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Des d’ara, en un sol telèfon hi trobaràs la resposta a
infinitat de qüestions d’arreu de Catalunya.

La resposta
Un nou servei. Un nou telèfon*

que pot resoldre alguns tràmits
sense haver-se de desplaçar, que
dóna resposta i orientació, princi

palment, sobre temes relacionats
amb

l’Administració

de

la

Generalitat i també sobre d’altres
serveis.

El 012 posa, a l’abast de tot
hom, infinitat de dades d’interès.
Només cal telefonar.
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EUMO EDITORIAL__________________________________
L’EDUCACIO ACTIVA, Josep Mallart. Col·lecció “Textos Pedagògics”_____
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INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS_____________________
REVISTA DE FÍSICA. Número 15 (2n. semestre 1998): ciències pures i
aplicades. ISSN: 1131 -5326. 64 pàgines.___________________________
BUTLLETÍ DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL.

Número 66 (1998). ISSN: 1133-6889.156 pàgines.
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LA BRUIXA MATILDE I ELS GERMANS BENET.Text i dibuixos, Albert
Monteys. Col·lecció “La Bruixa Matilde”, 1.__________________________
LA BRUIXA MATILDE, OH QUINA POR! Text i dibuixos, Albert Monteys.

Col·lecció “La Bruixa Matilde”, 2._________________________________
L’ÀVIA PEPA SE’N VA, Esther Prim. Dibuixos, Joma.

Col·lecció “Contes de l’àvia Pepa”, 10._____________________________
ZIS-ZAS!, Cèlia Riba. Dibuixos, Marc i Pep Brocal. Col·lecció “La Porta”, 39.
RECULL DE SOMNIS, Joan de Déu Prats. Dibuixos, Mercè Canals.

Col·lecció “Llibres del Sol i de la Lluna", 80._________________________
EL DIMONI TRAPELLA. Text i dibuixos, Jaume Gubianas.

Col·lecció “Llibres del Sol i de la Lluna”, 81._________________________
VIATGE ATRAVÉS DE LA HISTÒRIA DE MONTSERRAT, Francesc Bofill.

Col·lecció “Els Flautats”, 25._____________________________________
ACTES DE L’ONZÈ COL·LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I
LITERATURA CATALANES, PALMA (MALLORCA), 8-12 DE SETEMBRE
DE 1998. VOLUM I, a cura de Joan Mas, Joan Miralles i Pere Rosselló.

Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 201._____________________________
ACTES DEL VUITÈ COL·LOQUI D’ESTUDIS CATALANS A NORD-AMÈRICA.
BLOOMINGTON, 1995, Josep M. Sobrer. Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 194.
NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS (1862-1918) I EL CATALANISME
POSSIBILISTA, Joaquim Coll i Amargós.

Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 205._____________________________
MEMÒRIES D’UN VICARI GENERAL DE LA SEU D’URGELL, DELEGAT
PERMANENT PER A ANDORRA, Gregori Creus.

Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 206._____________________________
ACTES DEL I SIMPOSI INTERNACIONAL DE NARRATIVA BREU, a cura
de V. Alonso, A. Bernal i C. Gregori. Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 207.
MATERIALS, VOLUM VIII. MEMÒRIES DE MISSIONS DE RECERCA, Joan
Just-Josep Roma, Joan Amades i Baltasar Samper. A cura de Josep
Massot i Muntaner. Col·lecció “Obra del Cançoner Popular de Catalunya”.
ESCOLTANT LES DONES DE LA BÍBLIA, Miquel Estradé.

Col·lecció “Sauri”, 143._________________________________________
SIMBOLISME I SALUT, Lluís Duch. Col·lecció “Biblioteca Serra d'Or", 217.
LA GUERRA CIVIL A ARENYS DE MAR, Jacint Arxer i Bussalleu, Estanislau
Torres. Col·lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 218._______________________
EPISTOLARI DE LA VALÈNCIA MEDIEVAL, II, a cura d’Agustín Rubio Vela.

Col·lecció “Biblioteca Sanchís Guarner”, 43._________________________
DE LEXICOGRAFIA VALENCIANA (Estudi del vocabulari del Maestrat de
Joaquim Garcia Girona), Lluís Gimeno Betí.

Col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner”, 44._________________________
LLORENÇ VILLALONGA A LA RECERCA DE LA NOVEL·LA INEFABLE,
Vicent Simbor Roig. Col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner", 46.________
CAMINANT A MONTSERRAT, Ramon Ribera-Mariné.

Col·lecció “Cavall Bernat”, 22,____________________________________
CAMINS. EXCURSIONS PEL COLLSEROLA, Miquel Sanchez i Gonzàlez.

Col·lecció “Cavall Bernat”, 36.____________________________________
CAMINS ANTICS... CAMINS D’HISTÒRIA, Gener Aymamí i Domingo.

Col·lecció “Llibre de Motxilla”, 61._________________________________
LA VALL DE NÚRIA. Balandrau-Taga-puiglIançada (excursions amb esquís),
Manuel Broch Guimerà i Francesc Xavier Gregori.

Col·lecció “Guies del Centre Excursionista”, 8._______________________
RAMON LLULL I EL NAIXEMENT DEL LUL·LISME, J. N. Hillgarth.

Col·lecció “Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 61.__________________
DEL MEU TEMPS, II, Miquel Forteza Pinya. A cura d’Antònia Sabater i
Vallespir. Col·lecció “Biblioteca Marian Aguiló”, 27.____________________
DE L’AMANT, Ramon Palol i Curto. Col·lecció “L’Espiga", 65.___________
PREGUNTES SOBRE DÉU, PREGUNTES SOBRE L’HOME. L’home,
llenguatge i Ignorància, Miquel Gallart. Col·lecció “Vària”.

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

AVANTGUARDES
El món de l'art és ple de sor
preses. «El crític i catedràtic
d'Estètica de la Universitat
Politècnica de Catalunya Arnau
Puig acaba de publicar el llibre
Històries de Dau al Set: 50
anys, el primer compendi en
català d'articles que explica
vivències d'aquella revista sor
gida a finals dels anys quaranta
que pretenia combatre la
paràlisi social i cultural. Es trac
ta d'un llibre complex i "refu
sat en moltes ocasions" per
diferents editors, tal com ha
assenyalat l'autor, però que
gràcies a l'empenta d'Editorial
Thassàlia ha pogut sortir a la
llum. Les quasi quatre-centes
pàgines de l'obra deixen en
treveure un grup enormement
creatiu de joves obsedits per la
llibertat, aïllats del seu mo
ment històric i influïts per Voltaire, Marx, Unamuno, Lorca i
Alberti, entre altres intel·lec
tuals i artistes.— Efe» (de «La
Vanguardia», 20-XII-1998).
En canvi, Jean Clair, director
del Museu Picasso de París i
del Centenari de la Biennal de
Venècia, sembla opinar molt al
trament dels moviments d'avantguarda al seu llibre La
responsabilité de l'artiste (Gallimard, 1997), ara publicat per
l'Editorial Visor de Madrid. El
daltabaix que ha representat el
món de les avantguardes dins
el context pictòric és notable.
Com tantes coses d'aquest
món, no es resignen a morir i
és per això que ara s'anome
nen sense pudor contemporà
nies, excloent així el «concurs»
de les altres expressions artísti
ques, les quals són anomena
des —cosa que passa rara
ment, ja que són silenciades—
«tradicionals»: L'art amb cara i
ulls d'Occident ha acabat així.
El ministre de propaganda de
l'Alemanya nazi Goebbels im
posà la «línia Munch-Nolde» i
en féu l'art oficial, i aquests
artistes col·laboraren fins que
Hitler imposà Rosenberg da
vant de Goebbels i la sort de
l'art modern alemany quedà
segellada durant molt de

temps. La història ens demos
tra que a mesura que passa el
temps es van coneixent els
interessos reals que motivaren
els fets que comentem. És per
això que crec interessant el
llibre de Jean Clair, del qual he
extret aquesta informació, i
comparar-la amb la que ens
explica Arnau Puig.— Jordi
Pausas (Barcelona).

LA FRANJA DE PONENT,
PERMANÈNCIA I ESPERAN
ÇA
Un cop més torna a aparèixer
impresa la denominació Franja
de Ponent; una denominació
que ha fet fortuna des que fou
proposada, a finals dels setan
ta, per la meva modesta per
sona al grup d'«almogàvers»
que des del Centre Comarcal
Lleidatà de Barcelona intentà
vem, en la curta mesura de les
nostres possibilitats, «fer quel
com» per aquelles terres, i
potser en el fons per nosaltres
mateixos.
Tot i això, la majoria de la
gent no sap emmarcar-la prou
bé en els seus veritables límits
físics; i, a més, correspon a
unes terres que queden molt
llunyanes, físicament i mental
ment, per a la majoria de
conciutadans. Potser aquesta
nebulositat i aquesta imprecisió han contribuït a fer que
hagi esdevingut una denomi
nació atractiva i suggeridora,
un pèl màgica: la Franja, «terra
ignota», territori mític on la
nostra esquifida pàtria s'eixarripla... Arcàdia feliç? Qui ho sapEn tot cas és un terme que
ultrapassa la mateixa rnaterialitat que designa per 3
projectar-se per viaranys indi
viduals cap a múltiples i variades fantasies i esperances.
Està bé que sigui així. Per qu®
no? L'Atlàntida, el regne de
prest Joan, l'illa de Sant
Borondó..., i ara la Franja.
L'existència dels mites ha estat
una constant al llarg de Ie'
volució de les diverses socie
tats humanes, i s'ha mostra
una eina molt eficaç —foíÇ3
sovint per sobre del simp1

saber erudit— per a donar un
significat engrescador a l'existència i a la rutina quotidiana.
Aquesta ha estat la funció de
molts mites històrics —i, tam
bé, entrellaçats amb ells, de
molts mites geogràfics.
De tota manera, hem de tenir
present que la Franja de
Ponent també és una realitat
material, física i humana, sense
deixar de comportar les carac
terístiques apuntades anterior
ment. Aquesta dualitat, go
saria dir, constitueix ara per ara
l'essència del concepte: reali
tat i mite, permanència i espe
rança —molts cops incons
cient—, per als seus habitants i
per a tots nosaltres.
Si tenim ben clar aquest fet,
ens podrem estalviar molts
malentesos i confusions, i sa
brem com i en quines circums
tàncies haurem d'exercir la
nostra solidaritat —si és
aquesta la nostra intenció—,
lliures d'interferències oniricoliteràries —molt respectables,
però pertanyents a una altra
esfera, a un altre tipus de
realitat, molt més etèria i
privada.— Joaquim Torrent
(Barcelona).

mades dimensions; i, quan no
ho són, ha estat per abusius
abassegaments violents. A la
nostra desgraciada història,
s'ha abusat d'un estratagema
fal·laç per desvirtuar la veritat i
produir la falsedat de la
«Nación Espanola», abús que
no ha aportat res més que tot
el mal que deixa la mentida. Ja
és hora que la veritat arribi a la
nostra península per a bé de
tothom, inclosos aquells que
han cregut que la fal·làcia els
afavoria, quan potser han estat
els més perjudicats en el seu
desenvolupament. Cal que
tots desitgem i sapiguem re
tornar la veritat en la lleialtat,
puix només així tots en gau
direm i podrem estimar-nos
sincerament, com els nòrdics
europeus, de cultura més
avançada, ho van saber fer fa
temps en pau i amb plena
harmonia, i ara ens escau a
tots nosaltres participar en la
justícia, que ha de ser meritòriament acceptada i valo
rada per tothom en les quatre
nacions realment autènti
ques.— Joaquim Llonch i Vila
(Barcelona).

ESPANYA, nom geogràfic
Així com Escandinàvia és el
nom geogràfic d'una península
nòrdica d'Europa que conté
Políticament dues nacions de
llengua i cultura més o menys
diferents, Suècia i Noruega,
Espanya és únicament el nom
d una altra península geogràfi
ca del Sud d'Europa, que conquatre nacions també
culturalment i lingüísticament
diferents: Castilla, Catalunya,
^alaicoportuguesa i Bascònia.
La nació Galaicoportuguesa va
obtenir en la història la inependència de bona part del
seu territori; no així les altres,
que a |es acaballes del segle
vintè encara no hem pogut
9audir de la llibertat deguda,
ens ha estat confiscada
e usivament i amb violència.
°tes les quatre nacions conenen diverses comarques o
regions, i cal adonar-nos que
,Tea territorial de cadascuna
s a forjat de manera diversa
segons el clima, però ocupant,
mes o menys, una part geoSJrafica similar en terreny, puix
Aue arreu, o almenys a Europa,
°tes les vertaderes nacions
naturals són de molt aproxi

FIGAFLOR, FIGA-FLOR O
FIGA FLOR?
He vist, per causalitat, en un
original català el substantiu
plural figaflors, que m'ha sob
tat profundament perquè sem
pre havia sentit parlar, des de
petit, de figues flors, i mai de
figaflors.
Mirant els diccionaris que
tenia a mà, he vist que el Dic
cionari català-valencià-balear
enregistra figa flor o bé figa de
flor, al costat de moltes altres
varietats de figues, i fa constar
que el Fabra en donava la
forma figa-flor. Joan Coromi
nes manté la forma figa-flor i
dóna una colla d'exemples del
plural habitual figues-flors. El
DIEC, en la seva nova i sovint
arbitrària política de suprimir
de tant en tant guionets, ha
arribat a la figaflor en qüestió,
bé que a l'entrada figa manté
figa tova, figa borda, figa
cucarella, figa d'acre, figa de
bacó i tot un reguitzell de fi
gues més. Demanaria als
senyors de la Filològica que
volguessin ésser conseqüents i
que trobin una fórmula ade
quada per a tota mena de
figues, i sobretot perquè les
figues flors no es converteixin

indegudament en figaflors.—
Albert Badia i Sastre (Barce
lona).
EL NOMENCLÀTOR BARCE
LONÍ HONORA ENEMICS DE
CATALUNYA
Els catalans constitueixen un
poble que continua amb els
seus proverbials desconeixe
ment i desinterès vers la prò
pia història, que configura la
nostra nació. «Un sap allò que
vol saber», altrament com
s'explicaria que hi hagi encara
a Barcelona carrers que hono
rin enemics declarats del nos
tre poble? Només la ignoràn
cia i la indiferència serien la
causa que es dignifiquessin
fets o personatges que en
qualsevol altra comunitat se
rien refusats amb horror i
contundència. Amb l'excepció
dels noms de setanta carrers,
canviat des del traspàs del
general Franco, el nomenclà
tor dels carrers de la Ciutat
Comtal roman si fa no fa igual
que el deixaren les dues
dictadures de Primo de Rivera
i de Franco mateix, amb
alguns noms que incidiren tan

negativament en contra de
Barcelona com el duc de la
Victòria, és a dir el general
Espartero, que el 3 de desem
bre de 1842 va fer bombar
dejar la ciutat des de Montjuïc,
o el baró Ramon de Meer,
capità general que recordava,
el 1844, que «por la Majestad
del senor Rey Don Felipe V fue
conquistada esta plaza de
armas, y sometida al dominio
absoluto del vencedor».
Voldríem reclamar, doncs, el
canvi de bona part dels noms
amb què estan retolats els
nostres carrers, que constituei
xen una relació que concorda
per complet amb el projecte
castellà de l'Espanya integral,
que ajuda a desdibuixar la
personalitat i la història dels
catalans, deixant postergats
tots aquells que haurien de ser
en el lloc dels qui hi són ara.
Per quant de temps encara?—
Maruixa de Siles (Barcelona).

CAPDEVILA
JOIERS I ARGENTERS
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CARRER PAU CLARIS
ENTRE ARAGÓ I CONSELL DE CENT

TAULER D'AVISOS

XLII PREMI JOAN SANTAMARÍA
Convocat per la Penya Joan
Santamaría, enguany correspon a
una obra de narrativa (novel·la o
recull de contes), original i inèdita,
d'un mínim de 100 fulls, mecano
grafiats o impresos a doble espai i
per una sola cara. El premi és dotat
amb 250.000 ptes. Cal trametre els
originals, per quintuplicat, anò
nims, amb lema i plica, a J&F,
Estudi Jurídic i Financer, Consell de
Cent, 413, 1r. 2a., 08009-Barcelona, o a la llibreria Catalònia, ronda
de Sant Pere, 3, 08010-Barcelona,
abans del 12 de març de 1999, amb
la indicació «Per al premi Joan
Santamaría, 1999». Per a poder-los
convocar a l'acte de lliurament del
premi, tots els participants també
han d'enviar a la secretaria del
jurat, Agustí Casals, Mallorca, 419,
08013-Barcelona, les dades perso
nals, sense cap menció del treball
presentat. El jurat, format per Jordi
Carbonell, Josep Górriz, Joana
Oton, Enric Prats, Isabel-Clara Simó
i Teresa Pujol, proclamarà el vere
dicte durant la festa tradicional la
nit del 15 de maig. La Penya Joan
Santamaría es reserva el dret
d'edició de l'obra premiada, en un
termini màxim de dos anys. Des
prés d'aquest termini, s'entén que
l'autor de l'obra en cedeix els drets a
la Penya, només si aquesta decideix
d'editar l'obra premiada en una
edició no venal, limitada i destinada
exclusivament als seus protectors.
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PREMI MODEST SABATÉ, VILA
DE PERPINYÀ 1999
Poden aspirar-hi les obres inè
dites de narració redactades en
català i amb una extensió mínima
de 125 fulls, a doble espai i per una
sola cara. L'import del premi serà
de 120.000 francs (uns 3.000.000
de ptes.). L'obra premiada restarà
propietat de l'autor. El jurat, format
per Alícia Marcet, Renada Laura
Portet, Miquela Vaills, Maria-Àngels Falqués, Antoni Cayrol, Joan
Tocabens, un membre de la família
Sabaté, Jocelina Joussemet i Jau
me Roure, es reserva el dret de fer
menció de les obres presentades
que hagin obtingut, després de la
premiada, les dues primeres places
de votació. El premi serà lliurat pel
batlle de Perpinyà, Joan Pau Alduy,
i la família Sabaté el dia 15 de juny
de 1999. Els originals, per triplicat i
amb el nom de l'autor o amb pseu
dònim i plica en un sobre a part
amb el nom i l'adreça de l'autor,
s'han d'enviar al Centre de Docu
mentació i d'Animació de la Cultura
Catalana, 42 avinguda de Gran
Bretanya, 66931-Perpinyà, abans
del 23 d'abril de 1999. El jurat es
reserva el dret de publicació de l'o
bra guardonada durant un període
de sis mesos.

PREMIS FERRAN CANYAMERES
DE NOVEL·LA I NARRACIÓ
Són el VIII premi de Novel·la

adreçada a joves i l'XI de Narra
cions curtes fetes per autors joves.
En tots dos casos, de gènere
policíac, d'intriga o misteri (les
narracions, ambientades a Ter
rassa). D'una extensió de 80 a 130
fulls les novel·les i d'un màxim de
20 les narracions, els originals han
de ser presentats per quintuplicat,
amb les dades de l'autor dins una
plica tancada (si fa servir pseu
dònim, ho ha d'indicar expressa
ment), abans del 16 d'abril de
1999, a Òmnium Cultural de Ter
rassa, carrer del Portal Nou, 13,
fent constar el premi a què s'aspira.
El jurat, format per Maria de la Pau
Janer, Pere Figueras, Josep Llussà,
Ramon Bosch, Núria Pradas i Joa
quim Morera (novel·la), i Francesc
Palet, Ramon Bosch, Anna Munoz,
Agustí Escoz, Miquel Massagué i
Isabel Caba (narració), emetrà el
veredicte el 15 de juny de 1999. El
premi de novel·la és dotat amb
500.000 ptes., la meitat de les
quals representen l'acompte dels
drets d'autor de l'edició que en
farà Baula; la finalista, 100.000 en
concepte de drets d'autor si se'n
formalitza l'edició; el premi de
narració és dotat amb 100.000
ptes., i l'obra guardonada serà
publicada pel «Diari de Terrassa».

VIII PREMI DE NARRACIÓ CURTA
MANUEL DE PEDROLO
Les obres, de tema lliure, inèdites
i escrites en llengua catalana (una

Tu,
Maria
JOAN MARIA VERNET
AqLiest llibre descriu, en primera persona, la vida i, sobretot,
les reflexions de Maria, la Mare del Senyor, al llarg de la seva
vida. La trama de l'escrit arriba fins a la vida pública de Jesús i
serà seguit per una segona part titulada Tu, Mare del Messies,
que tractarà de la resta de la vida de Jesús.
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DARRERS TÍTOLS PUBLICATS:
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Hilari Raguer, Llegir avui l’Apocalipsi, J. Bosco Faner i Bagur, En el
balandreig de les ones diàries. J. Bosco Faner i Bagur, El cel de nou clareja.
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per participant), s'han de presentar
per quadruplicat, amb lema i plica
tancada, i han de tenir una extensió
de 5 a 20 fulls. Cal adreçar-les a
l'apartat de correus 550 de Lleida
(CP 25080), abans del 15 de març,
amb la indicació «Premi de narració
curta Manuel de Pedrolo». El premi
és dotat amb 100.000 ptes. Els
drets de les vuit obres finalistes
passaran a mans de l'Ateneu In
dependentista de Ponent per a una
posible publicació. Hi ha la pos
sibilitat d'atorgar dos accèssits de
100.000 ptes. cadascun, i el jurat
també pot declarar el premi no
atorgat. El veredicte es farà públic
el 24 d'abril de 1999.

PREMI CIUTAT D'EIVISSA DE
NARRATIVA INFANTIL
Obert a tota creació literària ori
ginal en llengua catalana (en que
den excloses les ampliacions,
adaptacions i traduccions), el premi
és dotat amb 100.000 ptes. i l<
publicació del llibre (si s'establís ui
finalista, en foren 75.000 per a
premiat i 25.000 per al finalista, er
tots els casos com a pagament delí
drets d'autor). Amb una extensió <
l'entorn de 10 folis a una cara i doi
espais, les obres s'han de presentai
per quintuplicat, anònimes i amb
plica closa, en què constin le:
dades de l'autor i el número de |
carnet d'identitat i de telèfon,
abans del 31 de març de 1999, al
Registre d'Entrada de l'Ajuntament

d'Eivissa, plaça d'Espanya, 1, Ernesta Sala, Pilar Rahola i Rosa
07800-Eivissa. El jurat serà format Ardid, que actuarà de cecretària.
per un representant de l'Ajunta
El premi Quima Jaume s'atorgarà
ment, un representant de l'edito- al millor treball inèdit sobre l'obra
rial, i tres representants designats literària o la biografia d'algun
per la Comissió Informativa de poeta de la literatura universal.
Cultura. El veredicte es farà públic L'import del premi és de 200.000
el Dia del Llibre de 1999. L'obra ptes. Cal presentar sis còpies de
premiada serà publicada en el l'original, en català, d'una extensió
termini d'un any a partir de la data aproximada de 80 fulls, amb les
en què es faci públic el veredicte. dades de l'autor. El jurat serà
L'editorial té la possibilitat de format per Maria-Àngels Anglada,
publicar el llibre finalista en el Joaquim Ferrer, Montserrat Minotermini d'un any, passat el qual els bis, Salvador Oliva, Albert Ràfolsdrets tornaran al finalista.
Casamada, José Ramon Ripoll i
Rosa Ardid. L'Ajuntament de Cada
qués publicarà l'obra guanyadora.
PREMIS LITERARIS DE LA VILA
DE CADAQUÉS
Es convoquen els premis Cada XIV CERTAMEN DE POESIA BER
qués a Rosa Leveroni de poesia, NAT VIDAL I TOMÀS
Cadaqués a Carles Rahola de pe
Convocat per l'Ajuntament de
riodisme i Cadaqués a Quima Santanyí, hi poden concórrer tots
Jaume d'assaig i biografia poètics, els poetes que ho desitgin, amb
instituïts per l'Ajuntament de poesies originals i inèdites, redac
Cadaqués amb la col·laboració del tades en llengua catalana, amb una
Departament de Cultura de la extensió normal d'un llibre de poe
Generalitat de Catalunya i l'Institut mes, uns tres-cents versos, de tema
Català de la Dona. Els originals s'han lliure. Els originals s'han de pre
d enviar abans del 14 de març de sentar per triplicat, a doble espai i
1999 a l'Ajuntament de Cadaqués, per una sola cara, perfectament
Alt Empordà, carrer de Silvi Rahola, llegibles. A la portada hi ha de
2, 17488-Cadaqués. Els premis se constar el nom del certamen, el
ran atorgats el dia 24 d'abril de títol de l'obra, el nom, els
1999.
cognoms, l'adreça i el telèfon de
Els originals que aspirin al premi l'autor. Els qui es presentin amb
Rosa Leveroni han de ser inèdits, pseudònim només hi han de fer
escrits en llengua catalana, presen constar ei títol de l'obra i el lema i
tats en sis exemplars, amb l'ex- a part i amb el mateix lema
tensió d'un recull suficient per a un presentar un sobre tancat amb les
llibre de poemes. La dotació del dades personals. El guanyador
Premi és de 100.000 ptes. i la rebrà 350.000 ptes. i un objecte
Publicació de l'obra i una repro commemoratiu en acte públic dins
ducció d'una escultura d'Emília la Festa del Llibre de l'any 1999. El
Xargay, cedida per l'Institut Català premi serà indivisible. El jurat serà
de la Dona. El jurat estarà format format per Miquel-Àngel Llauger,
Per Joaquim Ferrer, Vinyet Panye- Josep-Carles Llop i Sebastià Alzala' Rosa Gamel, Albert Ràfols- mora, amb el regidor de Cultura
Casamada, Quim Espanol, Vicenç per secretari. El termini d'admissió
Altaió i Rosa Ardid, que farà de de les obres acabarà el 12 de març,
secretària.
a l'Ajuntament de Santanyí, plaça
Poden aspirar al premi Carles Major, 10, 07650-Santanyí (Mallor
ah°la tots els articles periodístics, ca). S'admetran els originals que
reportatges, guions radiofònics o arribin per correu, sempre que la
televisius, apareguts des de l'última data d'expedició no sigui posterior
convocatòria —març de 1998— fins al 12 de març. L'Ajuntament de
a 14 de març de 1999, redactats en Santanyí patrocinarà l'edició del
pualsevol
llengua
europea treball premiat, reservant-se els
occidental, dedicats a divulgar drets d'autor de la primera edició,
qualsevol aspecte del medi, els dins la col·lecció «Balenguera» de
costums o el desenvolupament l'Editorial Moll.
’stòric de Cadaqués, o la vida i
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Aua1sevol personatge que
™ nagi estat vinculat. El premi és
d°tat amb 125.000 ptes. i un
accèssit de 50.000. El jurat estarà
PSr S^vador Alsius, Samuel
a ester, Carlos Caneque, Àngel
aró, Firmo Ferrer, Pere Maset,
Lar|es Linares, Carles Pàramo,

X MEMORIAL JOAN CAMPS
Convocada per l'Associació Cul
tural, de Granollers, s'atorgarà una
borsa d'estudi, dotada amb
500.000 ptes., per a un projecte de
treball d'història sobre Granollers o
el seu entorn comarcal. Els inte

ressats han de presentar per
triplicat un projecte de treball, de
10 a 20 fulls, acompanyat d'una
memòria que expliqui com el duran
a terme, a la secretaria de l'Asso
ciació Cultural de Granollers, a la
casa de cultura Sant Francesc,
carrer d'Espí i Grau, 1, 08400Granollers, abans del 31 de març
de 1999. El jurat, format per Jaume
Dantí, Antoni Garrido, Montserrat
Lorente, Pelai Pagès, Isabel Rodà,
Borja de Riquer, Eva Serra i Jordi
Pardo, que actuarà de secretari,
suggerirà a l'Associació la manera
com serà lliurada la borsa. El treball
haurà de ser lliurat en el termini
d'un any, i l'Associació té l'opció de
pubicar-lo en el termini de divuit
mesos.

BEQUES DEL PATRONAT FRAN
CESC EIXIMENIS
Són la Beca d'investigació en
ciències socials i humanes i la Beca
d'investigació en ciències socials,
per a recerques en l'àmbit de la
circumscripció de Girona. Cadas
cuna és dotada amb 750.000 ptes.,
que es faran efectives en dues
parts. Els candidats, investigadors a
títol individual o col·lectiu, han de
presentar les sol·licituds, abans del
15 d'abril de 1999, al registre del
Patronat Francesc Eiximenis, pu
jada de Sant Martí, 5, 17004Girona, tel. 972 205 700, fax 972
208 088, on poden demanar les
bases completes.

XVI BIENNAL DE PINTURA A
VILAFRANCA
Convocada pel Museu del Vi, i
amb el tema de la vinya i el vi, tots
els artistes hi poden presentar com
a màxim dues obres de qualsevol
tècnica fins al 26 de març al Museu
del Vi, plaça de Jaume I, 1, 08720Vilafranca del Penedès, telèfon 938
900 582, on els interessats poden
demanar les bases completes. Hi
haurà quatre premis, de 600.000,
300.000 i dos tercers de 100.000
ptes., que comporten la propietat
de les obres per al Museu, i
mencions honorífiques.

VII PREMI DE PINTURA MIQUEL
VILADRICH
Instituït per l'Ajuntament de Tor
relameu, amb el patrocini de
l'Institut d'Estudis llerdencs, la
col·laboració del Cercle de Belles
Arts de Lleida i el suport del
Consell Comarcal de la Noguera, i
dotat amb tres premis de 250.000,
175.000 i 100.000 ptes., és obert a

tots els artistes nascuts o residents
a Catalunya, que hi poden par
ticipar amb una sola obra d'un
format mínim de 60x50 cms., que
han de lliurar abans del 6 d'abril de
1999 a l'Ajuntament de Torrelameu
(Noguera), on poden demanar les
bases completes i la butlleta
d'inscripció.

ALTRES CONVOCATÒRIES PUBLI
CADES A «SERRA DOR» EL
TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 DE MARÇ I EL 15
D'ABRIL
VII premi de novel·la breu Juan
March Cencillo (vegeu «S. d'O.»,
gener 1999).
V premis d'assaig de català,
gallec i basc (febrer 1999).
Premi de crítica literària Jaume
Bofill i Ferro (febrer 1999).
XXI premi d'educació Josep
Pallach (febrer 1999).

ESTABLIMENTS

Casa fundada el 1886

Especialitats en
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CONFITERIA
BOMBONERIA
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PELS CAMINS DE LA TERRA

«He sentit alenar la terra»
perTeodor

Suau

es festes de Nadal sempre són de l’univers. Que el cansament su
bones per a moltes coses. prem, quan fer una passa sembla im
Darrerament i sobretot, per a possible i tot et va a donar aquella
comprar i vendre, vendre i comprar,
passa, com si fos l’última, sabent que
en una orgia de consum que ha acabat després en vindrà una altra encara més
per engolir gairebé tota la dimensió dolorosa, és a la vegada la suprema
cristiana de la commemoració. Un sensació de totalitat i d’infinit.» I mol
mestre d’escola em deia que, fidel al tes coses més que no m’atreveixo a
tòpic, havia manat als alumnes una repetir per por de trair la frescor
redacció sobre el significat que per a transparent de les seves paraules.
ells tenien les vacances nadalenques.
Una cosa em va cridar l’atenció: el
Ni un de sol no hi va fer cap referència que ara us diré.
religiosa. Tota una lliçó que caldria
Jo no som un home viatjador. He
aprendre, no sols als nois de la re sortit poc de la meva terra. I sempre
dacció, sinó a nosaltres, homes i dones he frisat de tornar-hi. No conec gaire
encara cristians.
món. Tal vegada perquè som d’un país
Però no tot són llàstimes, gràcies a sempre ple de turistes, el que em fa
Déu. A mi aquests dies de lleure, en avorrir aquesta forma manipulada de
luè decau la intensitat de facció, substituir el viatge pel consum de sen
m han proporcionat l’oportunitat de sacions banals. Enyoro el territori co
trobar-me amb algunes persones negut: em permet la intensitat.
Però he dedicat la major part de la
amigues i de recuperar aquell esport
tan nostrat, origen de la nostra cultura meva vida al viatge interior. Vull dir, a
mediterrània, que és la conversa sense la interiorització, a l’esforç del pen
presses i sense objectius. Una gràcia sament, a la pregària. En una paraula,
de Déu. Sempre he cregut que parlar a la contemplació d’allò que la tasca
amb gent interessant —i tothom acaba d’existir va fent florir en el jardí del
per ser interessant— és l’activitat que nostre jo. Perquè he de confessar que
més bé ens posa en contacte amb el hi he trobat la font d’una gran felicitat.
batec de la vida i de la mort: el millor El que m’ha portat a una forma de
llibre que podem llegir.
vida en què el contacte amb les
Un d’aquests encontres ha estat persones, l’amistat intensa i el desig de
amb un al·lot jove, una d’aquelles per copsar l’espurna d’amor que s’amaga
sones amb qui et sents de gust a la en totes i cada una de les cir
segona paraula compartida. Xerràrem cumstàncies, condicions del do, ocupa
de moltes coses. Sobretot d’una. Ell, el lloc més important.
home d’avui, obert a la velocitat i al
I vet aquí la sorpresa: el meu amic i
vertigen de la vida actual, gran viatja- jo, per camins aparentment tan dife
dor per professió i vocació, m’ex- rents, havíem arribat a una mateixa,
plicava la importància decisiva que idèntica experiència de fons: sentir
tenia per a la seva creixença integral respirar la terra, veure la vida en el seu
una doble experiència: el desert i l’alta horitzó absolut, saber-nos instants
muntanya.
d’un procés de creació fascinant,
D’alguns anys ençà, em deia, de- constant. Al cap i a la fi, submergits en
c icava el temps lliure a aquestes dues el riu que ens sosté i ens porta vers la
activitats. «Sempre que puc, torno al plenitud pressentida en el desig.
esert. Perquè al desert i a la mun
Jo li deia, al final de la nostra
tanya és on sento respirar la terra. I em conversa: «D’això que tu em descrius,
trobo a mi mateix. Petit, insignificant, aquesta crida del desert, aquesta
sol. si em perdo, no valc més que un dels passió per la muntanya, nosaltres en
grans de sorra que trepitgen els meus diem desig de Déu. I, el sentiment
Peus. Conscient que depenc dels altres d’absoluta dependència, l’anomenem
e manera total i que la vida dels uns consciència de Déu. Perquè nosaltres
es la vida de tots a la cordada. Que tot diem Déu a l’altra vorera del riu, a la
retroba el seu lloc al desert i a la set de totalitat i d’infinit, a l’atmetller
muntanya: et situa en el conjunt ample que sempre torna a florir en el cor de
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l’hivern, quan res no fa pensar en les
flors. Nosaltres, d’aquesta encisadora
experiència, en diem experiència de
Déu: Allò, Aquell que fa que la terra
respiri i que nosaltres sentim el seu
alenar. Allò, Aquell que, en la im
mensa solitud, ens fa sentir sempre
germans de tot i de tots. El riu que ens
porta.»
I li vaig parlar de Joan de la Creu i
dels seus poemes escrits en un excusat
fètid a molts graus de calor, a la presó.
I vaig recordar la tomba de Don
Quijote que Unamuno cercava sense
moure’s del seu ròdol i que li permeté
córrer i recórrer els continents inex
plorats de la pròpia ànima.
I tants altres, sens dubte.
D’una manera o altra, el viatge ens
salva. I, sense viatge, difícilment hom
arriba a la terra promesa de la pròpia
humanitat. El que cal recordar a la
gent d’avui és que, a majors possibi
litats de comunicació, sembla que
menor capacitat de comunió. I que,
aleshores, recuperar pelegrins per al
viatge interior i proposar la contem
plació com a forma simple, humil,
senzilla de vida és no una necessitat,
sinó una urgència. Els camins, tots són
bons. El centre de la roda, on menen
tots els radis, ha de continuar essent la
possibilitat de sentir alenar la terra.♦

L'Església de Mallorca reunida
en Sínode
per

a més d’onze anys,
per la tardor de 1987,
que vaig escriure un
article per a «Serra d’Or»
que la revista m’encomanà
perquè descrivís com veia
jo la situació de «l’Església
de Mallorca avui». L’article
fou publicat pel juny de
1990, en el número 366,
pàgs. 68-71. Aquest que
escric ara, pel gener de
1999, és com una conti
nuació d’aquell. No repe
tiré, doncs, les dades que ja
donava. Procuraré estirar
l’actualitat des de llavors
fins avui.
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A la fi del postconcili, el
Sínode
L’actualitat de la nostra
Església té un nom: el Sí
node diocesà. Aquest va ser
obert el proppassat 9 d’oc
tubre a la Seu amb una
Eucaristia solemne. Era el
final d’un llarg recorregut:
el del postconcili, ja que la
carta pastoral que iniciava
els treballs presinodals
convidava especialment a
aprofundir en l’aplicació
del Concili Vaticà II i en la
renovació i la reforma que
el seguiren.
El postconcili a Mallor
ca té de fet un nom: el mi
nisteri episcopal del bisbe
Teodor Úbeda que, com a Ad
ministrador Apostòlic, arribà pel
febrer de 1972 i per l’abril de 1973 fou
designat bisbe titular de Mallorca. Po
dem dir que el seu programa central
ha estat la recepció i l’aplicació, a la
diòcesi, del Vaticà II. En la nostra
història el seu qualificatiu més exacte
serà el del bisbe del Concili Vaticà II a
Mallorca. Fa poc, el 19 de novembre,
pronuncià una conferència a Palma en
què afirmava: «No es pot negar que
aquesta època (de la recepció del Vati
cà II a Mallorca) l’he viscuda jo amb
un particular protagonisme. I vull dir

Pere Llabrés Martorell

sumint amb alegria que
també jo duc un tresor
immens en un gerro de fang
(2 Co 4,7), esper que la
força del Sant Esperit
compensi i completi tot el
que no he sabut o no he
pogut fer.»
Crec que és una confessió
ben sincera i realista. Doncs
bé, impulsar la comunió entre
tots els membres de la nostra
Església, crear vies de corresponsabilitat, aprendre a ca
minar plegats, ha estat una de
les línies de força d’aquest
pontificat que ja té vint-i-set
anys a l’esquena, el més llarg
a la diòcesi durant el segle
que som a punt d’acabar. La
intenció de convocar el Sí
node, la manifestà el bisbe
Teodor el 15 de setembre de
1994, mentre llançava una
enquesta sobre la situació de
Mallorca, la de la nostra Es
glésia i una pregunta: que
esperes del Sínode? Contesta
ren unes dues mil cinc-centes
persones. Pel desembre de
1994 el bisbe nomenà una
comissió preparatòria de
vint-i-dos membres. En car
SÍNODE DE MALLORCA
ta pastoral, signada la diada
de la Mare de Déu de Lluc,
CARTELL DEL SÍNODE.
10 de setembre de 1995,
convidava tots els feels de
Mallorca a encetar tres cur
sos de treballs presinodals,
també que és objecte constant de la que s’obrien oficialment amb una
meva reflexió, de la meva pregària i del missa a la Seu, plena de gom a gom, el
meu examen de consciència. Encara 20 d’octubre, mentre el següent 3 de
que moltes de vegades m’interrog si he novembre la diòcesi celebrava el XX*'
fet tot quant podia per a la millor recep aniversari de l’ordenació episcopal de
ció del Vaticà II a Mallorca, si he volgut bisbe Teodor. La convocatòria del
córrer massa o he estat massa lent en Sínode culminava un seguit de reu
segons quines coses, sobre si he encertat nions de preveres i laics, que havíeu
o m’he equivocat, sobre si he estat tingut l’inici en la Setmana de Pastora
massa rígid o, pel contrari, massa tole Urbana de 1976, i que sobretot s’ha
rant en qüestions que depenen del vien anat succeint en dotze assemblees
In
bisbe, també vull manifestar palesa diocesanes que havien animat
ment que la visc amb una gran pau i recepció del Concili i havien creat un
ben confiat en la misericòrdia i la ambient de corresponsabilitat i a
comprensió del nostre Pare Déu. As- feina en comú.

20-10-1995. INAUGURACIÓ DELS TREBALLS SINODALS A LA SEU DE MALLORCA.

El presínode
La temàtica sinodal abraçà, des de
les tres ponències preparatòries, el
plantejament global de la missió de
l Església, avui: l’evangelització, la cele
bració, el compartir. En tres cursos es
varen presentar, estudiar i debatre tres
ponències sobre els temes esmentats,
de les quals s’extreien conclusions i
propostes. Ja a partir de la missa inau
gural d’octubre de 1995 s’anaren
formant grups: parroquials, de reli
giosos i de religioses, just de preveres,
1 d altres persones per activitats: cate
quesi, apostolat seglar, acció social,
etc. Cada curs tengué tres etapes: la
primera dels grups de base, la segona
de resum per arxiprestats, Delegacions, CONFER (de religiosos), etc., i
la tercera, al final, que consistia bà
sicament en la redacció i l’aprovació
d’un document final pels Consells
Presbiteral i diocesà de Pastoral.
El logotip del Sínode, que podeu
veure en aquestes planes, es va formar
3 partir d’una imatge del Breviculum
de Ramon Llull, conservat a Karls1 uhe, manuscrit que presenta diverses
imatges de la vida del benaurat Mes
tre. L’elegida per al Sínode va ser la
d un viatge missioner al Nord d’Àfri

ca. L’eslògan que envolta la imatge
(que inclou també la quadribarrada
amb el mapa de l’illa i una creu que
reprodueix el traçat de les creus paleocristianes trobades a Pollentia) és:
«Embarcats al vent de l’Esperit.» El lo
gotip es va repartir amb l’oració del Sí
node, que és sovint recitada pels feels,
ja que la promoció de la pregària pel
Sínode ha estat un dels punts en què
més s’ha insistit.
De grups sinodals, se’n formaren i
es mantingueren els tres cursos prop
de quatre-cents, que mobilitzaren en
total unes cinc mil persones, de totes
les edats, estaments i professions. Dels
grups cristians més representats, cal
destacar el de catequistes i d’acció so
cial; pel que fa a les professions abun
den les madones de casa, els professors
i estudiants, les religioses, els jubilats i
els administratius.

