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Novetats Catalanes del Mes
ELS VOSTRES LLIBRES

CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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.

LA MEVA PRIMERA COMUNIÓ, Josep Lligadas

“Sèrie Festa”, 4. 44 pàgines. 875 ptes.
EXERCICIS ESPIRITUALS PER A JOVES, Jaume Grané.

Col·lecció “Emaús”, 34. 104 pàgines. 725 ptes.
SANTA EDITH STEIN, EN AQUEST TEMPS DURS, Veronika M. Klepper.

Col·lecció “Sants i Santes”. 32 pàgines. 225 ptes.

EDITORIAL LAERTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FICCIÓ CRIMINAL A BARCELONA. 1950-1963, Ramon Espelt.

Col·lecció “Kaplan”, 16. 360 pàgines. 2.950 ptes._____________________
JOAQUIM MAURÍN, Victor Alba i altres.

Col·lecció “Laertes”, 21. 109 pàgines. 1.250 ptes._____________________
EL JARDINER de Grian. Col·lecció “Camelot”, 1.117 pàgines. 1.250 ptes.

EUMO EDITORIAL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LITERATURA, PÀTRIA I SOCIETAT. ELS INTEL·LECTUALS I LA NACIÓ,
Pere Anguera. Col·lecció “Referències”.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT_ _ _ _ _ _ _ _ _
EL CEL DE NOU CLAREJA, J. Bosco Faner i Bagur.

Col·lecció “El Gra de Blat”, 133.
OBRA DISPERSA, Jordi Rubió i Balaguer.

Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 211.
MEMÒRIES D’UN NOI DE GRÀCIA, Joan Ballester i Peris.

Col·lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 216.
COMPLEMENTS A LA FLEXIÓ VERBAL EN ELS DIALECTES CATALANS,
Dotze quaderns de camp d’Antoni M. Alcover, Maria Pilar Perea.

“Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 64
FRANCESC D’ASSÍS: TRANSPARÈNCIA DE L’ALTÍSSIM, Martí Àvila i Serra.

Col·lecció “El Gra de Blat”, 134.____________________________________
ANÀLISI DE L’OBRA TEATRAL (TEORIA I PRÀCTICA), Ramon X. Rosselló.

Col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner”, 47.
LA SETMANA SANTA A L’ALGUER, Festa, drama i cançó. A cura de Joan
Armangué i Herrero. Col·lecció “Biblioteca Milà i Fontanals”, 30.
ACTES DEL COL·LOQUI LLORENÇ VILLALONGA.

Col·lecció “Biblioteca Miquel dels Sants Oliver”, 10.
TU, MARIA, Joan Maria Vernet. Col·lecció “El Gra de Blat”, 135.
LLIBRE DEL MESTRE, Educació primària. Tura Baucells Colom i Marta
Badia Solé. Col·lecció “Llibres de música”.
HOMENATGE A ARTHUR TERRY, II.

Col·lecció “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, 38.
ABANDONAR-SE A L’AMOR. Moviments de les famílies de Natzaret.

Col·lecció “L’Espiga”, 66.

NOMÉS Hl HA UNA BANDA?
Sovint, per a una bona part
dels mitjans de comunicació i de
portaveus diversos, ETA —Euskadi ta Askatasuna (País Basc i
llibertat)— ha esdevingut una
simple banda terrorista. Amb
treva o sense, no se la denomi
na quasi mai com a organitza
ció, partit, facció, bàndol, etc.,
sinó que només se la coneix o
identifica com a «banda» terro
rista.
Potser estic equivocat, però
en aquesta terminologia crec
advertir un cert decantament
semàntic que no es dóna en
d'altres casos. Del GAL —Grupos Antiterroristas de Liberación—, per exemple, no se'n
diu mai la banda del GAL, ni,
tampoc, la banda terrorista o
antiterrorista del GAL. El GAL,
ara que torna a parlar-se'n,
sempre és el «cas» GAL.
Segons el diccionari de l'Ins
titut, banda, entre d'altres sig
nificats menys traumàtics, és
una companyia d'homes, espe
cialment armats, reunits a un fi;
talment, doncs, les organitza
cions ETA i GAL. Potser es
tracta de disquisicions menors,
però vet aquí per què penso
que, si de cas, tan banda és
l'una com l'altra.— Simeó
Pastó i Gri (Barcelona).

