turístic del poblé de Turru
quena, sota les carnes obertes de l’actriu
que fan de teatrí (i les faldilles de teló) i
que es converteixen per la magia de les
paraules en les columnes de l’església
local. O la canqó de bressol de la Mé
nica amb la nina de «La Chirrina» en
braqos —una nina que, al seu torn, duu
en braqos una nina—, que és un d’aquells moments dolqos que et fan pen
sar que potser sí que l’Andreu Carandell
és, com el seu «alter ego» titellístic del

«Cigüeño», un aprenent de «coplero» o
de poeta, pero que alió que és indubi
table és que la Mónica Marcos, a més
de ser una delicada actriu, un prodigi de
generositat, és ja tot un poema.
Per mitja de la guitarra de César Mo
reno (i de la de Bernat Cisneros en més
modesta mesura) i del «cante» de Mó
nica Navarro emergeix un racó del món
riquíssim del flamenc que es va fent avui
a Catalunya, un flamenc jove, poderos,
emergent, sense la cálida abracada del
qual el viatge sentimental deis titellaires
hauria quedat descolorit i fat.
Un espectacle, en definitiva, que hau
ria de poder teñir una llarga vida més
enllá de l’efímera preséncia al Festival
de Titelles. Perqué els espectadors ens
ho mereixem.>
*

Turruquena. Direcció: Andreu Carandell. Actorsballarins-manipuladors: Andreu Carandell i Mónica
Marcos. Construcció de titelles: Andreu Carandell i
Mónica Marcos. Guitarristes: Bernat Cisneros i César
Moreno. Cante: Mónica Navarro. Vestuari: Maite
Llop i Christa Gottschewsky. Escenografía: Lali Ca

nosa. Producció: Transmarató Espectacles. Presentat
els dies 10 i 11 de novembre de 1998 a l'Espai Escénic Joan Brossa de Barcelona, dins el programa del
Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles.

La guerra civil a Arenys de Mar
Jacint Arxer i Bussalleu
Estanislau Torres

Dietari minuciós deis fets esdevinguts a Arenys de Mar entre el
jtiliol de 1936 i el gener de 1939, fet en aquells moments per
l’escriptor local Jacint Arxer i Bussalleu i complementat ara per
Estanislau Torres, en aquells moments refugiat a Arenys
mateix. D’un gran interés per al coneixement de la vida
quotidiana i de les sofrences i els neguits de la Guerra Civil.
Altres i i ibki-s ii’Es'iaxisi.aij Torio s
La desteta del Ter<; de Requetés de Nostra Senyora de Montserrat
(Biblioteca Serra d’or, 121)
Excursionismo i franquismo (1.libre de Motxilla, 10)
A peu i arran d onades (I.libre de Motxilla. 58)
Indrets i camins de la Batalla de l’Ebre (1.libre de Motxilla, .Fh
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Si no comencem pels llibres, malament
per

Miquel Porter i Moix

ELS POCS LLIBRES SOBRE CINEMA EN CATALÁ SÓN GAIREBÉ TOTS DE TEMA NACIONAL-HISTORICISTA l/O D'EDICIONS INSTITUCIONALS.

ns manca bibliografía, i aquest
fet sembla significatiu. Unes
quantes editorials en llengua
castellana han anat arrelant i d’altres,
potser amb menys periodicitat o cons
tancia, han publicat llibres prou útils.
bn canvi, peí costat catalá, la collita és
ben migrada. Fins i tot comptant les
edicions institucionals, la collita de
llibres sobre cinema en catalá és migradissima i, quasi sempre, de temá
tica nacional-historicista. El desert
existent al voltant deis avatars cine
matografíes del país ha canviat molt
les darreres décades i les tesis, les tesines i els treballs de recerca de les
universitats, generaran, amb tota certesa, obres dignes d’ésser publicades.
Ben al contrari, els llibres sobre ci
nema i d’interés general brillen per la
seva abséncia, o quasi. Si deixem a
Part els intents de la desapareguda
Editorial Robrenyo i els d’íxia —tam
bé efímera, tot i que és fosfore; més
plausible fet fins ara—, qui vulgui
saber coses de i sobre el cinema uni
versal ho ha de fer en castellá o en altres llengües alienes. Em sembla molt

bé que, si no queda cap més remei,
s’hagin d’establir quotes lingüístiques
per ais films, tot i l’aparent radicalitat
de la mesura, pero la culturalització ci
nematográfica no necessitaria cap me
sura de tipus coercitiu i, malgrat tot,
tampoc no es fa.
Un dia o altre haurem de parlar, de
manera semblant, sobre la inexistencia
de revistes cinematográfiques en cata
lá. Algunes de les més prestigioses que
es publiquen a l’estat es pasten i fa
briquen a Catalunya i, malgrat aixó, ni
una d’escrita en catalá ha aconseguit
mantenir una certa continuítat.
A totes les universitats del país tan
estudis sobre l’audiovisual i, en canvi,
si deixem a part un petit assaig-resum
d’en Ramon-Terenci Moix, abans de
claudicar, no hi ha cap historia del ci
nema universal en catalá. I si l’aspecte
historie ha estat desates, deis textos
teórics ni se’n parla ni, és ciar, deis
llibres de técnica i tecnología.
Tots els estudiaras que, any rere
any, omplen les aules universitáries
necessiten fer unes lectures. Saber qué
han dit personatges com Canudo, Ei-

senstein, Balasz, Krakauer, Rotha, Bazin
i tants més és per a ells una necessitat i
una obligació. Estar al dia de les va
riaras teorétiques que es produeixen,
tant en les metodologies o els enfocaments de tipus historie com en els de
prospecció de futur o, senzillament, de
reconeixement de la propia actualitat.
Bona part d’aixó ho poden trabar...,
en castellá. Monografies sobre temátiques, cinemes nacionals, actors i actrius, directors i cámeres..., ho
trabaran en altres llengües, pero no en
la propia. I el mateix podriera dir per a j
tota persona minimament interessada
peí cinema, sense necessitat d’ésser un
universitari o algú que es prepari per a
esdevenir especialista.
Si les lectures de culturització cine
matográfica són tan escasses, no ens
ha d’estranyar que després, a l’hora de ¡
parlar de cinema - - a tots els nivells—,
la llengua que es fací servir no siguí la
catalana. Per molt que el cinema sigui
susceptible de creació artística, en la
seva accepció més corrent, és un
espectable públic multitudinari que
justifica l’existéncia d’una industria i
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d’un comerq. Aixó ho saben molt bé
els homes de negocis que aspiren a
xuclar els dinerons individuáis de les
butxaques del públic.Tant aixó és així,
que la publicitat, la propaganda, forma
part, des de l’inici, de qualsevol pressupost serios de les cases de producció. Precisament, una de les variants
que produeixen la penosa impressió
d’esquifídesa del cinema catalá és la
manca d’una propaganda previa i suficient a l’estrena deis films, capaq de
crear un ambient de curiositat. No
seria exagerat dir que els diners esmerqats en l’anomenat «llanqament» de la
majoria de produccions nord-americanes i bona part de les europees és su
perior al cost total d’una producció
catalana. Es més: si l’esforq de márqueting no és suficient, els resultáis
d’explotació de les copies catalanes de
films estrangers quedaran quasi sem
pre per sota del que seria necessari per
a prestigiar la llengua.
Quan, ja fa molts anys, un polític
espanyol va atrevir-se a posar en dubte
la capacitat del catalá com a llengua de
transmissió científica, va trobar una
resposta quasi immediata, en forma de
Manifest, des de la Universitat Catala
na d’Estiu.
L’éxit del teatre en catalá els darrers
anys ha deixat ben clara la capacitat
d’atracció de la llengua en el camp
deis espectacles i, per si aixó no era
prou, només caldria veure els índexs
d’audiéncia deis seriáis —catalans o
en catalá— emesos per les televisions.
Si al voltant de tots dos fets s’han
muntat autentiques campanyes de
sensibilització que han estat objecte
d’una atenció preferencial per part
deis mitjans de comunicació, operacions semblants aplicades al cinema
no obtindrien pas resultats menors.
Tornant pero a la qüestió concreta
deis llibres de i sobre el cinema, no
pensem que fos convenient voler omplir les llacunes existents a base de
publicacions institucionals, sino que
haurien de sorgir d’iniciatives privades, més o menys agosarades segons si
es tractés d’obres generalistes, divulgatives o d’una certa complexitat. En
tot cas, les institucions publiques
podrien encarregar-se de publicar tex
tos altament especialitzats, promoure
coedicions i també podrien contribuir
amb ajuts específics, almenys fins que
la situació deficitária desaparegués.
Es evident que publicar un llibre
teóric de Christian Metz no resulta el
mateix que treure al mercal la bio

grafía de la darrera actriu de moda, ja
que el públic destinatari és ben diferent en cada cas. Ciéncia i mitología,
de tota manera, existeixen, pero la ló
gica popularitat de la segona no pot
negar la necessitat de la primera. Tot
és qüestió de proporció. Així, dones,
caldrá una tria acurada que tingui en
compte no solament el nombre i la
válua de les obres tríades, sino també
el nombre d’exemplars per tiratge o
edició. Una biografía d’un astre de
moda pot, sense dubte, teñir una sortida comercial molt més ampia a curt
termini que la d’un tractat sobre els
usos del muntatge, pero cal pensar
que, al cap d’un temps, un ídol en
substitueix un altre, que, amb ben poques excepcions, quedará arraconat.
En canvi, el llibre teóric o erudit, d’u
na venda molt més lenta, pot teñir una
molt major perdurabilitat de vigencia.
Un aspecte no menor també s’ha de
considerar: el de la distribució i la ven
da. Massa sovint hem constatat fracassos editorials no pas a causa de la
manca d’interés de les obres editades
o de la mala qualitat editorial, sino, senzillament, per una deficient comercialització del producte. Avui en dia —1
per desgrácia— s’han multiplicar els
punts de venda de llibres, pero al ma
teix temps queden ben poques llibreries «de capqalera». Els establiments
s’han convertit en expenedories que es
limiten a vendre quasi automáticament les novetats que els són fornides
i, passat un lapse relativament curt de
temps, tornen de manera no menys
automática tot alió que no han venut.
Així passa que un va a la cerca d’un
llibre que l’interessa pero que fa mes
de dos mesos que ha sortit i no el troba enlloc pero, de manera paradoxal,
bastants mesos després en por trobar
autentiques muntanyes, a preu de sal
do, en grans magatzems i en superfi'
cies especialitzades en aquest tipus
d’operacions. Caldrá dones trobar un
tipus de distribuidor prou amatent
perqué insisteixi en la presencia real
de les obres a les lleixes de les botigueS
i, d’una manera especial, a les deis
pocs centres llibreters que tenen una
relativa especialització. Sigui com s1'
gui, alió que cal no oblidar és que, s
bé una projecció cinematográfica e
un fet efímer, una cultura cinemaW'
gráfica, en la llengua que sigui, no ho
és.4