Temàtica i composició de l’assemblea sinodal
Dels temes tractats en l’etapa presinodal (1995-1998) i dels documents
que s’hi han elaborat, la Comissió Ge
neral del Sínode (formada a partir de
la permanent de la preparatòria i am
pliada amb noves incorporacions, que

es començà a reunir pel gener de
1995) n’ha extret set nuclis temàtics,
sobre els quals ara es va fent el treball
sinodal, iniciat en la primera sessió
ordinària del 17 d’octubre proppassat.
L’enunciat dels set nuclis temàtics és
el següent: 1. L’Església enviada al
món, pelegrina a Mallorca, al llindar del
segle XXI. 2. L’Església que anuncia
l’Evangeli. 3. L’Església que celebra la
salvació en Jesucrist. 4. L’Església, co
munió de creients en Crist: el laïcat, la
família, els ministres ordenats, la vida
consagrada. 5. L’Església servidora i
fraternal, evangelitzadora dels pobres.
6. L’Església catòlica de Mallorca,
oberta a les altres Esglésies, missio
nera i acollidora. 7. L’Església de Ma
llorca, organitzada al servei del Regne
de Déu.
L’assemblea sinodal és constituïda
per cent seixanta-cinc membres, dels
quals seixanta-vuit són preveres, un
diaca permanent, dotze religiosos,
tretze religioses i setanta-un seglars:
trenta-set homes i trenta-quatre do
nes. Per raó del càrrec que ocupen
dins l’organigrama diocesà, d’acord
amb el Dret canònic o per disposició
del bisbe, hi ha setanta sinodals; la res
ta han estat elegits segons el Regla-

ment del Sínode. Els religiosos i les
religioses han elegit els seus represen
tants, fora del superior general dels
ermitans i de les superiores generals,
residents a Mallorca, que han estat
convocats pel bisbe. La majoria de
seglars sinodals ho són per elecció dins
els grups que han preparat els temes
del Sínode; representen arxiprestats o
Delegacions. Després de les eleccions,
el bisbe designà tretze sinodals més:
dos preveres, un religiós, deu seglars:
sis dones i quatre homes.
En principi era previst que el Síno
de acabàs a la fí de 1998, però s’ha
hagut d’allargar. La data d’acabament
s’ha posat al voltant de la pròxima
festa de Pasqua. Les sessions es fan en
dissabte, de 9 a 14, amb una inter
rupció d’uns quaranta minuts, en el
Col·legi de La Salle de Palma. L’assistència dels sinodals a les assemblees és
del 90%. La Comissió General, com
posta de dotze membres (cinc pre
veres, dos religiosos, dues religioses,
dues seglars i un laic), revisa després
de cada sessió sinodal la marxa dels
treballs, sota la presidència del bisbe.
Fins al moment d’escriure aquest

article (1 de febrer de 1999) s’han ce
lebrat set sessions sinodals; s’han pre
sentat quatre nuclis temàtics: els I, II,
III i VII; han estat votats i aprovats el
primer i el segon; el tercer ja estat llest
per a ser votat; el setè s’ha avançat per
tal com l’organització de la diòcesi cal
que sigui prevista en els nuclis que ara
es debatran; el text dels nuclis IV i V ja
ha estat repartit per a ser estudiat; el
VI ho serà ben aviat.
Cada nucli temàtic (fora del primer
i del darrer) consta de tres parts: prin
cipis doctrinals, orientacions pastorals
i propostes operatives. El text, pro
posat al debat, és discutit lliurement
pels sinodals. Les intervencions solen
ser nombroses, la llibertat d’expressió
és gran, hi ha aportacions molt valuo
ses i que enriqueixen de debò el docu
ment, no hi manquen peticions que el
Sínode no pot recollir d’acord amb la
legislació vigent; tots hem après a
escoltar, a dialogar, a comprendre’ns.
Moments especials de tensió pràctica
ment no n’hi ha hagut. Un sinodal ha
dimitit en veure que un article del
reglament era suprimit i un altre es
curçat. La marxa mateixa del Sínode
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ha aconsellat que la discussió de les
esmenes no fos interminable. El clima
és vertaderament sinodal: de fer camí
plegats amb comprensió, reconeixent
les voreres de la ruta, i els rocs que
poden fer travelar, mirant sempre cap
endavant.
Fins a la darrera sessió del 23 de
gener, havien intervingut parlant en
l’assemblea el 41% dels sinodals. Dels
setanta-cinc sinodals que havien parlat,
vint-i-nou eren preveres, trenta-cinc
laics, sis religiosos i cinc religioses. Com
es veu, els seglars han pres més la pa
raula que els preveres. Dels laics, fins
llavors n’havia intervingut el 44%, i de
les laiques, el 41%.

Un moderat optimisme
El Sínode, doncs, va «embarcat, al
vent de l’Esperit»: com diu l’eslògan.
No hem de creure, però, que li man
quin nuvolades amenaçadores a l’horitzó ni alguna tempesta.
El clima gris que caracteritza la
nostra Església és el primer contra
temps. No perdura certament l’eufòria
del Concili i del primer temps del
postconcili, ni la gent està avesada a

LLIBRES DE MÚSICA

LLIBRE DEL MESTRE
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
TURA BAUCELLS COLOM I MARTA BADIA SOLÉ
El cant (la música que l’infant i l’adolescent fan) i l’audició (la
música en la qual participen) són les dues grans fonts de
vivències de la música. La música entesa com a llenguatge,
com a creació, com a expressió i comunicació que afecta tota
la persona perquè té components emocionals,
intel·lectuals i tècnics.
Un llibre imprescindible, si volem que la música sigui un
element de cultura, on trobareu les eines per a orientar la
vostra tasca diària.

obeir ni a esperar solucions de dalt. La
mar de fons, com detectava el bisbe en
la carta pastoral de 1995, és «el
desconcert davant situacions noves i
no reflexionades i el desencant davant
la inoperància de les velles fórmules
pastorals enfront de les noves rea
litats». N’hi ha —no gaires— que tal
volta esperen miracles del Sínode,
altres es tanquen dins el pessimisme.
L’actitud millor és sens subte la d’un
moderat optimisme. La preocupació,
sovint manifestada pel bisbe, és el postsínode: la recepció que les seves deci
sions, sancionades del bisbe, que duran
certament força per a induir una
renovació a fons de la presència i de tota
l’activitat de l’Església en el nostre po
ble, tindrà de fet per part dels responsa
bles, preveres i laics de les comunitats i
de les institucions. És una qüestió que,
evidentment, no té resposta per ara.
Des del moment que el bisbe con
vocà el Sínode, s’han produït miratges i
com a falses il·lusions. S’han alçurat una
mena d’esperances que el Sínode podia
fer una Església «nova», a la mesura, ben
segur, de les pretensions de cadascú o
del grupet de torn, una Església sense
vinculació ni amb la catòlica i universal,
ni amb la Tradició, ni amb la normativa
canònica, ni..., fins i tot, amb la doctrina
proposada per l’Església universal.
Alguns pretenen imposar a l’Església les
formes democràtiques vigents en la
política d’avui. Mostra d’això han estat
algunes intervencions sinodals, però
singularment el manifest que set
moviments i cinc grups sinodals
presentaren el 5 de novembre proppas
sat a la parròquia de l’Encarnació.
Demanaven el dret de «somniar», no
una altra Església, sinó una Església
«altra», «més propera a l’estil de Jesús».
Moltes de les coses que exposaven,
certament que el Sínode les proposarà i
Que ja són presents en els documents
que s’han votat o s’han de votar. Pe
ticions o reclamacions que ja havien
s°rgit en alguns grups sinodals, una
tuica a l’empara de la imitació del
«calaix de l’abat» del Concili de la
Tarraconense, figuren al «Manifest per
al Sínode»: «igualtat de drets per a
home i la dona a qualsevol ministeri de
es comunitats», celibat opcional,
valoració positiva de la sexualitat, oberta
en les seves possibilitats i expressions,
siguin heterosexuals o homosexuals...

Com es troba ara l’Església de
Mallorca?
De la situació de la nostra Església,

HIVERN DE 1998. UNA SESSIÓ DEL SÍNODE DIOCESÀ AL COL·LEGI DE LA SALLE DE PALMA.

tal com entrà en el Sínode, tal com és
ara, ens en dóna un retrat bastant fidel
el resum de l’enquesta presinodal
esmentada, feta el 1994-95. De la
societat mallorquina, els quatre valors
que més destacaven els enquestats
eren: la solidaritat i el voluntariat, el
benestar i el progrés social, una to
lerància i una obertura majors, la
sensibilitat ecològica. Els antivalors
més subratllats: materialisme, crisi de
valors morals, manca de compromís
polític i de consciència de poble, de
fectes econòmics estructurals (atur,
desigualtats...), crisi familiar. Pel que
fa a l’Església, els aspectes positius
més destacats foren: major convicció
en els fidels, participació dels seglars,
activitat dels grups compromesos,
esperit ecumènic. Entre els aspectes
negatius, els que sobresortiren van ser:
la crisi eclesial, l’organització diocesa
na, l’allunyament de la joventut, la
manca de corresponsabilitat.
El primer treball de l’assemblea
sinodal s’ha centrat precisament en la
visió i la comprensió de la societat i de
l’Església nostra tal com és avui.
«L’Església enviada al món, pelegrina
a Mallorca, al llindar del segle XXI» és
l’enunciat del primer nucli temàtic
debatut i aprovat per l’assemblea si
nodal en les tres primeres sessions.
Quant a la societat, se n’expliciten pri
mer els eixos generals globals que
afecten Mallorca; dels eixos particu

lars de la nostra societat, es fan veure:
la pertinença geogràfica de la nostra
illa a la Mediterrània i a les societats
desenvolupades del primer món; la
prosperitat de l’economia; la generació
de noves formes de pobresa; l’oci com
a hàbit de vida; la presència d’im
migrants d’altres ètnies, sobretot del
Nord d’Africa; el turisme vacacional i
el turisme de segona residència; l’ocupació creixent del territori; el progres
siu abandonament dels usos agrícoles;
la desindustrialització; l’amenaça que
pesa sobre la cultura i la llengua prò
pies de Mallorca.
Quant a la situació actual de la nos
tra Església, el Sínode ha recollit i
ampliat la imatge descriptiva que es
desprenia d’aquesta enquesta, amb les
següents paraules:
«La nostra Església és: a) una co
munitat amb capacitat d’autocrítica; b)
una comunitat molt plural; c) una co
munitat amb un potencial humà molt
notable i amb una presència significativa
encara en la societat mallorquina; d)
una comunitat amb noves sensibilitats-, a
una major fidelitat personal i ins
titucional a l’Evangeli; a una pràctica
més viva de la pregària i de la
participació activa en les celebracions
litúrgiques; a una més gran honestedat
del testimoni; a una major adequació
de la vida de l’Església a les necessitats
de la gent d’avui; a l’atenció als ger
mans més pobres i marginats; a la no

va consciència de la dona; al paper del
laic en la societat i en l’Església; a la
relació Església-món; a les urgències
ecològiques; e) una comunitat preocu
pada per la seva adaptació a la nova
circumstància de la societat en què
viu; amb una forta manca de capacitat
d’iniciar en la fe, amb dificultats a
l’hora d’arribar als joves, la qual cosa
impedeix el relleu generacional i ge
nera l’envelliment progressiu de la
comunitat catòlica mallorquina; amb
dèficits importants de formació actua
litzada, de militància i compromís, i de
comunió entre totes les comunitats
menors; mancada de vocacions a tots
els nivells; travada a l’hora d’expressar
la fe en el llenguatge actual; allunyada
del món de la cultura i dels col·lectius
més influents en la societat; poc de
cidida per donar el lloc i el paper a la
dona en el seu si; amb problemes da
vant de la moral matrimonial i sexual,
la crisi de la família, el paper dels cris
tians laics en la política, la incidència
de la fe en la vida econòmica i social,
les tendències sectàries d’alguns grups
a l’interior de l’Església mateixa, per a
viure la unitat d’acció entre els seus
membres... f) en conseqüència, una
comunitat amb tendència a la perplexi
tat davant de la velocitat dels canvis
que l’afecten i al desencís a causa de la
duresa del present; g) una comunitat
que viu esperançada en la promesa del
seu Senyor: “Jo som amb vosaltres
cada dia fins a la fi del món” (Mt
28,20) i que d’aquí treu il·lusió,
voluntat i coratge per a servir gra
tuïtament el nostre poble com ha fet
durant tants de segles.»
Crec que aquest diagnòstic és ben
encertat, que correspon de ver a la rea
litat. Aquesta situació s’anirà reflectint
als següents temes que va abordant el
Sínode, anticipats en cert sentit ja en
el nucli primer. En el nucli II, sobre
l’evangelització, ja aprovat també el
passat 23 de gener, es manifesta la ne
cessitat que té la nostra Església d’una
«nova forma de presència social»; els
reptes de l’evangelització són avui en
dia més punyents quan ens adonam
del «baix nivell de les nostres comu
nitats cristianes pel que fa a la for
mació dels seus membres, a la cohesió
eclesial, i al compromís efectiu tant a
l’interior de la vida de l’Església com
en la seva implicació dins la societat
mallorquina, a la qual els cristians som
enviats per a transformar-la». Constatam que la nostra Església —com
tantes d’Occident, en els temps

moderns— no ha sabut destriar amb
prou lucidesa el seu lloc en la societat,
des del qual ha de predicar l’Evangeli
per a ser-hi llevat del Regne de Déu;
sovint ens aferram a esquemes i mè
todes d’acció que responen a èpoques
passades, al règim de Cristiandat, o
bé, a les fosques, cercam noves vies
que no ens acaben de mostrar la llum
de la sortida o la meta desitjades. .

Cap al tercer mil·lenni amb es
perança: el laïcat
Tal com ara som, des d’on estam,
caminam amb pesos feixucs sovint, és
ver, però amb els peus lleugers, ani
mats per la fe i l’esperança.
Hi ha cada dia més un laïcat des
pert, compromès, crític adesiara, un
«nou laïcat», ben allunyat de beateris
passats. Tot i ser una amalgama de
grups de tendències prou distintes, la
renovada Delegació d’Apostolat seglar,
que té com a cap un laic professor de
la Universitat, avança decididament.
Una mancança i per suposat un
problema és el de la formació, que no
voldríem que fos clerical, però sí fon
dament cristiana i eclesial. S’ha parlat
alguna vegada de l’Acció Catòlica
general, per veure si cal reintroduir-la.
No s’ha fet cap passa real. Veurem què
en diu el Sínode. Per altra banda, els
moviments especialitzats, tal volta per
la seva estructura i la seva confi
guració, tal volta pel tarannà de la
nostra societat, han estat sempre mi
noritaris.
Els «Cursillos de Cristiandad», en
tre nosaltres, conserven —per diverses
circumstàncies— els motlles antics de
la vena més seglar i primitiva. Suara
s’ha complit el cinquantè aniversari
del primer «Cursillo» de la llista «ofi
cial», segons el còmput diguem-ne
episcopal (llegiu Mons. Joan Hervàs).
Del 7 al 10 de gener de 1949 a Sant
Honorat, de Randa, començà a
encendre’s el foc que l’Esperit —com
diu la làpida commemorativa— ha
escampat als quatre punts del món.
Però els seglars, encapçalats per
Eduard Bonnín, el «fundador laic»,
mantenen que el vertader primer
«Cursillo» va ser el de Cala Figuera
(20-23 agost 1944). Deixant de banda
la història, cal dir que encara es con
tinuen convocant cursets per a homes
i per a dones a Mallorca, i es man
tenen les «ultreies» setmanals amb els
seus «rollos». El seu tarannà correspon
a la línia fundacional laica. Alguns ca
pellans en el Sínode han reclamat la

revisió i l’actualització dels «Cursillos»,
reconversió segurament necessària pe
rò que en principi no serà gens fàcil.
Ja que parlam de «Cursillos», cal re
cordar que dos dels nous moviments,
avui en dia ben presents a escala
d’Església universal: neocatecumenals
(«quicos») i la congregació mixta del
«Verbum Dei» (fundat el 1963, llavors
just de missioneres, pel prevere mallor
quí Jaume Bonet), pouaren inspiració i
empenta original en els «Cursillos».
Els «neos» han tingut les seves difi
cultats per a introduir-se, no han assolit
gaires èxits, més aviat s’han consolidat
en esglésies i parròquies de religiosos.
El «Verbum Dei» és capítol a part.
Fundat a Mallorca, emparat ben en els
seus inicis pel bisbe Jesús Enciso
(1955-1964) i després pel bisbe Àlvarez Lara (1965-1972), sortí de fet de
l’illa per desavinences amb el bisbe
actual, que el va tornar a admetre
quan obtingueren l’aprovació dioce
sana del cardenal Suquía a Madrid
(1993). S’han estès ferm per la penín
sula i per Amèrica; es distingeixen per
una constant itinerància. La rauxa dels
seus inicis els és encara ben marcada
juntament amb una forta tendència a
l’espiritualitat. Cal reconèixer que des
del principi han intentat assolir una
bona formació dels seus membres.
Han comptat amb el suport decidit de
la Congregació de Religiosos. El seu
fundador assistí al Sínode de bisbes
sobre la vida consagrada, de 1994,
convidat pel papa. Per la tardor del
1998 la dita Congregació romana els
ha aprovat «ad experimentum» per deu
anys unes constitucions, que conside
ren la Fraternitat «Verbum Dei» for
mada per missioners i missioneres
amb participació de matrimonis. En
tren així dins les «noves formes de vida
consagrada», sorgides després del Va
ticà II i esmentades per la «Vita consecrata». La Família «Verbum Dei»
preveu l’adhesió de laics. A Mallorca
tenen ara tres cases: dues de missio
neres i una de missioners, i compten
així mateix amb grups de matrimonis
participants. Col·laboren, des del seu
carisma d’oració i evangelització, amb
diverses parròquies i àrees d’apostolat
com la pastoral universitària. La fra'
ternitat ja s’ha estès als cinc continents
del món.
Per cert que aquesta, duita per ca
pellans, religioses i seglars, va fent leS
primeres passes dins la nova Univer
sitat de les Illes Balears, on promou e
diàleg entre la fe i la cultura.

Altres realitats associatives de seglars són els voluntaris i participants
en l’Acció Social, en la Pastoral de la
salut, grups de laics missioners inte
grats en «Mallorca Missionera», els
«Joves d’Església», punta de llança de
la nostra pastoral juvenil, els grups
d’oració (GOA), i altres de tall més
tradicional com l’Adoració nocturna,
terciaris d’Ordes religiosos, la Legió
de Maria, Conferències de Sant Vi
cenç de Paül, etc.
Cal esmentar així mateix la inte
gració de seglars en les obres del seu
carisma per part de Congregacions
religioses (també a partir de les asso
ciacions de pares i dels professors dels
seus Col·legis), captació en part tra
dicional, però renovellada actualment.

Els nostres religiosos
A Mallorca tenim bona tradició de
vida religiosa, des de la restauració del
cristianisme el 1229 fins avui: tradició

d’Instituts vinguts de fora o bé nascuts
a la nostra terra.
Antany cada poble de Mallorca, per
petit que fos, gaudia de la presència edu
cadora i assistencial d’unes «monges»:
Germanes de la Caritat, Franciscanes
Filles de la Misericòrdia, Agustines,
Missioneres dels Sagrats Cors, Trinitàries, Filles de la Providència... Varen
ser les alfabetitzadores de la nostra pa
gesia i les procuradores de la caritat
maternal de Déu, acostada als malalts,
als petits, als desvalguts. Les circums
tàncies han canviat fortament. La
figura rural de la religiosa, infermera i
mestra de la «costura», sagristana de la
parròquia, s’ha anat esvaint. La nostra
Part Forana cada dia és més urbana.
Té una qualitat de vida assegurada per
les prestacions socials. La presència de
la religiosa al capçal del malalt ha estat
substituïda per l’atenció professional
de l’ATS, en hospitals i a domicili. Les
religioses mantenen parvularis i al

guns col·legis d’educació primària i
d’ESO. També són molt apreciades a
les residències d’ancians. Per altra
banda la sequera de vocacions ha fet
tancar moltes cases. Arran dels temps
conciliars, les nostres Congregacions
s’han projectat vers l’exterior, singu
larment en països del tercer món.
Hi ha també moltes Congregacions
vingudes de fora, que presten a l’Es
glésia i a la societat serveis ben apre
ciables en educació, assistència a
hospitals i a marginats, residències de
tercera edat, acolliment de dones amb
greus problemes...
En total a Mallorca hi ha cent quaranta-una comunitats, integrades per
mil trenta-dues religioses de vida apos
tòlica.
Per altra banda subsisteixen tretze
monestirs, vuit a Palma i cinc a la Part
Forana, amb cent setanta monges.
L’edat d’aquestes és molt avançada.
Les vocacions escassegen. Algunes en

vénen de l’Índia, de Filipines o d’Àfrica, amb tots els problemes que això
suposa. Certament tants de monestirs
no responen a la demanda d’avui; són
deixa d’unes condicions de vida social
depassada. És una situació que recla
ma una solució, gens bona de donar,
coratjosa, imaginativa i urgent.
Quant als religiosos podem fer la
mateixa distinció: tres Instituts tenen
arrels mallorquines: els Missioners
dels Sagrats Cors, els Franciscans del
Tercer Orde Regular i els Teatins (nas
cuts Alfonsins). Fan sobretot tasca
educativa als seus Col·legis i activitat
apostòlica a parròquies i a altres insti
tucions, algunes amb projecció social.
Són nombrosos els Instituts vinguts de
fora, alguns presents des de molt
antic: dominics, framenors, mercedaris, agustins, jesuïtes, caputxins... Es
dediquen a les activitats suara es
mentades.
La vida monàstica masculina, que
en l’antiguitat només tingué dos mo
nestirs estables: la Real del Císter i la
Cartoixa, no és ara present a Pilla,
malgrat les darreres temptatives d’eri
gir un monestir benedictí. Però
subsisteix encara la vida ermitana,
florent a l’illa des de la restauració de
la nostra Església al segle XIII. Hi ha
dues ermites on fan vida de penitència
i pregària vuit ermitans.
Els religiosos a Mallorca formen
trenta-set comunitats amb dos-cents
seixanta-vuit religiosos.
Cal afirmar que les relacions entre
el bisbat i els religiosos/es són de
col·laboració i entesa total, quasi al
cent per cent. És sens dubte un dels
millors encerts del servei pastoral del
nostre bisbe i un fruit òptim del postconcili. La cooperació entre els dife
rents Instituts ha creat la CONFER,
organisme ja consolidat, impulsor de
moltes activitats conjuntes d’ordre
espiritual, formatiu, social, caritatiu.
Per altra banda, aquests darrers anys
ha anat millorant i accentuant-se la
integració de religiosos/es vinguts de
fora en la nostra terra i la seva cultura,
per bé que encara resta camí per
recórrer en aquest sentit.

Un clergat tal volta envellit però
amb il·lusions i esperances
Ara som tres-cents onze capellans,
dels quals cent seixanta-dos tenen més
de seixanta-cinc anys. La situació és
causa de preocupacions; no tenim gai
res seminaristes: deu estudien teo
logia. Fins l’any que ve o el 2001 no és

prevista cap ordenació de prevere. El
bisbat té dificultats a l’hora d’omplir
buits per jubilació o mort d’un cape
llà. Algunes parròquies ja compartei
xen rector.
Tanmateix, en temps no gaire afa
lagadors per al ministeri i poc favorables
a la rellevància social del capellà, el
clergat mallorquí té voluntat ferma de
prosseguir la presència i la tasca, amb
fidelitat a l’Evangeli i al poble. Han
aparegut aquesta voluntat i aquesta
empenta de futur especialment en el
presínode i en les assemblees sinodals.
El camí, doncs, resta obert a l’espe
rança.

Una presència encara prou signi
ficativa
L’Església de Mallorca ha estat ele
ment certament de cristianització, pe
rò també de cultura, de cohesió, de
solidaritat en el nostre poble. Ens ho
ha recordat el 1998 quan hem celebrat
el 750è. aniversari de la bul·la del papa
Innocenci IV (abril 1248), que fa la
primera relació de les trenta-cinc
parròquies mallorquines. Ha estat un
aniversari ben celebrat per l’Església i
pels pobles, que han remarcat el paper
importantíssim de les parròquies en la
configuració del nostre poble des del
segle XIII fins avui.
Davant els reptes que són presents i
que ens esperen, la nostra Església ha
intensificat l’acció social (també una
acció estrella de l’actual pontificat),
amb múltiples activitats que han sortit a
camí a les noves bosses de pobresa, al
món de la marginació i de la drogoad
dicció (Mallorca ha estat capdavantera
en el Projecte Home); la intensificació i
la modernització de la catequesi amb
connexió amb Catalunya; la presència
més oberta als mitjans de comunicació
social; la promoció de la Pastoral
familiar. Són accions i fites que van
estalonant el quefer actual de la
diòcesi.
En el camp dels estudis teològics i
pastorals, cal esmentar el CETEM,
instituït el 1970 per a agrupar prime
rament els quatre teologats existents a
la diòcesi. És afiliat des de 1972 a la
Facultat de Teologia de Catalunya. A
més del cicle institucional, dirigeix
una Escola de Teologia per a seglars i
religioses, organitza activitats d’estudi
i de divulgació teològica i pastoral per
al clero i per als fidels, manté relacions
i accions conjuntes amb la Universitat,
edita la revista «Comunicació».
L’Església prossegueix la seva tasca

educativa tradicional als col·legis, a
l’escola catòlica i a les classes de Re
ligió, on no manquen les dificultats de
tot arreu. El bisbat regeix ara mateix
onze col·legis, tots concertats; els reli
giosos/es duen la direcció de trentados col·legis a Palma i de trenta-dos a
la Part Forana.
També cap a fora la nostra Església
ha sostingut una projecció renovada.
«Mallorca Missionera», amb la coope
ració fraterna especialment amb Perú i
Burundi, amb la missió de capellans,
religioses i laics, ha continuat la tra
dició evangelitzadora de la nostra
Església.
L’entesa ecumènica amb les altres
Esglésies cristianes, presents a Mallor
ca, sobretot pel fenomen turístic, s’in
crementa dia rere dia. La nostra illa té
sis Esglésies no catòliques històriques i
nou de lliures (adventistes, baptistes,
pentecostals, exèrcit de salvació...).
Moltes són d’implantació recent; però
l’Església evangèlica espanyola té més
de cent anys de presència entre nosal
tres. Cal remarcar que el seu pastor
s’ha incorporat recentment al diàleg
amb l’Església catòlica. Amb les Es
glésies anglicana, i amb la luterana
(d’Alemanya, Suècia, Noruega i Fin
làndia), les relacions són cordials i
fruitoses.
Per a més informació, cal esmentar les
sectes (d’inspiració cristiana —testimo
nis de Jehovah i mormons—, no cristia
nes i gnòstiques); i quatre altres religions:
hebrea, islàmica, Bahai, budista. A part,
podem esmentar la presència cada dia
més forta de la maçoneria.
Finalment no hem d’oblidar la pro
moció de la pastoral envers el món del
turisme en tots els aspectes. La creació
de parròquies ada costa ha estat una
constant des dels anys seixanta. L’acolliment als catòlics d’altres països es
atenta i efectiva; als cristians d’altres
Confessions, amb col·laboració amb
aquestes sobretot si són presents a
Mallorca, també és cordial i ecumè
nica. Però endemés l’Església de Ma
llorca s’ha preocupat prou ferm des
del «boom» turístic perquè els treba
lladors d’hostaleria i serveis tenguessm
els seus drets laborals i humans ben
reconeguts i assegurats; també perque
el fenomen turístic no acabàs d’espenyar, amb la «balearització», el nostre
sistema ecològic.

L’enyorada i frustrada (?!) Pr°'
víncia Eclesiàstica Balear
La notícia ha estat gairebé amagada

1997. EL PROJECTE HOME CELEBRA EL DESÈ ANIVERSARI.

a Mallorca. El passat mes de juny la
Congregació dels bisbes, per mitjà de
la Nunciatura, contestava que de mo
ment no era oportuna l’erecció de la
Província eclesiàstica que agrupàs les
tres diòcesis de les nostres illes. Molts
hi havíem posat il·lusions. Però els dos
darrers Nuncis mai no han vist amb
complaença aquest assumpte. El nunci Tagliaferri perdé, o va fer perdre, la
documentació, preparada a les Illes i
des de la Conferència episcopal espanyola, que per l’abril de 1986 havia
donat suport quasi per unanimitat a la
Petició dels bisbes de les Balears, plan
tejada feia dos anys. El Nunci actual,
quan vingué a Mallorca, féu sobre
aquest tema unes manifestacions fre
des, en què ignorava la votació dels
isbes espanyols. És ben clar que a
Roma ens miren com uns illots «no
estratègics», «quae in mari iacent», com

diu un antic document històric: per
duts dins la mar. A més certament s’hi
han mesclat, en la decisió de Nun
ciatura i de la Congregació dels Bis
bes, altres motivacions de malvolences
personals i, qui sap?, de sospites «na
cionalistes». Ens és ofensiu, però s’ha
retret el fantasma polític de la Pro
víncia eclesiàstica d’Euskalerria, com
a excusa per no crear la Balear.
Tanmateix cal afirmar que la pre
disposició de menorquins i eivissencs
envers la constitució de la Província
Eclesiàstica no és d’entusiasme. Per bé
que els bisbes i els vicaris generals de
les tres diòcesis es reuneixen periòdi
cament, i ja han signat dos documents
col·lectius, un sobre ecologia i turisme
(1990) i un altre sobre solidaritat
cristiana en temps de crisi econòmica
(1994), hem de dir sincerament que,
pel que fa a la praxi pastoral, les Illes

vivim d’esquena les unes respecte a les
altres. Però sens dubte, pobrets com
som, ens podríem ajudar força i aca
baríem estimant-nos més. De fet les
edicions litúrgiques i bíbliques, amb
adaptació a les modalitats insulars
(uep!, reconegudes per l’Institut!), són
una prova d’entesa des de 1966 fins
avui.
Malgrat tot, certament el Sínode de
Mallorca insistirà en la petició de la di
ta Província Balear.

La cultura i la llengua pròpies
Ja he esmentat que el nucli temàtic
I del Sínode lamenta que la cultura i la
llengua pròpies de Mallorca estiguin
amenaçades. No cal explicar que el
temor és ben fundat. Afigurau-vos
sobretot que d’aquí a uns quants anys,
en lloc de les sis-centes mil persones
que vivim a Mallorca, siguem quasi

dos milions o més! Així són de mega
lòmans i expansius els nostres gover
nants de dretes! Quina follia! Els pocs
mallorquins que restarem com a
bolets enmig d’una societat pluriètnica, supertècnica i esperpèntica, bal
neari, cabaret i excusat d’europeus i
altres que tenguin una bona bossa
d’euros o dòlars, segur que ens hau
rem de ficar dins una reserva (tal volta
dins la gelera de les coves del Drac o
d’Artà) per a atracció turística..., si vo
lem mantenir la consigna de Costa i
Llobera: «Siau qui sou!»
Doncs bé, això de la cultura i la
llengua encara ha anat bé, al Sínode.
El nucli temàtic II, aprovat el 23 de
gener, conté aquesta proposta opera
tiva: «Per ser el català de Mallorca la
llengua pròpia del nostre poble,
l’Església de Mallorca l’usarà nor
malment tant en la seva documentació i
comunicacions com en les celebracions.
Sempre estarà oberta a l’hospitalitat
envers els fidels que encara no entenen
la nostra llengua i serà sensible al dret
dels creients a adreçar-se a Déu en la

pròpia llengua nadiua. En el termini
d’un any es crearà una comissió en el
si dels Consells presbiteral i diocesà de
pastoral per planificar la normalització
lingüística en les comunitats radicades
establement a Mallorca per facilitarlos la integració en el nostre poble.
Aquesta comissió es fixarà terminis
per assolir els seus objectius.»
Dels cent quaranta-tres votants,
només tretze hi votaren en contra i
onze en blanc. La proposta sinodal
sobre el català com a llengua pròpia i
normal de la nostra Església té el pre
cedent en la Setmana de Pastoral
urbana de 1976. Llavors s’evitava la
denominació de «català», es parlava de
la «nostra llengua». Per abreujar,
només diré que aquesta proposta és
coherent amb la millor tradició de
l’Església mallorquina en els seus
punts més lluminosos. De punts foscs,
tanmateix n’hi ha haguts. La resis
tència al reconeixement ple de l’ús del
català dins la nostra Església ve so
bretot de la mancança d’apreciació
cultural i social de la llengua pròpia,

que ha patit des de fa segles el nostre
poble.
Esperem que en aquest punt, i en
tants d’altres, el Sinode obri una ruta
sempre més lluminosa d’esperança per
a tots els creients de Mallorca.♦
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Feliu Formosa
L'ART DE LA INTERPRETACIÓ
per

Zeneida Sardà

remio Nacional de Traducción 1994 per les seves
prosa, El present vulnerable. Diaris I (1973-1978), ha
estat guardonada amb el premi Crítica «Serra d'Or»
més de cent obres traduïdes de l'alemany, home
1980.
de teatre complet: director, escenògraf, teòric i
actor, Feliu Formosa és també escriptor i poeta. Una Feliu Formosa és un home d'aspecte discret, cordial
desena de reculls testimonien aquesta faceta creativa,
de tracte, de costums endreçats i treball regular. El
seu estudi és un espai d'ordre impecable, ple de lli
com també el premi Carles Riba 1977 al seu Llibre de
viatges i el premi Ciutat de Barcelona i la Lletra d'Or
bres. Damunt la taula, dos faristols de fusta, col·locats
frec a frec, sostenen els llibres amb els quals treballa.
atorgats a Semblança (1986). Així mateix, la seva
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La vinculació al món del teatre
apareix molt abans que us inicieu en
a creació poètica. Ja d'estudiant
Participeu en grups de teatre inde
pendent, feu lectures de peces tea
trals... Us considereu més home de
teatre que poeta?

Jo em considero sobretot un

intèrpret. El teatre és interpretar. Tra
duir, també. Octavio Paz diu que tot
és traducció, fins i tot quan parlem
traduïm d’un concepte a un altre.
Amb la poesia passa el mateix. Quan,
cada tres o quatre anys, publico un
llibre de poesia, tradueixo pensaments
o experiències viscudes a una determi

nada forma literària. Ho faig amb la
poesia perquè tampoc no ser fer altres
coses. Es un gènere en què em trobo
còmode. Molta gent l’utilitza sobretot
a la juventut i després l’abandona. Jo
he fet al revés. El primer recull és de
quan tenia trenta-set o trenta-vuit
anys. D’una manera general, jo diria

que allò que caracteritza tota la meva
feina és el gust pel treball amb l’idioma. Per això tradueixo molt. Des
de 1962 fins ara no he parat mai de
traduir. Respecte del teatre, no n’he
escrit mai. Només un monòleg que es
va estrenar al Romea, l’any 1991, i una
petita peça per a l’encontre d’escrip
tors que es fa cada any al Pallars
Sobirà. Ara, el que sí que m’agrada
molt és la interpretació, fer d’actor.
Aquest últim any, amb l’aniversari
Brecht, hem fet un espectacle que es
titula Hola, Brecht! al teatre Artenbrut.
Hi vam estar dos mesos. M’ho vaig
passar molt bé. El desembre passat
vam portar l’obra a València. Va tenir
molt bona acollida.
—El treball d'actor es remunta als
inicis del teatre independent. Us vau
integrar al grup Gil Vicente i,
posteriorment, vau col·laborar amb
gent tan significada com Ricard
Salvat o Maria-Aurèlia Capmany a
l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.
Quin record guardeu de la inter
pretació a Ronda de mort a Sinera?

èxit. Un espectacle molt emocionant
en aquell moment. Hi havia un caliu
de públic i un interès per la figura
d’Espriu considerables. Era el mo
ment en què Espriu, com a poeta cí
vic, estava més amunt. Espriu havia
publicat La pell de brau quatre o cinc
anys abans. Pere Quart havia publicat
Vacances pagades. Tots dos llibres de
contingut social, combatiu. Ronda de
mort era una mica l’espectacle culmi
nant. Ricard Salvat l’ha anat fent algu
nes vegades i encara parla de tornar-lo
a fer algun dia. Quan em vaig traslladar
a Terrassa, l’any 1967, vaig integrar-me
als grups de teatre independent que hi
havia, com n’hi havia també a Reus, a
Cornellà, a Esparreguera, a Mataró...
A partir de 1969-1970 vaig treballar
amb un grup anomenat 6x7. Dirigia,
feia dramatúrgia, traduccions, feia
d’actor... Després vaig col·laborar amb
El Globus i, més tard, amb el Centre
Dramàtic del Vallès, amb el qual
encara treballo.
—Alguns d'aquests grups de teatre
independent són a l'origen del Tea
tre Lliure i dels Joglars, oi?

—El teatre independent va ser, en
aquells moments, un moviment reivin
—Sí. De fet, tots aquests grups el
dicatiu i contestatari no solament a que pretenien era substituir una forma
escala teatral, sinó també social. Els de teatre comercial que estava molt
grups inicials es van formar abans dels arrelada. Aquesta va ser també la idea
anys setanta. Hi havia la Pipironda, el amb què es va crear l’EADAG. També
Gil Vicente, el Camaleón, grups de entitats privades com el Teatre Capsa,
teatre fets als marge de les estructures on es va estrenar comercialment El
oficials i que actuaven preferentment retaule del flautista de Jordi Teixidor,
als barris. La majoria d’aquesta gent, havien participat en aquests intents, o
després, no han continuat fent teatre. persones com Xavier Fàbregas. El tea
Era una manera d’utilitzar platafor tre de guerrilles, marginal, i els intents
mes de contacte en llocs on es reunia més legalitzats com l’ADB o l’Adrià
gent: bars, escoles, agrupacions d’em- Gual, van anar desembocant en el
pleats, com per exemple de la botiga teatre professional que ara tenim. D’a
Santa Eulàlia o de «la Caixa», barris quests intents de renovació i de tren
com el Bogatell... Molta d’aquesta cament van sorgir primer els Joglars,
gent eren militants del PSUC o d’al que són de l’any 1972, i posteriorment
tres partits d’esquerres. Els que van el Teatre Lliure, el 1976. Fabià Puigcontinuar amb el teatre es van anar server, concretament, havia col·laborat
integrant a grups ja més oficials com amb el Gil Vicente.
l’EADAG, fundada per Ricard Salvat i
Maria-Aurèlia Cap
—La relació amb
many l’any 1960. Jo
Fabià Puigserver i
hi vaig entrar el
la feina que vau fer
1964. Hi vaig parti
plegats en diverses
«Allò que
cipar només en al
ocasions us permet
guns muntatges com
valorar el seu tre
caracteritza tota
a director i en uns
ball com a escenò
quants com a actor,
la meva feina és
graf. Què n'opi
entre els quals Ron
neu?
el gust pel treball
da de mort a Sinera.
—Vaig conèixer
Hi feia de Salom, la
Puigserver a la pri
amb l'idioma.»
contrafigura del poe
mera època i el vaig
ta. Va ser un gran
tractar sempre. Vam

treballar junts en el Mahagonny,
l’òpera de Brecht, que es va estrenar el
1977 i és un dels muntatges que en
Fabià hauria volgut tornar a fer. El
Berliner Ensemble en feia una selecció
que es deia «El petit Mahagonny». En
Fabià volia fer-ho més llarg, i per això
s’hi havien d’afegir algunes escenes.
Ho seleccionàvem junts, ho valoravem
junts... No es va poder realitzar per
raons de drets d’autor, perquè només
autoritzaven l’òpera sencera. Crec que
Puigserver és una de les grans figures
del teatre universal, no de Catalunya,
sinó del món. Per a mi, Fabià Puigser
ver és un personatge importantíssim.
Com a escenògraf és a primeríssima
línia del segle XX. Els grans escenò
grafs del segle XX es poden comptar
amb els dits d’una mà. No crec que en
trobem més de cinc, màxim deu. En
Fabià n’és un, sens dubte. Com a
director va arribar a fer coses esplèn
dides, com la Terra baixa última, el seu
darrer muntatge. Col·laborava amb ell
discutint els textos que jo traduïa...
—També coneixeu molt Lluís Pas
qual. Va ser alumne vostre?

—Lluís Pasqual, el vaig tenir
d’alumne a la Universitat Autònoma
durant un curs de Literatura catalana
que hi vaig fer. Ell era de Reus. Ales
hores, però, ja estava molt ficat en el
món del teatre. Abans de fundar el
Lliure va dirigir aquell espectacle que
es va fer molt famós i que es deia La
Setmana Tràgica, a l’Aliança del Po
blenou, amb Guillem-Jordi Graells,
que també era un dels meus alumnes a
la universitat. Ara, tots dos són direc
tors del Lliure.
—Tornem als orígens. Tot just aca
bada la carrera de Lletres, aneu de
professor a Heidelberg. Aquella
estada a Alemanya, que durà un any
i mig, en certa manera us ha con
dicionat tota la vida professional. Per
què vau decidir anar-vos-n'hi? Ja
éreu un entusiasta de Brecht i de la
literatura alemanya en general abans
d'anar-hi?

—En efecte, aleshores ja m’interes
sava Brecht. De fet, el 1958 a la
Universitat ja vam fer una lectura de
L’excepció i la regla, una obra que
justament ara acabo de retraduir per a
les obres completes. Brecht tenia mol
ta força en aquells moments. Hi havia
molta gent que hi estava interessadaRecordo, per exemple, una representa'
ció de Brecht en un centre excursió-

«Crec que Puigserver
és una de les grans
figures del teatre
universal.»

nista de Sabadell; van muntar una de
les seves peces breus. També a la penlr>sula es feia Brecht, en grups petits.
Sanchis ho explica al llibre que ha tret
ara l’Institut del Teatre. El seu con
tacte amb Brecht, a València, data
també dels anys seixanta. Respecte de
a meva anada a Heidelberg, hi vaig
anar per interessos professionals, però
també perquè coneixia el lector d’acmany que hi havia aleshores aquí,
’eHx Theodor Schnitzler, el primer
cctor d’alemany que va haver-hi a la
ílr>iversitat abans que existís el depar
tament d’Alemany i el primer director
e 1 Institut Alemany de Cultura,
undat l’any 1954, l’actual Goethe

Institut. Felix Theodor Schnitzler era
amic meu. Quan vaig anar a Heidel
berg em vaig allotjar a casa seva una
bona temporada, durant els primers
temps. Jo feia de professor a l’Institut
d’Intèrprets i Traductors. Feia classes
de traducció, de llengua i de literatura
castellanes. La literatura, la donava a
l’aula magna de la universitat vella de
Heidelberg, una aula barroca que
imposava molt, i que actualment han
convertit en museu. Jo aleshores ja
tenia unes nocions d’alemany. Per
altra banda, vaig fer tres cursos com a
alumne, un sobre el barroc alemany,
un altre sobre Robert Musil i un altre
sobre Brecht. La meva anada a Ale

manya marca un moment d’una
evolució amb la llengua alemanya que
em serveix per a consolidar moltes
coses, coses que després, per raons de
tipus econòmic, vaig continuar fent.
—Respecte de Bertolt Brecht, Ricard
Salvat ens va comentar («Serra
d'Or», gener 1995) que, segons ell,
«Brecht es va aprofitar una mica de
les troballes de Piscator i les va fer
seves». Com ho veieu? Què opineu
de la influència de Meyerhold?