ENTRE LA DIALECTOLOGIA I LA LINGÜÍSTICA. La distància lingüística
entre les varietats del català nord-occidental. Joaquim Viaplana.

“Biblioteca Milà i Fontanals”, 31.
POEMES I CARTES. Domingo Tous. A cura de Jaume Guiscafrè.

Col·lecció “Biblioteca Marian Aguiló”, 28.
L’ESCOLTISME A MALLORCA (1907-1995), Mateu Cerdà

Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 209.
LA MASIA MIRAVALL, Jordi Barris Duran.

Col·lecció “Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú”, 10.________
AL MARGE DELS VERSOS. Estudis sobre la forma i la percepció poètiques,
Jordi Julià. Col·lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 219.
DE 1936 A 1975. ESTUDIS SOBRE LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME,
Albert Manent. Col·lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 220.
LA RECEPCIÓ DE GABRIELE D’ANNUNZIO A CATALUNYA.
TRADUCCIONS I TEXTOS INÈDITS, Assumpta Camps.

“Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 65.
CARTELLERA DEL TEATRE DE BARCELONA (1790-1799), Josep M. Sala
Valldaura. Col·lecció “Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 67.

ELS PRONOMS EN I Hl
Fa poc que algú es va queixar
de l'empobriment lingüístic als
mitjans de comunicació, espe
cialment a la TV. Molta gent,
especialment jove, que parla
encara bastant bé el català,
comet omissions reiterades
per no emprar els nostres pro
noms característics. Nostres,
encara que són propis, també,
de l'italià, del francès i del
provençal. Més no en sé. Es
podria dir que «en» i «hi», en
versió francesa «en» i «y», i de
les altres llengües que els

empren, que marquen una isoglossa ben característica. El
castellà els ha perdut, car en
tenia, i li resta un diguem-ne
puig-testimoni: és l'impersonal
«hay», que és paral·lel al nostre
«hi ha» (a l'inrevés).
Ara bé, jo sóc religiós, i cada
dia reso (es pot dir, senyor
Coromines?) les hores canòni
ques. A més, com que he estat
molts anys professor de lletres
i he corregit bones tongades
de composicions, corregint-ne
sempre les faltes, ara em topo
també en aquests llibres
d'oració litúrgica amb fre
qüents errades. I no sols en l'ús
correcte dels nostres pronoms
lil·liputencs, ans també amb
errors com «sobre tu», en
comptes de «sobre teu». N°
cal dir que a les lectures se n'hi
troben de gruixuts. Potser calia
traduir a corre-cuita, però es
llàstima que n'hi hagin apa'
regut, encara que fóra més de
lamentar que tornessin a repe
tir-se els errors en edicions
posteriors.
Per un tal motiu m'agradaria
saber, primer, si algú altre esta
en la meva situació correctora
(ho faig amb llapis), i, segon,
on podríem adreçar-nos pet
enviar les nostres anotacionsJa de la primera edició a la se
gona hi ha hagut millores, fins1
tot en l'himnologia. Vejam,
doncs, si entre tots ho anirem
fent tot, car hi ha encara molta
tasca.— Ignasi Farreres J°r'
dana (Girona).