Barata, la televisió?
per Joan

casa —m’explica una bona
scnyora que ja és avia, malgrat la seva relativa joventut—, nosaltres, tots plegats, tenim la
televisió com a primera activitat de
lleure, sobretot els dies feiners... Jo,
particularment —afegeix, una mica ru
borizada—, no baixo de les quatre i
íins i tot de les cinc hores diáries de
tevé.» «Mireu —s’excusa—, és que, al
capdavall, la petita pantalla del menjador és l’entreteniment més barat,
més económic, que tenim.»
Jo dec haver fet un posat una mica
estrany i tal vegada els meus ulls
traspuaven una certa ironía, perqué la
nieva gentil amiga ha saltat:
-Que potser voleu dir que no tiñe
raó?
—Perdoneu, pero us he de confessar
que la meva opinió és totalment
oposada a la vostra. Perqué jo pensó, i
n’estic ben segur, que la televisió és
! entreteniment o, si ho preferiu, l’espectacle més onerós, més immódic i
més culturalment dispendios de tots
els que tenim a l’abast.
—I ara! Quina cosa més sense cap ni
peus! Sapigueu que jo no pago ni una
pesseta per veure la tevé tantos hores
com vull. No tiñe el Canal Plus, ni
estem abonats ais partits de fútbol, ni
ais altres canals codificáis, i fa més de
sis anys que no he tingut cap avaria a
l’aparell. Qué més —o qué menys—
voleu, honre de Déu?
Jo, que m’esperava aquella sortida,
he tornat a somriure i he dit:
No us enfadeu, amiga meva, pero
permeteu-me que us digui que, encara
que la televisió no us costi més que
unes poques pessetes al mes per l’electricitat que consumiu, pagueu moltíssim més del que no us imagineu per
aqüestes quatre o cinc hores diáries de
diguem-ne— encantament televisiu.
En primer lloc, quasi tots els espectadors estem d’acord a reconéixer que
la proporció de programes cultural
ment, artísticament o espiritualment
valids és tan migrada —i no parlo
d una cadena concreta, sino de totes
en conjunt— que l’atenció del
televident de bona fe resta terriblement defraudada en més d’un cin-
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quanta per cent d’ocasions. És a dir,
que el temps esmerpat a veure i sentir
bajanades, ximpleries, toixarrudeses o
inépcies, com les que omplen bastant
més de la meitat de les programacions
televisives, es un temps tristament
perdut o almenys restat a la lectura, a
la conversació, a l’csport, etc.
Recordeu, a més, benvolguda ami
ga, que la publicitat —els anuncis
que erneten les cadenes a i’Estat
espanyol ocupa un 11 1 % de la
programació, xifra que suposa un
increment de f 1 ’4% respecte d estudis
anteriors. I, per si no n’hi havia prou,
encara hem de suportar que l’excessiu
so deis espots es converteixi a cada
instant en una agressió acústica d’inrpossible justificació, malgrat que la llei

imposa uns límits máxims de sonorització. Pero, com que les agencies de
publicitat comprimeixen el so perqué
pugui ésser emés per la televisió,
llavors es desplacen els nivells d’áudio
fins a la banda máxima, amb el propósit de destacar de la competencia. I, tot
aixó, les nostres orelles també ho pa
guen a bastament.
I qué me’n dieu, senyora, del fet que
d’un film amb cent quaranta-sis minuts de transmissió (Jvanhoe, en aquest
cas), quaranta-quatre minuts fossin de
publicitat; és a dir, que en quatre blocs
inacabables d’anuncis es trencava brutalment l’acció, amb la consegüent
confusió que una práctica abusiva com
aquesta comporta per a l’activitat
mental del pobre teleaddicte.
I encara n’hi ha un cove! És que els
nostres nens no paguen un tribuí in
calculable quan, des de la pantalla, els
etziben botifarres de renecs, baixeses i
péssims exemples, fms i tot dins d’espais transmesos en hores de programes
jovenívols? I el continu foment del
conformisme? I la manca d’objectivitat
de bona part deis informatius, que
d’aquesta manera contribueixen a la
formació de conceptes erronis? I el mal
que encara fan tots aquests programesescombraries? I la permanent fúgida
económica, de cara a obtenir les «máxi
mes audiéncies», siguí com sigui, sense
el més mínim respecte pels milers
d’homes i dones de bona voluntat que
amb el cor a la má encara creuen que
l’objectiu de la televisió és «entretenir,
alhora formant»?
Llavors m’he adonat que la senyora
que m’escoltava s’anava posant nervio
sa, i només he caigut a dir-li suaument,
amb una certa tendresa que quasi volia
semblar una excusa per la meva insis
tencia, qui sap si un punt excessiva o
prolixa:
No creieu, estimada senyora, de veritat, no creieu ara que la televisió - on
també hi ha rnoltes coses bonesresulta l’entreteniment més car del
món?>

TRIA PERSONAL
per

Lluís-Anton Baulenas, EL FIL DE
PLATA. «Clássica», Columna/Proa,
Barcelona, 1998.

Hi ha dues consideracions de tipus
general que cal fer a l'hora d'entrar a
comentar una novel-la com El fil de
plata i per les quals es fa necessari
felicitar Lluís-Anton Baulenas. La pri
mera és el mérit, certament no gens
petít, d'aconseguir fer quadrar la
molt complicada equació de la no
vel-la popular de qualitat. Baulenas
—i aixó no és cap secret, perqué ho
ha repetit diverses vegades en
públic— exerceix per plena voluntat
d'escriptor professional en catalá, i
aixó, óbviament, l'obliga a voler
agradar a un públic tan ampli com
sigui possible. En una paraula, LluísAnton Baulenas és un escriptor de
best-sellers decidit i conscient. Ara:
també és un lector exigent i sensible,
cosa que el duu a no renunciar a un
alt rigor en l'exercicí de la seva
escriptura, fins a convertir-se —i aquí
anava— en un d'aquests escassíssims
autors que realment arriben a fer
o blidar I es connotacions peioratives
que pengen, alarmants, de í'expressió best-seller. En qualsevol cas, cap
a l'any 1925, Baulenas hauria rebut
les felicitacions entusiastes de Josep
M. de Sagarra i de Josep Pía, per a
desesperació de Caries Riba.
Aixó, per un costat. Per l'altre, hi ha
la segona consideració, que és d'ordre temátic: Baulenas és encara deis
molt pocs escriptors joves (ell va
néixer el 1958) que han gosat no
vel-lar la guerra civil espanyola, i, de
manera particular, la descarnada
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vivencia que en patí la ciutat de
Barcelona, tenint en compte l'esforq
de documentació que aixó suposa
per a qui, com ell, vingué al món
almenys vint anys després que el
conflicte finalitzás. Dit d'una altra
manera, Baulenas és deis primers
autors catalans que hauran tractat la
guerra civil com un fet purament
historie del qual s'ha aixecat la veda
de la pura fabulació, a l'altra banda
deis descérreos ideológics, étics,
moráis, sentimentals i polítics deis
escriptors que d'alguna manera en
visqueren l'horror de manera directa.
Aixó ha comenqat a succeir també
dins l'ámbit de la literatura caste
llana, i és un fenomen que dona peu
a exercicis comparatius francament
interessants.
Fet, dones, aquest parell de consi
deracions prévies, cal dir finalment
que El fil de plata és una justa
guanyadora de tot un premi Carlemany, tal com ho demostren la vivacitat del seu tempo narratiu (l'experiéncia dramatúrgica de Fautor s'hi
fa notar amb bon profit), la profunditat humana de l'emocionant triangle (dos nois i una noia) protagonista,
la gran capacitat de versemblanqa
assolida per Baulenas al voltant d'un
tema encara tan delicat i compromés
com ara el de la guerra, i, sobretot, la
bellesa d'aquesta apología de l'amor
i l'amistat com a fonaments més sólids de tota una vida que constitueix
el eos central del discurs de la no
vel-la (el capítol final, situat cronológicament cinquanta anys després
de la consumació de la trama, cons
titueix un tancament precios, a l'estil
d'aquell d' El amor en los tiempos del
cólera de García Márquez). No direm
tampoc que tot sigui perfecte en El
fil de plata (ja hem parlat de novel-la
popular, i aixó significa certes concessions i cops d'efecte de cara a la
galería, apresos directament del ci
nema més conservador i comercialoide), pero la suma de les seves
bones qualitats en fa clarament una
obra mereixedora d'una recomanació sense reserves.
David Lodge, L’ART DE LA FICCIO. Traducció de Montserrat Lunati i Jordi Larios. «Biblioteca
Universal», Empüries, Barcelona,
1998.

Finalment la preocupació de David
Lodge per la reflexió literaria ha

David Lodge
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acabat manifestant-se amb plenitud
per ais seus molts lectors mitjanqant
una vía que es traba a mig camí entre
el recurs metalíterarí de les seves
caustiques novel-les (recordem Small
World, Changing places, Nice work o
Therapy, entre d'altres éxits) i Res
tricta gravetat académica de la seva
cátedra universitaria de literatura. El
vehicle ha estat batejat amb el nom
de L'art de la ficció (Montserrat
Lunati i Jordi Larios ja subratllen el
lligam d'aquest títol amb el d'un assaig homónim de Henry James, i és
ben cert que cal remuntar-se a l'il-lustre autor de La copa daurada per a
resseguir en tota la seva extensió la
llarga tradicíó anglosaxona de no
vel-listes —i no només poetes—;
propensos a conrear la crítica 1
l'assaig sobre literatura), i consisteix
en el recull de cinquanta articles
breus publicats setmanalment entre
el 1991 i el 1992 en el rotatiu anglés
«The Independent on Sunday», 9ue
tracten del mateix nombre d'aspectes diferents, tot i que clarament
interrelacionats, relatius al fet de
l'escriptura de narrativa. Peí que en
refereixen Lunati i Larios, la secció de
Lodge fou rebuda i seguida amó
gran atenció peí públic del «The
Independent on Sunday», i convenid
amb ells que cal explicar aquest exit
per la rotunda amenitat i l'entusia5'
me lector que transmeten aquests
textos. No es fa gens estrany, Per
tant, que la venerable casa Pengu"1
es decidís rápidament a fer-ne una
edició conjunta en format de llibre'
que David Lodge aprofitás I aVI'
nentesa per polir-los i arreglar-l°s