-Brecht va col·laborar amb Pisca
tor l’any 1925. Quan Piscator, amb el
seu teatre polític, posa en escena l’adaptació de la novel·la txeca El soldat

Schwejk, Brecht és un dels seus col·la
boradors. El que passa és que Piscator
no va formular la teoria igual que
Brecht. Piscator té un llibre, Teatre
polític, on explica com un teatre per a
la classe obrera necessita una sèrie de
recursos propis de l’època moderna.
Aquesta és, en part, la base del que diu
Brecht. Però darrere Brecht hi ha, en
efecte, altra gent, concretament, Meyerhold. En una sèrie de conferències
que vaig fer a Madrid el 1971, com
parava precisament textos de Brecht
amb textos de Meyerhold que coinci
dien molt, més que amb Piscator.
—Es vigent el teatre èpic?

—El teatre èpic és un concepte que
potser ja no ens serveix gaire però, en
canvi, hi ha una sèrie d’aspectes del
teatre actual que sense l’existència de
Brecht i de Meyerhold no serien com
són. Això passa fins i tot amb el cine
ma i amb altres arts. Si mirem estric
tament l’obra dramàtica de Brecht,
veiem que, a part dels aspectes exces
sivament didàctics o primaris, de tema

polític, les grans obres de Brecht, quan
es representen bé, tenen molta màgia
teatral. Són obres que es van imposant
molt, com una mena de màquines
teatrals molt fortes, molt imponents.
Permeten tractaments molt diversos,
com passa amb tots els clàssics. El di
rector hongarès d’una companyia
estrangera que va fer un intercanvi
amb el Teatre Lliure va posar en esce
na La bona persona de Sezuan amb un
muntatge totalment transgressor: feien
moure el públic, anaven amb unes
màscares com de còmic... Era un es
pectacle molt vistós, molt de farsa. I és
que, en definitiva, Brecht, allò que vol,
és teatralitat, des de la Commedia
dell’Arte fins al teatre xinès o fins als
japonesos... En Brecht, hi és tot. No té
res a veure, d’altra banda, amb la co
mèdia tradicional «de tresillo», primà
ria i lineal.
—Amb motiu
naixement de
titut del Teatre
traducció de la

del centenari del
Bertolt Brecht, l'Ins
va decidir publicar la
seva obra completa,

que constarà de cinc volums, el pri
mer dels quals, de set-centes pàgi
nes, ja està a punt de sortir. Hi
participen sis traductors diferents.
En sou el responsable de la coordi
nació. Una de les principals dificul
tats amb què us deveu haver
d'enfrontar és la de la unitat de cri
teris estètics. Com es pot resoldre?

—Es un problema insoluble. Els
traductors són tots bons i experts:
Isabel Negre, Joan Fontcuberta,
Ramon Montón, Anna Soler, la meva
filla Clara, una noia de València, Heike
Van Lawick. Però els criteris estètics
són inevitablement diferents. Per
exemple, la manera de traduir d’Isabel
Negre i la de Ramon Montón són
completament diferents. Ella és molt
lliure. Ramon Montón, en canvi, es
molt literal. Aquestes diferències que
den explicades pel fet que cada autor
firma la traducció de la seva obraAmb els criteris estètics, jo no m’h1
puc ficar. Jo, el que coordino són uns
criteris lingüístics. Per exemple, n°
utilitzar mai el perfet simple; utilitzar

optativament el vós o el vostè segons
els personatges; evitar tots els termes
arcaïtzants com llur, ensems..., pro
curar que es faci una traducció molt
viable per a l’oïda i per a l’escenari.
—Una altra de les dificultats deu
venir dels diferents registres que
utilitza Brecht.

—Brecht utilitza diferents registres
en general, però, a més, el Brecht jove
és diferent del Brecht madur, molt
diferent. El Brecht jove és molt més
crispat, amb molts més registres de
llenguatge, perquè utilitza molt el llen
guatge col·loquial i popular. El Brecht
madur és més neutre de llenguatge, va
tnés a la demostració i aleshores uti
litza un llenguatge més clàssic. Passa el
mateix amb el Goethe jove i el Goethe
madur: no tenen res a veure.
L'any 1994 us van concedir el
Premio Nacional de Traducción.
Aleshores ja havíeu fet més d'un cen
tenar de traduccions de l'alemany al
castellà i al català. Heu traduït, entre
d'altres, Brecht, Schiller, Kafka, Rilke,
Musil, Thomas Mann, Peter Handke,
Bernhard, Kleist, Hesse, Georg
Trakl... Quines són les dificultats més
grans a què us heu hagut d'enfron
tar? Quin ritme de treball teniu
habitualment?

Aquesta activitat base, que és
constant a la meva vida professional i
que m’ha ajudat molt a anar tirant pel
que fa a la subsistència, ha estat molt
important pel que fa a l’idioma. El
contacte amb una llengua tan diferent
com és la llengua alemanya i amb una
literatura tan estimulant, m’ha servit
molt literàriament. És clar, en el trans
curs de tants anys, he traduït tota
mena de textos. Al principi, fins l’any
1975, traduïa llibres de divulgació:
una Història de l’Art, una Història de
Roma, la Història de la investigació
criminal... Amb aquesta mena de
textos havia arribat a traduir deu pà
gines diàries. Actualment, quan faig
tnolt, faig quatre pàgines en un dia.
erò, és clar, ara faig traducció lite’úria estricta. Ara he traduït, per
exemple, la Pentesilea de Kleist en ver
sos decasíl·labs. Això és difícil. Es
Poden arribar a fer unes trenta ratlles
al dia. Excepcionalment, n’he arribat a
er cent! Però és absolutament excep
cional. Cada ratlla és un vers! A part
e la dificultat purament literària, hi
ld una qüestió de ritme de treball. Jo
oscil·lo molt en la meva feina de

traductor. Hi ha èpoques que em ve
molt de gust de traduir, quan no tinc
cap classe o no participo en cap taller
a l’Institut. Aleshores, el matí l’utilitzo
per esmorzar, llegir el diari, caminar
una mica pel barri, començar a mirarme la traducció, fer un parell de pà
gines, una pàgina i mitja...Vaig entrant
en matèria. A la tarda continuo i
aleshores rendeixo molt. És un sistema
que em funciona bé. També he fet
traduccions de textos alemanys, com
la Carme Serrallonga, per al Lliure.
Penso que els dec haver traduït uns
vuit o deu textos, des del segon espec
tacle, que va ser un Brecht, fins a un
dels últims, El pare de Strindberg, que
vaig traduir del suec, ajundant-me
amb altres traduccions.
—Compagineu aquesta feina amb
les classes de traducció a la Univer
sitat Pompeu Fabra i també amb el
treball de professor a l'Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona,
oi?

—Normalment, sí. Aquest desem
bre passat, com que vaig treballant en
això de l’obra completa de Brecht, que
és un encàrrec de l’Institut mateix i
que comporta molta feina, en principi
no havia de fer classes. Tot i així, entre
octubre i desembre vaig fer un taller
de tercer curs, un muntatge d’una
quarta part de Maria Estuard de
Schiller amb set alumnes. Un dia
abans d’anar a València a fer la repre
sentació de Brecht de què t’he parlat,
vam fer la repre
sentació del taller
a l’Institut.

completa i el teatre* que ell en diu
complet, on va posar àljò que ell creia
que hi havia d’anar, va Qlèixar de
banda moltes coses. Al llibre He Gibert
es parla d’aquests textos de Joan
Oliver que va fer amb mi quan
preparàvem l’espectacle. Eren textos
curts que no s’havien publicat mai,
que eren a casa de Joan Oliver i que
ara Gibert ha pogut consultar. Joan
Oliver em va fer també un pròleg molt
bonic per a un petit recull de fulls que
després havien de constituir els
primers fulls del meu diari, El present
vulnerable, i que jo havia presentat per
a la llibreria Els Dies de Sabadell.
Eren unes vint o trenta pàgines dels
meus diaris. Joan Oliver m’estimava
molt. Jo també a ell. Tots dos érem de
Sabadell. Jo el veia sovint a l’editorial
Aymà, que després es va convertir en
l’Editorial Proa, actualment a
Enciclopèdia Catalana.
—Un altre poeta que vau conèixer
de prop va ser Joan Vinyoli. Quina
relació hi teníeu?

—Amb en Vinyoli ens vèiem molt.
Cada setmana. Ens trobàvem sistemà
ticament els dijous. Comentàvem els
nostres poemes i també les traduc
cions que fèiem. Ell, aleshores, traduïa
Rilke. En va publicar l’obra completa en
dos volums, un a Proa i un a Empúries.
El meu llibre Semblança, que va tenir
el premi Ciutat de Barcelona el 1986,
l’havíem comentat molt amb en
Vinyoli. Ell era un apassionat, un home
molt vehement. La
seva poesia també
ho és. Deia que
allò que jo escrivia
estava molt bé,
—Als inicis com a
«La meva poesia
director teatral
però que no era
com el que ell feia:
havíeu dirigit es
està influïda per
pectacles basats
«Jo hi deixo la
pell!», em deia. A
en l'obra poètica
l'estructura
de Joan Oliver.
Joan Vinyoli, li
germànica, però hi
Treballàveu
vaig fer una anto
logia amb la seva
junts?
ha uns continguts
—I tant! Vam
poesia. Hi vaig es
preparar un espec
que són molt
criure un pròleg
tacle junts, el 1965
molt llarg. Va estar
mediterranis.»
o el 66, que es
molt content. Era
deia Lloguem-hi
un home que sem
cadires, amb textos
pre parlava de poe
d’ell. El dia mun
sia, però alhora era
dial del teatre de
molt insegur. No
l’any 1966 vaig dirigir Un quart de Pere ho havia tingut gens fàcil. No havia
Quart. Ara ha sortit un llibre de estat reconegut. Més endavant li van
Miquel M. Gibert sobre Joan Oliver fer un ho-menatge a la Universitat i
que li qüestiona i li replanteja l’obra, ja aleshores ja va començar a animar-se
que quan Oliver va publicar la poesia una mica. Els últims llibres el van

consolidar molt. Va produir molt, cada Jo no ho veig així. La meva poesia és
vegada més, fins que va morir. Anava molt diferent de la de Ferrater, no hi té
evolucionant molt. Penso que Vinyoli res a veure. Tampoc no estic en una
és un fenomen que encara és poc co línia d’experimentació, d’avantguarda,
negut. No té l’aucom Brossa, Foix
rèola que té, per
o Gimferrer... La
exemple, un Ga
meva és més una
briel Ferrater. Vi
línia d’experiènnyoli encara no té
cia, o postromàn«Les grans obres de
ben bé aquest pres
tica.
tigi. D’altra banda,
Brecht, quan es
tots aquests poetes
—Quina part ocu
estan una mica
pa la poesia dins
representen bé,
oblidats, tret dels
la vostra obra?
tenen molta màgia
que es llegeixen als
—La part més
instituts. L’any
creativa
de totes,
teatral.»
passat Factor Pe
evidentment. I, és
re Arquillué va fer
clar, a la poesia és
un espectacle de
on es condensa
Ferrater i Lluís
l’experiència de
Soler en va fer un
totes les altres ac
de Vinyoli al Grec. Jo, aquest gener tivitats, és la culminació de tot. Però jo
passat, he fet un recital de poemes de n’escric poca. Vaig començar-ne a
Vinyoli, amb Pep Montanyès, gerent publicar el 1973. Som al 1999 i n’he
del Lliure, a la Cava de Jazz de publicat deu llibres. No és gaire. Tinc
Terrassa. Ja ho havíem fet a Sabadell, un altre recull que vaig preparant i ja
al Teatre del Sol.
hi tinc una vintena de poemes. Es
tracta d’un llibre més convencional, en
—El germanisme, conseqüència del
el sentit que són poemes diversos que
treball de traductor i de les afinitats
vaig elaborant en el transcurs de
amb el teatre i la poesia alemanys,
diversos anys i que des-prés reuniré en
unit al mediterranisme d'origen, que
un mateix recull. Això, jo no ho faig
reivindiqueu, us han condicionat i us
gaire. Normalment faig un llibre
caracteritzen l'obra poètica?
unitari, amb un sol tema. Per Puck, per
—Jo crec que el fet de pensar amb exemple, és fet basant-me en el tema
esquemes alemanys ha influenciat la del teatre: espectacles vistos, allò que
meva poesia, en el sentit que faig un em suggereix a mi un espectacle, la
tipus de poesia molt sobri, una mica interpretació vital que suposa haver-ne
contundent. I, d’altra banda, la meva vist un de determinat... En canvi, el
poesia és mediterrània perquè els temes llibre que escric ara reuneix poemes de
són mediterranis. L’estructura mental fa set o vuit anys. Com que Versus era
està influïda per l’estructura germànica, tan exigent, tan seguit de forma, quan
però hi ha uns continguts que són me se m’acudia una idea que requeria un
diterranis, molt mediterranis. Jo llegeixo desenrotllament més ample que no
molta poesia dels italians i dels neo- podia resoldre en un sol vers, feia un
grecs. Acabo de lliurar, ara fa poc, un poema més llarg, que posava a l’altre
darrer llibre de poesia, Versus, a llibre.
Edicions 62. Són poemes que només
tenen un vers. N’hi ha dos-cents cin —«Amb la traducció de les Elegies
quanta i consta de dues parts: la de Rilke vull aconseguir dues coses:
primera són alexandrins i la segona enriquir el propi llenguatge i de
són decasíl·labs. Doncs bé, vaig desco fensar el propi concepte de la poesia
brir que s’assemblava molt a un de com a operació intel·lectual.» «As
Iànnis Rítsos. Iànnis Rítsos té un llibre
pirar a la felicitat i no tenir-la però
que es diu Monocorda, estructurat d’a sentir-se viu i disponible, i valorar un
questa mateixa manera, que jo desco sol minut de lucidesa i de pau.» Són
neixia totalment. No el vaig descobrir frases del diari El present vulnerable,
fins que ja tenia aquest meu molt premi Crítica «Serra d'Or» 1980.
avançat. Respecte del meu estil, potser Quina intenció té aquest diari?
s’hi pot trobar una certa relació
—Es un diari que no s’explicaria
seguint la línia Riba, Vinyoli, Ferrater.
sense el maig del 68. Es un diari d’exDe vegades s’ha dit que la meva poesia periències molt fortes. De ruptura
tenia una certa influència de Ferrater.
amb una sèrie d’hàbits i de repressions

anteriors. Vol ser molt subjectiu, molt
personal. Això és intencionat. De
vegades es falseja, sembla molt sincer.
De fet, «és» molt sincer perquè vol ser
com un despullament. Hi ha hagut
gent a qui això ha ofès una mica, en el
sentit que consideren que un diari ha
de ser més literari, no tan personal. Jo
penso que reflecteix una manera de
viure dels anys setanta, uns anys du
rant els quals van passar moltes coses:
el post-seixanta-vuit, la mort de Fran
co, tota una sèrie de canvis de perspec
tives polítiques, de relacions humanes,
de mentalitat, de relacions afectives
entre sexes, afegint-hi també, en el
meu cas, la història personal de la
mort de la meva primera dona, Maria
Plans, el 1974, un any que està situat
al centre del diari. Enfrontar-se amb
una sèrie de situacions personals no
ves a partir de la crisi de valors que es
va produir en aquells moments, la
pèrdua d’una relació de matrimoni,
haver d’emprendre, a quaranta anys,
una nova vida, tot això «vol» estar pre
sent en aquest diari. Vull dir que hi ha
una intenció, una estructura. No són
uns escrits fets a raig. A mi, algun
col·lega escriptor, per exemple Ricard
Creus, m’ha escrit per dir-me que,
més que un diari, en realitat aquest
llibre és una novel·la, perquè les coses
que s’hi descriuen estan «inflades», tot
hi és una mica forçat. A determinades
situacions s’hi dóna més transcen
dència de la que en realitat tenien, per
exemple la relació entre un home i una
dona. Tanmateix es tracta d’un diari
autèntic. Però, evidentment, està sot
mès a una òptica literària. No es pot
parlar de novel·la, perquè es basa en la
realitat. Hi ha moltes descripcions
subjectives, com, per exemple, impres
sions de lectura sobre Agustí Bartra.Està escrit pensant a publicar-lo. De
fet, va ser Bartra qui em va animar a
fer-ho. Va llegir-ne els primers fulls en
aquella publicació de què parlàvem
que vaig fer per a la llibreria Els Dies i
que va prologar Joan Oliver, i li van
agradar molt. En aquest sentit, Bartra
em va influenciar molt. No em refe
reixo a la poesia (la meva poesia no te
res a veure amb la d’ell, en absolut),
sinó com a crític. Agustí Bartra era un
gran crític. Es sorprenent com un ho
me amb una poesia tan peculiar, tan
especial, tenia tant criteri per a tota
mena de manifestacions culturals
Érem molt amics. Ens vèiem contí
nuament, amb ell i amb la seva dona,
Anna Murià.

—L'obra de Feliu Formosa és tan
variada com precisa i pulcra. Un nou
llibre de poesia enllestit, un altre que
es va elaborant lentament, la coordi
nació de la traducció de les obres
completes de Brecht, conferències i
classes, recitals i interpretacions tea
trals... Hi ha encara més projectes de
cara a aquest any 1999?

—En primer lloc, acabar d’ar
rodonir l’any Brecht. Durant aquest
any passat he fet set conferències par
lant de la vida de Brecht, de les etapes
del seu teatre, del teatre èpic, però
encara me’n falten dues, una a Mataró
i una a Nou Barris. Després hem de
fer un espectacle, amb cinc actors,
sobre obra de Joan Oliver, a Sabadell,
l’octubre vinent. Aquest any és el cen
tenari del seu naixement. Però el 1999
serà, sobretot, l’any Goethe. Fa doscents cinquanta anys del naixement
d’aquest gran poeta. Me n’han en
carregat un volum de poesia. Ja tinc

decidit què faré. Goethe té molta
poesia. Jo he fet una selecció de nou
poemes llargs que van del Goethe que
té vint anys fms al Goethe de trenta.
És el Goethe del Sturm und Drang, de
l’època més «rebel», quan també va
escriure Werther i Goez de Berlichingen.
Són poemes de vers lliure. N’hi ha de
molt famosos, el «Prometeu», «Ganimedes»... Alguns els traduiré amb els
alumnes de la Pompeu Fabra. Jo, amb
els alumnes del curs de traducció
avançada, sempre tradueixo textos de
possible publicació. En els tres anys
que fa que hi sóc, ja hem fet tres pu
blicacions. Agafem textos com si es
tractés d’un encàrrec editorial. Els
alumnes són pocs, oscil·len entre cinc
i quinze. Aquest any traduirem junts
tres d’aquests llargs poemes seleccio
nats de Goethe.
Intèrpret de poetes insignes
alhora que poeta a la recerca de

noves unitats líriques, Feliu For
mosa camina entre versos i tra
moies, assaborint la carnalitat de
la paraula que crea, transmuta o
simplement, recita.
«... darrere tot allò que ajuda a
viure i els cants que la ventada
ofega a mitges, hi ha la mort a la
qual hom planta cara, sempre
present i sempre superada, en
identificar-se amb els sorolls
constants que inspiren confiança:
en l’aspre crit de les gavines, en el
sord bramular de les onades, en
tot allò que els segles no canvien.»
(Per Puck, 1992).♦
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De Tortellà cremat als drets
històrics
per

Ernest Lluch

Tortellà aquest desembre passat
Jordi Canal, que ha anat recons
truint la història dels carlins al
nord-est de Catalunya, explicava en una
nit de fred que la vila havia estat cre
mada o intentada cremar. També expli
cà que la cunyada del Pretendent carií a
la Corona d’Espanya, a les seves me
mòries, havia escrit que Tortellà era
«quizàs la peor población de Cataluna»
perquè només dues o quatre famílies no
eren liberals. Un fet que consideraven
intolerable, atès que Tortellà és al bell
mig del territori que consideraven seu:
anant des de Besalú cap a Olot s’hi va
per un trencant a la dreta. Les tropes
carlines volgueren castigar aquest en
clavament liberal i republicà al seu ter
ritori: «la muntanya». Els tortellanencs,
fora d’alguns terratinents, eren consi
derats uns rivals que, a més a més,
dificultaven greument els moviments a
través de la «muga» o frontera.
Els assistents a aquesta recent con
ferència estaven dividits en dos grups,
joves o prou grans, mentre que els
d’edat mitjana escassejaven més. Quan
un dels grans pregunta alguna cosa i se
li contesta el nom del cap dels tor
tellanencs contra els carlins, fa un gest
de suficiència que vol dir que el sap de
memòria. El que preguntava era un culleraire i músic alhora i el cap de Tortellà
el 1873 era també culleraire. Un fil sub
til i net de continuïtat semblà, per un
moment, que lligava al cap de més de
cent vint anys aquell home d’una setan
tena d’anys i qui havia defensat Tortellà
de l’atac decidit per l’infant Don Al
fonso i el general Savalls. Tothom com
prengué sense parlar. El 21 d’agost de
1873 era proper o estava present per un
instant.
Tortellà no oblidà que una quaran
tena d’homes havien resistit des de l’església, ni els morts ni tampoc les cases
cremades, i van fer una processó laica
de remembrança des de 1874 fins a
1935. La tradició quedà estroncada i no
sabem si reviscolarà. Alguns tortella
nencs mantenen en tot cas la memòria i
Robert Bayer en una bona història so
bre la vila l’ha escrita perquè no es
pugui esborrar del tot i no s’esborrarà.
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La llista dels noms i dels oficis, una
quarantena llarga, dels que resistiren a
les canonades carlines des de dintre de
l’església en serà el testimoniatge que,
potser, un dia veurem inscrit en un
memorial, tal com s’ha fet per Europa
amb motiu de fets semblants. Gernika
és el més proper.
En un moment de la seva inter
venció, Jordi Canal fa esment que els
carlins no reivindicaren els furs fins a
finals del segle XIX, contra el que es
corrent de creure. Encara, diu, en
aquests finals de segle hi hagué alguna
esbatussada dialèctica entre carlins i
homes de la Renaixença perquè els
primers feien una defensa aferrissada
de Felip V. Insisteix que els furs fou un
objectiu tardà i parcial dels carlins. Al
cap i a la fi eren descendents del pen
sament de cerverins des de Ramon
Llàtzer de Dou fins a Vicenç Pou, fill
de Maià de Montcal, que assumien la
tradició de la Nova Planta com a prò
pia. No en va Pou fou catedràtic a l’única Universitat carlina catalana que
mai ha existit, la de la Portella.
Tot això ens porta a constatar, i Pe
re Anguera es qui n’ha donat més tes
timoniatge, que foren els liberals i els
progressistes els que assumiren els furs
sepultats el 1714: Alguns intèrprets
del naixement del catalanisme polític
sembla que tenen pa a l’ull. No en va
poc després de la crema de Tortellà els
republicans federals d’Aragó, Cata
lunya, València i Mallorca demanaven
a Tortosa el restabliment de les lli
bertats i de les Corts perdudes a la
Corona d’Aragó entre 1707 i 1714.
Entremig, una corrua de reivindica
cions en el mateix sentit. Per tot aixo,
deia Jordi Canal que representa més la
història dels carlins, quan tingueren
força, el «Déu, Pàtria i Rei» que el
«Déu, Furs i Rei». Sobre persistències
sense defallença de reivindicació esta
basada la Disposició addicional pú'
mera de la Constitució Espanyola de
1978, que manté vius els drets his
tòrics dels territoris forals. Quins son
aquests territoris? Els que veieren
eliminats llurs furs el 1707, el 1714 0
a finals del segle XIX?>

LLIBRERIES

Ona, una llibreria excepcional
per

Albert Jané

uan es fa la història de la nos cas, és absolutament inqüestionable
tra represa cultural després de que aquesta coincidència temporal no
la repressió que es va iniciar deu res a l’atzar, i que el naixement de
la llibreria Ona obeeix al mateix es
com a conseqüència del fatal desenllaç
de la guerra civil, se sol coincidir a perit i al mateix afany de represa
assenyalar que els primers anys de la cultural, de servei a una llengua i a una
dècada dels seixanta, concretament el cultura, que van inspirar totes aquelles
61 i el 62, van representar el tombant altres benemèrites iniciatives, amb les
més decisiu d’aquella
història. De fet, no es
pot oblidar que la re
vista «Serra d’Or» és
d’una mica abans,
concretament de 1959,
i potser caldria as
senyalar aquesta data,
i aquest fet, com l’inici d’aquella represa.
Però l’any 1961 ens
ofereix la fundació
d’Òmnium Cultural,
amb la constitució de
la Junta Assessora per
a l’Ensenyament del
Català (JAEC), ínti
mament vinculada,
amb la formació de
nous professors, a
1 organització siste
màtica de classes de
català arreu de Cata
lunya, el naixement
de la Nova Cançó i
1 aparició de la revista
«Cavall Fort». I l’any
1962, amb la publi
cació d’un llibre tan
significatiu com Nos
altres, els valencians de
Joan Fuster, les Edi
cions 62 (no podien
pas triar un nom més
històric i «mil liar»)
fan la seva irrupció
en el panorama, fins
aleshores més aviat
precari, de les edi
cions de llibres en ca
talà, amb una empenta i un afany de quals se sentia plenament solidària,
renovació i de modernitat que han fet amb plena consciència de lliurar un
història. Seria potser aventurat, o combat des de la mateixa trinxera. De
exagerat, d’afegir a la llista anterior de fet, en aquella època, ens en sentíem
fets significatius la fundació de la tots, de solidaris, àdhuc els solitaris,
llibreria Ona? Jo diria que no. En tot cosa que avui ens toca d’enyorar, pot

Q

ser com a conseqüència inevitable de
l’expansió del nostre moviment cultu
ral, però també, cal convenir-hi, com a
fruit d’una valoració excessiva d’una
«professionalitat» sens dubte mal en
tesa.*
Precisant més, caldria dir que la lli
breria Ona, que, més exactament, s’ha
presentat sempre amb
el nom «Ona, llibres i
discos», va néixer vin
culada a l’editora dis
cogràfica EDIGSA, i
a Ona va ser on vam
adquirir els primers
enregistraments de
la Nova Cançó: les
cançons de Georges
Brassens en la versió
catalana de Josep M.
Espinàs i cantades
per ell mateix, el pri
mer disc de Raimon...,
o bé els poemes de
J.V. Foix, les cançons
de l’Alguer... Però, al
mateix temps, hi po
díem trobar qualsevol
altre disc escadusser
de música catalana, o
de cançons cantades
en català, i tots els
llibres i revistes es
crits en la nostra
llengua. Perquè, ja és
l’hora de dir-ho, la
característica pecu
liar i essencial de la
llibreria Ona és que
tots els llibres, revis
tes, discos, vídeos,
calendaris, agendes,
mapes, postals, etc.,
que hi podem trobar
duen el text, imprès
o enregistrat, en ca
talà. Es tracta d’un
propòsit fundacional
que al llarg dels anys —prop de
quaranta— s’ha mantingut d’una
manera exemplar i indefallent. No en
trobaríem pas gaires, de llibreries amb
aquesta característica tan especial, i a
la ciutat de Barcelona només recordo
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(afirmació que no comporta la negació
de casos no coneguts) la famosa Públia de l’inoblidable Joan Ballester, o,
més modernament, la de Proa (Gran
Enciclopèdia Catalana). Assidu visi
tant de la llibreria Ona des dels seus
inicis —la llibreria Ona és la «meva»
llibreria—, he estat testimoni, en
diverses ocasions, i no sense una certa
satisfacció, de la cara de sorpresa del
client ocasional que demanava un lli
bre en castellà quan la dependenta l’as
sabentava amablement que en aquella
casa només tenien llibres en català.
El primer local d’Ona, modest i
exigu, es trobava situat en unes ga
leries comercials que hi havia a la
Gran Via, prop del passeig de Gràcia,
a la banda de muntanya, just al costat
de les primeres oficines de la Banca
Catalana. Aviat, però, aquell local,
que, com acabo de dir, era un cop de
puny, es va revelar insuficient, i cap a
la meitat de la mateixa dècada dels sei
xanta —potser el 65— es va traslladar
a un indret, no pas gaire lluny, de la
mateixa Gran Via, entre els carrers de
Claris i de Llúria, a la banda de mar. I
allí continua, i cal esperar que per
molts anys, amb un altell, normalment
dedicat als clàssics i als llibres infantils
i juvenils, i una sala d’actes —encara
en diuen així: les entitats i institucions
afectades per la renovació terminològica en diuen auditori— al soterrani,
on es fan, periòdicament, presenta
cions de llibres i exposicions. Potser ja
fa cent anys, en una revista satírica de
l’època —probablement «La Campana
de Gràcia»— va aparèixer un acudit,
en què un ciutadà d’idees i convic
cions catalanistes informava un coreligionari que a la biblioteca del comte
de Güell hi havia tot un prestatge ple,
exclusivament, de llibres catalans. «No
continuï, que m’agafen basques de
gaubança!», no es podia estar d’excla
mar el qui s’assabentava d’aquell fet
tan commovedor. Ara ja no en solem
tenir, de basques de gaubança, i, com
s’acostuma a dir, qualsevol fet o situa
ció admet diverses lectures —és a dir,
interpretacions—, però tots els qui
hem conegut, en un moment determi
nat, la migradesa extrema dels llibres
catalans que hi havia al mercat, con
templar un local com el d’Ona, que ja
no és cap cop de puny, amb dos pisos
amb tots els prestatges i tots els
expositors plens de llibres de tota me
na —de tots els temes—, exclusiva
ment en català, com els d’aquell
prestatge de la biblioteca del comte de

Güell, bé hem de sentir una satisfacció
perfectament legítima. Fa quaranta
anys —sembla que era ahir— molts
optimistes no haurien pas gosat predir
aquesta realitat d’avui. I això ens ha de
dur, tot naturalment, a recordar que,
durant molt de temps, i potser encara
trobaríem qui no ha variat de discurs,
eren prou nombrosos els qui deien
que no compraven llibres en català
perquè no hi trobaven aquell tema o
aquella novetat que els interessava.
Com deia Pere Quart, el cas és trans
parent: avui, qui no compra llibres en
català és perquè no vol.
En conclusió, potser podríem afir
mar que Ona és més que una llibreria.
Hi coincideixo gairebé sempre amb
amics i persones que conec i, fins i tot,
n’hi ha uns quants amb qui he
interromput el contacte habitual, però
no l’amistat, que només trobo en
aquest local. Però, sobretot, és una
bona llibreria, atesa per un personal
eficient, que, naturalment, ha anat
canviant al llarg dels anys, però, des
del primer dia, exclusivament femení
—com si es tractés d’un altre principi
fundacional. Si no hi trobo el llibre que
busco, me’l localitzen immediatament
—avui l’ordinador ha eliminat els
racons amagats. I, si no el tenen —enca
ra hi ha llibres ben interessants amb
una distribució deficient—, a la Con
xita Virgili, l’actual encarregada, o a
una de les seves col·laboradores, no li
fa gens de mandra de consultar ca
tàlegs i d’agafar el telèfon per obtenir
les referències bibliogràfiques de
l’obra que busco. I, tot seguit, no deixa
d’oferir-se a demanar-me’l.^
*

Així, no fa gaire, a propòsit de la inauguració d'un
gran espai destinat a la venda de llibres a la plaça
de Catalunya, el diari «Avui» publicava un mapa
del centre de Barcelona, on s'indicaven les lli'
breries d'aquesta zona. El local d'Ona cau
plenament dins el sector reproduït pel diari, per°
no es van dignar consignar-l'hi. Devien considerar
que es tracta d'una llibreria poc «emblemàtica»
—tal com diuen tan sovint.
.....

LA PUNTA DEL LLAPIS

I TANMATEIX...

DE TRASCANTÓ

El ciutadà Ventura

Escric a mà

Amor i literatura

a matinada de la vespra de Nadal
ens va deixar Vicent Ventura.
Aquest periodista, polític i llui
tador per la democràcia i per
llibertats nacionals del País Valencià
se n'ha anat d'una manera callada i
elegant, tal com fou el seu tarannà
en vida.
La seua trajectòria va estar tocada
pel periodisme, la seua veritable
passió. A finals de la dècada dels
quaranta començà la, seua col·la
boració a la premsa. És el moment
que coneix Joan Fuster; posterior
ment els unirà una profunda amistat.
L'any 1962 va participar en el IV
Congrés del Moviment Europeu, que
el règim franquista batejà de manera
tan curiosa com el «contuberni de
Munic». La conseqüència en fou l'exili a París i després viure sis mesos
confinat a Dénia. Acabat d'arribar va
signar en companyia de cent vuitanta-set intel·lectuals més, d'arreu de
I estat, una carta oberta al ministre
d'Información y Turismo, Manuel Fra
ga, tot protestant per l'ocultació de
les notícies sobre la brutal repressió
contra els miners que havien partici
pat en una vaga a Astúries. A propò
sit d'això, explicava el periodista
Manuel Jardí que, durant la cam
panya electoral al Parlament Eu
ropeu de 1987, el candidat d'Alianza
Popular, don Manuel, va aterrar per
València i, en una improvisada roda
de premsa, Jardí li preguntà sobre la
sensació que, arribat el cas, expe
rimentaria en compartir escó a Es
trasburg amb Ventura, candidat de la
coalició Esquerra dels Pobles, que
vint-i-cinc anys abans havia estat represaliat pel govern de Franco. Se
gons l'amic Jardí, l'exministre va
saltar de la cadira i digué que no to
leraria insolències i donà per acaba
da la roda de premsa.
Els darrers anys han estat plens de
reconeixements, entre d'altres: Premi
Llibertat d'Expressió atorgat pels pe
riodistes del País Valencià, Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Cataunya, Medalla de la Universitat de Va
lència, i recentment va ser homenatjat
a Castelló de la Plana per l'Asociació
d Escriptors en Llengua Catalana.
Al soterrament va anar una impor
tant representació de la cultura i la
Política valencianes; tanmateix, va
brillar l'absència d'una representació
del govern que ens administra. S'ha
tornar a demostrar fins a quin punt la
'ntolerància i la manca d'habilitat són
a guns dels mecanismes que utilitzen
els fills polítics del senyor Fraqa
lnbarne.<
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I escriptora castellana Carmen
Quatre qüestions d'amor (3i4,
Martín Gaite, autora prolífica i
1998) Joan Francesc Mira ens
de gran èxit des del seu primer
ofereix un joc de veritats i de
les llibre Entre visillos (premi Nadalfantasies, d'acció i de reflexió. És un
1957), parla francament del seu ofici banquet de quatre plats, cadascun
i del seu estil de vida, a risc d'ésser dels quals està guisat amb docu
titllada de conservadora, rutinària i
ments —cròniques, testimoniatges
arcaica en un món tan volàtil i tec- històrics— i un polsim de fabulació,
nificat com el cultural i comunicala justa per a donar vida, per a
cional. Tenia vint-i-dos anys quan trencar la frontera entre history i
irrompé en la literatura amb el premi story. Tot això lligat i amanit per la
més prestigiós de la narrativa en cas prosa elegant de l'autor, del qual em
tellà, i no fou «flor d'un dia». L'any declaro admirador. Els treballs per
1994 li fou concedit el Premio Na duts em va seduir per la barreja de
cional de las Letras pel conjunt de la classicisme, localisme i transgressió;
seva obra, i amb Nubosidad variable Borja papa em va fascinar per la be
l'escriptora de Salamanca conquerí llesa de la prosa i la vastitud de
milers de nous lectors, majorment l'erudició. La reviviscència de quatre
dones, i connectà espectacularment històries d'amor d'èpoques diferents
amb la generació de la seva única
m'atreu pel fons, per la constatació
filla, morta a tretze anys en circums que l'amor mou les conductes hu
tàncies dramàtiques. Per a la mare
manes amb unes lleis poderoses que
desconsolada, escriure esdevingué el
provoquen capgirells desconcertants
salvavides que li evità el naufragi. La
i conseqüències imprevisibles. Una
seva obra guanyà en intensitat de les qüestions, la tercera, m'ha
humana i literària. Mai no havia estat colpit i em fa escriure aquestes rat
lles.
tan copiosa la seva producció en el
camp de la novel·la, l'assaig i la crí
Suposo que som molts, autors i lec
tica, però no va recórrer a les noves tors, els qui compartim la fascinació
tècniques «per anar més ràpid» que de Joan Francesc Mira per les his
de costum ni modificà l'estil de vida. tòries que ens proporciona la vida
real. Com a novel·lista, tendeixo a ferViu al seu barri madrileny de sempre,
gaudeix del contacte quotidià amb me sempre la meva pel·lícula, a fanels veïns que envelleixen amb ella i tasiejar sovint, pràcticament d'ofici, a
els nous residents. Quan es cansa
passar per qualsevol anècdota petita
d'escriure al seu àtic-santuari, surt al o gruixuda per l'artifici de la ficció
carrer. «Callejear es una de las cosas mental. En certa manera, Mira ha ju
que mas me gustan», i diu que escriu gat a l'inrevés en rescatar uns per
a mà, en quaderns que va omplint sonatges del món real que van viure
d'una cal·ligrafia diàfana, amb les com a personatges de ficció.
correccions que calgui, perfectament
La tercera història és ben senzilla. A
identificades per la secretària que la meitat del segle XVIII un militar i
transcriu els textos per a l'editor. «No una monja s'enamoren i es fuguen
tengo fax, ni coche ni ordenadores»,
per recomençar una vida en comú a
diu sense vantar-se'n ni criticar els Amèrica. Però tot és tan malagua
que en tenen. No li agrada gens ni
nyat i trist que són enxampats, jutjats
mica rebre cartes per correu elec i condemnats. Ell, a mort (!), i ella, a
trònic, s'estima més que li escriguin a
retornar al convent (!), a viure per
mà i ho raona amb arguments que no sempre més complint una penitència
tenen res de convencionals ni a'anti- tan humiliant que ofèn la conscièn
progrés. La seva aversió a la in cia. Sobretot perquè són fets reals,
formàtica —que comparteixo des de
un tast amarg de com l'espècie dita
criteris revolucionaris— no és reac humana ha bastit uns mecanismes
cionària ni una incapacitat derivada
implacables per garantir la infelicitat.
de l'edat. És, senzillament, una ma
Això em porta a una pregunta que
nera d'abordar la vida personal i
es fa constantment als escriptors (no
professional, contra la pressió, la vel·listes, poetes, dramaturgs...): per
coacció consumista i pseudoprogres- què la literatura burxa més en la
sista, un exercici de sobirania indi misèria i en la desgràcia que no pas en
vidual que permet optar per allò que
la plenitud de la felicitat? La resposta
estimes, et satisfà i t'interessa, tot és llarga i múltiple, però algunes de
respectant les opcions dels altres. I
les raons són la incomoditat d'un món
tanmateix...♦
injust, la revolta contra l'estupidesa
universal, la venjança contra les aber
racions persistents, una de les quals
és la conspiració contra l'amor.<
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dmond Malinvaud, nascut el Ara bé, hi ha una altra possibilitat:
1923 a Llemotges (Llemosí), té «Tenim avui prou proves per a es
una virtut no corrent: analitza en timar que la rebaixa del cost real del
detall els problemes econòmics. Això
treball no qualificat acreixerà direc
vol dir que si fa plantejaments ge tament la demanda d'aquesta feina
per part de les empreses.» «També,
nerals sobre l'economia, tant si és dels
fenòmens petits (microeconomia) com tenim proves per a estimar que la
dels grossos (macroeconomia), intenta
rebaixa del preu relatiu dels béns i
de contrastar-los estadísticament, per serveis amb fort contingut en feina
veure si són co-herents amb les dades
no qualificada n'estimularà la deman
que traiem de l'observació de la
da i contribuirà, així, indirectament al
creixement de la demanda d'aquesta
realitat.
Entre els seus nombrosos treballs hi feina.»
A França, des del 1993 i sobretot
ha l'estudi de la desocupació invo
luntària, és a dir, el desequilibri entre des del final del 1995, hi ha hagut di
l'oferta de feina que fa la població i versos alleugeriments de les cotitza
la demanda que en fan les empreses. cions socials patronals sobre els
Ara, ha publicat un estudi sobre salaris baixos. «El que convé ara és
\'Alleugeriment de les cotitzacions perpetuar i perfer aquest dispositiu.»
sobre els salaris baixos. El Report
La seva conclusió és la següent: una
Malinvaud —com també és ano rebaixa mitjana del 10% del cost de
la feina dels 20% menys pagats
menat a França— fa una proposta
que pot tenir transcendència: «Les conduiria, en un termini de deu anys,
rebaixes de preus que són induïdes a un augment del voltant del 10% de
per una rebaixa del cost de la feina
l'ocupació d'aquestes persones.
no qualificada contribuirien particu «Hom pot concloure en la creació
probable de 300.000 a 400.000 llocs
larment a l'augment de la demanda
d'aquesta feina.»
de treball al cap de deu anys.»
L'impacte possible sobre la deso
D'entrada no és evident. Perquè res
no ens diu que, ni fins i tot que en
cupació d'aquest segment dels tre
balladors seria, doncs, considerable.
baixi el cost, hi haurà més demanadissa d'aquest segment, que tothom
És clar que caldria pensar en la
sap que no és apropiat per a una corresponent compensació pressu
economia moderna i molt compe postària, atesa la rebaixa en les
cotitzacions socials corresponents.
titiva. Si fos veritat el que diu el
Malinvaud creu que, entre una mo
professor honorari del Collège de
dificació indiferenciada del ventall de
France, una part considerable del
les cotitzacions i una rebaixa de les
problema dels sense feina podria
ésser resolt. A França constitueixen taxes específiques dels salaris baixos,
la segona solució seria la millor.
el 20% de la població activa; i, en
general, són els menys formats, els D'altra banda, caldria compensar-ho
amb un augment de les cotitzacions
menys aptes per al treball i els qui
reben una remuneració més petita en
sobre els salaris alts.
La proposta de Malinvaud ha estat
efcas que siguin llogats.
És per això que, arreu dels països debatuda amplament. Només citaré
una de les frases que ha escrit
desenvolupats, la manca de feina
l'acreditat economista Jacques Leafecta sobretot aquest sectors de
treballadors. Les taxes de deso sourne: «Aquesta reforma, essencial
als meus ulls, ha d'ésser seguida,
cupació el 1994 a Alemanya, la Gran
Bretanya i França n'eren, respec naturalment, d'accions que millorin
l'eficàcia de l'estat protector i trans
tivament, el 14%, el 13% i el 15%.
«L'opinió pública», ens diu Malin formin un model francès en p'®.
declivi en un nou model, que contin^
vaud, de fa anys que té tendència a
incriminar, amb vista a la desocupa els mateixos valors de llibertat i de
ció, el progrés tècnic i la concurrèn justícia, però que faci recurs a
instruments adaptats al nou entorn
cia internacional. No és cert, afirma,
que els culpables siguin aquests;
de França.»♦
però sí que afecten molt la natura de
les adaptacions que l'un i l'altre im
posen als nostres mercats de feina.
Augmentar la qualificació d'aquests
treballadors és, evidentment, una
JOSEP M. MUNTANER I PASQUAL
solució; però ho és a llarg termini.
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Gibson, Dalí i el feixisme
per