MONTSERRAT I LA REPRESA
DEL LLIBRE CATALÀ A LA
POSTGUERRA
He llegit el llibre de J°r
Vila-Abadal sobre l'abat Aure1
M. Escarré, que acaba de soí'
tir, i m'ha sorprès que, en una
obra que voldria tenir un
seriós i no apologètic, s"
hagin esmunyit errors gravis

sims que posen en qüestió e!
suposat mètode d'història oral
que ha seguit l'autor i la seva
barreja constant entre l'ús de
testimoniatges i l'aportació de
bibliografia que els confirma o
els desmenteix. Per fixar-me
només en un punt objectiu i no
gens conflictiu, voldria posar
l'exemple de la represa de les
publicacions en català a Mont
serrat. Segons l'antic «ma
jordom» de l'abat, «un dels
primers llibres editats de nou
en nou en català, que van
sortir a Catalunya va ser un
volum de la Bíblia», i en nota
es precisa: «El testimoni recor
da que en aquell temps, any
1950, no es permetia la pu
blicació de llibres en català.
Que tan sols s'havia autoritzat
la reedició d'algun llibre escrit
abans de la guerra. I que
segurament el primer llibre fet
de nou en nou que es va
publicar fou aquest volum de
Jeremies de la Bíblia de Mont
serrat; gràcies a les gestions i
diplomàcies de l'abat Escarré
fetes a Madrid.» Com sap
qualsevol estudiós del tema,
des de després de la guerra es
van anar publicant, poc o molt,
Hibres en català, sobretot a
partir de l'anomenada «es
cletxa» de l'any 1946, i el 1950
no era cap novetat que sortís
un volum de la Bíblia en la
nostra llengua, atès que la
Fundació Bíblica Catalana ha
via enllestit aleshores ja feia
temps la seva Bíblia. Per a tot
això remeto al llibre de Maria
osepa Gallofré, L'edició cataana i /a censura franquista
(1939-1951), aparegut a Barce
lona el 1991.- Antoni Agustí
1 Serra (Barcelona).
CANVIS DE TEMPERATURA
5? L'ESGLÉSIA DE MONT
SERRAT
Per raons de feina, aquests
arrers temps he hagut de
Pujar sovint a Montserrat i, en
entrar a l'església, he constatat
que sovint a l'estiu hi fa molta
Fa °r i a l'hivern molt fred. Ho
e comentat amb una amiga
que coneix alguns monjos de
a casa i hem arribat a la conClusto que des de l'acabament
e es obres de restauració de
exterior de l'església, tan
necessàries d'altra banda, la
emperatura interior havia
Pujat automàticament durant

l'estiu i havia baixat durant
l'hivern, a causa de la desa
parició de la protecció natural
que els savis arquitectes del
segle XVII hi havien posat. Em
sembla, doncs, que perquè
tots plegats no ens hi glacem
ni ens hi morim de calor fóra
del tot indispensable de cercar
un sistema d'aire condicionat,
com els que hi ha en tantes
altres esglésies de clima menys
inhòspit que el de Montserrat.
Diria que tothom ho agrai
ria.— Antònia Riera i Bru
guera (Barcelona).

INÈDITS DEL PARE MIQUEL
ESTRADÉ
Voldria agrair-vos ben de cor
que hàgiu recuperat els textos
inèdits del pare Miquel Estradé sobre Jesucrist que van
apareixent a les pàgines de la
vostra revista. El pare Miquel
era estimat per molta gent i
érem molts els qui ens apro
fitàvem de la seva humanitat i
de la seva espiritualitat. La
publicació d'aquestes pàgines
inesperades, que pel que tinc
entès va deixar dins el seu or
dinador, gairebé a punt d'anar
a la impremta, ens el fa pre
sent i ens en conserva el
record perdurable.— Maria
Sastre i Mates (Barcelona).

NORMALITZACIÓ
Darrerament es parla molt de
la nova Llei de Normalització
Lingüística, que substitueix la
que fou consensuada al Par
lament de Catalunya fa quinze
anys. I cal reconèixer que, a
més de les lleis, que hi ajuden,
ordenant i sancionant, allò que
té força és la lenta, però
constant, reacció de la societat
civil. Cada dia trobem més
botigues que han posat de
nou els rètols en català, sense
que ningú els ho manés. I, com
a exemple important, vull
subratllar que dos potents
sindicats, Comissions Obreres i
darrerament UGT, han con
tribuït de debò a la norma
lització lingüística dins el seu
camp. Aquest és un dels mi
llors símptomes que la norma
lització des de la base avança i
que ambdós sindicats creuen
que Catalunya mereix aquesta
recuperació de la llengua, tan
oprimida i perse-guida per la
dictadura franquista. Hi ha

prou llibres que ho recorden i
que els ciutadans, que de
vegades fan certs comentaris,
haurien d'haver llegit.— An
toni Lletjos i Roca (Terrassa).