com feia al cas, i que finalment un
anglófil ¿'acreditada solvencia com
Jordi Larios —encara recordam amb
gust aquell Lleqir i escriure que
aplegava assajos oreus de l'esmentat
James, iuntament amb d'altres d'Eliot, Auden i Lessing—, aquesta
vegada en cooperació amb Montser
rat Lunati, ens serveixi en el nostre
idioma aquest recull de reflexions
sobre els mecanismes interns de la
literatura, adregat a un públic no
especialista pero sí exigent i amb
ganes de conéixer el plaer per la vía
de les lletres. Perqué, quan es tracta
de David Lodge, es tracta essencialment de plaer.
L'estratégia de Lodge és senzilla:
comencant pels inicis i acabant pels
fináis de les novel-les, i servint-se
d'exemples delicadament escollits
entre la novel-lística moderna anglosaxona i europea, toca tot un seguit
de temes, accidents i fenómens relatius al fet d'explicar histories (el
suspens, el punt de vista, els noms
deis personatges, la sorpresa, el
lector dins el text, la prosa poética,
l'al-legoria, l'epifania, la duració, el
títol) i en revela alguns secrets. No
tots: els suficients per a donar a entendre, de manera divertida, agraida
i coherent, l'ofici del novel-lista, pero
sobretot per a incitar a la necessitat i
el gust de l'ofici de lector. No es
tracta d'un manual d'aprenentatge
d'escriptura, ni tampoc d'una reco
pilado a l'ús d'assajos breus sobre
literatura. Senzillament ens trobam
en un punt d'encontre entre algunes
aportacions particularment divulgables de la narratologia postestructuralista i d'alguns postuláis de l'Escola crítica de Chicago, que, sumats i
canalitzats peí seu bon gust i la seva
inefable capacitat de seducció, pro
porcionen a David Lodge els materials per a construir una petita
retórica, tan sólida com lleugera i
inspirada, per a un model ideal de
suplement dominical.
Caries Torner, VIURE DESPRÉS.
«Ossa Menor», Edicions Proa,
Barcelona, 1998.

Se'l trobava a faltar, el poeta Caries
Torner, en aquest moment particular
ment dolg que, d'un temps cap aquí,
sembla viure la producció de poesía
catalana, per la diversitat i la aualitat
de les propostes que hi pul-lulen. És
cert que, sense anar més lluny, l'any
Passat ens va regalar els sentits amb
una de les novel-les més interessants
de les publicades en aquesta década
(L estrangera), i que dos anys abans
ens havia proposat un auténtic assaig
d etica per a occidentals coetanis,

tan allunyat de les visions mil-lenaristes a l'ús com del nefast boom
deis llibres d'autoajuda individual o
col-lectiva (El principi acollida, se'n
deia d'aquesta particular posada al
día d'alguns fonaments del pensament cristiá en relació amb la nostra
societat i els nostres dies). Pero no és
menys cert que, quan un pensa en
Caries Torner, pensa inevitablement
en la seva poesía, génere en el qual
va debutar, potser massa espectacularment i tot, en guanyar el premi
Caries Riba amb tan sois vint-i-un
anyets pei llibre Ais límits de la sal.
Ara, vuit anys després del molt
brillant L'ángel del saqueig, Torner hi
torna amb aquest Viure després.
Com ha de ser.
Al llarg d'aquesta década durant la
qual la poesía de Torner semblava
haver emmudit, s'han succeit de
manera aclaparadora els estímuls,
frenétics i gairebé sempre agredolcos, que han commogut la nostra
consciéncia de ciutadans i de
subjectes dins el món. El «després»
del títol d'aquest llibre es refereix a
aquesta successió d estímuls. El
«viure», altrament, ens remet a la
necessitat d'un discurs étic i moral
que sosté tota la coheréncia del
poemari. Viure després: continuar
més enllá de l'horror, l'estupidesa i la
lletjor (per a dir-ho amb paraules de
Miquel Baugá) que ens han envaTt i
continúen envaint-nos a les portes
d'una promesa, ja inevitablement
revelada com a falsa, d una nova
época xifrada en números rodons.
Aquest és el motiu de reflexió que fa
descobrir novament a Caries Torner
que té alguna cosa a dir, circumstáncia de la qual tampoc no es
poden vantar molts escrivents, en
vers i en prosa, del país.
Alguna cosa a dir que necessita ser
dita amb una certa urgéncia. D'aquí

vénen segurament ¡'emergencia i la
puixanga, el nervi orgullos, desinhibit
pero meticulosament dominat, de
I'estil, que apuntala la sobrietat de la
seva retórica en un coneixement
exemolar de la inexhaurible mina
deis textos bíblics (tant del Vell Testament com del Nou), en una selecta
col-lecció de motius temátics i simbólics que procedeixen tant de la
tradició més solvent com de l'actualitat més comprometedora (Sarajevo,
l'ángel rilkeá, l'aigua com a metáfora
de la mort, els interiors de les cases
buides) i en una manera de versificar
que renuncia gairebé del tot a l'efectisme i que s'aprofita en canvi,
indistintament i sense maníes, deis
guanys del classicisme i de l'avantguarda. Al fons, constant al llarg de
les tres parts del llibre, el recordatori
d'un fet importantíssim: la responsabilitat del poeta envers el seu ofici
i l'objecte al qual ¡'aplica, subratllada
al final amb veu potent per una
citació d'Albert Camus. A l'inici,
encapgalant el llibre, una exactíssima
afirmació de Narcís Comadira: «La
poesía és l'única que té dret a no
callar quan una cosa no es pot dir.»
Al principi i al final, dones, el dret i el
deure. Entremig, la necessitat de
mirar el propi temps, i de participar a
l'altre la visió obtinguda. Per a més
bellesa.
Gregori Mir, CORRESPONDEN
CIA DE JOAN MASCARÓ. «Els
Treballs i els Dies», Editorial
Molí, Palma, 1998.

CORRESPONDENCIA DE
JOAN MASCARÓ
Voluni 1

Vet aquí un deis llibres més importants entre els publicáis durant el
passat (quan llegiu aixó) any 1998. Es
pot fer aquesta afirmació sense passar gens de pena de caure en

l'exageració gratuita, perqué amb la
mateixa naturalitat es pot dir que
Joan Mascará Fornés (Santa Margalida, 1897 - Cambridge, 1980) fou
un deis personatges més interessants
—i més desconeguts— que ha donat
la cultura catalana d'aquest segle, i
que Gregori Mir és un deis historiadors i homes de cultura més eficaqos i intel-ligents deis que circulen
per les nostres terres, que sobresurt
més com més escarransit i insubs
tancial sembla el panorama cultural
mallorquí i catalá.
En qualsevol cas, l'obra i la figura
de Joan Mascaró Fornés constitueixen un veritable luxe asiátic que, a
casa nostra, es traba lluny encara de
ser reconegut i gaudit com períoca.
Format a Cambridge en els camps de
la literatura anglesa i de la cultura
hindú (el seu poliglotisme inclo'ía el
domini del sánscrit i el pali), fou
professor universitari a Jaffa (Ceilan),
Barcelona i Cambridge, on visqué la
resta deis seus dies després d'uns

anys d'exili a Algéria. En qualsevol
cas, Joan Mascaró Fornés fou un
home poní, un precursor encara no
igualat del concepte de multiculturalitat: la seva dedicado al coneixement, l'estudi i la divulgado de la
mística oriental i ¡'occidental (com
testimonien la seva antología de
textos místics universals Lamps of
fíre, o la seva traducció anglesa del
Bhagavad Gita), la seva opció per
l'anglés com a llengua literaria sense
renunciar per aixó a la fonda catalanitat del seu pensament, que divulga
amb profusió per Anglaterra i els
Estats Units, la seva conjunció de
romanticisme i racionalisme, el seu
equiibri entre exigencia espiritual i
rigor científic, el seu inesgotable esperit humanista, les llegendes a propósit de la seva influencia sobre
i'etapa oriental deis Beatles, les seves opinions sobre la contracultura
hippy i la necessitat d'un veritable
adveniment de l'edat de l'esperit i
del saber, el seu gnosticisme ex-

pansiu, antihermétic... Tot plegat fa
de Mascaró Fornés un personatge
fascinará i imprescindible, al qual es
podría aplicar, com una divisa, aque
lla espléndida «Art poética» de Pera
Gimferrer: «Alguna cosa més que el
do de síntesi: / veure en la llum el tránsit de la llum.» De tot aixó en donen
acomplit testimoniatge aquests dos
espléndids volums de cartes amb
insignes corresponsals de la cultura
catalana, castellana i anglosaxona de
l'época (Guillén, Riba, Rosselló-Porcel, Gabriel Alomar, Cernuda, entre
molts d'altres), escrites en la seva
prosa elegant i amable, i que han
estat curosament llegides, transcrites, comentades, estudiades i prologades per Gregori Mir en un treball
impecable que és, ja, absolutament
referencial per al coneixement del
panorama de l'exili catalá i, sobretot,
d'una aventura intel-lectual, espiri
tual i humana d'una riquesa incalcu
lable.♦

PANORAMA DE POESIA 1997, ANTOLOGIES
PER VINYET PANYELLA

l panorama poétic corresponent
a 1997 va aportar com a im
portant i principal novetat en el
camp de les antologies I'Antología
general de poetes catalans, en línies
generáis ámpliament celebrada i
que, peí que fa la inclusió de repre
sentarás de les darreres generacions,
ha esdevingut polémica. Pero al llarg
de l'any, les antologies publicades
pertanyen a ámbits diversos, com ara
les editades o reeditades com a eines per ais estudis literaris, les que
han tractat de novíssims poetes
catalans, o de poetes valencians del
segle XX, les d'homenatge i les que
apTeguen amistats intergeneracionals. I, seguirá la moda mil-lenarista,
s'ha editat una antología temática
d'abast universal sobre els ángels.