Vicent Santamaría

e totes les ressenyes i tots els de retreure a Ian Gibson el prejudici fluència creixent que en aquella època
comentaris que ha suscitat la moral amb què mamprèn una qüestió el feixisme exercia sobre el seu pen
recent biografia de Salvador tan delicada com ara el suposat feixisme sament» (pàg. 491). I, tot seguit, el
Dalí escrita per Ian
biògraf de Dalí no
Gibson, em quedo
s’està de concloure que
amb aquestes parau
«A qualsevol persona
les de l’assagista ma
versada en la propa
lagueny Juan Antoganda feixista de l’èponio Ramírez: «Los
ca li devia resultar
escrupulós de Gibson,
evident que Dalí estava
la enorme distancia
d’acord amb l’assemoral que toma respec
veració del nacional
to a su personaje, puesocialisme segons la
den ser una limitación
qual aquest oferia una
para entender algunos
nova síntesi entre les
aspectos del mismo...»
forces de revolució i
Es sens dubte aques
reacció...» (pàg. 491).
ta distància moral de
Res més lluny de la
què parla Ramírez la
realitat si llegim l’artique determina la pre
cle de Dalí sense pre
sa de posició de Gib
judicis, amb la qual
son davant del supo
cosa és fàcil d’adonarsat feixisme de Dalí,
se de l’absència de
un dels aspectes més
referències polítiques
discutits i discutibles
en el comentari fenode la vida del pintor,
menològic que Dalí fa
’ al mateix temps un
de l’esvàstica, en què
dels aspectes clau
aquesta és contempla
per a entendre el des
da únicament com un
afiament moral que
signe «eminentment
esmaltava cadascuna
irracional» aliè al na
de les seves idees i
zisme: dje déclare que la
actuacions.
croix gammée réelle et
D’antuvi, abans
phénoménologique (non
d’entrar en el quid de
celle des hitlériens qui en
la qüestió, val a dir
sont inconscients), la
Que La vida excessiva
croix gammée vieille
de Salvador Dalí (Em
comme le soleil chinois
púries, 1997) és un
réclamme Vhonneur de
ESCRIVINT LA VIDA SECRETA DE SALVADOR DALÍ. (FOTOGRAFIA MANLLEVADA DE LA VIDA
llibre digne de lloan EXCESSIVA DE SALVADOR DALÍ.)
l’objet» («Honneur à
ça per moltes raons,
l’objet»).
entre d’altres perquè
Si el contingut polític
es la primera aproxi
que Gibson atribueix a
mació biogràfica a Dalí certament am de Dalí. A partir de les mateixes dades les paraules de Dalí sobre l’esvàstica és
biciosa. Una tasca difícil si pensem no utilitzades al llibre es fa difícil estar difícil d’assumir, encara ho és més el
solament en la particularitat del per d’acord, fora d’una determinada es contingut polític atribuït al text La
sonatge biografíat, instruït en la tretor ideològica, amb les reiterades Conquéte de l’irrationnel, sota el qual
simulació i en el joc de les dobles in acusacions de feixista que l’autor Gibson s’apressa a descobrir un «feixis
tencions, sinó també en la complexitat dublinès dirigeix al Dalí dels anys me encobert» (pàg. 482) justament allí
extrema que caracteritza la seva obra i trenta, i ja no diguem al Dalí posterior a on no hi ha sinó el desig rabiós de fer
el seu pensament, una complexitat ali la Vida secreta (1942). Així, a partir de acabar definitivament el predomini de
mentada per doloroses contradiccions, l’enginyós comentari sobre la creu gam- la realitat practicoracional i la intenció
veritable reflex de la desintegració mada que fa Dalí en el seu article de d’encaminar-se en direcció contrària
1936, «Honneur à l’objet», Gibson cap a una filosofia del deliri i de la psimoral del subjecte contemporani.
Al marge d’això, i reprenent la re esclareix de pura pensa que aquest copatologia. Projecte, aquest, realment
flexió del senyor Ramírez, no puc evitar comentari «donava prova de la in difícil de combinar amb un «feixisme
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encobert» o amb qualsevol altra forma
de totalitarisme.
A més a més, Gibson, amatent a
deixar constància del feixisme polític de
Dalí, no sospita, sinó que, a la manera
del delirant, afirma i confirma allò que
per a ell és una evidència. Així, l’absència de Dalí de l’Exposició Inter
nacional de París de les Arts i les
Tècniques de la Vida Moderna, esde
vinguda l’any 1937 amb la intenció de
donar suport a la República, és per a
Gibson «una indicació clara que [Dalí]
no estava disposat a donar suport a la
República, i revelava cap a quina banda
es decantaven les seves simpaties» (pàg.
521). Al meu entendre, el que realment
revelava aquesta absència era l’escepticisme de Dalí davant qualsevol tipus
d’acció col·lectiva atiada per ideals
polítics, ja fossin de dretes o d’esquer
res. El mateix escepticisme que abans li
va impedir afiliar-se a l’Associació
d’Escriptors i Artistes Revolucionaris i
que després li impedirà afiliar-se a les
files de la Federació Internacional
d’Artistes Revolucionaris i Indepen
dents, tot i mostrar el seu acord amb el
manifest «Per un art revolucionari i
independent» redactat perTrotski i Breton el 1938. «Teòricament el document
em sembla molt just», dirà Dalí a
Breton poc després. Afirmació que
confirmava la cohesió intel·lectual entre
Breton i Dalí a principis de 1939, i, per
consegüent, la postura realment anti
feixista del pintor.
Ultra tot això, la dèria de Gibson pel
feixisme dalinià el porta fins i tot a la
incredulitat de les dades aportades per
ell mateix, com quan ens dóna a
conèixer una carta d’Edward James de
l’any 1938 en què el milionari anglès
recorda l’esperança que Dalí tenia
posada en el manteniment de la Re
pública el 1936, com també l’entusias
me que li provocaven aleshores els èxits
dels comunistes i els anarquistes. Atesa
la disposició analítica de Gibson, el seu
comentari pel que fa al cas no deixa de
ser previsible: «En vista de la simpatia
creixent que en aquella època Dalí
sentia pel feixisme, però, costa de
confiar en l’exactitud d’aquest record
de James» (pàg. 500).
No costa tant de confiar en el record
d’Edward James si evoquem que per
aquestes dates Dalí va escriure al també
figuerenc Jaume Miravitlles, aleshores
cap del Comissariat de Propaganda de
la Generalitat, per tal d’oferir la seva
col·laboració en el Comissariat amb la
intenció d’encarregar-se de «la orga

nització surrealista de l’existència quo
tidiana»; ateses aquestes pretensions
organitzatives del pintor, però, la sin
cera esperança de Dalí en la República
no podia sinó desembocar en aquell
escepticisme al qual m’he referit abans.
I, després, serà des d’aquest mateix
escepticisme polític des d’on emergirà
la caricatura insubmisa d’un conser
vadorisme religiós, en un principi,
difícilment acceptable fins i tot pel
mateix règim franquista, que arribà a
prohibir l’edició argentina de la Vida
secreta, com ens informa Gibson ma
teix.
Després de tot, l’acusació de feixista
de què és objecte Dalí resulta de la
immediata incomprensió que es té da
vant de la irresponsabilitat política que
per a Dalí ha de guiar tota obra d’art en
pro de l’objectivització del pensament
humà engalzat en la seva dualitat
animal i divina. La mateixa irrespon
sabilitat que Breton utilitzà per a
defensar Aragón el 1932 arran de la
sentència que el condemnava a cinc
anys de presó per la publicació del
poema «Front Rouge», en què l’autor
feia una crida a l’assassinat. La mateixa
irresponsabilitat des de la qual Dalí
contemplava la guerra civil com un
fenomen d’història natural, i des de la
qual brotava l’irresistible lirisme poètic
que ell trobava en Hitler, que va pintar
masturbant-se, sense que tot això fos un
obstacle per a lluitar contra el feixisme
polític, ans al contrari. No debades,
Eluard, l’humanitarista, confessava a
una Gala enfurismada davant la inex
plicable incomprensió del surrealistes:
<ije sais bien qu’il n’est pas hitlérien.» I, si
no, com s’entén la relació que Dalí va
mantenir amb Breton fins a la prima
vera de 1939?
A partir d’aquesta data les coses
canvien. L’enfarfegada disfressa catòlica
amb què Dalí endiumenja la seva moral
sadicoparanoica —anticristiana i antimarxista— enceta la construcció d’un
nou personatge que es belluga cons
tantment dins el joc de les aparences i
l’exageració de les seves pròpies insu
ficiències reals. Des d’aquest moment
l’humor de què Dalí se serveix —l’humor entès en l’accepció freudiana i
definit per Breton mateix com «une
révolte supérieure de l’esprit»— esde
vindrà moralment insuportable no so
lament per al capitost surrealista, sinó
per a gairebé tots els intel·lectuals d’es
querra conscienciats de la seva intran
sigència moral, amb l’excepció de casos
comptats, com ara el de l’intel·lectual

francès Pierre Naville, que el 1977
reflexionava de manera lúcida sobre la
vida del pintor figuerenc anterior i
posterior a la Vida secreta afirmant:
«Dalí met sous les yeux, sous forme palpable
et non symbolique, un monde qui se moque
avec véhémence des relations sociales les
plus ordinaires.»
Al cap i a la fi, més enllà de la mofa
daliniana, allò que desorientava i moles
tava els contemporanis de Dalí, surrea
listes inclosos, i que encara desorienta i
molesta avui dia, és el procés de desideologització que Dalí executava
(mitjançant el mestratge de Freud i de
Sade) en el si del pensament humà, fins
a deixar-lo al descobert sense la co
moditat intel·lectual que suposa l’assumpció de qualsevol motlle ideològic i,
és clar, sense el grau d’hipocresia social
que s’incrusta en la causa dels bons
sentiments que emmascaren aquest
motlle ideològic. I tot això Dalí ho
pagarà car, molt car, amb el menyspreu
de la seva pròpia persona constantment
denigrada i acusada de feixista o d’estar
a favor de la pena de mort, quan de fet
Dalí —igual que el seu estimat marquès
de Sade— es trobava políticament a les
antípodes del feixisme i en contra de la
pena de mort (segons que ens informa
Gibson mateix, pàg. 7 62).
Així és que, a còpia de maldar per
mostrar-nos un Dalí feixista, Gibson no
solament s’equivoca, al meu entendre,
sinó que, a més a més, ens priva de la
veritable aventura intel·lectual i moral
que acomboia la vida del pintor, una
aventura intellectual i moral no exemp
ta de dramatisme, sense la qual no es
pot copsar la significació d’aquesta
enrevessada novel·la que fou la vida de
Salvador Dalí. Una novel·la que, com
diu Gibson en algun moment del seu
llibre i en al·lusió al títol d’una obra de
Santos Torroella, podria haver-se titulat
«La vida tràgica de Salvador Dalt’*D’acord, amb una precisió, però: «Cda
qui passe, à Vordinaire, pour tragique, cda
seule donne un prix à la vie, car cela seid
donne des chances à la vie» (René Crevel
dixit). Una visió de la vida que xoca
frontalment amb aquesta societat del
«benestar» abusivament polititzada que
ens ha tocat de viure, en la qual la
vindicació del Dalí més corrosiu, sU'
posadament feixista o no, resulta tma
àrdua comesa.♦

Miquel Martí i Pol, setanta anys
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Miquel Martí i Pol
DES D'UNA RESPONSABLE SOLITUD
per

Marta Nadal

l far és lluny, en un paratge agrest / vaga la duresa, dissimula el sentiment d'imd'una bellesa abrupta, colpidora. / potència, o el desencís... Al fons, però, el poe
Resulta molt difícil arribar-hi; / però ma, alçat com un far, ens obrirà sempre aquell
espai el
per al somni.
compensa de l'esforç poder / contemplar
La una del migdia. Roda de Ter. Travessem
mar, immens, acollidor, / i l'horitzó incitant,
sempre assequible, / i escoltar el vent i l'aigua el pont Vell, enfilem un carrer estret, i arribem
que compassen, / sense malmetre'l gens, el a la plaça de la Vila. Ens hem fet un embolic i
gran silenci. / Aquest poema és un espai pel no sabem ben bé per on tirar. Preguntem pel
pont Nou i, a la fi, encertem el carrer on viu el
somni» («El far», del Llibre de les solituds).
La poesia de Miquel Martí i Pol ha estat poeta. En Miquel Martí i Pol ens espera as
sempre un espai per al silenci, per a la reflexió segut, darrere la taula del seu despatx. Una
serena, pausada, sense pressa. La col·lec boira tímida, gairebé inexistent, ens acom
tivitat i el jo que n'emergeix; la quotidianitat, panya, potser per recordar-nos que som a la
ordenada sovint amb criteris massa injustos; plana de Vic, terra de boira i de poetes.
Martí i Pol ens rep amb un somriure obert i
l'amor i el desig inesgotable; la memòria, que
bressola el present en què el passat s'ins uns ulls alegres, gairebé infantívols. S'ha
taura; la mort... Aquests temes i d'altres han acostumat —potser és estúpid parlar de
estat sempre presents a la seva poesia, des costum en aquesta situació— a parlar amb la
d'aquell començament, el 1954, amb Paraules dificultat que comporta la malaltia, i comencem
al vent, fins al darrer, per ara, volum poètic, xerrant, també amb la Montserrat, la seva
Llibre de les solituds, passant per obres tan esposa, del seu tarannà quotidià, de la manca
celebrades com La fàbrica, La pell del violí, de temps que té per a escriure, ens diu, encara
Cinc esgrafiats a la mateixa paret, Estimada que sembli mentida. Ha de dedicar bona part
Marta, L'àmbit de tots els àmbits o Llibre de les primeres hores del matí als seus
d'absències. Tots plegats configuren una massatges, per tal que la musculatura no
obra, com ja s'ha dit, unitària, que evoluciona, s'afebleixi; a ingerir gairebé un parell de litres
sense trencaments, i que va ampliant l'horitzó d'aigua, a llegir els diaris, per saber com va el
d'una mirada que penetra subtilment l'ànima món... El seu, em comenta, és un món que
de les coses. Jo diria que la poesia de Miquel corre a un altre ritme, que es mou al marge del
Martí i Pol s'ha anat fent gran, com el poeta, temps extern, massa atabalat darrerament.
i al llarg de tots aquests anys ha anat gua Mirem fotografies: Brel, Ferré i Brassens —-el
nyant —i ens ha deixat assaborir-lo— el tast seu «mestre» de francès— en blanc i negre; una
d'un pensament savi i tendre, pouat en la cal altra, gairebé plena de color blau i grana, és un
ma del temps, en l'austeritat dels mots sin xut de Pep Guardiola, el seu amic futbolista,
cers, sense quincalla, en la pau de l'acceptació que li dedica la fotografia amb el mateix
de tot, que no vol dir resignació... Llibre de entusiasme amb què xuta la pilota. Després,
les solituds és, en aquest sentit, un volum que em fa adonar dels dibuixos que tinc just al
conté, en essència, aquelles preocupacions darrere, davant d'ell. Són de Montserrat
primerenques de l'autor a les quals els anys i Gudiol. Un, un nu femení. Esplèndid.
M'ha agradat de veure Martí i Pol. Una
la vida n'han afegit de noves. Ara, potser,
amb un cert posat de Lúcid Conseller espriuà, vegada més he pogut constatar que l'home [
contempla la funció de fora estant, però no el poeta són la mateixa cosa, perquè Martí 1
del tot, conscient que tots formem part de la Pol és, com va dir Montserrat Roig, poeta de
mateixa representació. Un deix d'ironia apai tota la vida. Per molts anys, Miquel!
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—«De fora estant contemplo l'espectacle.» Aquest és el primer vers
del poema «Bloc de notes», del
Llibre de les solituds. Aquest vers
defineix, em sembla, tota una ac
titud en aquest darrer poemari, que
potser també es fa present en d'al
tres obres, però no d'una manera
tan clara. Et sents, realment, ara,
des del teu present més immediat,
un espectador del que passa al
món, de la vida mateixa?

—«De vegades s'estrenen decorats
/ o se'n repinten de vells amb co

lors / cridaners que van més
cord amb l'època.» Aquesta
d'«espectador» va lligada a la
de la vida —o de la història—
a representació?

d'aidea
idea
com

—Sí, però no. Com t’ho diré? En
tendre la vida, la història només com
una representació, trobo que pot do
nar peu a prendre’s tranquil·lament
llicències que per a mi són indecents.
És clar que representem, que ens re
presentem, però hi ha dues condicions
d’aquesta representació que em sem
bla que no es poden perdre de vista:
primera, que ningú no actua sol; i
segona, que la representació és a fun
ció única. En aquesta representació
ens hi juguem la vida, l’única vida que
tenim, tal com jo veig les coses ara, i, a

més, actuem sense guió i ens toca
d’improvisar constantment. Això és
molt seriós i comporta la màxima exi
gència i el màxim sentit de la res
ponsabilitat. Sincerament, a mi mai no
m’ha agradat «fer veure que...», cosa
perfectament justificable si es conside
ra la vida o la història només com una
representació.
—El poeta, espectador d'una gran
funció en què tot ja és sabut; po
dríem dir que, tot plegat, és sem
pre un «tema amb variacions»,
potser. Existeix, ara més que abans,
una idea de decepció, de desen
gany dels mecanismes de la vida,
de considerar que tot és un tòpic,
un déjà vu? L'escepticisme o el cert

MIQUEL MARTII POL, SETANTA ANYS

—Espectador i actor, no ens en
ganyem, perquè el meu «paper», més
bé o més malament, el faig jo. Aquest
«De fora estant...», doncs, és una mica
retòric, i trobo que està bé que ho
sigui, perquè així resulta més com
partible. De tota manera, sí que fa
temps —anys, bastants anys— que em
miro les coses amb un cert distancia
ment i fins i tot, de vegades, amb una
reticència que més tard jo mateix em
recrimino. Sospito que això és un
símptoma clar que em faig vell i que, a
més, me’n faig en unes condicions poc
engrescadores. Amb tot, em sembla
que seria injust amb mi mateix i
sobretot amb els altres si m’atorgués el
paper d’espectador i no acceptés tam
bé el d’actor. Ho consideraria un acte
de prepotència i de menyspreu. El «De
fora estant...», però, també té una altra
dimensió. De fet, les circumstàncies
m’han obligat a renunciar a moltes
coses i això, segons en quins mo
ments, ha estat dur i difícil. El pas dels
anys, tanmateix, pot ser una mena de
bàlsam si un se’l sap prendre sense
exageracions. Vull dir que ara, jo, a
setanta anys, gairebé no necessito res
per a anar tirant i això em permet de
practicar aquell distanciament que et
deia d’una manera més fàcil. Diguem
—i perdona la pedanteria— que em
sembla que he après una mica més a
representar-me d’una manera míni
mament digna, per no sentir-me in
còmode a la pròpia pell. Potser tot
plegat és un problema de velocitat i de
força. A la meva edat, un ja no pot
córrer ni cridar com trenta o quaranta
anys enrere, i potser és això el que, poc
o molt, he entès i el que es pot per
cebre en el meu últim «poemari» (no
m agrada gens aquesta paraula). Però
tornant a la qüestió inicial, espectador
1 actor, amb un paperet discret, però
actor també; característic, que deien
abans.
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toc d'humor que hi ha en alguns
poemes, és allò que és necessari
per a allunyar-te d'una realitat que
no t'agrada, que t'entristeix?

—En mi, a hores d’ara, sí que
existeix aquesta idea de decepció, de
desengany, i potser encara més la sen
sació de cansament i d’una conside
rable impotència. Parlo de mi, però, i
això ho vull deixar ben clar; parlo de
mi amb tots els condicionaments que
el fet comporta. I tant se val que hi
afegeixi una cosa: si del Llibre de les
solituds se’n desprèn aquesta atmos
fera, això vol dir que he encertat força
el to. Tornant, però, al pinyol de la
pregunta, jo no sé si aquesta idea de
decepció, de desengany existeix ara
més que abans. L’observació de les
formes de vida actuals, amb tant des
concert, tanta incertesa, tantes pres
ses, tantes enveges, etc., m’ho fa
pensar, però no estic pas gens segur
que aquesta observació no pequi
d’excessivament parcial i subjectiva i

que, a més, en practicar-la no caigui
en la magnifícació del passat, tan
pròpia dels vells. Això no obstant, a mi
—ho dic ben sincerament— no m’a
graden gairebé gens ni les actituds ni
les tendències que, en general, re
geixen el món d’avui, i tampoc no em
sé engrescar gens amb les perspectives
que sembla que s’anuncien. Tot això
vaig mirar de reflectir-ho, des de la
meva responsable «solitud», al meu
últim llibre; i sí, evidentment, des de la
solitud i des del distanciament que et
deia no fa gaire, vaig introduir-hi
l’escepticisme i alguns tocs d’humor
per no carregar més l’ambient, que
prou que ho està, i per suscitar mo
viments mínimament còmodes i possi
bles de reflexió que puguin desvetllar
unes percepcions diferents de les que
els mitjans de comunicació imposen.
Treballava, doncs, per a mi i per als
altres, com sempre.
—Bona part de la teva poesia s'ha

caracteritzat pel fet de ser «autèn
ticament» social; (això d'autènticament ho dic recordant l'entrevista
que et va fer Montserrat Roig el
1972, en la qual tu li comentaves
que, precisament, la poesia que
s'havia fet aquí mancava d'autenticitat en el terreny social). Jo diria
que al Llibre de les solituds hi
podem trobar també poesia de ca
ràcter social, però ben diferent de
la dels primers temps. Què les
separa? L'esperança, el fet que ara
et sembla que la lluita és inútil?
Ara, més que mai, la societat ofega
el crit íntim de l'individu, fins i tot la
seva capacitat de silenci?

—La presència de la poesia de
caràcter social a la meva obra, a tota b
meva obra, amb més o menys intefl'
sitat, està íntimament lligada als meus
orígens i la meva manera de ser. J°
vaig néixer en una família d’obrers, a
catorze anys vaig posar-me a treballar
en una fàbrica, hi vaig treballar trenta

~~Des dels setanta anys: com ha
anat evolucionant l'«autoretrat» del
Poeta?

—L’«autoretrat» del poeta va fent el
seu camí sense variacions sensibles,
almenys per ara: el gep creix, discre
tament, el ventre augmenta de volum,
també discretament, les cames i les
mans cada cop són més feixugues i im
precises, i els ulls mantenen acti
vament la seva funció de vigilància i de
suport, tant diguem-ne material com
diguem-ne moral. I, per no perdre el
costum, encara espero alguna noia
«que sé que no vindrà», i encara dia
logo amb la mort, cada dia més in
tensament i més amicalment —i ho
dic sense gens de pedanteria.
—La poesia ha estat i continua es
sent allò que et permet explicar-te?
Allò que t'apuntala, i allò gràcies a
què et sents instal·lat en el món,
entre les les coses petites i les més
grans? En aquest sentit, continua
essent un camí d'indagació de tu
mateix?

ara, ja fa anys que sé que podria viure
sense «practicar» la poesia, però també
sé que no per això deixaria de ser
poeta. Tot plegat de vegades se’m fa
estrany i em desconcerta i em sedueix
al mateix temps. He escrit força i en la
poesia he trobat estímuls merave
llosos, perquè sempre m’ha fet ballar
el cap, que diuen al meu poble, l’in
terrogant de mi mateix i, a partir
d’això, l’immens reguitzell d’interro
gants que en deriven. Seria fals, però,
o almenys exagerat, dir que la poesia
m’ha donat respostes. Me n’ha donat,
de vegades, però immediatament m’ha
plantejat nous interrogants. La inda
gació fa gairebé seixanta anys que
dura i s’acabarà quan jo m’acabi, i és
bo i gratificant pensar que serà així.
Per això ara em sembla que podria
viure perfectament sense escriure poe
sia, però al mateix temps sé que si la
setmana entrant, o d’aquí a uns mesos
o uns anys, si visc, la poesia em
sol·licita, mai no li diré que no. Et deia
no fa gaire que em feia vergonya considerar-me escriptor; és ben cert; ara,
veus, poeta sí que me’n considero,
però no ho veig gens com un mèrit,
sinó com una mena de característica,
agradable a estones i, també a estones,
gairebé angoixant
de tan possessiva.

—La meva relació amb la poesia ve
de tan lluny que gairebé no goso parlar-ne, perquè no sé pas si sabria dife
renciar l’home del poeta, tot i que,
últimament, i amb sorpresa, trobo
bastant a faltar l’home, potser per les
limitacions a què em veig sotmès. Es
criure poesia ha
estat sempre una
activitat que he
—A Temps d'indut a terme d’u
terludi o a Suite
na manera tan
«No m'agraden
de Parlavà el
natural, que molt
gairebé gens ni les
passat i la seva
sovint em fa ver
gonya sentir o
recuperació
actituds ni les
constituïa el mo
llegir elogis. De
tor dels poemes.
vegades, mig en
tendències que, en
Ara, des dels
broma —perdo
general, regeixen el
setanta
anys,
na’m, si us plau,
continua essent
la pedanteria—,
món d'avui, i tampoc
més important
dic que penso en
mirar d'on véns
decasíl·labs, i ho
no em sé engrescar
que cap allà on
dic, t’ho ben as
gens amb les
vas? És la me
seguro, per treure
importància al fet
mòria allò que
perspectives que
d’escriure, per
dóna sentit al
sembla que
present?
què mai no he
gosat considerar—Fa una pila
s'anuncien.»
me un escriptor,
d’anys que em
per tot de raons,
sento molt més
la més important
identificat amb
de les quals és la
mi mateix recor
meva manca de
dant, que no pas
preparació i de coneixements. Molts i «vivint al dia» o fent projectes de futur.
molts anys enrere, havia estat con Sóc ben conscient, és clar, que això és
vençut que no podria viure sense la un senyal evident que em faig vell,
poesia, vull dir sense la pràctica activa però tant se me’n dóna, m’estimo
de la poesia, cosa que devia ser una molt més la comoditat que em
mena d’atac agut de romanticisme; proporciona aquesta actitud, encara
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anys i a hores d’ara sóc pensionista de
gran invalidesa. Tot això «imprimeix
caràcter», almenys a mi me n’ha im
près, i no solament no ho amago sinó
que n’estic orgullós. Quan he parlat o
quan parlo de la meva gent, sempre
tinc molt clar de qui parlo. Per tant, el
component diguem-ne social del
Llibre de les solituds forma part del
volum d’una manera espontània, però
és diferent del d’altres llibres de fa
quaranta anys, perquè el temps ha
passat, tant per a la meva gent com per
a mi, perquè certes circumstàncies són
molt diferents i perquè, per a bé o per
a mal, el meu llenguatge també ha
evolucionat. Què separa la meva poe
sia social d’abans de la d’ara, em
demanes. Doncs, mira, jo diria que so
bretot l’escenografía, perquè, al meu
entendre, l’argument de l’obra, és a
dir, el conflicte, gairebé no ha canviat
gens. Ara l’escenografía és més espec
tacular, més sorollosa, amb més efec
tes especials, però els conflictes, les
discriminacions, els abusos, les pre
potències són, si fa no fa, els mateixos.
M’explico. Quan jo vaig escriure In
ventari de poble, el 1958 o el 1959, a
Roda de Ter hi havia uns quatre mil
habitants i una dotzena escassa de
turismes; ara hi ha uns cinc mil ha
bitants i, segons que vaig llegir fa poc
a «El 9 nou», tres mil turismes. El can
vi, en aquest terreny i en molts altres,
ha estat espectacular i jo em guardaria
prou de criticar-lo. Ara bé, el que sí
que m’atreveixo a dir és que el con
flicte de fons persisteix i, en certa ma
nera almenys, més aviat s’ha agreujat.
Pel que llegeixo, cada dia els rics són
més rics i els pobres més pobres, cada
dia hi ha més bosses d’indigència, ca
da dia la diferència a escala mundial és
més escandalosa. Davant d’això, a mi
la denúncia em surt, com et deia, d’u
na manera espontània. El meu últim
llibre reflecteix el cansament i la im
potència de què et parlava no fa gaire,
1 els reflecteix sobretot per higiene
mental íntima. Ara, si, a més, algú sent
el mateix que sento jo i em fa costat,
millor. A mi em sembla que el primer
Pas per a lluitar contra el desgavell
d aquesta societat injusta és prendre
consciència de la injustícia i mirar de
no col·laborar-hi o, almenys, de particlPar tan poc com es pugui a la con
xorxa.

que no sigui de moda, que no pas la l’únic que es pot aspirar és a sobre
incertesa de practicar malabarismes viure. Ni ell ni jo, però, no estàvem
dialèctics per als quals no em considero desesperats, en certa manera jugàvem,
gens preparat. De fet, força sovint m’he però ens esforçàvem a fer-ho afinant la
interrogat a mi
lucidesa. L’altre,
mateix, cosa que
qui és? Els altres,
m’encanta de fer,
qui són? I jo, qui
i he provat de dipunyeta
sóc? El
«El meu últim llibre
guem-ne justifi
que és cert és que
car-me aquesta
reflecteix el
m’he passat diopció. Les raons
guem-ne setanta
cansament i la
que me’n dono
anys buscant res
són les següents:
postes a aquestes
impotència, i els
primera, jo passo
preguntes
apa
reflecteix sobretot
moltes hores al
rentment tan sen
dia i molts dies a
zilles i encara no
per higiene mental
la setmana abso
les he trobat. L’al
lutament sol i, en
tre o els altres que
íntima.»
aquestes circums
poblen els meus
tàncies, em diver
poemes, serien si
teix molt dialogar
jo no fos? I, si
amb mi mateix
tant em necessi
per intentar de comprendre’m i ex ten per a ser, no els estic imposant una
plicar-me, i els diàlegs, no cal dir-ho, vida que potser no els fa cap gràcia?
solen tocar el que més o menys sé de Els personatges innominats dels meus
mi; segona, de l’actualitat me n’in poemes, són potser desdoblaments de
teressen de debò poquíssimes coses, i mi mateix? Tot plegat és un garbuix,
les que m’interessen les converteixo però és el garbuix que m’ha servit
immediatament en patrimoni, és a dir, sempre d’estímul i que m’acom
en passat, i les acumulo a la meva panyarà fins que em mori. L’única
diguem-ne riquesa interior; i tercera, cosa de la qual estic profundament
per raons òbvies, tinc molt més passat convençut és que el vincle que em lliga
que no pas futur i, en conseqüència, a l’altre, als altres, és la meva i també
m’ho passo molt més bé administrant única veritable raó de ser i, en con
el que tinc, que no pas embrancant- seqüència, el que de debò dóna sentit
me en projectes que gairebé segur que a la meva vida.
seran desmesurats, no tindran una
traducció pràctica i em provocaran —Al llarg de la teva vida, de jove,
decepcions. Ara bé, aquest és el meu vas trobar-te afectat per una malal
sistema de «funcionament», un sistema tia pulmonar de la qual, més tard,
que es manifesta en molts llibres i que et vas recuperar. Això t'esperonà a
miro de portar a la pràctica en totes les escriure. Ara ja fa més de vint anys
circumstàncies que puc. De fet, per que convius amb l'esclerosi, que, si
tant, és un joc que jugo amb mi bé, sortosament, no t'ha impedit
mateix, que no condiciona ningú més d'escriure, sí que ha afectat el teu
que a mi i que em guardaria prou de desenvolupament físic. De quina
dir que és el que la gent hauria d’a manera la malaltia t'ha afectat l'es
doptar. Que a mi em vagi bé no vol dir criure, la relació amb tu mateix i
res més que això. A hores d’ara, jo, sense amb els altres? I, de quina manera
la memòria, no seria ningú, i la cultivo
ha propiciat aquest efecte de ser tu
com una flor rara i preciosa.
i un altre alhora?
—Una malaltia per-a-tota-la-vida,
—Un altre dels elements que sovin
com la meva, que a quaranta-dos anys
tegen a la teva poesia és l'alteritat.
et converteix en un quasi invàlid, que
Laltre, l'anònim, el germà descone
et fa dependre gairebé absolutament
gut; i l'altre, també, que es troba en
dels altres i que et fa sentir com un
un mateix. Els anys ajuden a
moble als llocs on hi ha mitja dotzena
identificar o bé a unificar els per
de persones, perquè no pots parlar, és
sonatges? Ajuden al retrobament
una subversió tan brutal del ritme de
d'un mateix?
la vida que de vegades et sents temptat
—Fa temps, amb un amic meu, d’escanyar qui te l’ha provocada...,
dèiem que viure és difícil, conviure en suposant, és clar, que te l’hagués pro
cara més, i que, en conseqüència, a vocada algú i poguessis localitzar-lo.

No em vull queixar, tanmateix, si més
no perquè m’ha vagat de comprovar
que als malalts com jo, a més de di
guem-ne obligar-nos a acceptar el
mal, se’ns exigeix que siguem soferts i
pacients, i l’única manera que jo con
sidero vàlida per a protestar contra
aquesta injustícia és dir: «sí, senyors,
teniu tota la raó.» Bé, girem full. La
meva esclerosi em va arreplegar en un
moment de plenitud i em sembla que
vaig encaixar el cop amb una enrao
nada discreció. El primer poema de
Vint-i-set poemes en tres temps comença
dient: «Mireu-me bé, sóc l’altre», i
aquest altre m’ha acompanyat i encara
m’acompanya. Tota la meva poesia
posterior a l’any 1970 és plena
d’aquest altre: ell és el que juga a jocs
eròtics amb la Marta i el que es
distancia de si mateix a tot d’altres
llibres. A partir de Llibre d’absències,
però, l’altre i jo comencem a ser de
bell nou una mateixa cosa, i això
explica —m’explica a mi, almenys— el
component d’enyor que plana en els
meus últims llibres; això, i tot el que
deia fa una estona. Més amunt he dit
que he trobat a faltar l’home que hi ha
en mi. Potser començo a sentir una
mena d’esquizofrènia que jo mateix
vaig provocar per salvaguardar no sé
què. No sé si és així, però de vegades
ho sospito. No em preocupa, però, en
cara em sento capaç de passar de l’un
a l’altre d’aquests dos «jo», i de viure
plenament en cadascun d’ells.
—«Un dia seré mort / i encara serà
tarda...» Aquests versos tenen
molts anys. La reflexió sobre la
mort ha canviat gaire, però?

—La reflexió sobre la mort s’ha tor
nat més pròxima i més entenedora.
Quan vaig escriure aquests versos era
molt tendre; ara sento una gran ten
dresa, però tinc arrugues pertot arreu
i vaig feixuguíssim. Dies enrere vaig
llegir un vers d’en Brossa que em va
«impactar», que diuen ara: «Sense la
mort la vida no fóra possible.» Hi estic
plenament d’acord i penso, a més, que
és una formulació molt sàvia i molt
senzilla d’una veritat absoluta.
—Ets un poeta popular, gairebé en
el sentit estricte de la paraula. La
crítica acadèmica s'ha allunyat una
mica de tu, sobretot en una de
terminada època, però, en canvi,
has estat un dels poetes més llegit5
entre edats ben diverses. I, ara, fins
i tot un personatge tan popular

com Pep Guardiola apareix a la pre
sentació del teu darrer llibre, que li
dediques... I, malgrat tot, en alguna
ocasió, t'has considerat a tu mateix
un poeta una mica difícil, tancat...

—A mi mai no m’ha semblat que la
meva poesia fos tan fàcil com molta
gent diu. Jo, de fet, trobo que cap
poesia no és fàcil, perquè el llenguatge
poètic s’articula a partir d’una tensió
extrema entre els mots. Per a mi, la re
cepció d’un poema no depèn de la
identificació amb un determinat codi
expressiu, sinó de la sintonia amb una
determinada sensibilitat. Una bona
part dels meus poemes els he «entès»
quan els he llegit, un cop acabats, però
seria absolutament incapaç de jus
tificar les metàfores, les imatges, l’ordre dels mots, etc., si em demanaven
que els expliqués. Jo no «treballo» els
poemes, a penes corregeixo, i això no
ho considero cap mèrit. El meu verita
ble món és el de la reflexió, el del silen
ci, i deu ser en aquest món on es van
gestant els poemes que, quan es ma
nifesten, ja estan pràcticament
acabats. Ara, això és una manera de
ser i, si vols, una manera de fer, però
es això i prou. Per això em sol venir de
nou la complicitat que molta gent
amablement em manifesta. Com que
no tinc cap dret de pensar que la meva
sensibilitat és diguem-ne més uni
versal que la dels altres, poetes o no,
em refugio en l’exigència de consi
derar que la meva poesia es beneficia
de la condescendència de la gent. Res
pecto i admiro de debò aquells als
quals els agrada la meva poesia, però
el que és cert és que de vegades no
comparteixo gens el seu gust.

—Amb en Blai Bonet només ens
vam escriure tres o quatre cartes a
principi dels anys cinquanta i ens vam
saludar una vegada a Barcelona, més o
menys també en aquella època. Amb
en Vinyoli sí que ens vam escriure
força i, a més, em va venir a veure unes
quantes vegades i vam xerrar i vam
líegir poemes durant unes tres o
quatre tardes. De tota manera, tant a

l’un com a l’altre els admirava molt i la
seva obra sempre m’acompanya. Jo
penso que tenien en comú una passió
excepcional per la vida i per l’«ofici» de
poeta. En Blai, per a mi, era més es
pectacular, potser més divers. A mi em
va impressionar profundament des del
primer llibre i en els meus poemes de
joventut hi és sempre present. Més
endavant la meva poesia intenta apro
par-se més a la d’en Vinyoli, potser
perquè el vaig descobrir tard i vaig
tenir la sort de poder-lo tractar. A mi,
l’un i l’altre sempre m’han fet enveja
per aquest apassionament que et deia.
Ara ja sóc vell i tant se val de tot, és
clar, però de vegades penso que si po
gués tornar a viure m’agradaria ser
com ells.
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«Per no perdre el
costum, encara
espero alguna noia
"que sé que no
vindrà" i encara
dialogo amb la mort,
cada dia més
intensament.»

__Blai Bonet i Vinyoli han estat,
precisament, dos poetes una mica
marginats, encara no ben tractats
del tot per part de la crítica, penso.
Hi vas mantenir una relació epis
tolar prou densa, sobretot amb
Vinyoli. Què et suposà la relació
amb ells dos, des del punt de vista
humà i literari?

—Al Llibre de les solituds hi senyoreja
una lleugera ombra foixiana, amb al
guns versos que ens el fan present.
T'hi lliga un cert tractament del llen
guatge, de la forma?

—És possible que hi hagi aquesta
lleugera ombra foixiana que dius, si
més no perquè Foix és un dels meus
referents inevitables. Amb tot, hi ha
altres llibres en els quals jo diria que la
presència de Foix és més evident.
D’una manera general, amb el món
foixià m’hi sento més lligat pel llen
guatge que per la forma, tot i que em
guardaria com d’escaldar-me de com
parar el meu pobre domini de la llen
gua amb el seu. Foix, per a mi, és algú
que ha anat més enllà del que jo sóc
capaç d’imaginar. La seva poesia com
bina a la perfecció el rigor clàssic amb
una agilitat innovadora que li permet
de ser sempre nou, diferent i únic.
—Malgrat que, a «Tempesta», dius
«Tancaré amb pany i clau / el calaix
dels projectes», voldríem creure
que sempre pensaràs que en algun
indret del globus hi ha d'haver un
foll iconoclasta que amb un sol gest
restableixi l'eurítmia «perquè el
món no se'n vagi a fer punyetes».

temps que vull,
atès que només
faig d’invàlid. A la
pràctica, però, el
«El meu veritable
meu dia «hàbil»
es redueix a qua
món és el de la
tre o cinc hores
reflexió, el del
com a màxim, i
aquestes quatre o
silenci.»
cinc hores una
quantitat conside
rable de dies les
he de dedicar a
l’amabilíssima
gent que em de
—Fa molts i molts mesos que a la mana coses o em ve a veure. Si a això hi
meva «cuina» no s’hi cou gairebé res, o,
sumes la meva lentitud, cada dia més
almenys, res del que voldria que s’hi accentuada, el resultat és francament
cogués. He fet coses: un llibre per a descoratjador. Amb tot, no vull pas car
infants, unes tankas, uns haikús, etc., i regar el mort a ningú i prefereixo
les he fet de gust, però tinc la sensació pensar que si no escric és perquè no
que tot plegat són diguem-ne exercicis estic prou «inspirat», així faig broma
d’estil, agradables però no prou satis amb mi mateix, atès que en la inspi
factoris. M’agradaria escriure un altre ració no hi he cregut mai. Pel que fa a
llibre, almenys un. Tinc una mena de les memòries, estan encara més enca
compromís íntim, tan íntim que no llades que tot això altre. Però també
passa de mi mateix, que m’agradaria aquí puc repetir el joc: ja les desen
de saldar, però no me’n surto. Potser callaré quan em vingui la inspiració.♦
farà riure a algú, però resulta que no
tinc temps. Dic això de fer riure, per
què, en teoria, jo disposo de tot el
Que sempre hi
haurà algú que
espera els teus
versos. I que, com
dius en el darrer
vers
d'«Horari
d'estiu», «per mi
i per ell escric
aquest poema».
Com està, doncs,
el calaix dels teus
projectes?
No
has pensat a re
prendre les me
mòries en prosa?
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MIQUEL MARTÍ I POL, ASSEGUT AMB UNA PLOMA A LA MÀ, AMB UNS AMICS DE LA PENYA VERDAGUER. EMILI TEIXIDOR ÉS EL JOVE DE L'ESQUERRA,
AMB ELS BRAÇOS ENLAIRE. 1947.