LLIBRES SOBRE EL 98
Voldria remarcar la publicació
de dos llibres que han sortit
coincidint amb la commemo
ració de 1898. Són Els catalans
a Filipines (Publicacions de
l'Abadia de Montserrat) de
Joan Garrabou i Les engrunes
del 1898. El Pacífic colonial
espanyol: les illes Carolines,
Mariannes i Palau de Santiago
Izquierdo (Edicions de la Ma
grana). Són dues obres que
per ara passen inadvertides,
però que recullen un material
de primera mà que no trobem
gairebé enlloc. Recordem que
els catalans de Filipines van
homenatjar Jacint Verdaguer,
el qual els dedicà un llarg poe
ma, reproduït al llibre. Quant a
la pèrdua de les illes del Pa
cífic, és un tema molt nou i
amb elements pintorescos que
marquen l'ensorrada fins de

les engrunes de l'imperi es
panyol.— Joan Albareda i Terrida (Barcelona).

RECTIFICACIÓ
A l'entrevista que li vam
publicar al «Serra d'Or» de
febrer, constava que mossèn
Manuel Balasch va néixer el
1925. Mossèn Balasch, però,
va néixer a Cornellà de
Llobregat el 1928.— Red.
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EDITORIAL MEDITERRÀNIA
DÉU A LES ONES. LES RÀDIOS CATÒLIQUES I ECUMÈNIQUES A
L’EUROPA LLATINA, Josep Casellas i Matas.

Col·lecció “Temes d’Àra Mateix”, 15.

UN AGOST A RWANDA, Maria Vilanova i Vila-Abadal.

Col·lecció “Cultura i Societat-Sèrie Novel·la”, 14.
LA FORÇA DE LA MENTIDA, Albert Alay i Serret.

Col·lecció “Cultura i Societat”, 15.
PARTITS, LLENGUA I ESCOLA. ANÀLISI DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN L’ENSENYAMENT OBLIGATORI
(1980-1995), Jordi Argelaguet i Argemí.

Col·lecció “Drets Lingüístics CIEMEN”, 4.
30 ANYS D’HISTÒRIA D’EUROPEISME CATALÀ 1948-1978. EL
“CONTUBERNI DE MUNICH”, Pilar de Pedro, Queralt Solè.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
DICCIONARI DE FREQÜÈNCIES. Volum 3: Dades globals, Joaquim Rafel
i Fontanals, Dir. CXXXI + 1.476 pàg.+ CD ROM de l’obra completa i un manual

d’utilització ISBN: 84-7283-436-0.

PAGÈS EDITORS_ _ _ _ _ _ _ _
AMB EL PERMÍS DE BARCELONA. L’ALTRA SOCIETAT URBANA, Ignasi
Aldomà. Finalista premi J. Vallverdú d’assaig 1998.

Col·lecció “Argent Viu”, 35. 284 pàgines.
EL TEMPLER I L’ARQUITECTE, Pere Morey.

Col·lecció “Lo Marraco", 42. 284 pàgines.
CRISTÒFOR COLOM, EL CORSARI, Jaume A. Cornet.