E

Fl DE MIL-LENNI AMB ÁNGELS

La moda angelical estampada des
de les postáis fins al paper de regal
(fins i tot fora de les dates nadalenques), passant per tota mena
d'estris de consum, va arribar també
a la literatura. Els Poemes amb ángel,
triats per Jaume Subirana i Caries
Torner i prologáis per Emili Teixidor,
són la contribució en forma de Ilibre
de butxaca a la moda mil-lenarista

que impera arreu en bona part de la
literatura actual. El duet SubiranaTorner s'ha submergit en la poesía
contemporánia, principalment, per
complir un encárrec del qual ha
resultat l'edició d'un volum de butxa
ca amable, plaent i suggeridor. El cor
de veus poétiques es manifesta en
una cinquantena de textos procedents d'una cinquantena de poetes,

majoritáriament contemporanis, escriptors en diverses llengües ■ tradui'ts al catalá. Aixó permet gaudir
no solament de la lectura, sino de la
qualitat de les traduccions. I, si bé es
cert que es tracta d'una antología
subjectiva, cal remarcar l'esforc p°r"
tat a terme pels curadors peí que +a
a la tria des de l'exigéncia de la qua'
litat i de la representativitat. María'
Mercé Margal hi acompanya Emily
Dickinson i Márius Sampere fa una
bona parella amb Jaroslav Seifert
mentre que Rilke i Márius Torres
circulen pels camins de la modernitat
universal del segle XX. Només cal'
dría esperar que les antologies, an'
géliques o sobre qualsevol altra
materia, incloguessin d'ofici els nonas
deis poetes d'expressió catalana
amb la mateixa naturalitat amb que
Subirana i Torner ho han fet amb el
de les diverses llengües europee5No hi desentonen, sino que tots com
parteixen els corrents estétics de 3
contemporanei’tat, la qualitat ¡ |a
tractiu que ofereix la paraula poética-

EINES PER AL ROMANTICISME I EL
NOUCENTISME
El conjunt d'antologies de p°eSia

Antologia
de la poesía
noucentista
Joaquim Molas
Antología de la
poesía romántica

A cura
de Jaume Aulet

O
3

edición;
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catalana al ílarg de les diverses etapes de la historia literaria configura
una bona part deis títols de les
colleccions «El Garbell» i «El Cangur» d'Edicions 62. El 1997 hi van
aparéixer dos volums: ¡'Antología de
la poesía romántica de Joaquina Mo
las, que el curador Ramón Pinyol i
Torrents ha confegit amb la refosa de
dos títols apareguts a la liquidada
col-lecció «Antología catalana», de la
mateixa editorial [Poesía catalana
romántica (1965) i Poesía catalana de
la Restauració (1966)], i Antología de
¡a poesía noucentista, novetat a cura
de Jaume Aulet.
Els treballs historiográfics de Joa
quina Molas, es tracti d'antologies,
manuals o, simplement, d'articles,
constitueixen el corpus més ampli i
de més abast de qué disposem, en
cara ara, per a l'estudi de la literatura
catalana al Ilarg deis diversos periodes histories i estétics, i no en discutirem pas des d'aquí la vigencia. El
rigor, l'esperit positivista i l'ánsia d'odenació i de codificació del que hi
havia per fer —que ha estat moltíssim— han caracteritzat endémicament els treballs historiográfics de
Molas, i, per derivació, deis seus collaboradors i deixebles. En aquest
sentit, Ramón Pinyol i Torrents ha
estat absolutament respectuós amb
el mestre, i hi ha aportat el seu propi
rigor i la posada al dia deis continguts. El volum, que és la refosa
deis dos textos citats, inclou poemes
que havien estat suprimits per la
censura deis anys seixanta, i actua
liza i amplia el contingut d'autors,
obres i notes biobiblioqráfiques. La
nistoriografia catalana del seqle XIX
disposa, dones, d'una eina cPestudi
millor que no tenia i ens permet
conéixer molt més a fons la poesía
romántica en catalá en tota la seva

extensió quantitativa, temática i qualitativa.
L'Antología de la poesía noucentis
ta, a cura de Jaume Aulet, és pre
cedida de cinquanta pagines d'un
minuciós estudi introductori que enquadra i condiciona el contingut de
l'obra, i la converteix en una antolo
gía en qué preval el cánon preestablert, consolidat peí rigor de la
introducció esmentada. Un deis mérits del curador és la manifestació
clara i explícita que poetes noucentistes ho foren Carner i Bofill/Guerau,
pero també Masó, Folguera, Manent, Riba, Arderiu, Arús, Draper, i
d'altres, entre els quals figuren els
mallorquins que l'autor, encerta a
incloure, com Ferra, Salva o Riber. A
parer meu, hi mancarien exemples
de la diversificado d’aquesta estética
—Garcés, Lleonart—, o d'altres que
entre 1915 i 1925 produíren la part
més important de l'obra poética,
com Trinitat Catasús. En qualsevol
cas, no és un volum que tingui per
objectiu una ámplia exhaustió, sino la
presentado d'una tria de representativitats. Deixant de banda aqüestes
observacions, cal deixar constáncia
no solament del rigor de l'obra
d'Aulet, sino de la fi del buit existent
en la historia literária del seqle XX, ja
que el Noucentisme no disposava
d'un recull com aquest.
UN MIL-LENNI DE POESIA

Amb el títol d'Antología de poetes
catalans. Un mil-lenni de literatura,
Galáxia de Gutenberg i el Cercle de
Lectors han publicat una magna obra
de carácter enciclopédic, elaborada
per Martí de Riquer, Giuseppe Grilli i
Giuseppe Sansone. L'obra, que comprén tres volum en quatre toms, és
hereva de la mítica i modélica Anto-
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logia General de la Poesía Catalana
de Riquer, J.M. Miquel i Vergés i
Joan Teixidor, apareguda el 1936 ais
«Quaderns literaris» que dirigía Jo
sep Janés i Olivé, pero amplia la
nómina deis poetes del mil-lenni
d'acord amb les investigacions literáries deis darrers anys. L'Antología
General... ha constituít, per ais
autors, el punt de partida histórica,
pero el resultat de l'obra de Riquer,
Grilli i Sansone la depassa llargament
tant peí que fa al concepte com al
contingut.
Vista en conjunt, és una obra mag
na, tant de concepte com de realització, i una important eina historiográfica. Al próleg del segon volum
(des del segle XVI fins a Verdaguer),
Giuseppe Grilli n'explicita una de les
claus de comprensió del contingut:
així com Riquer i Sansone parteixen
de la necessitat de contextualitzar la
poesía catalana en l'ámbit europeu,
Grilli insisteix en el que denomina
«trencament poétic» de la tradició
literária catalana entre el segle XVI i
el XVIII.
En termes generáis, l'acceptació de
l'obra és inversament proporcional a
la contemporanéítat. Les tries des
d'aquest punt cronológic són sempre
polémiques, ja que el fet de figurar
en una obra d’aquesta envergadura
suposa un important plus de perdurabilitat per ais poetes. Pero hi
preval, no solament al tercer volum,
sino al Ilarg de tota l'obra, l'esforq de
síntesi, i de voluntat d'exhaustió, ma
nifestada amb la inclusió de poetes
que no figuren en antologies marcadament concebudes sota el signe
d'estétiques, de grups o de circumstáncies.
El primer volum, que comprén
¡'Época medieval, és a cura Martí de
Riquer. La selecció que en fa, amb el

rigor i l'exhaustió amb qué ja té
acostumats deixebles, lectors, admiradors, permet el seguiment de
l'evolució del catalá no solament
com a llengua de la població, sino
vers el pie assoliment del seu ús com
a llengua literaria a partir de la
progressiva utilització que en fan
trobadors i poetes des de l'inici del
mil-lenni. No es tracta, dones, de
justificar, com ha fet algún crític, el
«plurilingüisme» deis poetes catalans, sino la creixenqa en l'ús de la
llengua del país com a llengua li
teraria. Amb fidelitat rigororosa ais
textos, en versió i, de vegades, en
alfabet origináis, Riquer acompanya
els poemes amb versions en catalá
modern, per ajudar el lector a
comprendre no solament qué diuen
les paraules, sino el seu significat en
el context historie, literari i cultural.
Per tant, a més de la divulgado poé
tica, Riquer fa una vegada més tot un
exercici de pedagogia.
Del segle XVI a Verdaguer és el
segon volum, del qual és autor Giuseppe Grilli. Aquest volum ha estat
editat en darrer lloc, i enllaqa la tradició trobadoresca i medieval amb la
contemporaneTtat, passant pels segles en qué la literatura catalana, i
també la poesia, passen per alts i baixos que afecten el prestigi i l'expansió de la llengua, pero que no
afecten l'impuls creatiu. Entre Joan
Boscá i Jacint Verdaguer es trenca,
efectivament, la tradició literaria del

correlat europeu, pero perduren els
registres expressius deis poetes catalans, s'amplien els géneres, es posa
de manifest la voluntat creativa deis
poetes, i la noció de «decadéncia» es
transforma en una situació de forga
més complexitat. Grilli recupera i
mostra no solament els poetes des
del segle XVI fins al segle XVIII
segons l'estat actual de la recerca
literaria sobre l'edat moderna cata
lana, sino que la selecció de la poesia
del segle XIX, a partir de la cárrega
simbólica i emocional de l'«Oda a la
patria», obre un ampli panorama
sobre la poesia romántica i postro
mántica deis PaTsos Catalans i en
posa de manifest la consolidació
quantitativa i qualitativa. Cal remar
car l'encert de l'apartat «Cangons i
remangos tradicional», que integra,
definitivament, la literatura popular a
la historia literaria. En canvi, la inclusió deis poetes de l'Escola Mallor
quína —Miquel Costa i Llobera i Joan
Alcover— és, potser, estéticament,
més discutible.
El tercer volum, dividit en dos toms,
inclou els poetes De Maragall ais
nostres dies, i fou encomanat a
Giuseppe E. Sansone, que ha portat
a terme un treball altament meritori i
dificultós. Cal dir, també, que han
estat els volums més polémics del
conjunt de l'obra, no tant per la
inclusió i l'ampliació deis «clássics»
del segle XX, sino pels que formen
part de la nostra estricta contempo

raneTtat. Sansone ha fet un estudi
extens i intens, tant de coneixements
com peí que fa a lectures, i la seva
selecció és ámplia i generosa. La se
lecció d'obres d'alguns deis poetes
antologats, els primeres espases del
segle, constitueix un subconjunt que
podría ser independent, cadascun
individualment, de la resta del volum;
aixi succeeix amb Maragall (39
poemes), Riba (33), Carner (54), J-VFoix (50) o Sagarra (20), al qual, en'
certadament, Sansone no estalvia
alguns deis millors passatges de la
traducció de la Divina Comedia.
A diferencia de les anteriors etapes
literáries —fins a la Renaixenca—•, u1
figuren únicament poetes d'expressió catalana d'arreu, des de l'algue"
rés Francesco Manunta fins a Ramo11
Xirau, poeta d'expressió catalana de
Méxic estant, o del castellonen®
Bernat Artola i l'alcoiá Joan Valls
Jordá o el rossellonés Jordi Pere
Cerdá, per citar poetes que no tots
sovintegen a les antologies. La tria
permet, certament, la lectura evo
lutiva que Fautor ens proposa, c5
cent set poetes antologats cobreixen
tota la gamma expressiva i estética
del darrer segle, on es retroben e
tremendista Rafael Nogueras i OH®',
la millor poesia patriótica d'AguS_
Esclasans i de Ventura Gassol, la 111 _
dernitat postnoucentista d'un
quim Folquera, la lírica subtH
profunda cíe Josep Sebastiá Pons, ®
millors cal-ligrames de Josep