Miquel Martí i Pol
VIDA I MEMÒRIA POÈTICA
PER ÀLEX

Coherència interior

Després de la publicació dels tres
volums d’obra poètica, que recull fins
a Suite de Parlavà i Algú que espera
(1990), i dels dos llibres publicats
posteriorment a aquesta data, Un
hivern plàcid (1994) i Llibre de les
solituds (1997), l’obra de Miquel Martí
1 Pol assoleix una coherència interior
del tot absoluta.
Penso que, en bona part, les claus
d interpretació de l’obra martipoliana
Ja estan donades. Però les irregulars i
incompletes formes d’edició que seguí
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l’obra del poeta els anys cinquanta i
seixanta no es resolgueren amb la pu
blicació —per altra banda ben meri
tòria— de la seva obra a Edicions del
Mall. Encara hi havia dubtes en la
presentació de la cronologia i en la in
corporació d’alguns dels llibres en el
corpus general. Probablement, en una
obra tan extensa i tan poc coneguda
les dues dècades inicials, era lògic i
inevitable. Per això va caldre esperar
l’edició de la seva obra poètica a
«Clàssics Catalans del segle XX», que,
publicada per Edicions 62 (1989-1991-

1993) i a cura de Pere Farrés, resol
alguns problemes, sobretot cronològics,
que restaven pendents. Ara, doncs,
amb la continuïtat històrica restabler
ta, algunes zones que quedaven des
dibuixades prenen el perfil que els
correspon. Així, de la il·luminació i la
intensificació d’algunes parts, de la fixa
ció de l’ordre cronològic i de la possi
bilitat d’una lectura global, emergeix
aquest sentit de coherència interior que
esmentàvem.
Com és ben sabut, l’obra poètica de
Miquel Martí i Pol és la transposició

d’una experiència humana. De la seva
vida n’ha fet memòria poètica. Pro
bablement la seva és, més que cap al
tra, una obra que participa de les
característiques d’aquell enunciat que
amb la definició de «poesia de l’experiència» intenta explicar avui una de
les tendències poètiques de sempre: la
del poeta acarat a l’evolució interior i
l’exterior del seu propi jo, la del poeta
observador que ens descriu la cir
cumstància interior i l’exterior de la
seva pròpia vida.
El ritme constant d’aquesta autoreflexió ens situa davant d’una de les
obres més extenses de la poesia cata
lana contemporània. En aquest llarg
camí, com és lògic, les etapes del
passat han quedat ben definides i
tancades, tot i que sempre interrelacionades amb el present. Solament la
poesia més recent està en aquest espai
de solidificació que comporta tot
procés obert. Cada nou llibre és com
una rèplica més en aquest diàleg

constant. Això fa que cada llibre
obligui a una doble lectura: la concreta
i la contextual. La que representa com
a llibre amb entitat específica i la que
transcendeix aquesta unitat per buscar
la significació en una unitat més àm
plia i globalitzadora, que s’explica com
una etapa dins el conjunt d’una obra
que s’ha d’interpretar en la seva tota
litat. Cada nou llibre en aquest present
és una peça d’una etapa que encara no
està tancada. I, com que cada etapa
està marcada per unes coordenades
dominants, això fa que surtin una ve
gada i una altra en aquests llibres.
Solament quan una etapa queda tan
cada les seves coordenades dominants
desapareixeran, perquè apareguin les
que ara configuraran el nou moment
que s’obre, en el qual les noves coor
denades dominants reapareixeran de
manera diversa i amb intensitat també
diversa al llarg dels llibres que con
figurin el nou estadi d’aquesta evo
lució. Llegir Miquel Martí i Pol avui és

entendre bé això que diem. En tot cas,
el repte crític —i lector— és fixar i de
terminar el com i el perquè d’aquestes
coordenades dominants en aquesta
poesia i el moment específic que avui
la defineix. Per això hem parlat de
coherència de l’obra, perquè creiem
que la fixació de les etapes, les ten
sions que les motiven i la seva evolució
són ben evidents i que, a hores d’ara,
dibuixen una trajectòria que assenyala
ben clarament el camí seguit amb
totes les afirmacions, les negacions i
els dubtes subjacents al llarg del pro
cés.
Temporalitat i moviment

En aquesta diada en què celebrem
els setanta anys del poeta, i fins al mo
ment present de la seva producció, la
interpretació de la poesia de Miquel
Martí i Pol se m’apareix d’una manera
molt clara. I, si l’hagués d’explicar
amb la brevetat d’espai de què dis
poso, faria ús del concepte de tem-
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I DOLORS FREIXAS. 1958.

PREMIS OCTUBRE, 1993.
LLUÍS LLACH I MIQUEL
MARTÍ I POL.

MIQUEL MARTÍ I POL, GUARDONAT AMB EL PREMI CRÍTICA «SERRA D'OR» DE POESIA 1998 PEL
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tura —com una sístole i una diàstole—
que es van succeint en cicles alteinatius entre un paràmetre i l altre.
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Poralitat en una oscil·lació entre el jo i
vl nosaltres que s’interrelaciona amb
Uns moviments de tancament i d’ober-

Temporalitat i moviment amb dos
eixos de significació que equivaldrien
al jo-tancament (sístole) i al nosaltresobertura (diàstole). Amb un ordre
compassat que porta de manera al
ternativa a l’un i l’altre que, segons la
nostra consideració —i contra d’altres
interpretacions de les etapes del
poeta—, s’ha produït cinc vegades al
llarg de l’itinerari vital de l’escriptor.
Tenint en compte que mai cap etapa
no és unívoca i neta d’altres interferèn
cies, però articulant la interpretació a
partir de les dominants que configuren
cada estadi del cicle, l’evolució d’aquest
itinerari, i segons la pauta que hem
marcat, seguiria l’esquema següent: jotancament/nosaltres-obertura/jotancament/nosaltres-obertura/jo-tancament. Aquesta seria l’estructura de
comportament d’una evolució; les
diferències estan en les raons i els
motius que expliquen les diverses re
currències poètiques de cada etapa i
que donaran lloc a manifestacions
temàtiques diferents. De manera que
sota l’enunciat jo-tancament s’ama
guen tres crisis vitals diferents i sota
l’enunciat nosaltres-obertura dos
compromisos vitals també diferents.
Així, una estructura que aparentment
sembla monolítica —sístole/diàstole—
articula una emergència literària que
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pivota sobre cinc eixos diferents, tot i
que els tres que estan sota la
coordenada del jo-tancament puguin
semblar, en estar vinculats a la vida
interior, més a prop dels eixos que
s’adscriuen al nosaltres-obertura. En
tot cas, els cinc moviments estan molt
lligats per relacions de causa-efecte
que són a la base de les diferents raons
de l’alternança.
Per avançar i concretar direm que
les tres crisis del jo-tancament es
poden enunciar com a crisi metafísica,
crisi per la malaltia i, la darrera —on
ara se situa la producció del poeta—,
la vellesa com a balanç de vida. Men
tre que els dos moviments d’obertura,
vinculats al nosaltres, serien el com
promís social i el compromís nacional.
Així, aquell enunciat d’estructura
interior pren un relleu més esclaridor
si hi afegim la línia dominant que
explica cada moviment. Es el següent:

jo-tancament-crisi metafísica / nosaltres-obertura-compromís social / jotancament-crisi per la malaltia / nosaltres-obertura-compromís nacional i
afirmació vital / jo-tancament-vellesa
com a balanç. Naturalment, aquestes
etapes estan lligades a una bibliografia
concreta. Així, la primera abastaria des
de Porto la tarda recolzada al braç
(1948-1954) fins a El fugitiu (19521957). La segona, des d’E/ poble
(1956-1958) fins a La fàbrica (19701971). La tercera, des de Vint-i-set
poemes en tres temps (1970-1971) fins a
Quadern de vacances (1975). La
quarta, des de Crònica de demà (1976)
fins a Els bells camins (1984-1985). I la
cinquena, la darrera i actual, des de
Temps d’interluni (1986-1988) fins a
Llibre de les solituds (1997).
Resta ara explicar les relacions de
causa-efecte, en què temps personal i
temps històric es lliguen i s’entre

creuen per explicar no solament les
raons i els camins de l’itinerari seguit
pel poeta, sinó també els valors de
negació i d’afírmació que expliquen
les variants de cada línia dominant,
allò que defineix més bé cada etapa.
Es un itinerari apassionant, no sola
ment per a descobrir la coherència
d’aquest procés, sinó també per a co
nèixer millor l’home-poeta que s’es
criu a través dels seus poemes. La cita
queda pendent.♦

Una llengua poètica avançada
per

Miquel Desclot

N

vel·leïtat de recerca o recol·lecció lin
güística, i ha reduït el seu lèxic als
estrictes límits del món quotidià d’un
rodenc que treballa a les oficines
d’una fàbrica del poble («i poso els
mots solemnes en salmorra», escriurà
més tard). Fins i tot ha renunciat ascèticament als jocs lingüístics tan cars
a Jacques Prévert, una de les influèn
cies evidents en la seva poesia de la
segona meitat del decenni. La sintaxi
és diàfana, sense hipèrbatons ni subor
dinacions complexes. El to, discursiu,
tendeix a un col·loquialisme sublimat
(molt més garbellat que no pas a la
prosa, en què sovint apareixen sense
cuinar les dites de «la meva padrina» o
d’«un del meu poble»). Finalment,
l’estil es completa amb una tendència
a evitar la regularitat rítmica, per mitjà
d’un ús cada vegada més decidit de la
polimetria (compareu els poemes
«Certament, teniu deures odiosos»4 i
«Els paletes»,5 que, separats per un
màxim de sis anys, tracten del mateix
tema, el primer en perfectes —i
diàfans i fluents— estramps, i el segon
en versos polimètrics, molt més deixa
tats). El poeta de vint-i-pocs anys,
doncs, era ben conscient del que ne
cessitava i del que feia per aconseguirho, com ho prova l’èxit posterior
d’aquell estil, que li servirà tant per a
una poesia intimista com per a una
poesia objectiva o una poesia de com
bat. I alhora no era menys conscient
de la raresa de la seva opció (encara
l’any 1964, en un poema de celebració
del seu trenta-cinquè aniversari, no es
podia estar de remarcar-ho: «navego /
contra corrent del temps i de les
modes»).
En definitiva, la llengua poètica de
Martí i Pol aspira a ser més un mitjà
que no pas un objectiu, en conso
nància amb el tarannà racionalitzador,
analític i reflexiu de l’autor («en la
poesia no hi ha imaginació. Almenys
en la meva», escriu l’any 1987,6 per
significar que a la seva poesia no hi ha
ficció de cap mena). Tot plegat,
aquesta rigorosa objectivació del
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o he gosat servir-me de l’adjec- «Charmes», que no desdirien en algun
tiu «avantguardista» al titol dels nombrosos reculls de López-Picó;
d’aquest article per evitar mal o el sonet que comença «Venturós qui
entesos innecessaris, tot i que reconec
guarneix en son cor / —molsa i
que n’he tingut la temptació, no pas grèvol— la pau d’un pessebre / i esbaper cap rampell hiperbòlic, sinó per tana la humida palpebra / cor endins a
subratllar un fet que al meu entendre la llum que no mor», que hauria pogut
no ha rebut encara l’atenció que es guanyar amb tot el mèrit la Viola d’Ar
mereix, a saber: que a mitjan anys cin gent en uns Jocs Florals de rancior ho
quanta, quan Miquel Martí i Pol tenia mologada; en canvi, els «Goigs inèdits
vint-i-cinc anys i acabava de deixar en llaor de l’Emili Teixidor», ostensi
enrere els dies d’aprenentatge autodi- blement modelats sobre «Els goigs de
dàctic, la seva llengua poètica s’havia Sant Taló» de Verdaguer, no traeixen
afermat en una opció de despullament cap influència estilística del poeta de
radical només comparable a la lleuge Folgueroles, que no sembla haver estat
rament anterior de Joan Brossa. De tal mai un model temptador per al poeta
manera que, al seu costat, no tan sols del poble del costat.
Però, tanmateix, hem de creure que
les llengües poètiques contemporànies
de Riba, de Foix o d’Espriu, sinó fms i la data de les provatures esmentades
tot la posterior de Ferrater, sonen es- —tan reeixides, d’altra banda— ha de
tentòriament cultistes. El fet que avui ser més a prop de 1948 que no de 1954,
la llengua poètica de Martí i Pol ens perquè en els poemes del primer llibre
sembli tan natural, tan poc artificiosa publicat, Paraules al vent,2 escrits entre
1951 i 1953, els vestigis d’aquella re
tot i que cal no perdre de vista que
la naturalitat d’un estil no s’acon cerca estilística ja són molt residuals. A
segueix sinó amb artifici—, no ens la primera «Nadala» hi surt un «d’a
hauria de fer oblidar que aquesta ma dreça a la Cova» que és un eco evident
teixa llengua poètica era, en el nostre del «d’adreça al mercat» del «Nadal» de
Panorama literari de mitjan anys cin Salvat-Papasseit; així mateix, en tres
poemes diferents hi apareixen uns
quanta, una autèntica raresa.
Un observador desinformat podria «rials» que a un poeta de la vora del Ter
atribuir l’esmentada austeritat lin només li poden venir de la lectura
güística a una limitació imposada pel d’Espriu: «per rials ignorats baixaven
forçat autodidactisme del poeta. Però, lentes / corrues». Tret d’aquests de
de fet, n’hi hauria prou amb una lec talls, només algun possessiu simple i
tura dels pocs poemes salvats de l’èpo- algun «mes» adversatiu, escadussers,
ca de l’aprenentatge,1 escrits entre juntament amb alguna tria lèxica cu
1948 i 1954, per a tirar per terra la riosa, també escadussera, ens recorden
seva frívola conjectura. En aquests molt de tant en tant que el poeta
Poemes —poc més d’una dotzena—, encara no tenia el seu estil prou
1 descobrim el jove poeta exercitant-se sòlidament afermat. En canvi, al llibre
amb indiscutible perícia en un variat següent, Quinze poemes,11 escrit tot just
ventall estilístic, que inclou diversos un any després de l’anterior, al llarg de
1954, ja no hi queda ni aquell lleu
models d’arrel clarament noucentista,
er exemple, els poemes titulats «Co- rastre de vacil·lacions: l’estil del Martí
arets de llum» o «L’amor jugava a i Pol madur hi és perfectament rePerdre s», que no deixen d’evocar un cognoscible.
Aquest estil martipolià ha renunciat
Cert Carner, o encara millor un Mancnt; «Mare, si fos mariner», que a pràcticament a tot tipus de cultisme
estones pot recordar Garcés, a estones (algun «llur» o «àdhuc» que apareixen a
agarra i, algun moment, fins i tot ja El poble, de 1956-58, ja semblen usats
oalvat-Papasseit; els dos primers irònicament), ha bandejat qualsevol
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llenguatge poètic situa Martí i Pol a
l’antípoda exacta del tronc central de
la poesia moderna, que des dels temps
del Simbolisme s’ha caracteritzat per
una consciència tan aguda de la
materialitat de la llengua del poema
que sovint l’ha portada fins al punt
extrem de considerar-la l’única fina
litat de l’acte poètic. Més i tot del que
s’afigurava al començament de la seva
carrera, doncs, la llengua poètica de
Miquel Martí i Pol ha anat a con
tracorrent, tant per opció ètica com
estètica.
En un temps de crisi com el nostre,
en què tan sovint parlem i discutim de
models de llengua, la primerenca
proposta estilística del jove Martí i Pol

ens hauria d’haver cridat més Tatenció. Encara que només fos per
constatar la irrefutable prova del nou
que constitueix l’enorme difusió que
després ha assolit aquesta poesia que
el públic continua trobant altament
comunicable i comunicativa.♦
1. Veieu els poemes publicats sota l'epígraf «Porto la
tarda recolzada al braç», dins el volum El llarg viatgi,
Barcelona, Llibres del Mall, 1976.
2. Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1954. Premi

3.
4.
5.
6.

Óssa Menor 1953.
Mallorca, La font de les tortugues, 1957.
Dins Paraules al vent.
Dins El poble, Mallorca, Daedalus, 1966.
A Obertura Catalana, Barcelona, Empúries, 1988.

Miquel Martí i Pol
O EL PODER DE LA MIRADA
per

Pere Farrés

C

nacional algun cop— al centre de la
seva atenció. Sobre aquesta ha pro
jectat una especial atenció: l’ha obser
vada, l’ha analitzada, ha intentat de
comprendre’n els mecanismes que la
governen, els ha criticat quan ha cal
gut; i ha pres una posició clara davant
dels fenòmens observats. D’alguna
manera, la funció de la poesia de
Martí i Pol en aquest cas ha estat la
d’ajudar a obrir uns altres ulls —els
del lector— a les realitats existents i a
la seva interpretació. El producte de la
seva mirada, passat per la veu poètica,
ha esdevingut gest, ha esdevingut
actitud.
Una mirada íntima

Ha estat també una constant de
l’obra de Martí i Pol el procés d’autoconeixement a què s’ha sotmès des de
sempre, des dels primers poemes de
crisi existencial i religiosa d’aquells
llibres ja llunyans Paraules al vent
(1954) i El fugitiu fins a la interrogació
íntima que contenen els poemes més
recents, com el poema «Cala Mesquida» del Llibre de les solituds. Són
exercicis de mirada introspectiva i es
crutadora dels replecs més íntims d’un
mateix. Hom té la impressió que el
procés d’autoanàlisi que ha dut a ter
me Martí i Pol, girant els ulls cap a
dins de si mateix, ha estat tan pregon i
constant que ha arribat a un punt
crític. La seva necessitat de conèixerse fins a la minuciositat, d’intentar
explicar-se el detall més íntim de la
seva personalitat, com qui diu, acabat
de descobrir, o el seu paper en el món
que li ha tocat de viure, el poden haver
abocat a un cul-de-sac que expliqui,
per exemple, el desencís i el des
concert que traspuen llibres com
Temps d’mterluni (1990) o LJn hivern
plàcid (1994), en els quals no sembla
que hi hagi sortida cap a l’esperança.
Es en aquest context que caldria
reflexionar sobre el titol del darrer
aplec i preguntar-nos per les «solituds»
a què es refereix. El títol té un pre
cedent, Llibre d’absències (1985),
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om altres vegades abans, en el
«Pels ulls conec, i estimo, i crec, i sé,
darrer llibre que ha publicat / i puc sentir i tocar i escriure i créixer
Miquel Martí i Pol, Llibre de les / fins a l’altura màgica del gest, / ara
solituds (1997), hi ha inclòs un que
au el gest se’m menja mitja vida / i en
toretrat, «Autoretrat als seixanta-set cada mot vull que s’hi senti el pes /
anys», que dóna la imatge, física i mo d’aquest cos feixuguíssim que no em
ral, del poeta a l’entrada a la vellesa.
serva. / Pels ulls em reconec i em palpo
Constatat un procés d’una certa de tot / i vaig i vinc per dins l’arquitectura
crepitud física —cap feixuc, espatlles / de mi mateix, en un esforç tenaç / de
encorbades, ventre inflat, cames i percaçar la vida i exhaurir-la.»
mans que «ronsegen i protesten», i una
Els ulls —la mirada— tenen, a més,
veu que «fa vacances permanents»—, una significació antiquíssima en la
el poeta salva, del seu estat físic, la història literària: pels ulls es pot
mirada, la qual exerceix una «funció de penetrar en el cor de l’home; a través
vigilància» i subministra al poeta seu es revela l’ànima; són el camí cap
«detalls insòlits a l’imaginari / que és al món interior, perquè tenen la
qui serva dempeus la baluerna». Els capacitat de girar-se endins d’un
ulls són, doncs, allò que el manté viu mateix, encara que se sigui físicament
si més no, moralment viu— i ex cec. Aquest és també el sentit de la
pectant, esperançat, la qual cosa li per mirada en els versos de Martí i Pol, tot
met de somniar —«esperaré una noia / i que no l’únic.
Haurem de convenir que Martí i
que sé que no vindrà»— i de continuar
cercant i desxifrant, «amb els ulls Pol atribueix a la mirada, amb tota la
seva capacitat d’observació, però més
tancats», l’ignot del seu propi ésser.
Qui conegui personalment Martí i encara, escrutadora, una triple funció,
Pol o qui n’hagi vist fotografies pre social, íntima i poètica: de descoberta
cises del rostre, deu haver retingut se de la realitat circumdant, de conei
gurament l’impacte que produeix la xement de la realitat interior i de ca
seva mirada, amb els ulls sempre pacitat de crear mons imaginaris.
oberts, amb una expressió, a voltes,
riallera, d’altres vegades de sorpresa, o Una mirada social
de murrieria, de sornegueria, d’escepDe la funció que en podem dir
ticisme... La mirada de Miquel Martí i social de la mirada, de la seva capa
°1 és altament comunicativa i còm- citat d’observació i d’anàlisi del món
PÜce eficacíssima de la paraula, a la en què viu el poeta, tota la seva obra
qual, quan cal, supleix. El poeta, que n’és testimoniatge. Des d’aquells
coneix el poder, fins i tot físic, dels llibres que se centraven en el reconei
Seus ulls, s’hi ha referit més d’una xement més realista d’aquest món,
'egada atorgant a la mirada el mateix carregats de crítica cívica i política,
'alor que a la veu i al gest, els dos fins als més recents, que mostren el
components actius essencials, en desconcert davant els fenòmens eco
molts dels seus poemes, que definei- nòmics i polítics dels nostres dies (el
Llibre de les solituds especialment). Des
xen l’home i, sobretot, el poeta.
«més cal recordar el poema «Em d’aquells poemes en què el poeta ens
('|Co'ar° venÇut>>’ de La pell del violi descrivia l’obrer de la seva fàbrica i
M), dels primers anys de la crisi de l’«heroi» del seu poble, fins als que ens
a malaltia, amb un vers final en què el mostren l’espectador escèptic de l’a
«M613 CS VCU mort’ Perd dempeus: ventura «globalitzadora» del món
1 ’reu, un mort amb la mirada viva», d’avui. Aquesta ha estat una de les
rn’^or encara, el poema «Salveu-me característiques de l’obra de Martí i Pol,
^,Lullsh del Quadern de vacances aquella que ha situat els homes —la
(197ò),en què diu:
vida humana, personal i col·lectiva; o

mirada li ha ofert —i que poden derivar-se de les dues menes de mirada
que hem vist: la mirada externa i la
interior— és, inicialment almenys, un
món personal, un món que, per mitjà
de la poesia, ha de ser comunicat i,
doncs, ha de tenir la possibilitat de ser
compartit. Aquest és el repte de la
poesia. No és en va que en un altre
poema del Llibre de les solituds («Mu
ralla») el poeta es desencisi davant del
fet que la seva visió poètica es pugui
escapar a la resta dels humans:
«M’han dit que feia un fred viu, i al
capvespre / he vist travessar el pont un
vell centaure / amb pas calmós i he
plorat de tristesa / quan he observat
que ningú se’l mirava.»

sempre va lligada a l’experiència
personal, íntima, de l’autor», alhora
afirma: «La poesia, per la seva mateixa
naturalesa, és un terreny propici a la
investigació sobre un mateix i a la co
neixença dels altres. En aquest sentit,
parlo tant de la pràctica com de la
lectura de la poesia i parlo sobretot
d’aquell sentiment poètic de les coses
que tant ajuda a mantenir desvetllada
la sensibilitat.» El poeta atorga, doncs,
un doble valor a la poesia, tant en
l’experiència del creador com en la del
lector, un valor íntim i social. Per això
afirma: «Ara i aquí el poeta ha d’as
sumir la responsabilitat social que
comporta el fet de tenir la possibilitat
d’assajar de fixar els instants que viu

està sol. La seva solitud, si de cas, pren
múltiples formes i, en el fons, no
manifesta sinó un tema universal, el
del sentiment d’estranyesa de l’home
davant del món. Quan l’home és capaç
de comprendre i assumir les realitats
que l’envolten no es troba sol; quan
aquestes realitats el depassen, s’impo
sa el sentiment de solitud. Es per a
salvar-se d’aquesta solitud que el llibre
pren el camí de la ironia en referir-se a
les realitats que el poeta no comprèn o
es nega a comprendre?

Aquell centaure només el veia el
poeta. Aquí és on cal tenir en compte
una de les preocupacions que Martí i
Pol ha fet més patents des de fa uns
anys, almenys des Estimada Marta
(1978): la reflexió sobre el fenomen
poètic o, millor, sobre els fenòmens de
mena diversa que s’interfereixen en el
procés de creació poètica. Si, a més
dels poemes que reflexionen sobre la
poesia, coneixíem un text assagístic del
poeta, «Algunes consideracions sobre
experiència i poesia» («Reduccions»,
núm. 34, juny 1987), recentment ha
donat un altre text d’aquesta mena, la
lliçó «La poesia, encara», inaugural de
l’actual curs acadèmic a la Universitat
Autònoma de Barcelona. En bona
mesura, aquest text centra la reflexió
sobre el procés que va del poeta al
lector. Si bé el poeta reconeix, com a
premissa bàsica, que «la pràctica de la
poesia, fins i tot en els casos de més
abstracció o de més aparent futilitat,

—més ben dit, que vivim», o, des
d’una altra perspectiva: «La poesia, per
dir-ho d’alguna manera, és un corrent
subterrani que fecunda el teixit social.»
Estàvem acostumts a reconèixer Martí i
Pol com un dels més destacats poetes
d’aquella poesia dels anys seixanta que
en diguérem «social», o «realista», i així
el vèiem com un «poeta social» —i pot'
ser per a alguns el clixé quedà fixat
així. Ara, però, el poeta convida a
entendre d’una manera més profunda
el sentit social de la poesia, un sentit
que va associat, no a un tipus de
producció poètica, sinó a la mateixa
gènesi de la poesia com a acte de crea
ció que no es pot desvincular d un
acte de comunicació: «La poesia api1'
cada sobre l’experiència exerceix una
funció pacient i amorosa de compren
sió i de transformació. El primer
beneficiat per aquesta funció és e
poeta, evidentment, però com que en
la gènesi de la poesia, i fins i tot

(F O T O : A . G A L E O T E )

redactat arran de la mort de la primera
muller. «Absències», però, ja era un
plural, i el llibre, doncs, no només
s’explicava per l’«absència» —singu
lar— de l’esposa morta. Ja allí aquesta
absència s’havia multiplicat i el poeta
no plorava només l’absència física de
la dona, sinó una de molt més com
plexa, i potser difícilment discernible,
una que esdevenia moltes i que
comprenia totes aquelles coses —re
cords i sentiments, veus i gestos, pre
sències i sensacions...— que, amb la
dona, havien desaparegut. I, entre
aquestes, l’absència de l’amor. Sem
blantment a Llibre de les solituds. Seria
errat no interpretar el títol més que
entenent que el poeta se sent sol, o

Una mirada poètica

En el poema citat al començament,
Martí i Pol atribueix a la mirada la
funció de fornir-li material que li
alimenti i li estimuli «l’imaginari», és a
dir, la capacitat poètica, de fabular. A
l’origen de la seva poesia, doncs, hi
trobaríem també la funció essencial
dels ulls. Això no obstant, el món que
crea el poeta amb les realitats que la

L'univers d'Antònia Vicens

m’atreviria a dir del poeta com a tal
poeta, no hi ha lloc per a l’egoisme, la
mateixa dinàmica de l’acte creador
per Maria Barbal
genera la necessitat de comunicar, com
una mena d’exaltació necessària que
no té res de pedant ni de prepotent.»
Així, el poeta reconeix un lligam
íntim, un corrent, que s’estableix entre
ell i els lectors. A la seva base hi ha el
i hi ha una idea que se m’ha fet hipòcrita de l’educació religiosa d’afet que, en tant que home, el poeta no
present, de manera continuada, quella època, que ella tan bé sap
es distingeix de la resta: és un de tants;
mentre llegia l’obra d’Antònia pintar. A més a més, escric des de joles seves vivències humanes, vitals, no
Vicens és la següent: com és possible
veneta, encara que vaig trigar a con
són tan diferents de les de la resta de
mortals. El que passa —i això és el que que abans de la publicació de Febre alta fegir una novel·la i començo a publicar
el distingeix— és que el poeta «tracta i un conte magistral, «Llençols brodats vint anys més tard que Antònia Vicens.
d’aplicar la sensibilitat poètica a totes damunt l’herba» —dins l’antologia Amb Però, en tot cas, sóc narradora, i com
les coses de la vida, per comprendre- una altra mirada, Escuelalibre, 1998—, ella tinc preferència per aquells perso
les i assajar de transformar-les en que són les meves primeres lectures de natges corrents i de classe popular.
expressió universal, assimilable i la seva obra, havia sentit a parlar tan Són precisament aquests elements, els
compartible». Per això el bon lector de poc de l’autora? Reconec d’entrada la personatges, els que ocupen un paper
poesia «pot descobrir i sovint meva part de culpa en aquesta igno principal en la meva obra i em sembla
descobreix, per mitjà de la lectura, rància. És des de 1985 que em poso al que passa el mateix en la de l’autora. I
nuclis de la seva personalitat íntima dia de les obres i els autors de la encara més punts en comú: com ella,
que pràcticament ignorava o que mai literatura catalana del nostre temps i practico l’economia del llenguatge. És
no havia sabut formular-se amb no abans. Però crec que hi ha un oblit des de la perspectiva que acabo d’a
1 expressivitat amb què un poema, o general, com passa també amb altres puntar, doncs, que he arribat a una
conclusió provisional.
uns versos d’un poema, els hi han autors.
He anat trobant motius, que no
L’univers d’Antònia Vicens em
exposat. Al costat del plaer estètic, no
gens menyspreable per cert, la lectura raons, d’aquest silenci. Per exemple, sembla hereu de Kafka en el sentit
de poesia no solament permet, sinó | els sis anys sense publicar de Vicens, la profund, aquell que indica que, per als
que incita a aprofundir en el propi fallida o la poca difusió d’alguna de les comuns mortals, tot intent de felicitat
coneixement amb una intensitat editorials que tenien les seves obres, és absurd, no té sortida la lluita de
superior a la de qualsevol altre gènere com és el cas de Laia; la insularitat, en l’individu per entendre el món, prin
literari».
el sentit d’autora que no viu en el caliu cipalment a causa de la soledat, ja que
El poeta, des de la finestra del seu barceloní. En resum: tot i els premis les temptatives de comunicació fracas
estudi, mira el pont sobre el riu i hi í que l’obra de Vicens ha rebut, com sen. En l’estil, opino que es decanta
veu passar, amb els ulls de la poesia, també els estudis que li han dedicat, cap a l’expressionisme. Jo l’he associat
un vell centaure, una realitat no per en concret Maria Guasch, Pilar Arnau al corrent pictòric perquè entenc que
ceptible si la mirada es limita a l’a- i Àlex Broch, crec que no és prou co es caracteritza per la concisió, el traç
parença de les coses. Però aquesta no neguda en relació amb la seva vàlua, dels personatges és definit, gruixut, no
es la mirada del poeta: la seva penetra perquè els seus llibres donen testimoni hi ha, com a fons, elements accessoris;
fins a la intimitat de les coses. Al poeta d’un univers personal, coherent en si als arguments de la narrativa d’Antò
li dol que l’altra gent no «vegi» el cen mateix, que, dins d’una literatura, no nia Vicens, ni floritures ni ramifi
taure passar pel pont. I escriu el poe- més aporten els autors realment in cacions distreuen el lector. S’hi palesa
de manera penetrant, encara que so
nta. Aleshores, l’objecte de la mirada teressants.
Que consti que m’he acostat a l’o vint no pas explícita, una denúncia
del poeta es fa perceptible al lector,
que descobreix el vell centaure i, bra de Vicens com a lectora. I entenc social. Les dificultats econòmiques i
doncs, comparteix l’experiència poè la lectura no pas com un acte passiu, de formació personal, en contrast amb
tica. ♦
com més o menys jo intuïa quan els canvis dins l’illa de Mallorca. El fet
encara no escrivia, al contrari. Crec de sentir-se foraster a casa i, alhora,
que el món personal —cronològic, subjecte a un codi social duríssim, pre
cultural, d’experiència vital, de sensi sidit per una moral repressora, immobilitat— és un filtre a través del qual bilitzadora, que aboca a la fugida: a la
llegim, és a dir, percebem el món de beguda, al suïcidi, al somni, a la bo
l’autor. He fet una lectura de l’obra geria. Trobo profundament moral el
d’Antònia Vicens, és clar, des del meu seu art. Em sembla que Josep M.
món particular, que aquí significa Llompart la valorava d’una manera
proximitat parcial. Nascuda en una semblant quan escrivia, l’any 1979, al
ciutat molt petita, envoltada de pròleg de La santa: «No li cal, doncs,
conreus i de muntanya, en la f artifici dels miralls; la visió distorsioimmediata postguerra com l’autora, nada de la realitat aparent és dins la
m’és conegut l’ambient de pobresa seva mateixa percepció, i és en la prò
econòmica i cultural, el paper sovint pia imatge deformada on la novel·lista
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L'OBRA D'ANTÒNIA VICENS ENS ABOCA A UN UNIVERS DE SOLEDAT EN QUÈ LA FELICITAT I LA
COMUNICACIÓ SEMBLEN DEL TOT IMPOSSIBLES.

explora la veritat profunda de les per
sones i de les coses.»
Des de mitjan anys seixanta fins a
finals dels noranta podem seguir el
rastre d’una evolució en l’obra d’Antònia Vicens, encara que pot sobtar a
algú perquè, en el punt de partida, hi
ha una novel·la rodona, 39° a l’ombra
(Moll, 1990), guanyadora del Sant
Jordi el 1967, i en el camí posterior hi
ha novel·les tan notables com La santa
(Laia, 1980), Quilòmetres de tul per a un
petit cadàver (Laia, 1982) i, sobretot,
Gelat de maduixa (València, 1984).
Qui les hagi llegides, trobarà en Febre
alta (Edicions 62, 1998) el mateix
univers, però l’estil s’ha fet essencial.
No queda ni un sol giravolt a l’argu
ment, cada paraula té una funció i, si
es tragués, hi quedaria un buit. Que
ningú no pensi que es tracta d’una
obra descarnada, hi ha adjectius, hi ha
descripció, però sempre en virtut de la
caracterització dels personatges, de
l’ambient o del paisatge; hi són ne
cessaris per a copsar l’argument.
Febre alta es podria llegir com una
novel·la d’intriga, podríem dir que és
la història d’un assassinat. De fet, a les
primeres pàgines se’ns anuncia i fins
hi apareix el lloc del crim. Penso que
l’autora hauria pogut extremar més el
secret de l’ordit i crec que és volun

tàriament que no ho fa. Si jo n’hagués
d’escriure una crítica, mai no hi
posaria que es tracta d’una novel·la
d’intriga, que també ho és: un bonic
trencaclosques que no es completa
totalment fins a la quarta part, quan
cada element se situa al seu lloc i les
línies idèntiques, servides en perspec
tives diferents, se superposen. Hi ha
un mecanisme que funciona perfecta
ment. Què és, doncs, a més a més? Em
sembla que és una novel·la sobre la
complexitat de la vida humana i sobre
la perplexitat dels individus, atuïts per
una pregunta que els segueix pertot:
per què?
Ja he dit abans, i ara ho repeteixo
referit a aquesta novel·la, que en l’estil
d’Antònia Vicens domina la concisió.
L’argument de Febre alta donaria per a
una extensió més gran, però llavors no
tindríem aquell impacte que pro
porciona la precisió del llenguatge,
l’expressió màxima en les compa
racions i les metàfores. L’economia
estricta sovint es concreta en oracions
breus i en contrastos.
Analitzem els personatges: Febre
alta és la història de tres homes i de
tres dones, però no pas de tres pare
lles. Dos dels personatges masculins
són víctimes d’ells mateixos (de la ira,
Xavier; de no acceptar-se tal com és,

Gonçal); les dones (Dèlia, Aiona i Damiana) en principi segueixen la pauta
de les protagonistes de l’autora. Mar
cades per les dificultats dels grans
durant la infantesa, creuen alliberar-se
en la joventut, però ni l’amor ni la re
ligió no els ajuden a encaminar la seva
vida. Al contrari, quan busquen solu
cions per mitjà d’això, entren de ple en
el conflicte vital. Fins aquí fórem en el
mateix sentit de l’obra anterior, fins i
tot tenim el personatge de Roseta,
testimoni solitari del món adult, quasi
mut, com passava amb la Mireia de
Terra seca (Planeta, 1987). Cal dir que
l’autora broda aquests personatges
infantils, transportats com paquets
d’una banda a l’altra, amb mocs o
amb set, pràcticament innominats,
això sí, sempre amb els ulls oberts.
Però no ens enganyem, no són pas
personatges de farciment. Són la baula
que reuneix les cadenes. Es a dir, que
la fugida de l’adult no és tal. No som
al final d’un cercle, sinó que tot just es
torna a iniciar.
Hi insisteixo, així com a la narrativa
precedent a Febre alta l’evolució del
personatge s’atura quan abandona, a
la novel·la que ara veiem continua.
Almenys, en dos dels personatges fe
menins, Aiona i Damiana, s’albira una
continuació. Més enllà del cul-de-sac
hi ha una sortida.
Per acabar, vull recordar novament
paraules que va escriure-li J.M. Llompart al pròleg citat abans. «Li vaig dir
que, si de veres volia esser escriptora,
fes comptes de no haver arribat mai a
cap cim... No calia que li donàs aquest
consell... N’Antònia, amb el seu
realisme..., amb la seva voluntat..., ja
ho sabia ben bé.» Se’m fa evident que
l’autora ha estat fidel a aquesta reco
manació d’humilitat, però m’agrada
repetir-li el que també hi afegí Llompart, «l’amor de la terra, el dolor de la
terra... De les dues passions que han
determinat la vocació d’Antònia Vi
cens ha sabut fer-ne un àmbit de
bellesa i de llum» i, des d’aquesta meva
perspectiva de lectora particular, tam
bé m’agrada assegurar que la seva
obra constitueix, ja ara, un univers
literari d’enorme interès.♦

L'obra recent de Jordi Coca
per Joan

a llarga i diversa perspectiva
que ofereix al crític l’obra de
A ^Jordi Coca s’actualitza ara amb
la publicació triple d’un recull de poe
sia —el segon, si no m’erro—, d’una
peça de teatre breu i d’una novel·la
d’extensió normal. Si tenim present
que d’ençà de l’elaboració de la pri
mera obra publicada, la novel·la Els
Lluïsos (titulada en la versió definitiva
Un d’aquells estius), han passat, fet i fet,
trenta anys, potser encara més que
d’actualització hem de parlar de con
solidació, de punt d’arribada i tot, de
la seva producció diversa i àdhuc, fins
a un cert punt, desconcertant. Cal dir
de seguida que no es tracta d’una di
versitat atreta per les modes i per les
tendències, sinó més aviat, tot fent-hi
el ronsa, del gust de l’escriptor d’anar
a la seva i d’actuar al contracop; però,
en primer lloc, amb ell mateix, i és
possible que alguna vegada alguna
°bra publicada o inèdita n’hagi estat
víctima. Però, en conjunt, amb parènte
sis d’allunyament i períodes de reflexió,
malgrat les giragonses experimentals i
1 atracció sempre present de dotar
d un valor social la creació literària, hi
ha una síntesi positiva del conjunt que
passa per la solució del treball per
sonal, de l’adquisició d’una veu i d’un
estil.
Ja sabem que per a certs escriptors,
hns i tot grans escriptors, cada obra és
«un pur començar», per a dir-ho amb
un vers de Carles Riba aplicat a Déu.
-a creació literària i artística és també
a creació d’un món. Però des de
abisme, des de la incertesa absoluta
c e partir gairebé de zero. Una certa
Professionalitat, adquirida amb el
treball, fa possible, sense pèrdua,
aquell tornar a néixer del salt en el
uit, mentre treballi sempre de nou en
nou. Jordi Coca, que ha mantingut
fiue ser professional és treballar «amb
tota la força possible i, alhora, saber
mantenir la distància crítica suficient»,
Presenta més aviat una trajectòria
Pròpia d’un entremig: dels escriptors
fiue viuen en el que jo anomenaria la
1?5ertesa de la continuïtat, però que
1 instal·len i aconsegueixen una
accePtable estabilitat. Al cap i a la fi,
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així és com es va amb bicicleta. Més
que altres, aquests escriptors, més que
saber on van, miren de saber, un dia o
altre, d’on vénen. Potser és així com
Jordi Coca, sobre el qual Alex Broch
parlà de «tradició renovadora», tornà
un bon dia cap a la seva primera obra
publicada, la revisà, la «netejà», la decensurà i li canvià el nom: Un d’aquells
estius.
D’aquella primera novel·la a la més
recent, De nit, sota les estrelles, només hi
ha un pas. Són a tocar, una de l’altra,
en l’ambició o, si es vol, en el propòsit,
que és innovar. En bona part, aquest
designi actua com la força deter
minant de l’obra major de creació
literària de Jordi Coca (ultra l’esmentada primera novel·la, Un d’aquells
estius, La japonesa, Paisatges de Hopper,
Mal de lluna i De nit, sota les estrelles).
La innovació en Els Lluïsos era doble:
profunda i lliure, com vaig dir en una
nota que li vaig dedicar en aquesta
mateixa revista, fa prop de vint-i-set
anys. Però ja se sap que l’escriptor que
de totes passades innova, per una cri
da interior que li ho fa intentar (la
innovació sincera, doncs), o bé per una
pruïja d’estar al dia, de modernitzar,
actitud ben legítima, o bé encara per
espatarrar (i aquest al cul del sac
trobarà les engrunes), és un escriptor
que trenca la seva pròpia tradició, que
es fa independent d’ell mateix, és a
dir, de la seva trajectòria.
Però si la novel·la catalana a l’època
de formació i dels inicis de Jordi Coca
com a escriptor passava per la incorpo
ració amb experiències pròpies tardanes
(retardament afavorit per vint-i-cinc
anys de prohibició de traduccions al
català, de la censura, de l’aïllament,
etc.) de la lliçó dels grans renovadors
del segle XX, com deia jo mateix en la
crònica esmentada (sobre Pedrolo,
Coca, Moix i altres), avui, mentre
s’escola el segle, amb ideologies o sen
se, ha tornat per a l’escriptor madur,
Jordi Coca, la crida dels clàssics. Però
dels clàssics més clàssics de tots.
Heus-ne ací la llista, facilitada per la
«Nota de l’autor» que encapçala l’edició de la novel·la De nit, sota les estrelles'.
Aristòfanes, Èsquil, Sòfocles, Eurí-

pides, Heròdot, Hipòcrates,Tucídides,
Xenofont, Plató, Lísies i Plutarc. Vells
coneguts que sempre en tenen una per
dir. Gràcies al suposadament esquifit,
mesquinament classista, execrable
programa cultural nacional del nou
centisme, ens la poden dir en un català
respectable (línia Fabra-Riba, ves) i en
edicions solvents, europees, com deia
aquella gent fa setanta-cinc anys.
Potser no podien preveure, però, que
havien de donar joc a un novel·lista
per tirar endavant una novel·la com
aquesta o d’ajudar-hi; ja que era una
gent que creia en l’educació que
forneixen els clàssics, per a aprendre
de pensar i d’escriure. Dels esmentats,
Jordi Coca fa constar que s’ha agafat
sobretot al poeta còmic Aristòfanes, al
qual la novel·la deu molt, com ara la
utilització de diversos episodis i mo
tius procedents de les seves obres per
a poder confegir l’argument. L’autor
fa constar, a més, l’ajut d’una con
siderable bibliografia històrica, biogrà
fica i filosòfica. Em permeto d’afegir
pel meu compte un altre nom que
m’ha semblat que, com un clàssic mo
dern de retorn, podia acompanyar,
amb veu greu, la novel·la. És el Camus
de La pesta, de Calígula, d’El mite de
Sísif, pensament, mite i drama del
poder i de la vida política. A De nit,
sota les estrelles hi ha molt joc per a ferse llegir com una sàtira política.
Punt d’arribada, repeteixo, aquesta
novel·la; si no ho és, es mereixeria de
ser-ho. En tot cas, serà un punt de re
ferència inexcusable en l’anàlisi con
junt de l’obra de Jordi Coca, per més
d’un motiu. Per exemple, per la lec
tura en clau que ofereix sobre les
relacions de poder en la democràcia.
Justament, Jordi Coca no podia haver
pensat, escrit i fet sortir aquesta no
vel·la en altres temps. Ni en els del
nostre país ni en els de la seva vida,
avui els uns i els altres més madurs. La
crueltat pura i dura de l’Atenes del
segle V emmascara, amb realisme, el
mirall d’una conjunció incomparable
de cultura i civilització. Ho sabiem,
però la novel·la es complau a fer-nosho veure per dins, fins a les vísceres.
La novetat és en el punt de mira, el

protagonista, un home del carrer,
«l’uomo qualúnque» que és ascendit
per les conjuntures a personatge i en
surt escaldat, malgrat que ell encara
salva la pell; però no el seu millor
amic, posseït també de fanatisme, com
el que havia portat Sòcrates a la mort;
però era «un fanatisme diferent» —ma
tisa el narrador—, «un fanatisme dolç»,
i afegeix, amb la calculada ambigüitat
que el novel·lista projecta sobre els fets
i els éssers de la seva novel·la, que més
que història i que documentació (que
n’hi ha i molta, però no hi surt) és
faula, ironia i fins i tot poesia.
De fet, com més intemporal se’ns
presenta una obra d’aquesta mena,
més fa pujar la mosca al nas, a qual
sevol nas polític ben actual. Entre la
gestió cultural i el seu entorn polític,
més o menys bellugadís, Jordi Coca
sap prou bé de què va. El teatre, al
qual ha demostrat afecte amb dedi
cació (recordem la monografia L’A
grupació Dramàtica de Barcelona. Intent
de teatre nacional, els seus anys de
treball docent i de directiu tècnic a
l’Institut del Teatre, els seus estudis

d’art dramàtic i de gestió cultural,
etc.), el porta, a la fi, a la publicació de
Platja negra, títol simbolista (recordem
la seva versió d’obres de Maeterlinck)
extret de Sòfocles per a un duo, en
acte únic, estretament realista d’una
parella madura i desenganyada que
discuteixen perquè la dona vol treure
els drapets al sol als dirigents del partit
polític al qual tots dos pertanyen i
l’home ho vol evitar. L’acció, a l’escena d’un teatre o d’una sala d’actes,
amb aparicions d’un tramoia i tot, és
al mateix lloc on hi ha d’haver la reu
nió política; unitat i simplicitat que fan
contrast amb el dualisme: l’home
anteposa el Partit a les persones,
mentre que la dona ho veu al revés, és
a dir, del dret, i clou el diàleg impos
sible dient: «Al capdavall només hau
rien de comptar les persones.» Alguna
cosa, no sé quina, de Platja negra, en
acabar de llegir-la, m’ha fet que pen
sés en Ettore Scola. Si només compta
ven les persones, de la política a què es
refereix aquesta peça, dic jo, només en
restaria el tramoia.
Però potser és justament des d’uns

ulls de dona —per a dir-ho amb Pedrolo— com pot veure’s certa pràctica
política, per a exorcitzar-la amb una
veritat clara com l’aigua. Aquest teatre
és paraula i aquesta paraula darrera
val per tota la peça. Sensible a la
dissort del món («Llegeixo als diaris la
dissort del món», és un vers de Terres
grogues, el segon recull de poemes pro
pis publicats), Jordi Coca, que en unes
èpoques el va recórrer força i en
d’altres n’ha posat en relleu singular
referències culturals (la pintura de
Hopper, la poesia de Matsuo Basho),
titula Nènia, un cant romà de mort
sense esperança, la tercera i darrera
part de Terres grogues, un llibre de
contemplatiu amb una gran confiança
en les paraules —maragalliana, di
ríem, malgrat que Maragall fos un vi
sionari esperançat. Hi retreu, en
aquesta tercera part, el darrer conviu
re amb el pare, o bé el cos del poeta
Celan que sura al Sena, o morts innominats de guerres inútils; per a
acabar admet que l’envaeix el desà
nim, però «això sí / Dolçament». En
altres moments del llibre també s’hi

L’escoltisme a Mallorca

(1907-1995)
H
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MATEU CERDÀ
Primera síntesi general de la història de l’escoltisme a Mallorca.
L’autor ha anat investigant i recollint les dades de l’escoltisme
mallorquí, a partir dels arxius públics i privats i per mitjà
d’entrevistes amb molts dels protagonistes directes d’aquesta
història.
Hi són tractades, amb tot detall, les relacions entre l’escoltisme
mallorquí i el de Catalunya.