Col·lecció “Lo Marraco”, 46. 284 pàgines.
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Sabadell.

de Sabadell.
Telèfon d'informació:
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CONVOCATÒRIA

XVIII PREMI DE NARRATIVA
FELIPE RAMIS
Poden aspirar-hi obres amb un
màxim de 8 fulls, originals i inè
dites. No seran considerades com a
tals les traduccions o adaptacions
d'altres obres. Les obres, mecano
grafiades i perfectament llegibles,
s'han de presentar per quintuplicat,
amb un lema i acompanyades de
plica amb el nom i l'adreça del
participant i el telèfon. L'admissió
d'obres acaba el 16 d'abril de
1999. Els treballs s'han de trametre
a l'Ajuntament de la Vila Joiosa. La
dotació del premi és de 350.000
ptes., que el jurat pot repartir en
250.000 per al guanyador i 100.000
per a l'accèssit, o bé pot no atorgar
el premi si estima que no s'hi
donen les condicions de qualitat
suficients. El jurat, la composició
del qual es donarà a conèixer
oportunament, emetrà el veredicte
el 28 de maig de 1999.

en cinc exemplars, amb les dades
personals. L'acte d'adjudicació del
premi tindrà lloc en una festa
popular, que se celebrarà a Folgue
roles el segon diumenge de no
vembre de 1999. El jurat és format
per Maria-Àngels Anglada, Jordi
Sarsanedas, Emili Teixidor, IsabelClara Simó i Anton Carrera.

XXII CERTAMEN LITERARI DEL
CASAL DE L'ESPLUGA DE FRAN
COLÍ
S'hi convoquen el premi El Fran
colí de prosa, el premi de teatre
Josep Farré i Gual, el premi Mos
sèn Ramon Muntanyola de poesia,
el premi Bernat Morgades de
recerca, el premi Vida Rural d'etnografia espluguina i els premis ju
venils i infantils de literatura.
Tots els originals, excepte els
adreçats als premis infantils, han de
ser presentats escrits a màquina, a
doble espai, abans del 16 d'abril de
1999, a la Secretaria d'Activitats
(secció Llengua Catalana) del Casal
de l'Espluga de Francolí (Conca de
Barberà), on els interessats poden
demanar també les bases com
pletes. El jurat serà format per Joan
Rendé, Josep Vallverdú, Josep MSans i Travé, Lluís Navarro, August
Panyella, Josep Agustí Segarra 1
Josep M. Ferrer.

IV PREMI LITERARI MEMORIAL
ANNA DODAS
Convocat
per l'Ateneu
de
Folgueroles, és adreçat a remarcar
la millor «opera prima» d'un autor
o una autora que no sobrepassi els
30 anys. El premi, volgudament
simbòlic, té una plasmació material
en un distintiu artístic dissenyat
expressament. Els autors candidats
només poden tenir editada l'obra XII CERTAMEN D'ASSAIG BREU
presentada al premi, ja que
Convocat per l'Agrupació per
l'objectiu és afavorir l'interès Foment de la Cultura Catalana, els
| editorial envers una possible sego treballs concursants han de set
na obra de l'autor. Hi poden par- inèdits, escrits en català, amb una
| ticipar obres de poesia, narrativa i extensió mínima de deu folis 1
I assaig literari, gèneres que Anna màxima de vint, a doble espai. Han
Dodas i Noguer va practicar. La de tractar sobre algun aspecte de
data d'impressió de les obres la cultura catalana en qualsevo
concursants ha d'escaure's entre el dels seus vessants. Cal presenta^
gener de 1997 i el desembre de los sense signar, per quintuplicat 1
1998. Les obres han de ser trame acompanyats d'un sobre tancat, 3
ses a l'Ateneu de Folgueroles, la part exterior del qual ha de
carrer Major, 22, 08519-Folgue- constar el títol del treball i a I ’n
roles (Osona), tel. 938 852 316, terior les dades de l'autor, a nom
abans de 1'1 de setembre de 1999, de l'Agrupació per al Foment de 8