Junoy, l'apassionada contenció de
Rosa Leveroni, la prolífica i circumstancial qualitat de J.M. López-Picó.
Poetes históricament poc o molt
relegáis a la literatura d'ámbit «lo
cal», com Armand Obiols, Joan
Llacuna, Josep Junyent i Rafart, Jo
sep Punsola i Vallespí o Trinitat Cata
seis depassen definitivament l'enclavament per situar-se en pía d'igualtat
amb Tomás Garcés, Josep Lleonart o
Miguel Ferrá. Tocant la més propera
contemporaneTtat, la tria esdevé
cada vegada més i més propera al
criteri personal de l'autor. Aixó
comporta que, enllestida la gene
ració deis anys quaranta, a partir de
la meitat deis cinquanta els poetes
triats siguin objecte d'una selecció
més aviat drástica. Si bé és un encert
que noms com David Jou, Caries
Duarte o Pong Pons formin part de la
definitiva canonització —el carácter
general de l'antologia i el seu paper
dins la historia literária catalana així
ho fan suposar—, existeix alguna
desproporció entre l'obra d'altres
poetes seleccionáis respecte de la
d altres que no hi surten, cosa que
sitúa aquests darrers en un posicionament de franca desigualtat.
Pero no és menys cert que, precisament, el que és més evolutiu és la
producció poética deis darrers trenta
anys, i que existeixen altres antologies, elaborades amb criteris més
generacionals o estéticament més
atins, en les quals qui més qui menys
■e cabuda. El que cal reteñir és que el
trebal! de Sansone corrobora el que
e ' mateix indica al próleg: que la
poesía és l'eix conductor de la
Teratura^ catalana al llarg de tota la
seva historia. I, precisament per aixó,
no puc evitar expressar una queixa
de «genere». En el conjunt deis cent
set poetes que representen la llarga
etapa que transcorre De Joan
Maragall ais nostres dies, únicament
1 he sabut trobár cinc dones. La
nomina de dones poetes en llengua
catalana pot semblar que no sigui
gaire extensa —tot i que ho és—, i
en algún altre comentan fet a «Serra
Or» m'hi he referit. La meva queixa
no arriba a l'ámbit generacional
Propi, sino que es remunta a fa cent
enys, en qué va néixer la rossellonesa
kimona Gay (1898-1969) o, més
en<?a, es refereix a l'obra de la
valenciana María Beneyto (1925) o
ho cata^anes
Montserrat Abelló
dv18), Quima Jaume (1934-1993) o
Mana Angels Anglada (1930),
autores que, malgrat teñir una obra
Poética consolidada, encara no for
men part de la «quota» que sembla
ex|stir per a les dones poetes d'exPressió catalana a I es antologies. Des
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d'aquest punt de vista, el primer
mil-lenni de poesia d'expressió cata
lana es veu mancat de la
representativitat i de la qualitat
d'algunes de les seves millors veus.

POESIA DEL SEGLE XX

La poesia catalana del segle XX ha
estat objecte de dues antologies
més, de signe ben diferent. Una, Raó
i follia. Poetes catalans del segle XX,
és obra de l'hongarés Béri Balazs,
amb la contribució del catalanófil
hongarés Kálmán Faluba. L'obra és
una tria deis poetes més representatius del segle XX, encapcalats per
J.V. Foix, un vers del qual es trans
forma en el títol del Ilibre. Segons
Joan Triadú («Avui», 5-VI-1997), es
tracta d'una obra valorativa, d'acord
amb aquell principi segons el qual
Riba creía que triar era opinar,
compartit també per Triadú. Juntament amb els clássics del segle XX,
com Espriu, Foix, Sagarra, Carner,
Pere Quart, Llompart, Ferrater o
Vinyoli, hi figuren els gairebé clássics
com Gimferrer i Comadira, sense
oblidar Josep Sebastiá Pons, M.A.
Salvá, Mariá Villangómez, o noms
d'actualitat com Maria-Mercé Margal
o Pong Pons.
L'altrá és la titulada Bengales en la
fosca. Antología de la poesia valen
ciana del segle XX, amb introdúcelo,
selecció i notes a cura de Josep
Palomero i editada per Bramera. Es
tracta d'una obra que ofereix el
doble interés de la recopilado i
l'inventari, d'una banda, i la tria de
qualitat d'altra. Meitat estudi, meitat
antología, juntament amb un apartat
de propostes didáctiques, Bengales
en la fosca no defuig el carácter de
manual, pero constitueix un complet

Oikos-Poesia

estudi de la poesia valenciana d'a
quest segle, tot seguint el correlat
tant de la producció literaria i poética
de Catalunya com d'Europa. A partir
d'aquest plantejament s'expliquen
les coincidéncies i les diferéncies
entre autors del País Valenciá i del
Principat. Resulta ben interessant
constatar, per exemple, la perdurabilitat d'esquemes modernistes quan
a Catalunya es configura la poesia
noucentista, o també la forga de la
nova cangó i de la poesia realista al
llarg de la década deis seixanta. Un
Ilibre com aquest contribueix definiti
vament a fer que la interpretació de
la literatura i la poesia d'expressió
catalana no resulti de concepció tan
monolítica, almenys, de Catalunya
estant.
Peí que fa a poesia valenciana, cal
esmentar també l'antologia que ha
elaborat Teresa Pascual, reunint en

un volum poemes deis Premis de
poesía Senyoriu d'Ausiás Mare
(Ajuntament de Beniarjó).
AFINITATS, GENERACIONS, HOMENATGES

Poesía noranta, coordinada per Albert Calis i amb un proleg de Rafael
Vallbona (Oikos-Thau), configura un
panorama generacional de la dé
cada. Aquesta és una constant en els
plantejaments antológics de la poe
sía catalana contemporánia, i aquest
volum no n'és pas cap excepció. Els
poetes deis noranta hi surten
representats, amb foto de familia a la
coberta posterior. Ja ho diu la presentació: qui no hi surtí, ho té cru.
Vallbona, que l'ha qualificada d'«antologia terminal», posa de manifest
que no descobreix poetes nous, sino
poetes que s'han manifestat al llarg
de la década. Nascuts i nascudes al
llarg deis seixanta, alguns ja tenen
més d'un poemari; altres, compar-

teixen el conreu de la poesía amb
altres géneres: David Escamilla, Pau
Joan Hernández, Jordi Mata, Eva
Rumí, Alexandre Navarro o Jordi
Valls són alguns deis noms més
representatius.
Mansardes, del grup L'Espiadimonis, no és ben bé una antología, sino
un aplec de poemes d'autors amb
denominació d'origen; en aquest
cas, tarragoní. Es tracta deis integrants d'un grup poétic que, amb
vint anys de trajectória, ha consolidat
no solament l'empremta de grup,
sino d’una determinada poética que
s'abeura en un aprofundit delit de
recerca formal i expressiva sense
renunciar ais continguts derivats de
l'exploració del jo poétic i de l'entorn
circumstancial. «L'espiadimonis ho ha
transmutat tot en efectiva poesía»,
escriu en el preámbul Joan Perucho.
I els noms de Rosa M. Miró Espasa,
Emili-Carles Molina Solé, Anna Muntaner Llima, Sara Pujol, Francesc Roig
i Queralt i Olga Xirinacs subratllen

amb els seus versos l'efectivitat i
l'eficácia poétiques.
En reivindicació de la poeta mallor
quína María Antonia Salva, encapcalada per descriptora LluTsa Julia i el
Comité de Dones del Centre Catalá
del PEN Club, va teñir lloc un acte
poétic a la Universitat de Mallorca,
fruit del qual és l'antologia d'homenatge Memoria de María Antonia
Salva, publicada a la col-lecció «Poe
sía de Paper». Precedits de dos
poemes de Salvá, hi desfilen altres
textos de María Ángels Anglada,
Montserrat Abelló, Marta Pessarrodona, Maria-Mercé Margal, Teresa
Pascual, Anna Montero, Margarida
Ballester, Elvira Pomar i Joana Liado,
entre altres.♦

LA GRAN ENCICLOPÉDIA DE MALLORCA
per

El projecte

El pía de la Gran Enciclopédia de
Mallorca es va iniciar el 1987, promogut per l'editor mallorquí Pere A.
Serra Bauzá, president del Grup Serra, amb el suport inicial d'un grup de
periodistes i professionals vinculáis a
l'ámbit de la informació, la majoria
deis quals col laboraven ais diaris «Ul
tima Hora» i «Baleares». Ben aviat, el
projecte es posá ens mans del catedrátic de la Universitat de Madrid, el
filóleg i poeta mallorquí Miquel Dolq i
Dolg, que en va ser nomenat director,
i d'un grup de professionals que
formaren el Consell de Direcció (Josep Mascaró Passarius, Llorenq Capellá, Guillem Frontera i Damiá
Ferrá-Ponq, amb la col-laboració di
recta de Pere A. Serra Bauzá, que
participa en totes les reunions del
Consell durant més de deu anys).
L’obra tengué inicialment el suport
del Govern balear per mitjá de la
Conselleria de Cultura, fins que es
traspassaren algunes de les seves
competéncies en matéria cultural al
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Consell Insular de Mallorca. Des de
llavors ha tengut el suport d'aquesta
institució. A més, comptá amb l'ajut
de la Banca Marché, ha estat gestio
nada per Promomallorca SL i s'ha i111'
prés a Gráfiques Garcia, d'lnca. P°c
temps després d'haver embastat Ia
idea originária, es contractá un gNP
de joves universitaris i llicenciats, ©s
connectá amb un gruix considerable
de col-laboradors especialitzats i eS
vertebra el eos de recerca i de redac
ció. Aquest grup comenqá la tasca o
buidatge de llibres i biblioteques.
elaboració de fitxes i el primer disseD
d'alló que havia de ser el perfil ger,e
ral de l'obra. Paral-lelament es consen
suá l'estil de l'obra i se'n concretare
al máxim els criteris del contingutEl desembre de 1988, després de g
rebé un any de recerca prévia i ..
diversos assajos, se n'iniciá la
cació en fascicles de setze págin .
en el dominical «Brisas», deis d'd
«Última Hora» i «Baleares», ¡ ca
mig any en sortia al carrer un p
nou (quatre-centes setze páglfl