JORDI COCA POT SITUAR-SE ENTRE AQUELLS ESCRIPTORS QUE, MÉS QUE SABER ON VAN, MIREN DE SABER D'ON VÉNEN.

evoquen moments d’amor i impres
sions netes, clares, de llocs llunyans.
La part del mig, Coves i pous, és la més
epigramàtica i els poemes, en gran
Paït d’un, dos o tres versos, són l’e
nunciat d’un poema que és el poema.
1 poeta —es tracta d’un poeta— de
clara necessària la quietud i necessaris
e s mots, i demana per a ell, que d’ell
no es digui res, «en un silenci sense
rancúnies». De tota manera, desoeint, calia dir alguna cosa d’aquest
tractament de la poesia, d’aquest elogi
e la paraula. I és clar que se’n pot dir
molt més.
Com també de la novel·la. Primer
e tot, ja és un bon senyal que el
novel·lista sigui alhora poeta, malgrat
pUe tota una tradició de teòrics de
ortodòxia de la novel·la (arrelada al
seg e XIX) desconfiï de la poesia.
Quest prejudici cau sol fent un repàs
e a gran novel·lística del segle. I de la
novel·la catalana dels darrers cinquana anys; o sigui, que avui cal desconfiar
Un tipus de novel·la del qual és
a sent la poesia. De mt, sota les estrelles
es una novel·la extensa, un detall que,

a les bones novel·les que aspiren a
grans, els prova; és una novel·la pre
meditada, que porta a coll el més ric
fardell de la cultura d’occident, i ben
bé que se li nota. És, en fi, una novel·la
densa, insistent, inquietant, d’un pes
simisme clàssic, és a dir, operatiu, que
entre els déus i els homes, la mort i el
goig intens de viure, s’abraça a la
memòria i en dóna fe. «En realitat
només sóc la meva memòria», reco
neix el protagonista-narrador (pàg.
71), i afegeix: «Només sóc el que he
estat, les coses que he vist, les coses
que he après, les coses que m’han dit.»
Amb aquestes paraules, dites com de
passada, un de tants parèntesis del seu
monòleg narratiu, el protagonista as
sumeix la responsabilitat de la novel·la.
Totes les estones, sobretot durant les
nits d’insomni, es fa escoltar d’un es
clau (sovint sota les estrelles), llevat
d’alguns moments en què parla amb
ell mateix. És vell, s’ha quedat sol i el
rosega un càncer. Només té un in
terlocutor, sense vida pròpia, un mirall
opac, una companyia silenciosa del
seu dolor.

La novel·la està construïda amb un
mestratge consolidat, però amb el
punt d’acidesa que fa falta perquè
l’allunyi del retrat històric, supeditat a
la documentació. L’autor, fugint-ne,
inclou fins i tot alguns anacronismes
(al·lusions al cinema, a la fotografia;
per l’estil dels de Primera història d’Esther, de VAntígona d’Anouilh), però no
calia. Tant a la primera meitat, «La
guerra», com a la segona, «L’Infern», la
novel·la, entre la fantasia i la realitat,
hauria de reconciliar amb el gènere els
qui, de més de quaranta anys, se’l
miren amb escepticisme i obrir els ulls
als més joves sobre el rendiment nar
ratiu d’un treball ben fet i sentit, és a
dir, amb un català enèrgic, sec i ex
pressiu i amb una emoció continguda,
entre la sàtira i l’elegia. Un do de pit
en l’obra de Jordi Coca.>

En el centenari del naixement
de Josep Viladomat
per Joan-Francesc

Ainaud

n 23 de març d’ara fa cent anys Establert a Andorra, no havia de repren
naixia a la vila de Manlleu en dre la participació en el món artístic
Josep Viladomat i Massanas, barceloní fins l’any 1951, i treballà lla
darrer fill del matrimoni format per vors
Pere entre Barcelona i Andorra fins que
Viladomat, fuster i barber natural de els darrers anys de la seva vida va
Vic, i Ramona Massanas, natural de Sal- decidir fixar la residència al costat de la
des, que ja tenien dos fills
(Joan —futur cupletista de
renom— i Pere) i una filla
(Carme).
L’any 1909, la família Vi
ladomat, fugint del conflicte
laboral que havia esclatat a
Manlleu, va traslladar-se a Ba
dalona i, dos anys més tard,
a Barcelona, on Viladomat
es formà com a escultor al
costat d’Eusebi Arnau, Ra
fael Atché, Pau Carbonell i
Joan Borrell i Nicolau, que
considerà el veritable mestre
i «gràcies al qual —en pa
raules de Joan Ainaud de
Lasarte— Viladomat seria
redimit de l’anonimat de
l’artesania».També col·labo
rà amb l’empresa d’Oscar
Lena —el seu futur sogre—
d’emmotllats i reproduc
cions artístiques. D’altra
banda, l’assistència a les
classes nocturnes de Fran
cesc Labarta a l’Escola
Municipal d’Arts i Oficis i
Belles Arts del Districte V el
posà en contacte amb Joan
Serra i Joan Cortès —amb
els quals havia de compartir
taller— i també amb Alfred
Sisquella, Apel·les Fenosa i
Josep Granyer.
Començà llavors una car
rera curulla de guardons i
reconeixements, que culminà els anys família a Escaldes-Engordany, on morí
trenta: amb motiu de la selecció de el 2 de juny de 1989.
Flama (la República} per al monument a
Pi i Margall, la revista «Mirador» va Sense pretensions
organitzar-li un sopar d’homenatge i el
Escultor sense pretensions, en un
seu director, Just Cabot, escrivia el 1935
enregistrament inèdit resumia la seva
que els pintors Serra i Sisquella i carrera en els termes següents: «Vaig
l’escultor Viladomat eren «els tres joves començar picant pedra i acabo fent
valors més alts de la nostra època».
escultura que no crec que estigui bé, pe
La guerra d’Espanya el forçà a l’exili.
rò m’hi guanyo la vida, que ja és molt.»

U

El crític Joan Cortès i Vidal també
va referir-se així a l’obra de Viladomat:
«... la producció d’un escultor que en
encarar-se amb la matèria que ha de
treballar no es proposa cap transcendentalíssim problema per capgirar
les bases de l’estètica m
per enlluernar i espaterrar
la humanitat, sinó el molt
més difícil de resoldre i
molt més perillós i com
promès: el de fer escul
tura.
»I amb aquesta única
fita proposada al seu de
sig, eixamorat de tradició,
les ensenyances de la qual
s’ha assimilat quasi di
ríem fisiològicament, '
amb l’alta aspiració de
produir, només, un art
completament normal, es
com treballa aquest es
cultor, fugint del fàcil èxit
que podria donar-li entre
els badocs sensaciona
listes afamats de MO
DERNITAT el cultiu d’un
o altre snobisme amb
pretensions de transcen
dental, i sempre tan lluny
de tota abstracció u1'
tel·lectualista i de preo
cupacions alienes a l’ofiO'
Un dia o altre hem
procurar restablir en tota
la seva dignitat la valoí
d’aquesta paraula.»
Els Evolucionistes

Lluny, però, de ser un
artista sense inquietuds,
el 1917, amb els seus
amics Antoni Canadell, Joan Cortes,
C. Elias, Ernest Enguiu, Joan Serra,
Alfred Sisquella i Eduard Verguez va
crear el grup dels Evolucionistes ter
me manllevat del manifest de Joaqu111Torres-Garcia «Art-Evolució», publR
aquell any a la revista «Un enemic
poble»—, que va presentar la primer‘'
exposició del 9 al 24 de març de 19 1
a les Galeries Dalmau de Barcelona

Tanmateix, Viladomat i els seus amics
no pretenien esdevenir «avantguarda»:
«Ens va semblar aquesta denominació
—declarava Josep Viladomat— una
porta oberta per a tots els camins que
pensàvem que s’imposarien a través
dels anys. Una denominació que, a
més de resultar eufònica i de no com
prometre a res, podia servir tant el
1917 com deu, vint, trenta o quaranta
anys després.»
Amb enginyosa ironia, Feliu Elias va
escriure que el grup fundat per Vila
domat, Sisquella i Serra, i conegut a la
Rambla com «la colla del barret», «fou
un cenacle de ferms teoritzadors. Diu
Viladomat que discutien i filosofaven
més que no treballaven».
Eclecticisme

Escultor eclèctic de sòlida formació
acadèmica, Viladomat considerava que
la seva trajectòria estilística començava
«amb el barroc» i acabava «amb el rea
lisme».
Les talles barroques dels altars de la
seva vila de Manlleu van suposar el pri
mer contacte de Viladomat amb el món
de l’escultura, i el barroquisme —es
pecialment en el tractament dels
drapejats de les figures— esdevingué
un tret constant de seva obra. La
Maternitat de 1923, que fou premiada
i adquirida per l’Ajuntament de Bar
celona i col·locada al capdamunt de
1 escala de marbre negre que arrenca
de l’antiga escrivania, palesa —com
Viladomat mateix reivindicava— una
clara influència de l’al·legoria de la CaHtat de Pere Costa situada a la façana
de 1 església de l’Hospital de la Santa
Creu. Però també tenen un regust
arroquitzant els drapejats d’obres
molt més tardanes, com la Maiilletienca
del monument a l’industrial J. Serra
0964) i la Puntaire (1972).
Després d’una trajectòria d’aprencnt, que tingué una de les fites es
cultòriques en la sèrie de balls de
ortola València, de regust simbolista,
Josep Viladomat es va donar a conèixer
a Saló dels Evolucionistes amb 7ors
■^iieni i Dansarina, obres en què Joan
ortès ja trobava reflectida la fluctuació de l’esperit de l’escultor en dues
m uències, «la gràcia i la fortalesa»,
J’c't a ell igualment abellidores»: les
reminiscències maillolesques» del tors
Pa esaven l’aspiració del jove artista
envers una solidesa conceptual» i la
admiració per una obra «completa
"\ent, carregada d’essències clàssiflties», qUe contrastava amb el tracta-
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ment de la dansarina, «petita estàtua de
contorns arrodonits, de vestimenta
abundosa i flotant i de graciosa movimentació», «de qualitats menys pro
fundes, si es vol, però amarada de
tradició autòctona».
A finals dels anys vint, la influència
clàssica esdevingué preponderant en la
seva obra. Un bon exemple el trobem
en el Sant Francesc (1927) de Mont
serrat, inspirat en l’Auriga de Delfos.
Es per això que, el 1928, Feliu Elias
escrivia: «En l’art de Viladomat
s’uneixen la perfecció i la gràcia; tot és
elegant, òptim, jove en l’escultura d’a
quest tan jove artista. Es el més elegant
i fi dels nostres escultors. S’acosta més
a Donatello, Verrocchio, Agostino di
Duccio i altres semblants prerenaixentistes florentins que no pas Praxi-

tel·les. Sap estilitzar ingènuament,
sense afectació ni prejudicis, sense
imitar les modernes estilitzacions, sen
se exagerar: Viladomat estilitza per a
perdurar. Si aquest artista no fos dotat
de la millor salut moral i física, diríem
que la gràcia i distinció de la seva es
cultura delaten un xic de morbositat o
deliqüescència; però en realitat aquella
gràcia tan picant és més aviat un dels
molts caires d’aquest esperit que sem
pre serà l’esperit de joventut.»
Noucentisme

Alexandre Cirici considerava Josep
Viladomat i els seus tres companys de
generació (Apel·les Fenosa, Josep
Granyer i Joan Rebull) adscrits al mo
viment noucentista. Precisament el
seu Nu femení (1934) de bronze

conservat al Museu d’Art Modern del
MNAC fou exposat a la mostra «E*
Noucentisme, un projecte de moder
nitat» dins l’àmbit «Mediterrània 1
tradició. El model clàssic», en conside
rar-se que, malgrat l’allunyament de
model clàs-sic que es produeix en b
plàstica noucentista al llindar de 1920,
«Clarà, Sunyer, Casanovas i la gene'
ració d’artistes més joves van mantenir
fins ben avançada la dècada de 191’
les línies que van permetre la perllon
gació d’aquest moviment». Tatnbe
correspondria a aquesta vessant meS
clàssica la República (1932) del r°^
nument a Pi i Margall, que, Pr’va ,£
del seu pedestal original (l’obelisc
la cruïlla passeig de Gràcia i Diagoo3 ’
que coronava), fou covardament nb
tal·lada a la plaça Llucmajor despr

d’uns anys de nomadisme vergonyós.
Tanmateix, Cirici també reconeixia
que l’obra de Viladomat se separava
del Noucentisme «Pel decorativisme,
de vegades àdhuc barroquitzant, i per
la complaença en realismes anec
dòtics», i qualificava la trajectòria de
l’artista com «un desencantament cap
a l’anècdota i l’expressivitat».
Realisme

Els anys de la postguerra marquen,
precisament, el triomf del realisme
com a culminació de l’allunyament de
la idealització clàssica. Francesc Fontbona qualifica aquest darrer estil
d’«anecdotisme virtuosístic moder
nitzat». El 1954 Viladomat mateix
declarava: «En algunes obres de la
meva joventut és visible una preo
cupació per l’arabesc en detriment de
la realitat. En canvi, avui crec que la
missió de l’artista és plasmar en la tela
o en el fang la còpia de les coses, tan
fidelment com sigui possible.» Tan
mateix, també matisava que l’artista
autèntic era el que sabia copsar V ànima
de les coses, a diferència dels dolents,
que es limiten a copiar els accidents.
Admirador d’Aristides Maillol i de
Manolo Hugué, Viladomat concebia
l’escultura com «un volum on cal posar
un braç al seu lloc i el cap damunt les
espatlles. On no hi ha cap, ni braços, és
només un volum inexplicable. Aquest
volum, quan l’escultura és bona, és a
dins i no es veu. [...] No crec en res
que no figuri res». Es per això que,
sempre que podia, treballava a partir
d’un model del natural, tant en les re
presentacions humanes com en les
d’animals; només així creia possible
copsar-ne la veritable expressió. I, cer
tament, són les obres fetes d’aquesta
manera les millors de l’artista.
Quant a la temàtica, el nu femení, la
imatgeria religiosa i els retrats (princi
palment de bust o de cap) conformen
el gruix de la seva obra, que també
inclou personatges i vivències de la
guerra d’Espanya, escenes costumistes
(especialment d’ambientació andorra
na), figures i grups al·legòrics, temes
esportius (especialment relacionats amb
el futbol) i animals. El bronze, la terra
cuita i la pedra, però també la fusta, fo
ren els materials que Viladomat emprà
en les seves obres.
Allunyat de les avantguardes artís
tiques, que en principi rebutjava tot i
ser —com Manolo— admirador decla
rat de Picasso, quan se li plantejava la
crisi del realisme es limitava a respon-
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dre: «Val més anar sol que mal acom
panyat.»
Avui, els visitants del Museu Vila
domat —creat el 1986 per iniciativa
del seu fill Francesc— i tots els qui en
els espais públics —sobretot d’Andorra i de Barcelona, però també de
Lleida, Manlleu, Montserrat, Reus,

Sant Joan de les Abadesses, Sitges,
Tarragona, Mallorca, Menorca, Caprese (Itàlia), St. Augustine (EUA), Tampico (Mèxic) i d’altres poblacions—
gaudeixen de la seva obra, acom
panyen la memòria de l’escultor en un
centenari que ara comença i que hau
ria de tenir el ressò que mereix.♦
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Jordi Barris Duran

La masia Miravall

PUBLICACIONS IX L'ABADIA DL MONTSERRAT

Jordi Barris Duran
L'estudi sobre La masia Miravall
ens apropa al coneixement de la
vida quotidiana de la Catalunya
rural de les darreries del vuit-cents,
període massa vegades centrat
només en la industrialització de les
grans ciutats. El paper social de la
dona, els tipus de contracte laboral,
els pagaments, els impostos,
l'organització, el llenguatge, els
trobem tractats en aquest estudi.
Premi Valeri Serra i Boldú 1998.
Darrers títols df. la col·lecció:

M. Barceló Crespí i Gabriel Ensenyat Pujol,
Ferrando Valentí i la seva família.
Damià Ferrà-Ponç, Escrits sobre Llorenç
Villalonga.
Joan Miralles i Monserrat,
Història i cultura popular.
Antoni Nadal,
Teatre modern a Mallorca.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

ecordo que a la portada del pri- Lepant, Alí-Bei i Padilla. Això és, al
mero número del diari «Avui» costat mateix del TNC. Un veí il·lus
s’incloïa un acudit d’en Cesc. tre.
Atenent a la diada en què sortia No
el hi ha dubte que pel que fa a
diari (el 23 d’abril de 1976), s’hi veia transports la situació és immillorable, i
un nen agafat de la mà del seu pare. els qui hi vinguin de fora de Barcelona
Duien un llibre i una rosa i, atès que en tenen la sortida —o l’entrada— a
també ja tenien el diari en català, el tocar. El problema és que la zona no
petit s’adreçava al seu progenitor i li és, urbanísticament, un model exem
preguntava: «Així, ara només ens falta plar. Com de costum, s’ha preferit edi
l’Estatut?» Més tard, i quan un re ficar abans d’urbanitzar, de manera
cordat 11 de setembre de 1997 Josep que complexos propers com els arxius
Maria Flotats inaugurava el Teatre Na de la Corona d’Aragó i de l’Institut del
cional de Catalunya (amb els «quatre Teatre (al carrer dels Almogàvers) o el
gats baladrers» inclosos), molts ens vam mateix Teatre Nacional s’erigeixen
preguntar: «Així, ara només ens falta com a monstres d’arquitectura alumínica enmig de paratges desolats,
l’Auditori?»
Ara, aquell projecte negligit durant solars poblats per preservatius fümedècades —les ruïnes de l’inacabat jants, xeringues esquerdades i bardisses
auditori Manén del carrer de Balmes esgrogueïdes, cases velles sospitoses de
en són una bona prova— ha arribat a patir aluminosi i tristes vies ràpides per
bon port; mai millor dit: diuen que la a ús exlusiu del trànsit rodat.
Una capital amb pretensions de
llargària de l’edifici —220 metres—
equival a les mides de l’eslora del «Ti centralisme cultural com és Barcelona
tànic». (En tot cas, esperem que la vida hauria de considerar primer de tot
de L’Auditori sigui una mica més llar l’urbanisme humà, amb la consegüent
ga i fructífera que 1 del desgraciat rehabilitació d’habitatges, l’aprofita'
ment dels solars com a espais verds i la
transatlàntic.)
Finalment, doncs, a mitjan del pre implantació d’escoles i instituts d’en
sent mes de març Barcelona inaugu senyança públics. I després ja farem
rarà amb orgull la seva segona sala de auditoris i teatres. En tot cas, un dels
concerts, tot i que el Palau de la comunicats de premsa enviats l’any
Música Catalana quedarà en un ine 1998 prometia que l’àrea ocupada per
vitable segon pla pel que fa a cabuda i L’Auditori és «una zona d’expansió ur
instal·lacions, a l’espera d’una nova bana i comercial que es configura com
ampliació que sembla imminent. Amb un dels punts de centralitat de la Bar
tot, sempre hi haurà preguntes a l’aire: celona del segle XXI». Caldrà esperar,
el dia de la inauguració de L’Auditori doncs, el segle XXI.
(per què tendim a magnificar els
articles definits posant-hi majúscula?) Un edifici pensat per a la música
L’Auditori ha estat un projecte
a molts ens percudirà una nova qües
tió: «Així, ara només ens falta el Li pensat per a aglutinar la música des de
diferents àmbits: sales de concerts, seu
ceu?»
de l’Orquestra Simfònica de Barcelona
Un nou espai cultural per a la ciutat i Nacional de Catalunya, sales de com
ferències i exposicions, Museu de
de Barcelona
L’Auditori se situa en aquesta en Música (que actualment és a la Dia
telèquia urbanística anomenada plaça gonal) i Conservatori Superior (encara
de les Arts, concretament a l’illa si al carrer del Bruc). D’aquests àmb*ts’
tuada entre els carrers de Ribes, els dos primers seran una realitat plena
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a partir d’aquest mes, i la imponent
arquitectura externa de l’edifici així
permet veure-ho.
El responsable de l’obra és l’arquitecte navarrès Rafael Moneo, que ha
bastit un edifici
amb una super
fície total de
42.500 metres
quadrats. El seu
treball ha estat
coordinat amb el
del físic Higini
Arau, que després
d’un minuciós es
tudi acústic per
mitjà d’un nou
mètode per al
càlcul de la reverberació ha fet
el disseny acústic
de les sales de
concert. Aques
tes permetran
acollir un total
de 3.307 espec
tadors repartits
d’acord amb la
capacitats de ca
dascuna de les
tres sales projec
tades.
La primera, a
Punt per a la
inauguració, té
una capacitat de
2.307 especta
dors i un escenari
de tres-cents metres
quadrats,
amb la qual cosa
resultarà una de
les sales de con
certs més modernes i millors equipades
d Europa, fins que algú més llest i
sense afanys megalòmans ens passi al
avant. En tot cas, les condicions acústi
ques (amb un temps de reverberació de
>03”) fan de la sala un espai òptim per
d la música simfònica. Pensada i dis
senyada en forma de «capsa de sabates»,
esta distribuïda en una platea en penent, dos amfiteatres i dos pisos de
°tges laterals, amb una visibilitat perecta de l’escenari des de qualsevol buf3?' El fet que l’OBC tingui la seu esa le a L’Auditori li permetrà treballar
amb comoditat i flexibilitat, sense les
pocions i els condicionants del Palau
ee a Música Catalana. L’Auditori, per
ant, serà la prova de foc que possibiliti
a nostra orquestra situar-se al nivell
flue mereix en condicions immillorables.

D’altra banda, la segona sala (en
procés de construcció) tindrà una
cabuda per a set-cents espectadors i
permetrà de fer-hi concerts de cambra,
quelcom indispensable per a for

macions reduïdes, recitals de lied o fins
i tot formacions corals. Aquest és
també un deute pendent del Palau de
la Música, i que sembla que es té en
compte als projectes d’ampliació.
La tercera sala, amb capacitat per a trescentes persones i pràcticament a punt per
a ser utilitzada, està pensada per a con
certs de caràcter especial i tambe
d’assaigs.
Valors afegits

Les sales de L’Auditori s han pensat
també en virtut de les eres digitals i
multimèdia que ens arriben inexora
blement i amb passes fermes i decidi
des. Per això disposaran de modernes
instal·lacions de megafonia (amb una
potència de 50.000 W de so) i d’illuminació (amb 50.000 W de llum) i

cabines d’enregistrament i d’edició de
materials sonors i audiovisuals. A més,
els artistes podran assajar còmoda
ment en tretze sales d’estudi condicio
nades acústicament per a un màxim de
quatre persones,
i quatre sales més
amb cabuda fins
a dotze persones.
A banda dels
elements pròpia
ment musicals,
L’Auditori pre
tén ser un espai
de lleure per a
tot aquell qui hi
faci cap. Per això
disposarà d’un
ampli foyer, un
restaurant i la
inevitable botiga
amb articles mu
sicals (discos, lli
bres, opuscles,
programes de mà
endarrerits) o paramusicals (llapis
amb pentagrames
impresos, llibretes
i blocs amb autò
grafs de Beethoven i de Mozart,
gomes d’esborrar
amb la cara de
Wagner i tants ar
tefactes com la
malèvola imagina
ció dels dissenyadors ho permeti,
sempre que hi ha
gi guanys entre
mig).
Tot plegat ens
haurà costat set mil milions de pessetes
(uns vuit-cents més dels previstos ini
cialment). Cal esperar que la despesa
haurà valgut la pena.4

A PUNTADES DE VEU

Alguns discos atípics
per

Miquel Pujadó

l dia 30 de juliol de 1977, Pau paradrap (no fos cas que ens haguéssim
Riba, vestit amb una capa tallat durant el procés d’obertura), uns
guarnida amb plomes de gallina retalls de premsa de l’endemà del Ca
i cofat amb una impressionant perruca
net Roc, on se’ns informa del
lila, va pujar a l’escenari del Canet maremàgnum que va provocar en Pau,
Roc. Al darrere, els tres músics del unes cartolines rodones amb infor
grup Perucho’s. Els assistents a l’acte macions diverses, el text del poema i
volien escoltar en directe les cançons uns textos de Víctor Nubla i de Julià
del seu darrer àlbum, Licors. Però el Guillamon i, last but not least, el CD
que van rebre no s’ho esperaven pas: que recull, molt ben enregistrada,
un poema de més de mitja hora, re aquella actuació memorable —amb els
citat amb histrionisme creixent sobre xiulets i els crits de «Fora! Fora!» del
un fons de free-jazz, la història d’un respectable ben audibles. Astarot Uniamant mític que acaba aparellant-se versdherba' us podrà entusiasmar o
amb la Mort. Pau Riba, un cop més, repel·lir, però dubto que la seva au
va aconseguir desconcertar (i, tot s’ha dició us deixi indiferents.
de dir, irritar) una bona part del pú
Jackson Browne és un cantant ame
blic. Més de vint anys després, ha ricà d’un cert interès literari, autor de
arribat a les botigues una misteriosa temes de culte, com «Take it easy» o
llauna rodona. Un cop l’obrim, amb «Cocaine». Fa uns mesos, va decidir
l’obrellaunes corresponent, no hi tro quedar-se a viure al barri de Gràcia, i
barem pas tonyina, sinó una mica d’es —no se sap ben bé per què, potser per
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l’habitual agraïment dels colonitzats
davant dels gestos dels amos— diversos
intèrprets de l’Estat espanyol han
enregistrat versions de temes seus en
un disc col·lectiu, luxosament editat
en format de llibre per Columna. Càntame mis canciones2 conté adaptacions
de nivell irregular, interpretades majo
ritàriament en castellà per gent com
Loquillo, Kiko Veneno, Luis Eduardo
Aute i, entre d’altres, les nostres Lídia
Pujol & Sílvia Comes. Hi trobem
també un tema en gallec («Barricadas
do ceo», per Emilio Cao), un en basc,
malgrat el títol («Nino», per Jabier
Muguruza), i dos en català («La pro
pera veu que escoltes», pel valencià
Remigi Palmero, i «Cançó per a
Adam», per Maria del Mar Bonet). Un
disc curiós, si més no, i amb alguns
moments interessants.
Al llarg dels darrers mesos hem so-
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fert un cert empatx lorquià, i el més
trist és que això no garanteix que
l’obra del poeta sigui més coneguda i
compresa ara que abans. La modesta
(comercialment parlant, que no pas
des del punt de vista artístic) cirereta
del pastís discogràfic que s’hi re
laciona —després de superproduc
cions signades per Ana Belén o Carlos
Cano— l’han posat el cantant Adolfo
Osta i el guitarrista i compositor Toni
Xuclà, amb el disc Te mandaré mi
corazón caliente? L’àlbum conté un
seguit de poemes musicats d’una ma
nera molt personal per Xuclà, tot
fugint dels tòpics referents copleros, i
molt ben cantats per Osta (de qui ja
coneixíem interessants treballs en
occità sobre el món dels trobadors).
Les curiositats del disc són: la represa
de la «Canción del jinete» amb l’encertadíssima música de Paco Ibànez, i
"índex», un sorprenent i reeixit tema
bastit a partir d’una combinació de
títols de poemes de García Lorca.
Anem ara a terres franceses. El que
aquí és atípic sovint allà no ho és gaire.
er exemple, l’edició d’integrals en
CD fetes amb cara i ulls. A les ja
isponibles de Brassens, Brel, Barara, Renaud, etc., acaba d’afegir-se la
Anne Sylvestre (moltes de les seves
cançons han estat interpretades en
català per Guillermina Motta: «Les
catedrals», «Una bruixa com les altres»,
yo, tu no tens pas nom»...). 40 ans de
c ansons* està format per un conjunt
e quinze CD que recullen la totalitat
e es «cançons per a adults» d’Anne
v vestre (recordem que és també
autora de les Fabulettes, amb què va
t’evolucionar el món de la cançó
enregistrades en estudi entre
o9 i 1998, i un llibre imponent de
quasi cinc-centes pàgines (Sur mon
emin de mots) amb els textos de totes
es seves cançons i abundant material
Ira lc' ^er cert, una altra veterana de
5ançó francesa, Juliette Gréco,
3 1
Pnblicar un nou àlbum, i a
n„a?td~d°s anys continua apostant
r a dificultat i l’experimentació, i fudels camins fressats. Un jour d’été et
nutts,'' format per dotze textos
Ca .8uionista i poeta Jean-Claude
(j 'rieie musícats pel marit de la Gréco
Bren^^'Sta ' compositor de Jacques
com . ard Jouannest, no és un disc
per erciaL calen diverses audicions
]’ fa entrar en el seu univers, però
de <)ltr ,va' 'a Pena. I la interpretació
tan ■ at.ame Juliette continua essent
■nsinuant i càlida com sempre.

part del seu repertori
en clau simfònica, amb
la col·laboració d’Enrique Ugarte com a arran
jador i de l’Orquestra
Simfònica d’Euskadi.
Auhen sinfonikoa1 inclou
temes ja coneguts («Formak», «Oi ama Euskal
Herri», «Bihotz»...), pe
rò fa que tinguem la
sensació de sentir-los
per primera vegada.
I acabem a Itàlia, amb
un dels creadors més
atípics, i també més
apassionants, de la can
çó europea, un dels rars
personatges amb un
univers propi recognoscible des del primer
mot, des de la primera
TONI XUCLÀ I ADOLFO OSTA S'HAN ACOSTAT AL MÓN DE GARCÍA
nota. Paolo Conte aca
LORCA DES D'UNA SENSIBILITAT POC HABITUAL.
ba de publicar un nou
recull (aquest cop, un
doble CD) d’enregisCançons com «C’était un train de traments en directe, fets entre 1994 i
nuit» •—un record dels trens de depor
1998 en llocs tan diversos com París,
tats destinat a una població que ha Roma, Varsòvia, Amsterdam, Mont
convertit en figura política un tal Le real, Atenes, Londres, Berlín, Brus
Pen— no s’obliden fàcilment.
sel·les, Nova York i un llarg etcètera.
Abans de sortir de França, parlem
Tournée 28 aplega vint-i-nou temes
una mica de Léo Ferré. Ferré, com prou coneguts (però sempre recreats),
Brel, Brassens o Barbara, forma part com «Rebus» o «Luna di marmellatta»,
dels grans noms que continuen pre i agradables sorpreses com «Roba di
sents després de la seva desaparició Amilcare» o «Nottegiorno», a més
física. La vie d’artiste,b conjunt de lli d’alguns temes instrumentals inèdits
bre i de dos CD, és un treball de gran discogràficament. Ja ho veieu, hi ha
qualitat, destinat sobretot als comiais- vida —i cançó— més enllà de la
seurs que aspiren a tenir controlada la televisió i de les ràdio-fórmules. No
globalitat d’una obra immensa. Conté més cal saber buscar-la.♦
tots els enregistraments amb piano i
Pau Riba & Perucho's, Astarot Universdherba. G3G
veu que Léo va fer per a Le Chant du 1. G3PR1.
Monde entre 1950 i 1953, i una sèrie 2. Diversos intèrprets, Càntame mis canciones. Colum
na Música, ICM0035.
de títols inèdits enregistrats de 1947
Osta i Toni Xuclà, 7e mandaré mi corazón
ençà («L’opéra du ciel», «Madame 3. Adolfo
caliente. Ventilador, CDA 013.
Angleterre», «La rengaine d’amour»...) 4. Anne Sylvestre, 40 ans de chansons (15 CD) EPM
984422.
provinents d’emissions radiofòniques,
o trobats als arxius privats del cantant 5. Juliette Gréco, Un jour d'été et quelques nuits...
Meys, 74 479-2.
pel seu fill Mathieu. Un treball in- 6. Léo Ferré, La vie d'artiste (2 CD). Harmonia Mundi
teressantíssim si volem conèixer com
CML 5741091/2.
era el diamant abans de ser polit, com 7. Benito Lertxundi & Euskadiko Orkestra Sinfonikoa,
sinfonikoa. Elkarlanean, KD-506.
pletat per un excel·lent text de pre 8. Auhen
Paolo Conte, Tournée 2 (2 CD). EW, 3984 25315-2.
sentació escrit per Robert Belleret,
l’autor de l’indispensable llibre Léo
Ferré, une vie d’artiste.
Baixem ara fins a Euskadi: un dels
millors autors i intèrprets bascos (amb
Mikel Laboa, Imanol,Txomin Artola i
el grup Oskorri), Benito Lertxundi
—baladista tranquil que es mou entre
les referències cèltiques i un toc de
Leonard Cohen— ha reinterpretat
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Josep Tero, CAMINS DE
TARDA. Picap, 90 0125/03.
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gura, potser excessivament vi
brant però n tot cas atenta als
matisos expressius que proposa
el compositor. L’acompanyament pianístic de Joan Amils
no es limita a donar suport a la
veu, sinó que és conscient de la
importància del piano en el
llenguatge liederístic.— J.R.

CONTE AMB CANÇONS

El darrer disc del cantant de
l’Escala està dividit en dues
parts ben diferenciades. D’una
banda, hi trobem un seguit de
poemes d’autors diversos, que
tenen l’element paisatgístic
com a tret comú, musicats amb
encert i sensibilitat, i molt ben
interpretats per en Tero. Són:
«Tindríem una casa» (Jordi
Pere Cerdà), «Si a ca nostra no
hi neva» (Isidor Macabich),
«Nerola» (Josep Espunyes),
«Plou i fa sol» (Carles Fages de
Climent) i «El bosc cremat»
(Maria Àngels Anglada), com
plementats per un tema
alguerès d’Antoni Coronzu i
Pau Dessí: «Cançó de la tarda».
De l’altra, el disc recull les
«Balades del Pessebre Gòtic de
Girona», escrites i compostes
per Josep Tarrés i Josep Tero.
Són un seguit d’estampes
volgudament ingènues, d’una
gran plasticitat, i —malgrat la
lògica senzillesa— d’una consi
derable riquesa de llenguatge.
Aquesta secció dedicada a una
religiositat de caràcter popular
es clou amb una notable musicació de l’esplèndid poema
de J.V. Foix «Ho sap tothom, i
és profecia». El disc acaba amb
el tema que li dóna títol, un
breu text del periodista gironí
Xevi Planas dit sobre un fons
sonor de Toni Xuclà, músic
que ha arranjat tot l’àlbum
amb intel·ligència i bon gust,
utilitzant exclusivament instru
ments acústics (guitarra, mandola, acordió, violi, violoncel i
contrabaix). Camins de tarda és
un disc al marge de les modes,
d’aquells que guanyen amb
cada audició.— M.P.
Tomeu Penya, PENYA AL
DESCOBERT. Picap, 90
0127/03.

En Tomeu publica discos amb
molta freqüència (l’anterior,

De tot cor, va sortir fa només un
any), i el perill que això com
porta és que tots s’acabin as
semblant massa. De fet, però,
el que l’amic mallorquí expli
qui no importa gaire. Tomeu
Penya és sobretot un so, un
timbre de veu i una imatge fa
miliars i agradables. La resta,
com deia l’altre, és literatura —i,
en aquest cas, literatura d’una
qualitat discutible: a l’àlbum hi
trobem força temes d’amor
(«Cris», «Suau», «Unes parau
les»), algunes caigudes en un
humor poc subtil («D’una gatera me vaig casar»), cançons
dedicades a Mallorca («Santa
Bàrbara», «Quan se pon es Sol
dins s’illa») que de vegades fan
pensar en una versió illenca del
«Y viva Espana» («Mallor
quí»)..., amanides amb el so
country que ha esdevingut mar
ca de la casa, amb escapades ara
i adés cap a altres ritmes com, en
aquest cas, el corrido mexicà
(«Un tassó de suc»), i amb un
esquitx de balada sentimental
(«Ella es va cansar»). Tot plegat,
tan agradable i superficial com
sempre. I és una llàstima, perquè
el potencial creatiu de Tomeu
Penya donaria per a molt més si
no es conformés de repetir un
cop i un altre els mateixos
esquemes d’efectivitat popular
assegurada.— M.P.
Ara va de bo, ELTABALET.
CONTE AMB CANÇONS.
Discmedi/Blau, DM 403-02.

El grup degà de l’animació
infantil catalana no s’ha quedat
pas adormit després de la llar
ga celebració dels vint-i-cinc
anys d’existència —celebració
materialitzada en tres reculls
discogràfics— i ens ofereix ara
un treball nou de trinca. Tabalet, la història d’un conillet
que, enredat per un esquirol,
una granota i un ratolí, desobeeix la mare i acaba enfron
tant-se amb una terrible serp,

és un simpàtic conte, escrit per
Jordi Roura i Pep Albanell, que
conté un seguit de danses i
cançons d’allò més atractives.
L’enregistrament, molt digne i
acurat, es complementa amb
les bases instrumentals de les
cançons, per tal que els infants
les puguin cantar ells sols quan
els vingui de gust.— M.P.

Manuel de Falla, LA VIDA
BREVE. I. Egido, M. Perelstein, A. Ordónez. Cor de
València. Orquestra Ciudad
de Granada. Dir: Josep Pons.
Harmonia Mundi 901657.