Cultura Catalana, passatge d'Aloi,
15, 2n. 1a., 08041-Barcelona, o bé
a l'Apartat de Correus 24167,
08080-Barcelona, sempre indicant
al sobre «Dotzè Certamen d'Assaig
Breu». El termini d'admissió de
treballs quedarà tancat el dia 20
d'abril de 1999. El premi consisteix
en una dotació de 125.000 ptes.
No podrà ser dividit, però podria
no adjudicar-se en el cas que el
jurat no apreciés en cap dels
treballs presentats la qualitat
mínima requerida. El jurat estarà
constituït per Anna Castellví,
Miquel-Lluís Muntané, Antoni Munné-Jordà, Josep-Anton Muíïoz,
Josep M. Cortès i Lídia Gàllego, en
qualitat de secretària. L'atorgament
del premi s'efectuarà en el
transcurs d'un sopar que tindrà lloc
el dissabte 15 de maig de 1999, al
Restaurant de l'hotel Le Méridien
(Rambla, 111, de Barcel ona).

PREMI D'INVESTIGACIÓ SOBRE
ES MERCADAL I FORNELLS
Lajuntament des Mercadal, en
col·laboració amb l'Institut Me
norquí d'Estudis, dota un premi de
225.000 ptes. per a un projecte
d investigació que faci referència a
le població des Mercadal o de
Fornells o als seus habitants (geo
rgià, ciències naturals, demo
grafia, economia, folklore, història,
etc.). El projecte, que ha d'incloure
un currículum personal amb els
estudis i l'obra publicada o no, ha
d explicar el tema, la metodologia i
a bibliografia, dins un marc d'una
memòria que desenvolupi les línies
«actuació del treball. Tot i que
estudi ha de contenir una part
investigació innovadora, es valo-

rara especialment que el trac
tament sigui apropiat per a la
ivulgació entre un sector ampli de
Públic. Tota la documentació s'ha

de presentar a la Secretaria d<
l'Ajuntament des Mercadal (Me
norca), a mà o per correu, abans ds
les dues del dia 14 de maig de
1999. S'han de presentar el:
originals per quintuplicat, meca
nografiats a doble espai i per uní
sola cara. Cada participant c
col·lectiu de participants noméí
pot presentar un projecte, que nc
hagi estat premiat en cap méí
concurs. L'Institut Menorquí d'Es
tudis nomenarà el jurat, el qua
emetrà el veredicte durant les
festes de Sant Martí de 1999. La
primera part de la dotació econò
mica es donarà en atorgar el premi
i la segona quan l'autor lliuri
l'estudi realitzat. El premi o premis
es lliuraran en un acte públic de les
festes, el dia i l'hora anunciats
prèviament. L'autor haurà de pre
sentar l'estudi acabat a l'Ajunta
ment des Mercadal en un termini
màxim d'un any, a comptar des de
la concessió del premi. L'Ajun
tament des Mercadal en col·labo
ració amb l'Institut Menorquí d'Es
tudis es reserva el dret de publicar
l'estudi premiat, totalment o
parcialment, i, per tant, podrà
extractar o resumir allò que cregui
convenient.

BECA DE THE ANGLO-CATALAN
SOCIETY SCHOLARSHIP 1999
La beca té per objecte contribuir
a satisfer les despeses d'un es
tudiant universitari o d'un erudit
jove de parla catalana que vulgui
fer un viatge d'estudi (d'una
duració mínima de 21 dies) a la
Gran Bretanya. D'un valor de 800
lliures esterlines, s'haurà d'esmer
çar únicament a satisfer les des
peses relacionades amb una
recerca específica que preferent
ment tingui un interès anglocatalà.
La poden sol·licitar estudiants
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DIPUTACIÓ

DE

TARRAGONA
SERVEI DE PUBLICACIONS

SANT JORDI 1999
Balls i danses de les comarques
de Tarragona
Vol. IV. Baix Camp
Josep Bargalló Baclia

L’art de la pedra en sec
a les comarques de Tarragona
Josep Gironès

Actes del Col·loqui Julio Antonio
i el seu temps
A cura de R. Ricomà, R. Oteo i A. Salcedo
Miravet. Un poble de l’Ebre català
a finals del segle XVIII
Joan-Ramon Vinaixa

Els templers a les terres de l’Ebre
(2 volums)
Laureà Pagarolas

Demaneu el nostre catàleg

COMPREM LLIBRES
antics de valor i biblioteques
per importants que siguin.
Paguem alts preus.