format per vint-i-sis fascicles), generalment els mesos de juny i de desembre. Des de l'inici h¡ hagué dues
maneres d'adquirir i col-leccionar l'obra. La més nombrosa i senzilla era
col-leccionar els fascicles, adquirir les
tapes de cada tom i enquadernar-lo.
Pero també es posaren a la venda, en
forma de subscripció o a les llibreries, els volums enquadernats, que
podien adquirir-se al marge del colleccionable dominical. Des de desembre de 1988 i fins al mes de maig
de 1998, durant gairebé deu anys,
s'ha anat publicant seguint aquest
model, amb els avantatges i els inconvenients que té aquest sistema.
L obligatorietat i l'exigéncia de publi
car setmanalment setze pagines, se
guint bbviament un rigorós ordre alfabétic, ha estat la garantía que ha fet
possible l'aparició sistemática de l'obra, amb un compromís ferm assumit
per tot el eos de redacció i de direcció.
Aquest sistema afavorí la professionalització de la recerca i la redacció, i
la posada en funcionament d'un siste
ma de coordinado operatiu i sistema
re- Al mateix temps, com a publicació
setmanal complementaria deis diaris,
ha tengut una gran acceptació popu’ai< de tal manera que s'ha convertit
en una de les publicacions en llengua
catalana de major difusió a les liles
l aLearsha possibilitat sobretot
a divulgado de tot alió que fa refe
rencia ais elements culturáis, socials i
económics de Mallorca, en unes
'mensions fins ara insospitades en
una Publicació en llengua catalana a
Mallorca. El llenguatge utilitzat ha
estat pensat com un producte adrecat tant al gran públic com ais sectors
n?es erudits i més cuites en general. Per
a tra banda, aquest model de publicacio ha tengut els seus inconvenients,
sobretot deriváis de les urgéncies i de
escassa capacitat de maniobra que
s ha tengut en alguns moments
especialment crítics. No obstant
aix.?' es detecta una evolució i una
millora sistemática en la qualitat del
contingut a mesura que l'obra assolí,
ot i que lentament, un grau de proessionalització i de rigor que, a l'inici,
no sempre va ser possible. Al final,
°m arriba a la conclusió que havíem
aPres a fer enciclopédia, pero adquirir
e rigor i la disciplina només s'aconSegui lentament i amb esforq. Cal teñir
en compte, també, les dificultats que
ar\ca,ra suP°sa fer productes d'aquesta
mdole a Mallorca, en un context en el
3,ua rio era fácil assolir determinades
'tes d'éxit editorial.
ti contingut

La Gran Enciclopédia de Mallorca,
c°m indica el seu nom, té un carácter

local, sense caure en limitacions de
carácter localista. Está elaborada
amb la pretensió que l'usuari hi pu
gui trobar resposta sobre qualsevol
qüestió relacionada amb Mallorca. Va
ser ideada, des de l'inici, com una
eina de consulta tradicional, com un
conjunt d'informació sistematitzada
que abastás totes les ciéncies (so
bretot les de carácter humanístic,
perqué eren les més treballades fins
aquell moment) i tots els aspectes de
la vida cultural, social, política, eco
nómica de Mallorca. Així mateix, com
acostuma a passar en obres d'aquest
abast, aconseguí omplir buits historiográfics, fer investigacions de pri
mera má i oferir elements informatius
fins llavors impensables. Havia de ser
un referent ciar, una obra de carácter
analític, ordenada alfabéticament. En
aquest sentit, s'han donat entrada ais
fets, personatges i aspectes més rellevants del present i del passat de
Mallorca, o relacionáis directament
amb Mallorca. Ningú no pot defugir
que la principal finalitat d'una enci
clopédia és servir de primer contacte
amb una realitat que es vol estudiar,
o conéixer superficialment o tangencialment. Per aixó, ha de ser de fácil
consulta, sobretot perqué l'accés no
sigui dificultós, sino ciar, fins i tot per
a no iniciats. En conseqüéncia, es va
optar per l'ordre alfabétic, i no peí
temátic, amb les dificultats que aixó
pugui teñir per ais no iniciats i per a
tots aquells que no saben gaire bé

qué cercar o on trobar una informació determinada. En qualsevol cas,
bona part d'aquesta qüestió és sus
ceptible de ser solucionada amb
veus generáis i genériques, d'abast
ampie, com ara la veu Mallorca, que,
tota sola, té sis-centes vuitanta-vuit
págines.
D'aquesta manera, la GEM té un to
tal de denou volums, un deis quals
dedicat a Apéndix. Així, els devuit
volums primers van de la A a la Z,
pero ja la segona part d'aquest penúltim tom está destinada a Apéndix
(actualització i noves veus), juntament amb la primera part del tom 19.
La darrera part de l'obra és un índex
onomástic de localització, en el qual
s'indica sí hi ha veu, fotografía o referéncies en altres veus sobre un indivídu determinat. En resum, l'obra té
un total de 82.088 veus, unes 20.000
il-lustracions i 267 págines d'índex
onomástic. L'estructura general de la
GEM es podría resumir en els grups
temátics següents: biografíes (polítics,
escriptors, investigadors, professionals
rellevants, eclesiástics, esportístes, artístes i alguns personatges destacats
de la vida social illenca), toponimia
(un deis aspectes més innovadors de
l'obra, perqué, a més de les ciutats,
pobles i llogarets, inclou també els
barris, les possessions, propietats, indrets, pous, fonts, aljubs i molins), associacíons i entitats (esportives,
financeres, relígioses, benéfiques, sanitáries, culturáis, musícals i polítí-

ques), art (pintura, escultura, arquitec
tura, cinema, fotografía, música,
teatre, etc.), costumari (festes populars, celebracions, gastronomía...), flo
ra (arbústica, herbória, gramínia...),
fauna (mamífers, réptils, peixos),
establiments (botéis, bars, llibreries,
botigues, centres culturáis...), premsa
(diaris, setmanaris, premsa forana...),
patrimoni (esglésies, convenís, cas
áis, palaus...) i altres. Aquesta es
tructura particularizada i atomizada
és inclosa en una entrada general,
com és ara la veu Mallorca, en la qual
es pot trabar gairebé tot tractat de
manera temática i desenvolupada.
Aquesta veu és d'una gran utilitat
didáctica per a aquells que pretenen
teñir una visió sintética i general, i
des d'aquí poder anar ais aspectes
particulars.
Els plans de futur

El projecte inicial no está tancat, ni
es pretén que quedi reduít exclusivament ais denou volums esmentats.
Per aixó s'ha fet una programació a
curt termini i a termini mitjá, que inclou una tasca a tres nivells diferents:

1. La continuado de l'obra, amb di
ferents volums de carácter temátic, el
primer deis quals ja es va publicant
des de maig de 1998. Es tracta de
l'Atles de la Gran Enciclopédia de Ma
llorca, una obra en tres volums, amb
dues parts diferenciades. D'una
banda, és un recorregut per l'ámbit
¡llene, municipi a municipi, i, de l'altra,
ofereix la versió més modernizada i
actualitzada del plánol de Mallorca
(escala 1:25.000). En total serán
setanta fascicles, de vuit págines ca
da un, i setanta de plánols, de quatre
págines. Es publica indos en el
setmanari dominical «Brisas» del diari
«Última Hora» i també amb el «Diari
de Balears». Es previst que la fase de
publicado acabi l'octubre de 1999.
Antonia Ripoll, com a directora, co
ordina un grup de treball format per
Arnau Company, Antoni Ordinas, Mi
quel Grimalt i Joan Antoni Llauger.
Acabada la publicació d'aquesta
obra s'iniciará l'edició, també en fascicles, d'un Diccionari d'história de
Mallorca, que, actualment, és en procés d'elaboració, dirigit per Gregori
Mir.

2. Actualment, els denou volums de
la GEM han estat sistematizáis en una
base de dades en suport informátic i
es gestiona la possióilitat immediata
d'escanejar totes les il-lustracions, tot
plegat amb la finalitat que durant el
1999 es pugui oferir la versió digital
de ¡'enciclopedia a la xarxa d'internet. Si no hi ha contratemps, els primers mesos de 1999 podría ser ja
una realitat.
3. Si la versió digital es fa factible al llarg
de 1999, es duria a terme una revistó
profunda de l'obra i una actualització
sistemática, dia a día, a l'abast deis internautes. Com a conseqüéncia d'aixó,
al final d'any o al comenqament del
2000 es publicaría una segona edició
de l'obra completa, revisada i aug
mentada, en CD, al mateix temps
que es negociará la possibilitat de
continuar la publicació deis apéndixs
corresponents en paper, en la forma
tradicional.♦

DE LA BAIXA EDAT MITJANA AL PAIS VALENCIA
per

Jill R. Webster,
DINERS. ELS
EL CLERGAT
CIA. Editorial
1998.

PER DÉU O PER
MENDICANTS I
AL PAÍS VALEN
Afers, Barcelona,

Les arrels del present les pouem en
la historia. A voltes l'atzar o, més
freqüentment, l'oportunitat sociopolítica faciliten que determinats elements d'aquest passat comú siguin
més coneguts que altres. Per aixó
esdevé cabdal que hi hagi historiadors i historiadores que aprofundeixin el coneixement del pretérit
al marge de modes i d'incentius
institucionals i, també, que hi hagi
cases editores amb prou sensibilitat
per a facilitar el pont entre la
indagació i la difusió.
Per Déu o per diners ens arrossega
ais moments iniciáis del País Valencia
com a unitat social i política, ens
insereix en un context de mercaders
i d'un envigorit món urbá i ens
mostra com, en l'elaboració d'aquest
teixit, hi tingué un paper molt important l'Església mendicant. L'autora sap introduir-nos en les cases de
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Per Déu o per diners
Els mendicants i el clergat
al País Valencia

¡II l\. Webster

franciscans, dominios, carmelites i
agustins, ens les descriu amb la vida
que les animava, ens mostra els seus
ocupants inserint-se en la societat
urbana, influenciant les consciéncies i

els treballs de ciutadans i vilatans,
contactant amb el món polític, convivint entre els diferents ordres men
dicants, gestionant els propis béns,
experimentant evolucions internes i,
sobretot, enfrontant-se amb l'Esglesia secular. Aquesta contempla, no
pas impassible, com un plantejaruent
religiós més concordant amb els
nous temps li succiona parroquians L
corresponentment, diners, prestigi 1
poder, amb punts conflictius emblemáticament culminants com els ge'
nerats entorn deis servéis fúnebres.
Aquesta col-lisió entre dos plantejaments eclesiástics amb les rendes
peí mig, allargassada des de l'inicia
segle XIII, intenta trobar la via
d'entesa a Valéncia mitjanpant la sen
tencia arbitral de 1406. Precisament,
el llibre que glossem está pensa
com un comentari del text de I a'
cord. I el comentari adopta un t°
propedéuticament magistral
al profund coneixement de l'encai
deis ordes mendicants amb la s0
cietat urbana per part de l'autora,
fruit d'una pacient tasca ais arxiu

d'arreu de les ierres catalanes les
darreres décades i reflex d'una ben
encertada contextualització en els
aspectes politicosocials, eclesiástics i
de mentalitat. Certament, a més de
polir alguna lleugera imprecisió cro
nológica, només es podría engruixir
el volum afegint-hi també els reno
váis enfrontaments entre l'Esqlésia
secular i la mendicant per raó de les
diferents postures davant de les exigéncies municipals en materia fiscal
o en l'organització de cerimónies
arran de fets com les defuncions
reíais. Tanmateix, el tractament que
ofereix l'autora no sois reflecteix un
pie coneixement del context baix
medieval, sino que el sap oferir a un
conjunt molt ampie de lectors, per
qué l'excel-lent estil de l'obra la fa
recomanable com una de les vies
d endinsament a la societat valen
ciana baixmedieval, alhora que el ric