Manuel Blancafort, CAN
ÇONS. Chantal Botanch,
soprano. Joan Amils, piano.
La mà de Guido, LMG 2026.
MANUEL
BLANCAFORT
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Chantal Botanch, soprano

Joan Amils. piano

Com bé afirma Xosé Avinoa al
llibret que acompanya aquest
disc suggeridor, l’obra de Ma
nuel Blancafort (1897-1987)
sembla que hagi estat negligida
per alguns dels nostres intèr
prets. Les raons, sempre se
gons l’autor de l’article, potser
es deuen al retorn al classicis
me acadèmic de l’autor. Es
possible, però caldria intuir
d’altres raons, qui sap si ma
lèvoles, o per qüestions d’amnèsia. Sigui com sigui, benvingut
sigui aquest volum amb vint-idues cançons a manera d’antologia, que inclouen el cicle
Cançons de muntanya (19151918) o els dos compostos
entre 1920 i 1922. La riquesa
de la música de Blancafort re
colza sempre en l’atenció als
textos, alguns d’il·lustres poe
tes com Maragall, López-Picó,
Manent o Apel·les Mestres. La
veu de la soprano Chantal Bo
tanch és bonica, d’emissió se

Ja era hora. Per fi algú s’ha tor
nat a atrevir amb La vida breve,
una de les més aplaudides pro
duccions de Manuel de Falla
(1876-1946), representada fa
dos anys a Sabadell. Josep Pons,
que se les sap totes, s’ha passat
un any investigant sobre els ma
nuscrits originals i les primeres
edicions de la partitura per treu
re’n a la llum la seva versió, la
primera que s’ha basat en una
edició moderna de l’obra. Si
sona més a Pons o a Falla es
quelcom que es pot posar a de"
bat, però en tot cas el director
(que ho és també de l’Orquestra
de Cambra Teatre Lliure) ha fet
un treball seriós amb una or
questra esplèndida i uns can
tants joves que han cregut en e
projecte. A tot plegat hi contri
bueix un equip de «cantaors» '
«cantaores» que hi ha posat e
coll, com l’extraordinari guitaf
rista Miguel Ochando, que enS >
confirma novament que el Aa.
menc és quelcom molt seriós
fascinant. Per cert que, defugit
falsos populismes, i atenent-se
drama escrit per Carlos Fernan
dez Shaw, els intèrprets s han
cenyit fonèticament al dialeCte
de Granada.— J.R.

PEPITA PERELLÓ, CARME SANSA I NÚRIA CANDELA HAN PRESENTAT RECENTMENT, A L'ESPAI ESCÈNIC JOAN BROSSA, FESTA AL REBOST, UN
ESPECTACLE AMB TEXTOS I CANÇONS D'APEL·LES MESTRES.

Núria Candela & Carme Sansa
per Jordi

Coca

ncara que sembli una broma imposicions arbitràries del mercat, fins
fàcil, la clau de la supervivència no fa gaire no existia res prou sòlid per
del teatre català l’hem de buscar a garantir el futur. El dia a dia més o
menys brillant, l’èxit puntual, o la pro
en 1 estabilitat artística de certes
companyies. És una estabilitat difícil gramació de festivals diversos, em sem
1 aconseguir, certament, però és un fet bla que no eren prou per a desenvolupar
Que sense Joglars, Comediants, Teatre estils i sanes diferències ideològiques.
•iure, Fura dels Baus, Mudances, Calia la coherència i l’estabilitat de certs
agoll-Dagom, Vol Ras, La Cubana, col·lectius, a les primeres etapes aubcicle, i un considerable etc., tea- toexplotats i poc o molt dependents de
úalment parlant potser ja no existiríem persones hegemòniques. També calien
. 1 deixo de banda els exemples his- pautes diferenciades de producció,
Jwics com ara l’ADB, l’Escola d’Art adoptades de gust o per força... Sense
Jnimàtic Adrià Gual, La Gàbia, el això, sense aquesta estabilitat relativa
,, I’ ' A-71, La Claca, el Grup de què parlo, ara no tindríem passat
-studis Teatrals d’Horta, i d’altres. recent. I aquesta és la causa per la qual
01 a d’aquests grups de treball di em sembla pintoresc que la institució
guem-ne estables, i que buscaven de teatral actualment de més transcen
emr continuïtat més enllà de les dència, el Teatre Nacional de Cata
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lunya, busqui la unitat i la projecció
bàsicament a partir d’equips adminis
tratius i programadors. Un dia caldrà
tornar al debat de fa un any, quan es
discutia, això sí, in vitro, sense pers
pectiva històrica i amb arguments po
líticament interessats, si el Nacional
havia de tenir companyia pròpia, o
no...
Deixant ara tot això més o menys de
banda, cal dir de seguida que hi ha uns
altres equips humans la majoria dels
quals, per qüestions de format, costa
que siguin visibles com un projecte.
Em refereixo a les «parelles de fet» i
fins i tot a determinades individualitats
que, més enllà de raons segurament
econòmiques i de preferències perso
nals, defensen una trajectòria singular

que sens dubte també cal veure des de
la recerca de la coherència. No es
tracta, és clar, dels monòlegs oportu
nistes que es basteixen per vanitat
personal o per motius crematístics, ni
es tracta dels tàndems que preparen a
corre-cuita un espectacle per superar
emergències... Més aviat em refereixo
a les aventures que expressen in
teressos clarament artístics i, en la
mesura que els ho permeten les
contingències, un afany de continuïtat.
Un d’aquests casos és la parella
formada per Núria Candela i Carme
Sansa, magnífiques personalitats de les
quals, dissortadament, no es parla tant
com caldria.

que duia per títol Sense esperança ni
recança. I el mateix 1989 fan a l’Ins
titut del Teatre l’espectacle Poemes i
cançons de Bertolt Brecht, amb Joan
Albert Amargós al piano. El 1993 les
trobem col·laborant novament, encara
que amb unes altres funcions, en el
recital de poemes de Marta Pessarrodona, en què, amb la selecció i la
direcció de Núria Candela, intervenien
Carme Sansa i Anna Lizaran.
El 1995, al Palau de la Música, i en
la commemoració del vint-i-cinquè
aniversari del Festival de Poesia del
Price, Carme Sansa i Núria Candela
tornen a coincidir tot llegint els poetes
ja traspassat o, com és el cas de Joan
Brossa, aquells que no volen llegir
Una mica d’història
personalment els seus poemes. Més
Forçant les coses, es podria dir que recentment, el 1998, basteixen un nou
la relació d’ambdues es remunta a recital Brecht, De l’amabilitat del món,
l’abril de 1970, ja que, encara sense estrenat el 14 de gener a la Cuina de
conèixer-se personalment, aquell any l’Institut del Teatre, recital en què, a
van coincidir a l’històric Festival Po darrera hora i a causa d’una malaltia,
pular de Poesia a l’enyorat Price de Núria Candela va haver de ser subs
Barcelona. Més endavant, l’any 1981, tituïda per Pep Montanyès. I, final
es troben al recital Una tarda qualsevol, ment, cal afegir que a cavall de 1998 i
dedicat a la poesia femenina, sota la 1999, entre desembre i gener, presen
direcció d’Eugènia Casanovas, amb ten un renovat programa Apel·les
música d’Anna Bofill i Mònica Pons al Mestres que, sota el títol de Festa al
piano. D’aquest recital, se’n van fer rebost, ha estat la seva darrera col·la
dues presentacions: una, a l’Ateneu boració fins ara.
Barcelonès, en què Pepa Palau subs
Una col·laboració que en certa ma
tituïa Mercè Managuerra, que ja actuà nera és estranya si ens fixem en les
a la següent, al Palau de Congressos. respectives trajectòries professionals.
Cinc anys després, el 1986, Núria Carme Sansa, per exemple, estudià a
Candela i Carme Sansa, o Carme l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual
Sansa i Núria Candela, estrenen la que dirigia Ricard Salvat, s’integrà
primera versió d’un espectacle titulat després a la companyia que estava
Homenatge a Apel·les Mestres, confegit a vinculada a l’escola i, des de 1963partir de poemes i cançons de l’autor, 1964, no ha deixat d’estar present als
dibuixant i cançoner català. Homenatge escenaris més diversos. Sempre amb
a Apel·les Mestres es va fer una vintena una eficàcia perfecta, aureolada de la
de vegades a diverses biblioteques de millor llum, amb una sàvia barreja de
la Caixa i, el mes de maig, es presentà presència modesta i d’altivesa digna i
al Festival de Teatre de Sitges, amb continguda, amb una veu de vegades
l’acordionista Pepita Perelló. L’any solemne i profunda, ha cantat als
següent s’estrenava a la Cuina de cabarets literaris de la Cova del Drac i
l’Institut del Teatre, d’on van sorgir s’ha adaptat a registres tan diferents
una seixantena d’actuacions més per com la històrica Primera història
tot Catalunya. I encara, aquell mateix d’Esther que el 1976 Ricard Salvat
any, per Nadal, VApel·les Mestres dirigia per tercera vegada, o bé El Cafè
s’enregistrà per aTV3.
de la Marina, que el 1983 va presentar
També el 1987 Candela i Sansa fent l’estimat Juan Germàn Schroeder.
tàndem, amb la col·laboració de Feliu
Núria Candela, en canvi, participa
Formosa i de Pepita Perelló, preparen va des de l’adolescència en tota mena
Ho sap tothom..., un espectacle de sessions poètiques. Alternava
confegit amb poemes de Sagarra, Pere aquesta vocació amb feines que no
Quart, J.V. Foix, Salvat-Papasseit, tenien res a veure amb el teatre fins
Núria Albó i altres poetes. Més en que, de sobte, el 1976, se sentí cridada
davant, el 1989, acompanyades per a deixar-ho tot per dedicar-se comple
Miquel Gaspà al clarinet, inicien l’a tament a dir poesia. Lentament,
ventura de fer un recital Josep Carner d’ençà d’aleshores, tot passant per

recitals de Verdaguer, Brossa o Pessarrodona, seleccionant i dirigint els
cicles «La poesia al teatre» del Teatre
del Sol, de Sabadell, Núria Candela ha
desenvolupat una molt particular
manera de dir poesia. Sense afecta
cions, amb una veu lleugerament na
sal, sap anar del mormol gairebé
inaudible i la ganyota a la frase més
clara que, amb un gest breu, talla com
un ganivet.

Una i una
La relació dels projectes en què el
duet Candela-Sansa han coincidit
hauria de ser suficient per a fer-nos
veure que són espectacles petits, cen
trats en el fet de «dir» o cantar poemes,
sense complicacions escenogràfiques
—un paravent amb cartells i foto
grafies, un piano, una mica de llum, un
parell de faristols, algun tamboret alt i
poca cosa més. Són espectacles
concebuts des de l’escassetat de mit
jans —una escassetat imposada per les
circumstàncies— però que mai no han
resultat pobres, perquè elles dues
sempre els han sabut decantar cap a un
sincer aprofitament de recursos i una
profunda i coherent essencialitat.
Com que les distàncies que hi ha
entre Apel·les Mestres i Brecht, per
exemple, o entre Sagarra, Carner 1
Foix, són certament enormes, es
evident que la coherència del projecte
no l’hem de buscar en una il·lació
ideològica dels poetes triats, sinó en
alguna cosa infinitament més arriscada
i interessant: la possibilitat de crear a
l’escena un clima propi en cada cas, i
de fer-ho, ja s’ha dit, amb els mínims
elements imprescindibles: una mica
d’acompanyament musical i de llum b
molt important, la calidesa de les veus,
una manera neta de dir, l’absència
absoluta de lluïments afegits i d’impostures i, és clar, el joc conscient de
contrastos entre l’esvelta, poderosa >
continguda Sansa i la concentrada,
pertorbadora i magnètica Candela.
El punt de partida és sempre el poe'
ma o la cançó, de durada més aviat breu
i, amb una subtil alternança entre la veu
que canta i la veu que parla, entre dir >
declamar, se’ns duu significativament
pels contrastos, els silencis i les pauses.
No em refereixo únicament a les pauses
i als silencis derivats dels signes de
puntuació, els accents poètics o les ce
sures del canvi de vers. Vull dir QllC
Carme Sansa i Núria ponderen el PeS
de les paraules mateixes i que ho fan
tant en virtut dels camps semàntics en

S'ha acabat la pel·lícula
per

Miquel Porter i Moix
(FOTO: BARCELÓ)

què aquestes operen com per la musi
calitat i l’espai que ocupen quan ja
seran dites... Però deixem-ho, ens
allunyaríem massa del propòsit d’a
questes ratlles.
El més evident és que Núria Can
dela i Carme Sansa saben transformar
les dificultats inicials de producció, i la
migradesa de recursos, en una gran
virtut. Per diverses que hagin estat les
causes que les han empès a fer aquesta
mena de recitals, mai no els han
convertit en una cosa menor que,
segons les circumstàncies, s’estrafà de
cara a les conveniències de la taquilla.
Sempre han mantingut la seva col·la
boració en la coherència d’un equip
que aprofundeix un estil propi, que
desenvolupa una ètica de l’escena i
que, quan cal, sap prescindir del fet,
tristíssim, d’haver de treballar per a
públics massa reduïts. És una llàstima
fiue, atesa la misèria cultural en què
vivim, la seva proposta no acabi de
trobar els circuits que les podrien dur
a les universitats, als instituts d’ensenyament mitjà i altres cercles
culturals. Però en qualsevol cas val la
Pena d’assenyalar que la seva feina no
na estat, ni és, circumstancial. Forma
Part d aquesta tossuda trajectòria de
sacrificis que ha fet possible parlar
d estabilitat i de diversitat. Lluny de les
■nodes, lluny de les improvisacions i
els efectismes, cada vegada que
•nicien una nova col·laboració recu
peren el mateix esperit exigent i
essencialista que ens descobreix la
Poesia en la seva més justa forma
oral.<

BROSSA, PER A QUI EL CINEMA EXERCÍ SEMPRE UNA PODEROSA SEDUCCIÓ.

n ben pocs dies han mort dues
persones que estimaven apas
sionadament el cinema: Joan
Brossa i Jordi Torras. Les
pel·lícules més importants —les seves
vides— s’han acabat!
A poc a poc, la distància temporal
pot fer que molts aspectes de les seves
amors cinematogràfiques es dilueixin o
fins i tot que s’oblidin. Per contribuir a
evitar-ho és que escric ara aquestes
ratlles testimonials, fetes des de la
perspectiva d’algú que hi va conviure
en molts moments, alguns dels quals
inoblidables.
Brossa estava a punt de fer vuitanta
anys i Torras ha mort quan en tenia
setanta-sis.Tots dos, doncs, eren d’una
generació de catalans que van conèixer
la República i van sofrir la guerra i la
postguerra, d’una generació que els
obligà a fer-s’ho tot, a construir-se la
pel·lícula de les seves vides amb un
tremp, un ritme i un entorn no pas
indicats per a facilitar-los la tasca. Els
qui hi arribàrem després els hauríem
d’estar molt agraïts, ja que, amb un
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esforç que ni ells mateixos no van
pensar a mesurar, ens oferiren unes
passeres —ni a ponts no podien arri
bar— suficients per a continuar transi
seves
tant per una història en què dignitat
s’ha vist, massa sovint, obligada a ri
mar amb heroïcitat.
Ben diferents en fisiologia i en figu
ra pública, allò que els unia era, en
primer lloc visible, el cinema. Possi
blement també la seva assumida i poc
cridanera catalanitat. Però, per forma
ció, gustos i, fins i tot, aptituds, ben
poc tenien a veure. L’un, elegant, quasi
a la ratlla del dandisme, l’altre volun
tari de la frontera amb la deixadesa;
l’un amb una veu de tro i ben con
trolada, l’altre amb una veueta molt
més insinuant que no pas present.
Torras abordà el cinema des del
costat de la crítica: la seva tasca a Ra
dio Nacional de Espana a Barcelona
—al costat d’una altra figura digna de
record, Esteve Bassols— va resultar
exemplar al seu moment. El Cineclub
que muntaren va ésser una mena de
pedra de toc per a la recuperació del

cineclubisme i, amb la fórmula de
«cinefòrum», ajuda a la formació d’un
públic menys taujà i conformista del
que s’estilava, a part que aquestes ini
ciatives foren bàsiques per al nai
xement dels Premis Sant Jordi, un dels
pocs testimoniatges referencials una
mica seriosos i col·lectius que ens llegà
el món de la crítica cinematogràfica els
anys difícils. El recordo ben bé de
quan vaig començar a exercir de co
mentarista per a «Serra d’Or» i «Desti
no», és a dir, des de començaments
dels anys seixanta. Amb un posat pa
ternal i una veu segura, participava
amb força, fins i tot apassionadament,
en les converses que, de manera quasi
inevitable, sorgien a les sortides de les
estrenes: tothom hi donava la seva
opinió, més o menys sincera. A voltes,
paradoxalment, algun col·lega donava
la seva però l’endemà, al mitjà d’expressió on exercia, es publicava un
comentari que no tenia res a veure
amb el que havia expressat la nit
abans. En Jordi no: era tot d’una peça
i, amb més o menys matisos, deia sem
pre el que pensava. De la seva tossude
ria en vaig aprendre molt i també del

seu sentit de la conseqüència: hom
podia estar-hi d’acord o no, però l’opinió manifestada és vàlida!
De fet, la meva relació i la posterior
amistat amb en Jordi havia començat
bastant abans: quan assistíem a les
sessions del Cineclub Llanterna Màgi
ca de l’Arnau Olivar a Perpinyà o a les
del Cercle Lumière de l’Institut Fran
cès de Barcelona i en tants altres punts
d’encontre que, de manera quasi
natural, anaren creant-se a tot el país
per fer aflorar les amagades necessitats
culturals, i entre les quals el cineclu
bisme i les sessions de cinefòrum ocu
paren un lloc important. Les anades i
vingudes, de poble en poble, de ciutat
en ciutat, de barri en barri..., ens
ocuparen força hores. Quan queies bé
en una població, els directius de les
agrupacions recorrien a tu repetida
ment, fins i tot sovint. I així succeí que
en més d’una població catalana
s’establí una mena d’alternança del
duet Torras-Porter.
Un tercer punt de coincidència
entre tots dos fou el teatre. L’Agru
pació Dramàtica de Barcelona, que
amb tant d’entusiasme i encert man

tenien persones de criteri tan sòlid
com Joan Oliver, Rafael Vidal i, al
darrere, Frederic Roda, ens oferí a tots
dos la possibilitat de realitzar alguns
dels nostres intents. Mentre que amb
en Ricard Salvat vaig poder dedicarme a l’experimentació trencadora del
Teatre Viu, la seva vocació i fins i tot la
seva dotació física el portaven cap al
món de la interpretació, i a fe que amb
l’ADB tingué ocasió de lluir-se. Txèkhov, Anouilh, Shakespeare... Vin
gueren després les seves intervencions
televisives a l’aleshores incipient
«Teatre en català» deTVE, al costat del
malaguanyat Jaume Picas. Fins i tot
abans de retirar-se dels seus quefers
farmacèutics no rebutjava mai una
actuació, ni que fos petita, en el camp
del cinema i, darrerament, semblava
haver entrat en una decisiva etapa
d’actuació amb les seves intervencions
a Entretenim el Sr. Sloane d’Orton o
amb la seva presència al serial televisiu
«Laberint d’ombres». Seran les seves
actuacions per als mitjans audiovisuals
allò que quedarà més enllà del temps.
També, és clar, els seus escrits crítics i,
esperem-ho, un recull de la seva gran
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Al marge dels versos
Estudis sobre la forma i la percepció
poètiques
Jordi Julià

L'autor, de manera divulgativa i il·lustradora, exposa quins són els
problemes que podem tenir a l'hora de llegir poesia, especialment la
difícil i hermètica poesia contemporània.
Premi Agustí Bartra d'assaig sobre poesia 1998.
AIUIRT MANINr
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De 1936 a 1975. Estudis sobre la guerra
civil i el franquisme

estudis
SOBRE
EA GUERRA CIVIL
•EL FRANQUISME

Albert Manent
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Recull d'estudis sobre petita i gran història de Catalunya entre l'inici
de la guerra civil i la mort del general Franco.
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tasca d’erudit, publicada en part a «La
Vanguardia» o a d’altres mitjans d’una
manera esparsa però que cobraria tota
la seva vàlua si es presentés en forma
de llibre. L’extraordinària paciència i
la gran dedicació en la recerca del que
ha estat la vida de les sales d’espectacle barcelonines i tot aquell cúmul
de petites o grans fites que s’hi han
referit mereixerien ésser potenciades
en benefici d’un autèntic coneixement
de la cultura urbana.

Natura de poeta
Les coreografies de Busby Berkeley
1 les inacabables transformacions de
Fregoli: heus ací dos punts clau en les
raons de l’estima que Brossa sentia pel
cinema. Si les converses sobre cinema
Que tantes vegades i tan lògicament
havíem tingut amb en Torras acostu
maven a girar sobre la crítica, en canvi
les que manteníem amb en Brossa
escapaven de la possible cotilla d’unes
fórmules o d’uns models més o menys
ben emprats, segons les normes, per a
anar a raure, quasi indefectiblement,
al terreny de les «troballes». Les raons
etiques, les versemblances, els models
literaris que interessaven el crític i in
tèrpret eren allò que menys interessava
el poeta.
Potser m’equivoco de mig a mig,
Però em sembla que la raó principal
del plaer de parlar de i al voltant del
cinema amb en Brossa venia d’una
mena de coincidència surreal... No
Pas que no l’interessés la realitat, sinó
mes aviat que la seva idea de la realitat
era la que quedava amagada sota la
Pell de les coses i els éssers.
Ja fa molts anys vaig tenir la gosadia
e dirigir els assaigs d’algunes de les
seves primeres miniobres teatrals, que
n° arribàrem a estrenar aleshores per
una tràgica circumstància: la mort de
actriu principal. Una mort, per cert,
3U.e 'a afectar en Joan molt més enllà
e corrent i això sempre m’ha fet
Pensat que l’amic estimava, més o
enys secretament però apassioa ament, l’actriu. En aquells assaigs
m va quedar clar que la no-interP'etació per via convencional evidensor d
qUC d’Intencional s’amagava
a es paraules i les veus. Una
amí^p3
^er ^ue no ten^a res a veure
1’ k an°menat aleshores «teatre de
. absurd» i sí, en canvi) amb certs
ents surrealistes ben anteriors.
llau 3 recordar que> de bracet amb GuiSu
ApbUlnaire i també amb Jules
Pervielle, els dadaistes i els primers

JORDI TORRAS, AL FILM LA CONTESTACIÓ DE JOSEP M. FORN.

surrealistes eren entusiastes del cine
ma, però que els agradava més veure
fragments de films que cintes sence
res, especialment quan es tractava de
cintes cultistes o de drames exagerats i
que, per sobre de tot, preferien els
petits films còmics i grotescos, com tam
bé els anomenats «pot-pourris» —en
filalls de fragments de restes de vells
films, empalmats sense ordre ni con
cert i que s’acostumaven a projectar al
final de les sessions. És a dir, que del
cinema els interessava més el que «hi
sortia» que no pas l’argument o la pre
tesa qualitat literària o narrativa. Els
números d’en Fregoli o de Berkeley
podien ésser entesos des d’una pers
pectiva semblant per part d’en Brossa?
Recordo ben bé una conversa amb
ell a l’entorn del Teatre Viu. Com és
sabut, hi havia una part d’improvisació
sobre un fragment extret d’un llibre
llegit prèviament pels actors, una
segona part sobre un tema que havia
imaginat un autor —de manera pre
cisa, i en general, en Ricard Salvat— i
una tercera, d’improvisació partint de
suggeriments del públic. En tots els
casos, l’explicitació podia fer-se només
amb recursos mímics o també amb
paraula i gest. Tant en Ricard com jo
estàvem d’acord que la primera part era
una mena d’exercici formatiu necessari,

però diferíem en l’apreciació dels altres
dos: el meu soci preferia el segon i jo, en
canvi, era partidari del tercer. Davant
la meva sorpresa, Brossa s’inclinava
també per la segona part, sense però
menystenir la tercera. Era una mena
de combinació entre la tècnica de
l’«objet trouvé» i la del «collage», però,
en tots dos casos, amb un cert desig de
perduració que jo no tenia. No és
doncs estrany que quan, en certes oca
sions, Brossa accedí a la construcció
d’un film, no en quedà prou satisfet —
ni amb les seves col·laboracions amb
en Portabella ni tampoc en tempta
tives fetes des de l’exterior, com en el
cas del film de Manuel Cussó, En
treacte, malgrat els seus mèrits. La
natura de creador poètic no podia
conformar-se amb una realitat que
escamotejava la seva pròpia essència
mistèrica, la màgia fonamental.
Sigui com sigui, la pèrdua d’aquests
dos personatges —l’intèrpret essencial
i 1 imaginador d’imatges— ha estat un
cop ben trist per al món cinematogrà
fic del país. Les seves pel·lícules s’han
acabat i serà ben difícil projectar-les
novament! ♦

Els de la tevé ens aixequen la camisa
per Joan F. de

Lasa

aig de reconèixer que, malgrat
tot, la televisió m’interessa
molt, encara que bona part
dels programes em donin quatre potades a la boca de l’estómac. No hi fa
res. M’aguanto, em mossego els llavis i
continuo divagant —i escrivint— entorn
de la seva niciesa i també de les seves
infinites possibilitats, gairebé totes
desaprofitades a causa, d’una banda, del
mal gust i la trista manca d’educació
estètica dels qui la comanden i, d’altra
banda, per culpa d’aquesta bruta dic
tadura de l’«audiència», quasi tan
negativa com la vella censura d’altres
èpoques. I afegiré —encara que a
molts no els agradarà el que dic— que
DAVID GOL, MINER MONTELL I EDUARD TILVE, DIRIGITS PER JORDI CUMELLAS, HAN PRESENTAT
potser això d’ara és pitjor, perquè
GRAN GALA ABC, UNA PARÒDIA DE LA TELEVISIÓ-RAMPOINA.
abans l’estupidesa del censor espe
ronava i enardia la capacitat expressiva
d’autors i intel·lectuals, que en més de perquè cedeixin la imatge, sinó també passi només ací, perquè —com ho
quatre ocasions acabaven guanyant la perquè estiguin amatents als senyals poden comprovar els que frueixen
partida, encara que fos per punts.
que algú els farà des de darrere les d’antena parabòlica— es dóna a quasi
Sigui com sigui, el fet és que tots càmeres per indicar-los quan és arribat tot el món televisiu, i a mi em sembla
plegats patim una progressiva degra el moment d’aplaudir o de riure es gravíssim. Pensem que, a casa nostra,
dació de continguts (per més respec trepitosament o quan han de ro segons una enquesta recent del Centre
table i millor que sigui avui la tècnica), mandre calladets, etc. Així és com el d’Investigacions Sociològiques, els jo
fins al punt que més de quatre llest realitzador s’arranja una atmos ves d’entre quinze i vint-i-nou anys
programes —i parlo de totes les cade fera adient, encara que ben poques consideren que el televisor és el tercer
nes, incloses les nostres— ens semblen vegades el gran públic que veu el article més important per a llurs
autèntiques aixecades de camisa per la programa des de casa pugui estar necessitats personals, després de l’haseva estultícia i la total manca de sentit d’acord amb aquestes «manifestacions bitatge i el cotxe. Per això, com deia
comú.
populars». A mi em fa molta pena Àngela Boada a «Catalunya Cristiana»,
No fa pas gaires setmanes que vam observar com i amb quin desmenja- «cal reivindicar una televisió de qua
comprovar amb estupefacció que la ment aplaudeixen alguns dels pobres litat en contraposició a una televisió de
fins ara positiva trajectòria del pro invitats convertits en bens, tot mirant quantitat (guerra d’audiències), Per(
grama «Paral·lel» d’en Barberà nau de cua d’ull la càmera, com si de què és el que hem de desitjar pel be
fragava i es malmetia en una mena de manessin perdó per l’atreviment.
dels nostres joves i de la societat en
«happening» pseudomorf de pèssim
Es clar que això no és cosa d’un dia. conjunt».
gust, i també com «Malalts de tele» En realitat, la fal·làcia va començar
Per això m’ha fet molta gràcia aquesta
queia en absurdes concessions a la quan a algú se li va ocórrer afegir un iniciativa dels actors de The Excalextris
mateixa comicitat d’espardenya i pa fons d’aplaudiments i altres remors Experience, que ens ofereixen des de
tacada que altres cadenes tenen per significatives a algunes escenes de te- l’escenari una paròdia dels tòpics de les
habitual, mentre que els darrers capí lecomèdies o de breus sèries de riure. teleescombraries dins d’un foll muntatge
tols d’«Estació d’enllaç» eren —ai En aquell instant la tevé va afegir als amb què cerquen la riallada de l’espec
las!— de jutjat de guàrdia...
seus mil i un pecats el de deformar o tador en una anomenada «Gran Ga^a
Però, d’entre totes les coses que em ensutjar l’opinió o la lògica objectivitat ABC», en què hi ha de tot i més.
molesten de la programació actual, de l’espectador, no sempre conscient
«El que passa amb la TV —diuen
destacaré aquesta matràfola de la so intel·lectualment de les seves possi ells— és molt greu, perquè s’ha con
fisticació del públic que ara s’ha posat bilitats crítiques en el sentit més es vertit en vehicle de la realitat... Abans,
de moda. En més de quatre programes tricte de l’expressió.
la realitat, la veritat, era el que esta'3
de diferents modalitats, una bona part
Després, com sol passar, l’abús ha escrit, però ara és el que es veu per
del plató és dedicada a la presència anat empitjorant, fins a tractar els con mitjà de la televisió.»
Sí. N’hi ha per a riure, però tarflbe
d’un gran nombre de convidats, als vidats com una colla de fitxes al servei
quals se’ls paga una petita quantitat o dels objectius comercials dels pro per a plorar. ♦
se’ls ofereix un regalet, no solament ductors del programa. I això no és que
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TRIA PERSONAL
PER LLUÏSA JULIÀ

Antònia Vicens, FEBRE ÀLTÀ.
«El Balancí», 321, Edicions 62,
Barcelona, 1998.

Antònia Vicens
Febre alta
El Balancí

dona —una educació repressiva i
anorreadora—, en aquesta obra els
personatges han trencat tota con
venció tradicional establerta; ja des
de la primera línia l'autora se situa
dins del seu món, però la societat
moderna no ha servit per a alliberar
ningú, ni per a trobar cap tipus de
felicitat. Perquè si, com repeteix
Gonçal, «ningú no té dret a pre
dicar», tampoc no cal, perquè en
aquest món asfixiant, que se'ns pre
senta trist com l'espessa pluja i la ne
gra nit que embolcalla part de la
novel·la, també és ben cert que
irònicament «ningú no escolta ningú»
tot i que és capaç de fer mal i, sobre
tot, de fer-se'l buscant desespe
radament tendresa i aixopluc. Això
equilibra la situació de desempar en
què es troben tots els individus,
homes i dones, tots perduts, i que
posa en evidència la presència d'una
nena, penyora i hereva d'un món
derruït que traspassa qualsevol límit
geogràfic.
»
Malgrat aquesta visió dura i des
coratjadora que mostra Antònia Vi
cens, és en la mateixa feblesa dels
personatges que l'escriptora els
acompanya i agombola, i ens els fa
estimar. Perquè, en aquesta novel·la,
allò que és també fonamental és la
creació d'un estil propi ja molt
madur, i magnífic. Si des de sempre,
des del primer premi a Cantonigrós
el 1965, Antònia Vicens ha destacat
per una prosa vigorosa, amb Febre
alta aquest procés culmina amb
frases breus, el·líptiques, essencials;
amb una llengua poètica, rica, dúctil,
d'imatges brillants, a voltes surrealistes, plàstiques, que en fan assaborir
la lectura i que constitueixen el
centre de tota escriptura.

La veu de Dèlia, una jove mestra
que no suporta els menuts, la veu
Aiona, que ha abandonat sense
a onar-se'n totes les il·lusions de joVeneta independent, la veu de Da^lana, filla de mare soltera que
algrat algun moment de felicitat
quivoc retorna a l'estigma del destí
eretat, i, a través d'elles, de les
eves vides, les veus de la Mallorca
uga i rural, que Antònia Vicens ha
escrit detalladament en novel·les
nteriors, se'ns presenten ara en
cl'~5
P "riera
ra P
persona,
ers°na, en una teranyina
mpacta, sense escapatòria, cadasticu .na
na ,entotsoíada
entotsolada en
en a pròpia quo'anitat, en la insatisfacció personal
mir VeLíen que P°den reconduir per
virV de sexe. Mentrestant, les seves
transc°rren en paral·lel, com
Dòienya a ^estructura de l'obra:
Montserrat Abelló, DÏNS L’ÈSa; 'a' arTlant subjugada de Xavier;
xf13,vmuller abandonada que dei- FERA DEL TEMPS. «Els llibres
Gon i
Damiana< muller de de l’Óssa Menor», 186, Edicions
2zaL I homosexual exjesuïta i antic Proa, Barcelona, 1998.
amae!S°r de "at'
Xavier, i l'única
Ens arriba un nou poemari de
vell nt·
Ja adu^a conserva l'amo
lec VC de a Possessió, adelerat per Montserrat Abelló, el sisè ja de la
seva obra personal, encara que
leç lVeneVs —Pue també coneixen
l·eS ^ues Protagonistes— i que poesia original i traducció (de o a
eespres abandona.
l'anglès) són en ella dues formes
indestriables de veure el món i
ae^eSÍ dreu esbós dels personatd'estar-hi: atenta a la vida que
un 5entrais de Febre alta assenyala
l'envolta des de la seva esplèndida
haòW*1 "T'Portant per als lectors
maduresa de dona. Perquè si
Perm?'3 S-de, 'a novel·lista illenca,
començar a publicar de gran dóna a
delL6 Sl a
obres anteriors un
la seva obra una certa uniformitat de
dek emV cabdals ha estat l'anàlisi
condicionants de la vida de la to líric, una lectura més atenta dels
•
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Dins l’esfera del temps
Montserrat Abelló

Proa

Óssa Menor

seus llibres mostra el pas d'una lluita
aferrissada, «tossuda» escriu la poeta
al llarg dels poemaris, contra el
soterrament de la veu —de la vida—
de la dona, veu que s'alça amb
imatges sobre «la pedra» (la terra) en
els primers reculls, per a passar a una
progressiva fluïdificació, i es conver
teix en sang i en aigua (L'arrel de
/'aigua és el títol del seu llibre
anterior), i arriba a transformar-se en
aire —volva, aire, vent...— en aquest
últim recull aue porta el significatiu
títol de Dins l'esfera del temps.
El llibre s'enceta amb uns versos de
Maria-Mercè Marçal extrets de Des
glaç, un poemari sobre la mort i
l'amor, que, a banda de ser un ho
menatge de reconeixement a l'amiga
i poeta recentment desapareguda, ja
remarquen els dos temes centrals del
llibre de Montserrat Abelló: el pas
del temps i l'amor, que naturalment
parteixen d'experiències personals
ben diverses. Perquè si les imatges
extretes de Marçal són intrínseca
ment de negació, d'interrogació, en
el mateix pòrtic Abelló respon amb la
tossuderia abans esmentada: «Contra
l'oblit el record / i l'obra assaonada.»
Mots que em recorden la constatació
general que la mateixa Maria-Mercè
feia sobre Abelló en el pròleg a Foc
a les mans (1990): «... és com si tota
la poesia de Montserrat Abelló fos
essencialment una llarga i aferrissada
lluita contra el silenci.» S'ha fet un
pas més, important, assaonat de vida
i d'experiència positiva, optimista,
malqrat el profund descontentament
de fa mirada que s'estén sobre els
conflictes humans actuals.

La primera secció del llibre, «Com
pàs d'espera», és una nova reflexió
sobre la importància de les paraules,
de l'escriptura, sortilegi que s'aixeca
contra el silenci i l'oblit tot just es
mentats. Les imatges hi són nítides,
pictòriques, i descabdellen la posició
de la poeta que voldria la perfecció
imatgística i un viure sense dubtes.
Tot i la bellesa de poemes com «És
com si sols tingués» o «El temps no
passa en va», crec que és a les altres
dues parts on sentim la importància
del dir poètic. A la segona, als quinze
poemes de «Vora l'illa roja», es plas
ma l'amor en present de la poeta; no
crec que hi hagi gaires cants similars:
des de l'acceptació del pas del
temps, i de les ferides inevitables,
des del record de la passió, ara tam
bé saldada, i des dels projectes de
l'un (i una) sobre l'altre/a, ja vençuts,
i malgrat tot l'amor, també físic, per
dura: «Estimo els teus ulls, / les teves
mans, la teva boca, / els teus cabells,
els teus / llavis molsuts i càlids.»
«Contra el caire del temps», la sec
ció tercera que clou el llibre, conté
deu poemes sobre la precarietat de
la humanitat. El jo poètic surt de l'esfera personal per contemplar el sofri
ment humà, anònim, que ens encercla
a tots i demana una actitud humana
per trobar la força que permeti sortir
«d'aquest atzucac / on ens trobem
immersos» i que ens espanta.
Miïain kundera, LÀ ÏDÈNTÏTÀT.
Traducció de Lluís M. Todó.
«L’Ancora», 117, Destino, Barce
lona, 1999.

Escrita en francès el 1997, ens
arriba amb puntualitat, en una tra
ducció àgil de Lluís M. Todó, aquesta
nouvelle de l'escriptor txec Kundera.
El relat comença quan Chantal i
Jean-Marc, una parella de mitjana
edat que fa anys que viuen junts, es
troben a les platges de Normandia.
Les seves relacions es basen en uns
pressupòsits que ja apunten el tema:
un pacte d'oblit del passat; per a ella,
un matrimoni desfet arran de la mort
d'un fill de cinc anys i tota la vida que
suposava, inclosa la professió de
professora d'institut, que li agradava;
per a ell, l'oblit de tota ambició pro
fessional per a instal·lar-se en una
sol·licitud amatent, sentimentaloide,
cap a ella, mentre fa algun treball,
per a ell, irrellevant. Però amb l'encontre amorós s'inicien dos discursos
—el de cadascun dels protagonis
tes—, tots dos incapaços d'arribar a
l'altre. Chantal, perquè veu arribada
l'hora del seu declivi físic i, doncs, de
la capacitat de despertar el desig en
els homes. Jean-Marc, perquè con

desaparegudes), ens avorrim en les
nostres feines (la publicitat ha banalitzat i embrutit qualsevol sentiment,
fins i tot el de la mort), i els nostres
amors, sense context, van a la deriva.
Remata el pessimisme la presència
d'un antic trotskista, un revolucionari
reconvertit que ara creu que l'antiga
màxima de canviar el món és un
impossible. Són, però, els malsons de
Chantal, i l'anàlisi de Kundera, que
ens planteja temes de debat actual
de manera lúcida i sense conces
sions, ja presents en obres anteriors
com La insostenible lleugeresa del
ser, amb què el vam descobrir com a
novel·lista.
Lluís V. Àracil, LÀ MORT HU
MANA. «Biblioteca Universal»,
114, Editorial Empúries, Barce
lona, 1998.

fon la dona dels seus somnis amb
una vella lletja i a partir d'aquí la
seguretat sobre la identitat de Chan
tal comença a trontollar fins que
arriba a creure que tot el compor
tament d'ella, tota la seva vida, és
una impostura.
Des d'aquesta arrencada, tots dos
personatges despleguen els seus dis
cursos interns incapaços de comu
nicar-se perquè cada nova frase,
cada nova conversa sobre ells, es
converteix en un retall que cadascú
interpreta en el propi codi, ben
distant de l'altre. Fins i tot Jean-Marc
envia a Chantal cartes amoroses anò
nimes, convençut que allò que ella
necessita és sentir-se admirada, i
sexe; una estratègia que precipita els
malentesos i els aboca a la ruptura
amb un final de malson que fa pensar
en Huis clos de Sartre: tots dos
viatgen amb tren a Londres, fugint o
intentant retrobar-se en un somni
pretesament orgiàstic que acaba en
dolorosa angoixa.
Tècnicament perfecta, l'obra se
gueix l'estructura del relat tancat o,
millor dit, circular, amb què dóna
força al cul-de-sac no sols de les
relacions presentades (Chantal és
Anne, Jean-Marc és un captaire?),
sinó hiperbòlicament de l'anàlisi que
fa sobre la realitat. En aquest sentit
totes les converses que es desgranen
-interessantíssimes— són una re
flexió molt pessimista sobre la hu
manitat. Com els personatges, diu
Kundera, l'home i la dona moderns
s'han instal·lat en un present puntual
precari, que vol anul·lar tant el
passat, i el futur, com els lligams amb
la comunitat. I, doncs, menem una
existència sense biografia (al·ludida
pels reality shows sobre persones

Lluís V. Aracil

LA MORT HUMANA

Només veure la portada —amb
l'autor i el títol— és irrefrenable
l'impuls d'agafar i llegir aquest llibre.
Primer, perquè Lluís V. Aracil et situ3
ràpidament en la centralitat de Is
temes que tracta, però també per I3
rara habilitat argumentativa i el cabal
informatiu, bibliogràfic, que maneja 1
cita de memòria, com també perJ3
manera de treballar: relacionant ele
ments que solen dissociar-se, intetpretant-los des de posicions inèdites
i no simplificant mai, no elimina sinp
que afegeix elements, correlació
d'idees, interrogants..., que respO'
nen al criteri central del discurs
d'aquest volum, «d'equipar-nos per 3
la vida i per a ser persones».
L'edició mateixa ja demana un co
mentari extens, perquè és el resulta
d'una experiència que engloba molt

gent: de primer, els participants en el
seminari de Morella el juliol de 1994,
Hoc en què el sociòleg Aracil ha
trobat el context adequat per a do
nar a conèixer les seves investiga
cions (altres assistències a les seves
sessions es produeixen a València,
Barcelona i Cullera), a les antípodes,
evidentment, dels estrets marges de
temps i de concepció de les uni
versitats actuals; després, els alum
nes Miauel Àngel Castillo i Eulàlia
Torras, dedicats a transcriure l'intricat
discurs oral del mestre, que han
transformat en forma escrita lineal i
entenedora, i que demana, evident
ment, l'esforç del mateix coordina
dor del Seminari de Morella, Ernest
Querol, que al pròleg anuncia el
projecte de continuar editant els
temes tractats en d'altres seminaris,
vist el profit que pot derivar d'a
questa experiència primera. El volum
aplega, doncs, les cinc sessions amb
les preguntes i les respostes que se
suscitaven i va agombolat per una

introducció escrita per Lluís V. Aracil,
que s'insereix personalment al dis
curs de la «mort humana», pels
textos antologats i per una extensíssima bibliografia que es lliurà als
assistents a Morella. Clouen el volum
sengles índexs temàtics i d'autors.
A mesura que he anant llegint La
mort humana, la forma enunciativa
del títol m'ha esdevingut afirmativa,
perquè Aracil presenta el tema com
una anàlisi amb perspectiva històrica
de moltes ruptures i desintegracions
que s'han anat produint en la
societat en allò que ens constituïa en
«civilització humana»: la coherència
generacional, la gratitud als més
grans, l'entesa amb Déu, el lligam a
la tradició llatina, etc., aspectes,
entre d'altres, que (per a bé i per a
mal, penso jo) permetien l'arrelament en el passat i la transmissió
d'una comunitat humana, d'una cul
tura de futur. En aquest context la
mort coronava la perspectiva de la hu
manitat pròpia, i en quedava la

memòria, la memòria dels altres,
s'entén. La gran paradoxa-jqjje des
grana Aracil és situar l'inici d'aquesta
desintegració general en el gran
cataclisme (són els seus mots) que es
va produir ara fa dos-cents anys,
arran de la Revolució francesa, i el des
envolupament de les formes de pen
sament (realisme/nihilisme), de progrés
(la industrialització) i de configuració
humanes (l'individualisme exacer
bat). Sobre aquest darrer aspecte fa
un plantejament radical. L'individualista, afirma, creu que hi guanya
quedant-se sol, que pot eliminar els
altres. Del conjunt, se n'ha desprès la
desintegració de la comunitat i la pèr
dua d'numanitat mateixa, la seva
mort? Evidentment, aquestes ratlles
només poden ser un oreu tast dels
raonaments que conté el llibre, de
les reflexions que se'n deriven i que
haurien de ser ben profitoses en un
moment històric d'atzucac que
demana canvis substancials en els
nostres plantejaments.♦

PANORAMA DE LITERATURA RELIGIOSA
per

UNA COL·LECCIÓ GUARDONADA
^,caP. ,de deu anys d'existència, la
i i ció «Clàssics del cristianisme»
ae la qual ens hem anat fent ressò
Puntualment en aquests panorames
e literatura religiosa— va ser guar, a ' any passat simultàniament
mb la Creu de Sant Jordi i amb el
tinSmi d'Honor Jaume I: dues dis, c'ons honorífiques que han volgut
i-s | car 'a importància de la col·lec- la qual representa un signe clar
un rf ,normal^ació del nostre país i
l, s inaPulsos més eficaços per a
ablir ponts de diàleg entre crisT|anisme i cultura.
darreres obres que hi han
Der—editades, com sempre,
són l Editorial Proa de Barcelona—
+n .e? següents, pertanyents a auCiril ' ,eP°eiues d'una gran diversitat:
t/çm / ,.J®rusalem, Catequesis bapnX SJ1^9,7' núm- 67- introducció i
dp \r de Sebastià Janeras i traducció
tr_ lc®n9. Esmarats), una de les moscatoIneS·lnteressants de la literatura
conc:t·+e1:i·Ca del segle IV, que encara
EfrnrJ jeix u,n.model vàlid per a avui;
(1997 d® Nísibis, Himnes i homilies
' num. 68, introducció i tra

JOAN LLOPIS

ducció de Manel Nin), coniunt de
textos poètics i homilètics del cèle
bre diaca siríac, també del segle IV,
traduïts per primer cop al català, que
constitueixen una aproximació molt
original al misteri de Déu, feta de
jocs paradoxals i simbòlics; Francesc
de Sales, Tractat de l'amor de Déu
(1997, núm. 69, introducció de Joan

AO

/-lòssics del
k-fistonisme

FRANCESC
DE SALES
TRACTAT
DE L'AMOR
DE DÉU

rea

Llopis i traducció de Jordi Enjuanes),
l'obra mestra del patró dels escrip
tors i periodistes catòlics, en què ex
pressa el seu pensament teològic i
espiritual d'una manera més rigorosa
i completa, presentada en una versió
catalana —la primera de la història—
feta amb fidelitat, gràcia i bellesa;
Vicenç de Lerins: Commonitori, Salvià de Marsella: A l'Església, Euqueri
de Lió: Lloança del desert (1998,
núm. 70, introducció de Josep M.
Rovira Belloso i traducció d'Isabel
Segarra i Anón), tres obres de tres
autors del segle V, representants de
la florida teològica i espiritual que hi
hagué en aquella època a l'Església
de les Gàl·lies; Vicent Ferrer, Tractat
de la vida espiritual. Sermons (1998,
núm. 71, introducció i notes d'Adolfo
Robles [ + ], traducció dels textos
llatins de Vicent J. Girbés i Ricard M.
Sarrió, adaptació dels textos valen
cians de Josep Enric Estrela), recull
de diverses obres en llatí i en llengua
catalana d'un dels nostres clàssics
més famosos, el valencià sant Vicent
Ferrer, la figura del qual —sovint des
figurada tant per un cert tipus
d'historiografia com per la memòria
popular— és situada en el seu

veritable context històric, literari, ide
ològic i espiritual pel malaguanyat
dominic Aaolfo Robles, mort abans
de la publicació del volum; Nicolas
Malebranche, Meditacions cristianes
i metafísiques (1998, núm. 72, intro
ducció de Jordi Sales i Coderch i tra
ducció de Jordi Parramon i Blasco),
reflexions d'un eclesiàstic francès del
segle de Lluís XIV, que va ser mem
bre de l'Oratori i un filòsof que va
cercar, amb agudesa i profunditat, de
conciliar cartesianisme i agustinisme i
que, mogut per una intenció apo
logètica, va utilitzar sempre la
teologia i la filosofia amb finalitats
d'edificació espiritual.

MONOGRAFIES HISTÒRIQUES

En la mateixa línia d'acostar fe i
cultura que segueix la col·lecció
«Clàssics del cristianisme», les Publi
cacions de l'Abadia de Montserrat
dediquen diverses col·leccions a te
mes històrics, relacionats d'una ma
nera o d'una altra amb la presència
del cristianisme en la cultura cata
lana. Ens fem ressò de les darreres
obres d'aquest tipus que hi han
aparegut.
A la col·lecció «Textos i Estudis de
Cultura Catalana», i en coedició amb
Curial, ha sortit la investigació de
Ramon Miró i Baldrich sobre La
processó de Corpus i els entremesos.
Cervera, segles XIV-XV, amb un
pròleg de Josep Romeu i Figueras
(Montserrat, 1998). A la col·lecció
«Scripta et Documenta», Ernest
Zaragoza Pascual ha publicat Catàleg
dels monestirs catalans (Montserrat,
1997) i Abaciologi del monestir de
Sant Feliu de Guíxols (segles X-XIX)
(Montserrat, 1998), dues obres im
prescindibles per a la història del
monaquisme català.
La col·lecció «Biblioteca Abat Oli
ba» és la que ofereix més estudis
monogràfics d'aquest tipus. Durant
l'any 1998 han aparegut els se
güents: Maria Teresa Renom i Ferrer,
Miquel Ferrer Bauçà, protagonista de
la societat de Mallorca (en coedició
amb la Congregació Trinitàries de
Mallorca), una presentació rigorosa
d'un personatge singular de la Ma
llorca del segle XIX, un influent religiós
trinitari que es va veure enfrontat tant
amb les forces revolucionàries com
amb les reaccionàries de la seva
època; Anna Castellano i Tresserra,
Pedralbes a l'edat mitjana. Història
d'un monestir femení (en coedició
amb l'Institut de Cultura de l'Ajun
tament de Barcelona i amb pròleg de
José Enrique Ruiz-Domènec), ex
haustiu recull de les dades docu
mentals que ens permeten refer

l'ambient cultural, social i religiós
d'aquest cèlebre monestir de clarisses; Maria Lluïsa Cortada, Anselm
Viola. Compositor, pedagog, monjo
de Montserrat (1738-1798), completíssim estudi de la vida, les obres i la
influència d'un dels músics montserratins més importants de totes les
èpoques, capaç ell tot sol de pres
tigiar tota una escola; Joaquim Coll i
Amargós, Narcís Verdaguer i Callis
(1862-1918) i el catalanisme possi
bilista (amb pròleg de Jordi Casassas
i Ymbert), una interessant aportació
al coneixement de les relacions entre
cristianisme i catalanisme, amb prou
elements per a desmuntar alguns
tòpics, sense que hi faltin referències
que intenten il·luminar certs punts
foscos del drama verdaguerià; Gre
gori Creus, Memòries d'un vicari
general de la Seu d'Urgell, delegat
permanent per a Andorra (en
coedició amb «Diari d'Andorra» i
amb pròleg de Cebrià Baraut), notes
autobiogràfiques i records de mos
sèn Gregori Creus i Setó (19051984), capellà que exercí diversos
càrrecs parroquials i curials al bisbat
d'Urgell i el testimoniatge del qual
resulta d'un gran interès per a
comprendre els canvis experimentats
per l'Església i la societat al llarg del
segle XX.
No pas editada per Publicacions de
l'Abadia, però incidint en una te
màtica clarament montserratina, no
podem deixar d'esmentar l'obra de
l'exmonjo Jordi Vila-Abadal titulada
L'Abat d'un poble, Aureli M. Escarré
(Editorial Mediterrània, Barcelona,
1998), que, com diu el monjo PiusRamon Tragan, que en fa la pre
sentació, «s'inscriu, quasi com un
pioner, en la tendència historiogrà
fica actual de valorar, quan existeix,
el record dels testimonis vius, al
costat dels documents escrits, base

A L'ABAT D'UN POBLE, AURELI M. ESCARRÉ,
JORDI VILA-ABADAL APROFITA LA «HISTÒRIA
ORAL» PER APROFUNDIR EN LA PESONALITAT
DEL QUI FOU ABAT DE MONTSERRAT DURANT
ELS DÍFICILS ANYS DE LA POSTGUERRA.

imprescindible dels treballs de bio
grafia i d'història». Es tracta, per tant,
d'un intent d'aprofitar la «història
oral» per a fer llum sobre la personali
tat, controvertida però innegablement
influent, de l'abat de Montserrat
Aureli M. Escarré. Cal tenir en
compte que, en el cas de l'abat Es
carré, atesa la dificultat que encara hi
ha per a accedir a tota la docu
mentació, la importància dels testi
moniatges orals és de primer ordre.
El resultat de l'ingent treball de Jordi
Vila-Abadal és difícil d'avaluar des de
l'objectivitat històrica, però no hi ha
dubte que qualsevol aproximació
que, a partir d'ara, es vulgui fer a la
vida i l'obra de l'abat Escarré haura
de tenir en compte aquest volum de
més de quatre-centes pàgines plenes
de vida. Un altre personatge de
l'Església catalana que, com l'abat
Aureli, va patir exili per haver-se
enfrontat amb el règim franquista va
ser el cardenal Vidal i Barraquer, el
aual recentment ha estat objecte
d'un estudi biogràfic que, com diu el
pare Miquel Batllori, que n'ha escrit
el pròleg, «és un llibre llegívol per a
tothom i particularment per als
lectors més joves, que ni han pogu(
viure aquells grans esdeveniments, n
tampoc no han pogut seguir, al seLJ
temps, el curs de les recerques i dels
estudis històrics que s'han ana
publicant aquests darrers decennis»Josep Maria Tarragona, Vidal i Barraquer. De la República al Franquisrr>e'
Columna, Barcelona, 1998.
,
La darrera monografia històrica cie
què ens fem ressò es deu a la tasca
investigadora del caputxí Valen

educació, treball, religió, política i
àmbit individual—, el text analitza la
situació actual pel que fa als valors i,
després de constatar la desaparició
dels caducs i l'aparició dels nous,
propugna el foment dels que ano
mena persistents, que, encara que a
alguns els puguin semblar vells, són
els únics que poden construir
persones i comunitats veritablement
madures.
Pel seu cantó, el fecund pensador
Raimon Panikkar, des del seu recer
de Tavertet, no para de produir es
crits d'una gran profunditat filosòfica
i teològica, alguns dels quals apa
reixen simultàniament en català i en
castellà. Els més recents són: La nova
innocència (Proa, Barcelona, 1998,
RAIMON PANIKKAR, AUTOR FECUND QUE DAR
amb pròleg d'Evangelista Vilanova),
RERAMENT HA PUBLICAT UN SEGUIT D'OBRES
aplec de treballs anteriors, publicats
DE GRAN VALOR TEOLÒGIC I FILOSÒFIC.
a diferents llocs i en diverses èpo
ques, però unificats per la intenció
ae meditar en profunditat sobre els
principis que regeixen el pensament
numà, la relació de la nostra societat
amb el fet cristià i la presència inde
Serra de Manresa, es titula Els fugible del transcendent; La Trinitat.
ramenors caputxins a la Catalunya Experiència humana primordial
el segle XIX. Represa conventual, (Empúries, Barcelona, 1998), convin
wnnJJS·tracions ' restauració (1814- cent demostració que la intuïció
00) j l'ha editada la Facultat de trinitària no és una exclusiva del cris
'eologia de Catalunya dintre de la tianisme, sinó que es troba present a
iQoó\ectan'a $ant Pacià» (Barcelona,
moltes altres cultures, amb la qual
ro). Aquesta obra completa la que cosa hi ha la possibilitat d'establir un
'autor havia publicat l'any 1996 a la
diàleg fecund entre totes les reli
Mateixa col·lecció, centrada en
gions que fomenti la convivència i la
activitat dels caputxins catalans pau; Les icones del misteri. L'exjurant el segle XVIII. Per mitjà periència de Déu (Edicions 62,
aquests dos voluminosos estudis
Barcelona, 1998), esclaridora reflexió
pareix clarament l'arrelament que sobre què s'ha d'entendre per
s caputxins de Catalunya han tingut «experiència» de Déu, que no pot
referir-se a un suposat contacte di
rnpre en la realitat cultural i social
uel país.
recte amb una «realitat» que és més
enllà de qualsevol verificació sensible
pensament CRISTIÀ
o intel·lectual, sinó que ha de
consistir sempre en l'experiència
Dintre de l'apartat que podríem d'unes mediacions privilegiades, en
cr;c;+r^eriaLr <<assaigs de pensament tre les quals l'autor insisteix en el
d'niJa>>' , P°dem posar un seguit «silenci» i el «tu».
Altres assaigs de pensament cristià
ton ires' de diversos autors i editrik9-!' qu,e, darrerament han con- que cal esmentar són, en primer lloc,
+p Ul ? laborar una reflexió sobre els que han aparegut darrerament
la e?/ronterers entre la fe cristiana i dins la col·lecció «Cristianisme i
. cultura. N'assenyalarem els més cultura», patrocinada per la Fundació
mportants.
Joan Maragall i editada per Cruïlla:
Romanticisme, cultura i religió a
|'ak,!?^e'x autor de l'obra sobre
oarl= Escarré de què acabem de
Catalunya (Barcelona, 1997), amb
un lirUJ°rdl Vila-Abadal, ha publicat aportacions de Joan Requesens,
va/o
tltulat Valors
nous Hilari Raguer, Salvador Carrasco,
d'un (Pr°a' Barcelona, 1998), fruit Casimir Martí, Mireia Freixa, Mont
de ToenCarÀec de' Centre d'Estudis serrat Albet i Josep Paré; Espai i
amb iTSS .Contemporanis i elaborat símbol en l'art oriental (India, Tibet,
Pecial- ,co ' a-boració de diversos es- Xina, Japó) (Barcelona, 1997), amb
Costa'StMS' .An9el Castineira, Joan col·laboracions de Ramon N. Prats,
Dupnà Mana Teresa Crespo, Marc «apila Vatsyayan, Alfredo Cadonna i
Fernando García Gutiérrez, i Mo
Loréc S,cJoseP M- Esquirol, Jaume
Dividit Enr'C Pu'9 ' Carles Torner.
dernitat i cristianisme. Interrogacions
Vldlt en sis àmbits -família,
crítiques recíproques (Barcelona,

1998), del conegut psicòleg de la
religió Antoine Vergote, que fa una
anàlisi lúcida i positiva de la crisi
espiritual produïda a Occident per la
confrontació entre la mentalitat cris
tiana i la modernitat. També me
reixen una atenció especial les obres
següents: En què creuen els qui no
creuen (Empúries, Barcelona, 1997),
diàlegs entre un representant de la
cultura laica —Umberto Eco— i un
jerarca eclesiàstic —el cardenal Cario
Maria Martini— sobre els valors bàsics
de l'home contemporani, completats
amb consideracions de diversos
intel·lectuals italians; Reflexions d'un
monjo (Columna, Barcelona, 1997),
aplec d'articles del monjo de Poblet
Agustí Altisent, que reflecteixen la
seva visió de les relacions entre les
realitats humanes i Déu, i Presència i
fragilitat. El misteri de la paternitat
(Edimurtra, Barcelona, 1997), del
jove filòsof i teòleg Francesc Torralba
i Roselló, que reflexiona sobre el fet
de ser pare des d'una perspectiva
humana i cristiana.
Finalment, assenyalem l'aparició de
dues tesis doctorals relacionades
amb el pensament cristià i publi
cades a la «Col·lectània Sant Pacià»
de la Facultat de Teologia de
Catalunya: Jaume Mensa i Valls, Les
raons a'un anunci apocalíptic. La
polèmica escatològica entre Arnau
de Vilanova i els filòsofs i teòlegs
professionals (1297-1305): anàlisi
dels arguments i de les argumenta
cions (Barcelona, 1998), interessant
aportació al coneixement del pen
sament filosòfic i teològic de la
Catalunya medieval, i Miquel Xancó i
Roca, La catequesi bíblico-simbòlica.
De la interpretació al·legòrica de
Claude Lagarde a la interpretació
simbòlica de Paül Ricoeur (Barcelona,
1998), contribució remarcable a la

renovació del llenguatge catequètic.
ESPIRITUALITAT
Militant per la justícia

Les col·leccions de l'Abadia de
Montserrat dedicades a temes d'espiritualitat cristiana s'han vist enri
quides amb títols interessants. Cal
destacar que la col·lecció «Saurí», a
més de fer una segona edició dels
llibres del pare Miquel Estradé, mort
l'agost de 1997, Shalom, Miriam,
sobre la Mare de Déu, i Pels camins
de l'Evangeli, un aplec d'homilies,
n'ha publicat dues obres pòstumes:
Escoltant les dones de la Bíblia
(Montserrat, 1998), consideracions
sobre les lliçons que ens donen
diversos personatges femenins que
apareixen a la Bíblia, i La darrera
crida. Reflexions sobre la mort
(Montserrat, 1998, amb pròleg de
Josep Massot i Muntaner), llibre que
es pot considerar el «testament
espiritual» de l'autor. Altres obres de
la mateixa col·lecció, publicades du
rant l'any 1998, són: Cerco el vostre
rostre. Pregar amb els Salms de Carlos G. Vallés, amb traducció de Pere
Roca i Garriga; Vasos de terrissa. La
praxi de la pregària cristiana segons
la tradició dels Pares de Gabriel
Bunge, amb traducció de Manel Nin,

Textos.
i Estudis
de Cultura
Catalana

Assumpta LA RECEPCIÓ

Camps DE GABRIELE
D’ANNUNZIO A
CATALUNYA.
TRADUCCIONS I
TEXTOS INÈDITS

i

j LDtClONS CATALANES

Memòries dialogades amb el pare Hilari Raguer

Ramon Sugranyes de Franch

i Teresa de Lisieux: Déu en la vida de
cada dia, edició de les actes del II
Congrés d'Espiritualitat celebrat a
Lleida l'octubre de 1997, preparada
per Agustí Borrell i coeditada pels
Carmelites Descalços de Catalunya i
Balears.
Pel que fa a la col·lecció «L'espiga»
assenyalem: Què esperem? En qui
esperem? i L'experiència de fracàs i
cansament, materials per a les Jor
nades de reflexió per a joves cele
brades a Montserrat per iniciativa del
pare Estradé; L'Evangeli llegit des de
Càritas de Pere Fradera i Marcet, Per
a un itinerari cristià d'Evangelista

Vilanova i Si no canvieu i no us feu
com els infants... (Mt 18,3), a càrrec
del Moviment de les famílies de
Natzaret. Dins «El gra de blat» han
aparegut: «Veniu i ho veureu» de
Jaume Campalans; Què n'has fet del
teu germà? de P. Philippe Nkiere i M.
Isabel Correig, amb traducció d'Antoni Correig i Massó; En el balandreig de les ones diàries de J. Bosco
Faner i Bagur, amb presentació de
Gregori Mateu, i Vida de sant Pacomi, una altra realització pòstuma

La recepció de Gabriele D'Annunzio a
Catalunya. Traduccions i textos inèdits
Assumpta Camps

Presentació de l'abundant corpus d'escrits diversos (traduccions, obres
d'inspiració dannunziana, correspondència..., tant en poesia com en prosa
poètica, teatre i fins i tot un intent de novel·la) que documenten la recepció de
Gabriele D'Annunzio a Catalunya entre 1880 i els anys vint del nostre segle.

( PUBLICACIONS
DE L’ABADIA
j DE MONTSERRAT

Cartellera del Teatre de Barcelona (1790-1799)
Josep Maria Sala Valldaura

Una mostra dels trets generals i les particularitats del teatre i el Teatre de
Barcelona: els gèneres preferits, l'evolució dels gustos del públic, la recepció
de traduccions o adaptacions del francès i l'italià, a més a més del teatre
musical (òperes, balls, etc.), a les darreries del segle XVIII.

de Miquel Estradé, del qual són la in
troducció, la traducció i les notes
d'aquesta obra clàssica de l'espiritualitat monàstica. I, finalment, la
col·lecció «Biblioteca Serra d'Or» ha
publicat dos llibres de poesia ela
borada per capellans: Obra poètica
de Ramon Muntanyola (1917-1973),
que recull tota la producció poètica
de l'autor, amarada de sentit religiós
i patriòtic, i L'elegia transparent de ManLJel Balasch, dotze poemes de mètrica
clàssica que canten el sacerdoci catòlic
des d'una perspectiva també molt
dassica.

TESTIMONIATGES VISCUTS

Darrerament, han aparegut un
seguit de llibres que, sense arribar a
ser unes memòries pròpiament dites,
corresponen al gènere literari dels
testimoniatges viscuts, que, a més de
ter conèixer els itineraris personals
dels autors, deixen constància de
ambient col·lectiu de tota una
eP°,ca- Entre aquest tipus d'obres,
cal destacar els dos volums publicats
Per mossèn Salvador Cabré Puig a
tditorial Mediterrània de Barcelona
en el transcurs de l'any 1998: D/a/egs
d un rector (amb pròleg de Josep M.
inaud de Lasarte) i L'Església del
seg e XXI. Hipòtesi de treball (amb
Pròleg de Llucià Garreta i introducció
e Joan Batlles). Tots dos llibres fan
erw la mateixa tècnica: s'hi re
produeixen documents escrits per
eutor (o per altres persones en
djaleg amb ell) al llarg de més de
nquanta anys, presentats en ordre
' acompanyats de breus
roduccions i, si cal, de notes a peu
pagina, que n'aclareixen diverses
rJTStancies- Poc ° ma' conegudes
Hikr determinats lectors. El primer
, re reflecteix més aviat l'evolució
ota una generació de clergues i
,cs que van rebre amb entusiasme
DmcOriCI1 Vaticà II, i el segon exteiva3 SS desigs que aquesta mal'p- ,,9eneració alimenta per a
Dlon SSIa del futur. Una altra obra,
revrj també de referències a
esmQU?°i de la generació eclesial
-n a^Ai^s 'a titulada El ble que
(Claret d Óleguer Bellavista i Bou
de IS ' ^efeelona, 1998, amb pròleg
MartnSep Bl9°rdà i epíleg de Miquel
en l'í' Ppe- es queda una mica curta
Dmíníï* lc|tació de les motivacions
tp... des d aquesta evolució.
rnedil'ínOniatge de la generació imrnolt mamenit aoterior, però també
el llil?3^^3 pe' Concili Vaticà II, és
Franch1"6/^.® Ramon Sugranyes de
Barcefon^ 'í QQRCer /a íustída (Proa'
subtítd a' "8)' que, com diu el
' consisteix en unes memòries

dialogades amb el pare Hilari Raguer,
llevat del capítol dedicat a la vida fa
miliar, que no són amb la filla Mar
garida. Per mitjà d'aquests diàlegs,
se'ns monstra d'una manera viva la
trajectòria de fidelitat a l'Església i al
país d'un català veritablement uni
versal. Assenyalem, finalment, en
aquest apartat de testimoniatges el
recull que mossèn Climent Forner ha
fet dels seus articles apareguts al
llarg de vint-i-cinc anys al «Full
diocesà de Solsona», amb el títol de
Fulls del «Full» (Columna-L'Albí,
Barcelona-Berga, 1998) i amb pròleg
del bisbe Antoni Deig, que fa aquest
encertat elogi de l'autor i del llibre:
«Veureu que és incisiu, exacte i com
promès. Té un humor que sembla
que es vulgui riure de les coses i
després t'adones que és una filigrana
d'amor a les coses i a les persones.
Un bon mestre de la paraula per tal
de portar la Paraula a tothom.»
CULTURA RELIGIOSA

Atès el progrés del procés
secularitzador, des de fa un temps es
va fent viva la necessitat de donar a
les noves generacions una informació
adequada sobre el fet religiós, per tal
que no quedin mutilades en la di
mensió, no ja específicament religio
sa, sinó simplement cultural. Això ha
donat peu a l'aparició d'un seguit de
llibres de «cultura religiosa», aquella
assignatura que la jerarquia eclesiàs
tica va impedir que es formalitzés a
totes les escoles, per l'afany de
controlar l'ensenyament de la «re
ligió catòlica». N'inventariem els més
divulgats, dos de traduïts i un d'au
tòcton: Cathérine Clément, El viatge
d'en Théo (Barcanova, Barcelona,
1998, traducció d'Àlvar Valls), pre
sentació de les diverses religions per
mitjà d'un viatge per tot el món;
Shafique Keshavjee, El Rei, el Savi i el
Bufó. El Gran Torneig de les religions
(Destino, Barcelona, 1998, traducció
d'Antoni Comín), confrontació dia
lèctica entre les principals religions
mundials i la postura atea o agnòstica, que recorda el Llibre del gentil e
dels tres savis de Ramon Llull; Sal
vador Alsius, Hem perdut l'oremus.
Petita enciclopèdia de la cultura
catòlica (La Campana, Barcelona,
1998, amb un epíleg de Joan Solà),
llibre que, si tenim en compte l'èxit
de vendes, ha arribat per a omplir un
buit que feia temps que es notava:
conté l'explicació de mil termes que
tenen a veure amb la religió catòlica i
que, a la vegada, es troben tan in
corporats a la cultura que formen
part d'un gran nombre d'expressions
Íingüístiques catalanes, l'origen de

les quals molts parlants ignoren. Cal
dir que, en general, les informacions
són exactes, encara que no hi faltin
errors (alguns de colossals, com el
sentit de «Senyor» atribuït a la pa
raula «Crist», quan vol dir «Ungit») i
algunes imprecisions històriques i li
túrgiques, que, d'altra banda, són
fàcilment corregibles.
Incloem també en aquest grup
d'obres culturals i religioses a la
vegada alguns altres títols: Joan
Perucho, Els Pares del desert (Proa,
Barcelona, 1998), presentació en
breus fitxes d'un seguit de perso
natges del segle IV que han tingut
una repercussió notable en l'espiritualitat, en la cultura i en l'art;
Guillem Viladot, Autobiografia de
Déu (Columna, Barcelona, 1997),
relat en clau de novel·la de les
relacions de Déu amb les seves
criatures, a partir dels textos bíblics;
Norman Mailer, L'Evangeli segons el
Fill (Empúries/Anagrama, Barcelona,
1998, traducció de Josep M. Fulquet), un intent semblant al del llibre
anterior, però referit a Jesucrist i
tenint en compte les dades ofertes
pels Evangelis. Aquestes dues obres,
prescindint de l'encert o el desencert
de les afirmacions que hi apareixen,
constitueixen una mostra de l'admirable fecunditat literària que encara
avui pot tenir la Bíblia.♦

LA HISTORIA GRAFICA DE MONTSERRAT
DE J. DE C. LAPLANA I L. CASALS
PER PILAR VÉLEZ

Josep de C. Laplana, MONT
SERRAT, MIL ANYS D’ART I
HISTÒRIA. Fotografies de Lluís
Casals. «Patrimoni Artístic de la
Catalunya Central», Fundació
Caixa de Manresa i Angle
Editorial, Manresa, 1998.

El monestir de Montserrat és el
protagonista d'una publicació re
cent. Montserrat, mil anys d'art i
història és la darrera aportació sobre
l'abadia, els seus orígens i el seu
desenvolupament fins avui, junta
ment amb el seu art al llarg dels
segles, obra de l'historiador de l'art,
director del Museu de Montserrat i
també monjo, Josep de Calassanç
Laplana, que s'erigeix d'aquesta
manera en portaveu de la seva
història.
Josep de C. Laplana, que no ne
cessita presentació en aquestes
planes, ens n'ofereix una visió global
rigorosa, però alhora amb un volgut
to divulgador, que fa el llibre as
sequible a un públic molt ampli.
Tanmateix, el volum no ha estat
concebut com un text amb algunes
il·lustracions. Ben a l'inrevés, ha estat
dissenyat des del començament com
una història gràfica de Montserrat,
en què text i imatge gaudeixen d'un
valor equivalent, o, més ben dit,
presenten una coordinació tal que el
llibre pot tenir diverses lectures.
En primer lloc, aquells que desitgin
endinsar-se de ple en la història po
den llegir l'obra de Laplana, mentre
els acompanyen les imatges. En se
gon lloc, es pot fer només la lectura
d'aquestes imatges, obra del fotò
graf Lluís Casals, car, més enllà de la
seva finalitat documental, denoten
una sensibilitat especial i lògicament
subjectiva, mitjançant la qual l'autor
convida qui les contempla a fruir
d'un treball que va molt més enllà de
ser una simple il·lustració d'un tema.
Imatge i text, doncs, hi són equi
valents. En tercer lloc, permet fer una
lectura de les fotografies i els peus
corresponents, que complementen
les grans il·lustracions del llibre. En
aquest cas es tracta d'una extensa
selecció d'imatges de peces i do
cuments, en bona part de l'arxiu, la
biblioteca, el museu i algunes
dependències internes del monestir,
que sobretot ens en possibilita la
coneixença del fons artisticocultural.

La selecció d'aquestes imatges, en
què veiem peces o indrets força inè
dits o difícilment accessibles al gran
públic, constitueix una mena de ca
tàleg del patrimoni del monestir, que
complementa la història que Laplana
en narra paral·lelament.
Montserrat ha tingut un paper molt
destacat en la història de Catalunya.
Per això, la història de Montserrat és
una mica la història del país. A més,
és ben sabut i provat, Montserrat ha
estat en molts moments difícils un

centre extremament acollidor. La
confluència de la vessant espiritual
amb la sociohistòrica i l'artística fa
que la muntanya santa, el seu mo
nestir i la seva gent siguin motiu
d'interès d'un públic molt hetero
geni, però amb un denominador co
mú: l'estima i el respecte per
Montserrat. Per això, tot i que de
llibres i de guies sobre Montserrat se
n'han editat diversos, la publicació
de l'obra de Laplana i Casals esdevé
una empresa editorial que omple un
buit existent fins ara, car feia falta
una obra en què la conjunció de text
i imatge assolís l'equilibri i la qualitat
que ens ofereix aquest llibre. Editat
per Angle de Manresa, amb el suport
de la Fundació Caixa de Manresa,
dins la col·lecció «Patrimoni Artístic
de la Catalunya central», avui ja ben
consolidada, amb textos dedicats a
la cova de sant Ignasi de Manresa, Sant
Benet de Bages o els retaules gòtics
de la seu manresana, aquest volum,
per la vastedat de la temàtica i b
qualitat de l'obra fotogràfica —Casals
ha estat també l'autor de les imatges
d'alguns d'aquests altres títols—»
supera els anteriors i esdevé des
d'ara un dels llibres de referència.
Només hi trobem a faltar una inci
dència més gran en les manifesta
cions artístiques de la segona meitat
del segle XX, tan riques a Mont
serrat, tant al museu com al conjunt
del monestir. En qualsevol cas, Q0'
saríem suggerir que es fes un altre
llibre dedicat només a l'art a Mont
serrat al llarg dels segles, car el
present, en més d'un cas, tan sols
ens deixa amb la mel a la boca. Sens
dubte, tanmateix, des d'ara aquesta
publicació pot ser considerada una
magnífica carta de presentació de
Montserrat arreu, complementada
amb una bibliografia considerable L
com és habitual a la collecció, arno
la traducció castellana i anglesa del
text, sistema que, sense ser l'ideat
afavoreix una difusió mtés gran del
llibre.♦

NOTES DE LECTURA

L'ÚS I L'ABÚS DEL MEDI
Martí Boada i Anna Zahonero,
MEDI AMBIENT. UNA CRISI
CIVILITZADORA. «Debat», 9, La
Magrana, Barcelona, 1998.

Un llibre de divulgació científica, so
bre la situació del medi, escrit per un
geògraf i una biòloga, professors
universitaris. En un to clar i serè, i
amb una aportació de dades cons
tant, els autors mostren el progrés
científic i tecnològic de l'anomenat
«primer món» i —en paral·lel— el
deteriorament del medi amb el con
següent risc ambiental. Estructurat
en onze capítols, el llibre aborda ini
cialment quins són els principals
problemes ambientals, la situació
dels recursos naturals, la relació entre
societat urbana i medi, la biodiversitat..., i així arriba a la part més
conceptual, que recull la història de
la nova sensibilitat i la consciència
progressiva del perill de la sobre
càrrega del medi: el canvi global, les
diferents conferències i sessions in
ternacionals d'experts i, com a última
conseqüència, l'educació ambiental
escolar i la dels adults. L'encert del
llibre rau a aconseguir una divulgació
no simplista i a posar a l'abast del
lector l'estat actual de la qüestió.
Amb un encreuament de tendències
i corrents d'opinió, el lector pot intuir
diversos plantejaments ideològics
darrere l'exposició que hi fan els au
tors. El llibre intenta definir els
conceptes —com ara «el desenvo
lupament sostenible»— abans de ferlos servir, i parteix d'una certa visió
neomaltusiana: el creixement demo
gràfic apareix clarament a la base del
risc ambiental, i parla poc del des
envolupament tècnic, cultural i social
del tercer món; també deixa de
banda la qüestió de l'envelliment del
primer món.— G.O. de L.B.

LA HISTÒRIA RECENT DE MALLOR
CA
HÏSTÒRÏÀDÈMALLORCA.
Volum III. Coordinat per Camil·la
Blanes i Antoni Marimon. «Els
treballs i els dies», 45, Editorial
Moll, Mallorca, 1998.

El 1982 van aparèixer a la mateixa
col·lecció dos volums que resumien

útilment la història de Mallorca entre
la prehistòria i el final del franquisme.
Ara, Camil·la Blanes—col·laboradora
dels volums anteriors— i Antoni Ma
rimon s'han proposat, amb l'ajuda
d'un ampli equip d'historiadors, ma
joritàriament joves, de posar al dia el
projecte amb un volum que planteja
una anàlisi de la situació política, de
l'economia i la població, de nom
brosos aspectes ae la societat i de la
història cultural més recent, és a dir,
entre el 1975 i el 1998. Com als vo
lums anteriors, es tracta d'una obra
pensada per a un gran públic, sense
notes i de caire volgudament vulqaritzador, però ben informada, ben
il·lustrada i acompanyada d'una àm
plia bibliografia final. Hi manca, dissor
tadament, un índex de noms citats,
que hauria resultat imprescindible.
L'apartat referent a la societat com
prèn les seccions la qüestió social,
l'educació, la llengua, la sanitat, els
serveis socials, l'ordenació del terri
tori, l'ecologisme, el nacionalisme, el
feminisme i el pacifisme, el moviment
associatiu, els mitjans de comunica
ció, l'Església, l'exèrcit, els esports,
les fires i festes i l'oci. L'apartat
referent a cultura tracta fins i tot de la
literatura en castellà, de la fotografia
i del còmic.— A.C.
UN LLIBRE IL·LUSTRAT SOBRE JAU
ME EL CONQUERIDOR
V. Gómez, R. Matoses, S. Vendrell,
JAUME I. EL NAIXEMENT D’UN
POBLE. Edicions Bromera, Alzi
ra 1998.

Víctor Gómez, Rafael Matoses i
Salvador Vendrell, ajudats per diversos
col·laboradors, ens ofereixen un vo
lum esplèndidament il·lustrat sobre
Jaume I, que parteix essencialment
del Llibre dels feits, l'autobiografia del
monarca catalanoaraqonès que conauerí el regne de Mallorca i el regne
ae València. Després d'una breu in
troducció, hom en ressegueix succes
sivament els primers anys, els temps
difícils (la revolta dels barons), l'expedició a Mallorca, la gesta de Va
lència, la revolta d'al-Azraq, el tractat
de Corbeil i la conquesta de Múrcia,
i finalment la descendència i la suc
cessió del rei. Completen útilment
l'obra un índex d'il·lustracions i unes

orientacions bibliogràfiques.— B.B.

UN MONESTIR MEDIEVAL
Teresa Soldevila, SANT PÈRÈ DÈ
CASSERRES. HISTÒRIA I LLE
GENDA. Eumo Editorial / Consell
Comarcal d’Osona,Vic 1998.

El 1998 es va inaugurar la res
tauració de l'antic monestir benedictí
de Sant Pere de Casserres, a les
Guilleries, duta a terme pel Consell
Comarcal d'Osona, amb el suport del
Departament de Cultura de la Ge
neralitat. Teresa Soldevila publica ara
oportunament una adaptació de la
seva tesi de llicenciatura sobre el
monestir, que havia estat dirigida per
la historiadora vigatana Imma Ollich,
prologuista d'aquest llibre excel·lent,
que analitza els incerts orígens de
Casserres, el pas de castell a mo
nestir (al començament del segle XI),
l'annexió a Cluny (el 1079), la formació
del domini monàstic i l'organització
del patrimoni, l'abandonament del
monestir, després d'una davallada
progressiva entre els segles XIII i XV i
l'annexió al Col·legi de Jesuïtes de
Betlem de Barcelona el 1573, i alhora
la recuperació iniciada durant el
segle XIX i culminada amb la restau
ració progressiva del segle XX.
L'obra, molt ben il·lustrada, conté
també una detallada descripció de
l'església i de les dependències del
monestir, d'un gran interès perquè
una bona part dels edificis medievals
han estat preservats sense modi
ficacions substancials.— F.A.

MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 315

TARGETA DE VISITA

Número 190

per Amanci Mestre i Tirador

Definició: Amb cops a tort i a dret s'obre un camí que
hom endevina molt llarg.

JOEL CARXERAT
Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les
respostes correctes a aquesta "targeta de visita"
núm. 190 que hagin estat enviades abans del dia 5
d'abril a: "Serra d'Or", targeta de visita, apartat
244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les qua
ranta respostes correctes, d'entre les quaranta que
han estat rebudes a temps, corresponents a la
"targeta de visita" núm. 188, el lot de llibres ha
correspost a Josep Olivella Cabezas, de Martorell
(Baix Llobregat), a qui serà properament enviat al
seu domicili.

domicili.
HORITZONTALS:
1. Una ca de Komençament. Centre d'investigació d'allò més ambulant.
2. Sovint, quan ja el tenim, no sabem què fer-ne. Angle comprometedor. Una o va
bé.
3. Fa oioreta de comte. Paper, fet i fet.
4. Graó. Hom sol palpar-la entre cop i cop.
5. Les llenties el tornaven boig. Una u, si em feu el favor. Ha retrocedit com a ritual.
6. Si t'ha dit que sí, estigues tranquil.
7. Antic soldat de cavalleria de l'exèrcit alemany, armat amb llança. Final del matri
moni de l'Antoni per culpa del dimoni. Res no ha provocat tantes corredisses.
8. Una pe fa el fet. Deliciosa espifiada. I ara una erra.
9. Subjecte ben subjectat. Columna entre jònica i coríntia.
10. Quan es faci gran sortirà de mare. Bassal fat.
11. Contracció. Excitada, encoratjada.
12. Consuma la presa de pèl. Obstaculitzar la immersió.
VERTICALS:
1. Contundent argument de triomf. Ho donàvem per perdut!
2. Qualsevol dels tres hidroxiderivats. De color morat clar.
3. Paradigma de dibuixants catalans. Cordial, de tracte bonancenc. Una o.
4. Una pe de principi de columna. Unió d'interessos. Una u. No gens habitual.
5. Tros de superfície. El camí més directe per a anar a Londres.
6. Trossos de pa sec.
7. Denota fàstic. Una altra u, si us plau. Dictador francès. Quan el canari comença a
mudar.
8. «... real, dame la pateta...»; no, de debò, departament peruà. Beure un petit glop,
assaborint-lo.
9. Una a. Pintor i escultor veneçolà contemporani. A la banda oest de Cadaqués.
10. Fa de mal empassar. Deixar com el palmell.

solució al problema de
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Par un món
an pau i
justícia.
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l’agenda de la ciutat actualitzada permanentment, amb una
selecció d’actes recomanats

més de 200.000 adreces d’associacions, entitats, equipaments
i empreses de la ciutat

nova cartografia de la ciutat amb 7 nivells d’aproximació

el Diari de Barcelona

gestions i tràmits amb l’Ajuntament

l’estat del trànsit

L'OBRA D'ART RELIGIÓS MES IMPORTANT DEL SEGLE
SUBIRACHS
A LA SAGRADA FAMÍLIA
Fotografia de Joan Iriarte
Text d' Imma Fontanals
272 pàgines
format 25 x 32cm
7.000 ptes

Aquestllibre recull,en gairebé400 fotografies,des del 1 986, dia a
dia, el procés de realització per part de l'escultorJosep M. Subirachs!
del grup escultòricde la Façana de la Passió i de les portesde bronze
al temple de la Sagrada Família, que formen el conjunt d'art religiós
més importantd'aquestsegle.
La fotografia és de Joan Iriarte, el textd'lmma Fontanals, i l'epílegde
BernardDurand.
"Sense la presència del temps, l'art no tindria cap raó d'ésser, i és
per això que la contemporaneïtatesdevé una de les seves finalitats
fonamentals. El fet decissiu que ens mostra la raó profunda per què
l'art existeix, és la consciència que els humans tenim de la mort
(Fragmentde les "Paraulespreliminars"de JosepM. Subirachs).

UNA FIGURA CABDAL PER LA NOSTRA HISTÒRIA
L'ABAT D'UN POBLE
AURELI M. ESCARRÉ
480 pàgines
format 1 7 x 24cm
1.900 pessetes

L'ABAT
D'UN POBLE
z

AURELI M. ESCARRE
Jordi Vila-Abadal

Aquesta obra s'inscriu, de forma gairebé pionera, en la tendència historio
gràfica actual que valora en gran mesura l'aportaciódel testimoni viventde les
personesque van conèixerel R Aureli M. Escarré,és a dir, l'anomenadahistòria
de les fonts orals, juntament amb els treballs biogràfics i històrics: els docu
ments escrits.

"Aquest llibre és una afirmació de la memòria viva, un rebrot que mostra
quines són les arrels i la soca que donen vida i determinen el caràcter d'a
quest nostre país." (del pròleg de Pius-Ramon Tragan).
La ComissióAbat Escarrées va constituirambl'objectiudedonara conèixeraquestafigura cab
dal per la nostra història i la recuperacióde la nostra identitat com a poble. Aureli M. Escarré va
ser I Abat d'un Poble, lAbatde Catalunya.
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