ventall heurístic la transforma en
obiecte de deler per ais estudiosos i
el bon criteri de transcriure els documents la converteix en imprescin
dible per ais especialistes.
De fet, parlem de la historiadora
que posseeix el més gran coneixe
ment sobre l'Església mendicant
medieval en terres de parla catalana,
com prou bé ho ha palesat a les
publicacions de cabdals reculls do
cumentáis o ais estudis sobre la
relació entre frares i burgesies d'indrets concrets, passant per la reconstrucció documental del pes que
tingueren i desenvoluparen els franciscans o els carmelites. Val a dir que
aquesta tasca ha estat feta per una
autora anglesa de naixenga i professionalment vinculada a la canadenca Universitat de Toronto —un
deis centres nord-americans de més
arrelada tradició en l'estudi de l'edat

mitjana— que opta per conéixer la
llengua catalana i des d'aquest afany
s'endinsá en la figura de Francesc
Eiximenis, i a partir d'aquí assumí el
repte de renovar el coneixement
d'un deis elements configuradors de
la societat baixmedieval de parla
catalana. El compromís cultural que
tot plegat representa concorda amb
el fet que aquesta obra hagi estat
redactada origináriament en catalá i
que el merescut alleuqeriment de
tasques docents es tradueixi en una
major preséncia de l'autora a les
nostres terres, tant per una pro
longado de les estades d'investigació ais arxius com per una creixent involucrado académica, cosa
que ha permés escoltar-la en el marc
deis darrers cursos d'estiu universitaris.<

UNA ALTRA CARA DE «DAU AL SET»
per

DANIEL GIRALT-MIRACLE

Arnau Puig, HISTÓRIES DE
DAU AL SET: 50 ANYS. Editorial
.If'sssalia, Barcelona, 1998.

Malgrat viure en una societat que
qaudeix de llibertat d 'expressió, hi
a temes que encara són, en certa
lanera, tabú. Un d'aquests temes és
«Dau al Set». Per aixó resulta un acte
e valentía publicar aquest Ilibre.
. er° és que Arnau Puig és un valent
lnnat, que mai no ha tingut por de
res i que sempre ha defensat les sees conviccions i les seves ¡dees,
ossin les que fossin les circumstán'es, les de la dictadura, les del
enyspreu cultural, les de la recuPeració nacional o la deis hegemoismes deterministes. És, dones, des
aquesta llibertat que s'han escrit
aqüestes quasi quatre-centes págis que recullen unes «Histories de
au al Set», esdevingudes fa cintqnUan.taanys (1948-1998), ¡ que l'Edim=la -i- .ssalia ha transformat en un
caiT^IC '^re' Que no deixa de ser
p P avanter, perqué és el primer que
SnpPU°lca a Catalunya i en catalá
hib|re acNest tema i perqué la poca
cppj^-'^raf'a monográfica que el preGh3JXi'- PubÜcada per Cuadernos
CuS9 'mar Madrid,1978) i Cátedra,
uadernos de Arte (Madrid, 1986),
nopOn a,v's'ons historiográfiques i
biografíes.
un temfLF^ femPre ha estat més
de polemiques que d'estu-

dis. Per aixó agrai'm que un deis seus
protagonistes, Arnau Puig, un membre essencial del grup, precisament
el que representava el pensament,
les idees i la filosofía, s'hagi pres la
moléstia de recordar-lo i valorar-lo,
encara que hagi escrit aquests trenta-tres textos a requeriment deis
altres, mai a iniciativa propia. Per
aixó, en llegir aquest Ilibre, el primer
que constatem és que tracta d'un
«Dau al Set», el personal, el que Puig
va crear, el que va viure i el que el va
marcar decisivament en la seva condició de filósof de les arts i de les

¡dees estétiques, i que sens dubte
n'hi ha d'altres, els que sorgirien de
les vivéncies de cadascun deis altres
protagonistes d'aquest grup.
L'estructura d'aquestes Histories de
Dau al Set ens permet conéixer,
d'una banda, les histories própiament dites i, de l'altra, els membres i
el seu entorn. Els títols deis escrits de
la primera part són molt esclaridors.
Paraules com actitud, testimoni,
esperit, fonaments ideológics, viatge
a la subjectivitat, compromís, con
ducta, reflexió, grup o revista, ja
deixen traslluir-se la idea de combat,
d'arrel existencial, en un moment de
resistencia i de lluita, perqué aquesta
fou l'esséncia de «Dau al Set». Quant
ais membres i el seu entorn veiem
que no en queda cap al tinter,
Tápies, Brossa (especialment), Cuixart, Ponq, Tharrats i Prats, Cabral de
Meló, Guinovart, Cirlot, «Ariel»,
«Algol» o els Salons d'Octubre, tots i
tot plegat basteix la trama d'una
época que és explicada sense péls a
la llengua. Per aixó, part important
d'aquest volum, gairebé més que les
anomenades histories de «Dau al
Set», és l'ampli context historie a qué
es refereix contínuament Arnau Puig:
com pensava la gent deis anys
auaranta, qué llegia, amb quin estat
d'ánim vivía, qué la motivava..., i
aconsegueix finalment una magnífica
radiografía deis primers signes de
desvetllament nacional que es pro-

PORTADA DE JOAN PONC PER AL «DAU AL SET» DE NOVEMBRE DE 1948 I PORTADA DE CUIXART PER
AL NÚMERO DE MARQ-ABRIL DE 1949.

dui'ren després de 1939 i que Puig fa
sense caure en una visió localista i
casolana (encara que Tepicentre
d'aquest col-lectiu fos la plaga Mo
lina), sino des de l'ámplia perspectiva
que li dona ser un tipus inquiet que
llegeix, escolta i pensa, primer des
de Barcelona i després al París de
l'existencialisme i al Madrid orteguiá
del «raciovitalismo», fent-ho sempre
a partir de la seva energía i del seu
intel-lecte i sense poder-se emparar

en cap mena de recursos familiars o
patrimonials.
Realista com és, Arnau Puig entén
«Dau al Set» com un moment fugaq,
com un fet passatger de la seva
llarga i intensa existencia i, pertant, i
malgrat que podria fer-ho, no fa p¡votar la seva vida entorn d'aquesta
avui ja mítica iniciativa. Es per aixó
que hem d'agrair-li que amb aquests
escrits, redactats essencialment els
anys setanta i vuitanta, ens hagi

explicat tot alió que va viure entre
1948 i 1951, els anys essencials i més
auténtics d'aquest grup i revista.
Pero, quin és el comú denominador
de totes aqüestes pagines? Potser
que «una de les coses que ens unía
era la sensació de sentir-nos completament ai’llats, enmig d'un món que
ens era completament alié», unes
circumstáncies que demanaven uns
refugis, en aquest cas, la «Gaseta de
les Arts», «D'Ací d'Allá», Foix, Miró,
Prats, Cirici, Palau i Fabre, Lorca,
Alberti, la «Revista de Occidente»,
Voltaire, Kant, Nietzsche, Unamuno i
Schopenhauer i, sobretot, Marx, és a
dir, tot alió d'interessant que havia
passat abans de la davallada de
1936-1939. Per bé que Arnau Puig
diu que «la veritat és que encara no
entenc en qué devia consistir el Dau
al Set», no podem negar que alió
que unia tots aquests personatges era
que deien NO al carquisme, a l'estultícia, al reaccionan, a l'involucionista,
al mal gust, a l'autoritarisme o ais dictadors militars i ideológics, en un
«moment de coincidencia, de voluntats autónomes i independents».
Pero, qui eren, qué van ser, que
pensaven els membres de «Dau al
Set»? Surrealistes, dadaistes, cubistes, informalistes, avantguardistes..-,
uns nois, en paraules de Puig, «inquiets, pregonament solitaris, que
cercaven d'expressar-se segons el
seu taranná i no segons les receptes»
i que, amb la seva grandesa i amb les
seves miséries, van escriure un ca
pítol essencial de la nostra historia
que Arnau Puig explica detalladament en aquest llibre d'históries.♦

NOTES DE LECTURA
LES MONGES DE PEDRALBES
Amia Castellano i Tresserra,
PEDRALBES A L’EDAT MU JANA. HISTORIA D’UN MONESTIR FEMENÍ. «Biblioteca
Abat Oliba», 198, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barce
lona, 1998.

Aquest volum, ben presentat i amb
excel-lents fotografíes, resumeix la
tesi doctoral de l'autora, presentada
a la Universitat de Barcelona. Anna
Castellano hi ha pogut utilitzar a fons
l'arxiu del monestir de Pedralbes,
cosa que li ha permés d'obtenir una
gran quantitat d'informació nova,
unida lógicament a tota la que ja

teníem fins ara sobre el monestir
fundat per la reina Elisenda al segle
XIV i que va teñir un paper de primer
ordre a la Barcelona medieval. En
capítols successius, l'autora es refereix a la fundació del monestir, a la
seva reglamentació dins l'orde fran
cisca, a la seva organització econó
mica i l'estructura administrativa, a
les seves relacions amb el món ex
terior, al seu paper espiritual i, d'una
manera ben especial, al món de les
monges (origen social, relacions amb
la familia, ingrés a la comunitat, espai
físic del monestir, régim alimentan,
realització personal, cultura monás
tica, clausura, etc.). El llibre acaba
amb uns útils apunts biografíes sobre
algunes monges, sovint pertanyents

a famílies de Barcelona ben conegudes. El lector seguirá amb interes
les més de quatre-centes págines de
l'obra i hi trabará una pila de suggeriments i d'informacions, especialment interessants en un moment
com Tactual en qué s'ha posat de
moda la «historia de les dones», es a
dir, com vivien en époques passades
i quin paper hi tenien.— B.B.
QÜESTIONEM LA MORT?
Lluís Vicent Áracil Bonet, LA
MORT HUMANA. «Biblioteca
Universal», 114, Editorial EmPu
ries, Barcelona, 1998.

El volum representa una certa
efeméride dintre del món cu Itural

i

>

que envolta el filóleg, lingüista i
socióleg, com ell mateix es defineix.
La génesi del Ilibre és, si més no,
complicada i necessita una explicació
que potser el lector ja coneix. La
peculiaritat del volum consisteix a no
ser un Ilibre preconcebut i escrit per
1,'autor, sino que l'han editat Miquel
Angel Castillo i Eulalia Torras i recull
un seminari, dictat a Morella el juliol
de 1994, sobre el tema de la mort
humana. El filóleg que no gosa sentir-se filósof —i s'anomena soció
leg— és de fet un pensador en el
sentit més pie: és un erudit que ha
treballat sobre lectures deis clássics
literaris, filosófs, humanistes i un llarg
etcétera de predecessors en l'art de
la intuició de l'esséncia de les coses,
de la vida, del temps i de la mort. Té,
a més, una visió cristiana deis problemes, amb molts matisos i reinterpretacions personáis. Aracil es qüestiona
tots els interrogants de la persona i
mai no deixa una sentencia rotunda.
Com un mestre peripatétic, el pensa
dor llanga un tema —amb anterioritat
ha preparat un dossier per ais par
ticipaos— ¡ el desenvolupa —aparentment sense guió preestablert—
alhora que el qüestiona en veu alta.
ntre tots els assistents es basteix el
seminari: cadascú s'ha interrogat, ha
aprorundit i ha conclós alguna cosa,
questa reflexió personal mitjangant
e col-lectiu i la direcció del professor
e Unka're m°lt personal i humanista,
c°l habitual a les universitats d'ara.
° re la mort humana s'han dit mol
es coses: des de la fe transcendent,
e la visió pragmática deis fets, o
ns i tot del nihilisme. Com el lector
L , Preveure, el motiu de reflexió és
.a ¡ experiencia humana.
,e I edició del Ilibre, peró, hi ha
ci^Una m°Sa ■clue no acaba de funfirl n|>r+ S ec¡'tors, per reproduir amb
nar?
ac?uest seminari, n'han reP 1 quasi f¡| per ranc|a totes les
tp.vTVenCI|Ons ’ han recollit tots els
n=r+°S ' e dossier que es donava ais
di'i '•?Parits-.bl resultat: un Ilibre poc
cp un xic encarcarat, excessiu,
ñor gradará ais que hi van ser,
tp.rJbUe bo recordaran tot, peró em
v ° Pue feixuc per ais que no hi
Vam ser.-G.O. de L.B.
l esbiaixada

DEL SEGLE XX

nycs’ ÉL SOI DA f DÉ
Bi.fDC?RA- UNA BIOGRAFIA
pj- . SEGLE XX. «Perfils»,
vülcions Proa, Barcelona, 1998.

|¡tA™b ancluesj dtol de ressó tan
binp, rir- Rlcjar(d Vinyes presenta la
^grafía de Sebastiá Piera Llobera,
RerJ°me cata!a entusiasmat per la
publica, enfonsat pels resultáis de

la revolta del trenta-sis, i tanmateix
férriament resistent. Paral-lelament a
la biografía, Vinyes té un propósit
més ambiciós: dibuixar la vida d'un
segle. Potser és un desig desmesurat, parabólic; al capdavafl el lector
hi troba el bategar de les il-lusions i
els somnis d'una joventut europea
que s'anava fent ais inicis deis anys
trenta i que va ser escapeada per l'aixecament deis autoritarismos militars
espanyols i europeus. L'autor, histo
riador i professor d'História Contemporánia a la Universitat de Barcelona,
presenta al Próleg deu motius del
oerqué d'aquest Ilibre, més proper a
a literatura que a la historia, tot i que
a vida que narra és auténtica, real,
documentada. Sebastiá Piera va
lluitar com a república a l'Espanya
del trenta-sis, va haver de fugir el
trenta-nou i va participar activament
a la guerra mundial, des de Moscou,
militant al Partit Comunista. Més tard
i durant vint anys va viure exiliat a
Córsega, fins a la mort del Gene
ralísimo. Vinyes pretén extrapolar la
vida de Piera com a mirall d'una
generado; i, en certa manera, ho
aconsegueix, peró, com passa sempre amb les generalitzacions, el re
sultat és excessiu, perqué la vida
d'una persona i les vides de cadascú
són molt complexes, per principi, i
les raons d'un són potser les desraons d'un altre. L'interés literari del
Ilibre rau en la inquietud que traspua;
en la seva vitalitat, més que en els
fets histories. Tanmateix, com a
narrado o novel-la, l¡ manca una
certa intriga, una ficció al darrere.
Potser el Ilibre ha quedat a cavall
entre la biografía histórica i la
novel-la de ficció.— G.O. de L.B.
UN CANQONER FONAMENTAL
CÁXCOXliR DEL RIPOLLÉS.
María Antonia Juan i Nebot,
edició. Jordi Mascarella i Rovira,
revisió deis textos. Ripoll, Centre
d’Estudis Comarcáis del Ripollés,
1998.

Entre el 1918 i el comengament de
1922, un grup de folkloristes de Ripoll,
dirigits peí farmacéutic Tomás Raguer
i Fossas i impulsáis per Rossend Serra
i Pagés, van recolIir un bon nombre de
cangons de la comarca del Ripollés —i
d'algunes comarques veínes, com el
Berguedá i Osona—, amb la intenció
d'elaborar un cangoner comarcal que,
segons la idea de Serra i Pagés, permetés a la llarga la publicado d'un
cangoner catalá més complet i més
depurat. S'incorporaren al recull pe
ces anotades en anys anteriors, a
partir del 1903, i els vint col-laboradors del projecte —entre els quals

Manuel Cavalleria, Josep Maideu,
Damiá Torrents i Salvador Vilarrasa—
arribaren a entrevistar vuitanta-un
informants i a aplegar un total de
més de dnc-centes cangons, un corpus impressionant peí seu nombre i
peí fet d'haver estat aplegat d'una
forma homogénia, seguint uns criteris semblants i en uns indrets deter
mináis. La constítució de l'Obra del
Cangoner Popular de Catalunya, en
la qual va teñir una gran influéncia
Rossend Serra i Pagés, va perjudicar
l'acabament i l'edició del Cangoner
del Ripollés, atés que els músics reunits per Rafael Patxot i Jubert el 1923
no van acceptar la proposta de Serra
i Pagés de formar canconers comar
cáis, sino que es decidiren per un
Corpus unitari. El material ja reunit a
Ripoll va passar parcialment a l'arxiu
de l'Obra del Cangoner i es va con
servar sobretot a l'arxiu-museu
folklóric de Ripoll, on el retrobé, la
primavera de 1984, aconsellada per
l'aleshores arxiver Eudald Graells,
Maria Antonia Juan, que havia enllestit els seus estudis d'etnomusicologia
al Conservatori Superior Municipal
de Música de Barcelona. Després de
moltes vicissituds, Maria Antonia
Juan ha pogut tirar endavant l'edició
de totes les cangons conservades a
l'arxiu de Ripoll, després d'individualitzar-ne les versions i les variants
musicals, d'estudiar la personalitat
musical de l'informant, de transcriure'n el text literari corresponent
—feina en la qual ha estat assessorada més endavant per Jordi Masca
rella, filóleg ripollés— i d'ordenar tot
el conjunt d'una manera lógica, se- I
gons una classificació bastant sem- j
blant a la propugnada per Serra i
Pagés. El Cangoner del Ripollés és la I
primera obra col-lectiva de recerca
de música tradicional feta a Cata
lunya i a partir d'ara resultará de con
sulta obligada per a tots els qui
s'interessen per la literatura popular
catalana des deis seus aspectes més
diversos.— J.M.
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Concurs

Definició:L'escena compartida el llanpá i el treball er

Un lot de llibres será sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema núm. 314 de
mots encreuats que hagin estat enviades abans del día 5 de marg a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les trenta-set respostes
correctes, d'entre les trenta-nou
que han estat rebudes a temps, corresponents al problema número
312, el lot de llibres ha correspost a
Jaume Almirall, de Sant Cugat del
Valles (Valles Occidental), a qui será
properament enviat al seu domicili.

solitari li ha arrodonit la professionalitat.

EUSEBI PAPREN
Concurs

Un lot de llibres será sortejat entre els autors de les
respostes correctes a aquesta "targeta de visita"
núm. 189 que hagin estat enviades abans del día 5
de marq a: "Serra d'Or", targeta de visita, apartat

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

han estat rebudes a temps, corresponents a la
"targeta de visita" núm. 187, el lot de llibres ha
correspost a Pere Martí i Bertrán, de Vilafranca del

Penedés (Alt Penedés), a qui será properament en

viat al seu domicili.

HORITZONTALS:
1. Fas patir i un día prendrás mal.
2. Opto per una erra. Una a que obre camins. Lligar caps. Una u.
3. Fundador de l'església cristiana d'Edessa. Omple de trapos el globus terraqüi.
4. Una ena com de nudista. Carregar el difunt.
5. Fer labor de dissimulació. N'estic assabentat.
6. Hom hi llegeix pluralitat. Hom aconsella una ela. Arrissat formant ondes molt petites.
7. Arribada fins a una persona. Empipat.
8. Havia tingut cert poder adquisitiu. Foradi galeries. Una i tanca el rengle.
9. Sempre anaven arrapats a les faldilles. Pebrot, miquel.
10. Quan li parlen de l'Exposició, pregunta «La del 88?».
11. Tu mateix, flanquejant dos negres. A frec. Eh, una el
12. És ciar, home!
VERTI CALS:
1. Les ¡dees de Gorbátxov, segons que deia.
2. Cal comenpar amb una e. Seguida d'una de. Ferm, com sempre, al Segriá. Com
més rodona, més pepa fará.
3. Punt de l'esfera celeste diametralment oposat al zenit. Sovint em fa l'efecte que
encara en som un. S'acaba amb una be.
4. Poseu-h¡ una te. Un va per aquí i l'altre per allá. Mamífer remugant de la familia
deis bóvids.
5. Comenpament. Abans, feia intransitable Londres. Amb una altra e, llestos.
6. No el ben cofat, sino l'altre, el no gens cofat. Taranná arrogant. Corre per Franpa
sense dopatge.
7. Comte anglés. Circula lliurement per Europa. No el voldrien com a mosso d'esquadra.
8. Aglutina. Mentirá esgarrifosament.
9. Una altra, i no la darrera, e. Agregació. Vella follia. Qué us deia!
10. Obtingudes malgrat l'evident ocultació.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 312
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solució a la targeta de visita núm. 187

OLGAXIRINACS

Par un món
an pau
justicia.
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I PAU
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08002- Barcelona
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UNA BRUIXA NASSUDA I MALCARADA, UN GAT
SETCIÉNCIES,

UNS

GERMANS

IDENTICS

QUE

SEMBLA QUE ES MULTIPLIQUEN PERQUÉ TE'LS
TROBES PERTOT ARREU, MONSTRES DE CINC

ULLS, DOTZE BANYES I DUES ALES NEGRES...

OUES HISTORIES BREUS I DIVERTIDES QUE FARAN
MSSAR UNA BONA ESTONA ALS LECTORS.

’NA COLLECCIÓ QUE TEMBRUIXARÁÜ!

2. Oh,

aquesta col-lecció trobareu uns adhesius perqué completeu els dibuixos d'algunes pagines.
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Setmana del Llibre
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