PUVILL LIBROS, S.A.
Estany, 13 - nau D.1- 08038 Barcelona
Tel. 93 298 89 60 - Fax 93 298 89 61

Comandes:
DIPUTACIÓ
1)E TARRAGONA
SERVEI DE PUBLICACIONS
Santa Anna, S
43003 Tarragona
Tel. 977 23 50 32 - Fax 977 23 51 37

universitaris o investigadors de no
més de 30 anys que ja tinguin un
cert coneixement de l'anglès. Les
sol·licituds, avalades per dues
persones de renom acadèmic, han
d'ésser enviades a Dra. Montserrat
Roser i Puig, The Anglo-Catalan
Society Scholarship, School of
European Culture and Languages,
University of Kent at Canterbury,
Canterbury, Kent, CT2 7NF, Angla
terra (M.Roser-i-Puig@ukc.ac.uk),
abans del 30 d'abril. L'import de la
beca es farà efectiu a l'arribada del
becari a la Gran Bretanya. La beca
s'haurà d'esmerçar abans del
desembre de 1999. Un cop acabat
l'estudi, el becari tindrà l'obligació
d'enviar a la doctora Montserrat
Roser, abans de dos mesos d'haver
fet el viatge, un resum del progrés
aconseguit. L'adjudicació s'anun
ciarà al més aviat possible després
del 31 de maig.

BECA ISIDRE BONSHOMS DE LA
FUNDACIÓ CAIXA DE GIRONA
Dotada amb 1.000.000 de ptes.,
és adreçada a finançar un estudi
sobre qüestions econòmiques o

JOAN RAMIS
I JOSEP M. QUADRADO:
DE IA IL·LUSTRACIÓ
AL ROMANTICISME
BMrtea MÏqurf
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socioeconòmiques relacionades
amb les comarques nord-orientals
del Principat. Els aspirants han de
presentar, abans del 14 de maig,
una proposta de 10 a 15 fulls, per
triplicat, juntament
amb
un
currículum, a la Fundació Caixa de
Girona, av. de Sant Francesc, 38, 3r.
1a., 17001-Girona, on també po
den demanar les bases completes.

IV PREMIS JOVENTUT I VALORS
Promoguts per la Fundació
Agrupació Mútua i la Federació
Catalana de Voluntariat Social amb
la finalitat d'estimular a treballar en
la formació en els valors ètics, hi
poden participar treballs creatius,
d'aplicació pràctica, sobre qual
sevol valor (solidaritat, justícia,
responsabilitat, tolerància...). Hi
poden aspirar les entitats amb
personalitat jurídica (associacions,
centres educatius...) —categoria
A—, i les persones físiques (indi
vidualment o en equip) —categoria
B. Cada concurrent hi pot
presentar el nombre de treballs
que vulgui, en sis còpies de cada
un (també del material com

plementari, si n'hi ha), que cal
presentar anònimament en sobre
tancat, amb un títol o lema, i la
categoria en què participa, a
Federació Catalana de Voluntariat
Social, Premis Joventut i Valors,
Pere Vergés, 1, 11a. planta, 08020Barcelona, acompanyat d'un sobre
tancat amb el mateix títol o lema
que figuri al treball, a l'interior del
qual han de constar les dades del
concursant. El termini de pre
sentació acabarà el 30 de setembre
de 1999. La dotació dels premis,
per a totes dues categories, és de
400.000 ptes. per al primer premi,
200.000 per al segon, i 100.000 per
a l'accèssit. Les entitats organitza
dores es reserven el dret d'utilitzar,
i fins i tot publicar, els treballs
premiats, fent menció de l'autor o
autors, sense cap més compen
sació. El jurat estarà integrat per un
expert en educació, un expert en
Voluntariat Social, dos repre
sentants de la Fundació Agrupació
Mútua i un representant de la
Federació Catalana de Voluntariat
Social. La decisió del jurat es
donarà a conèixer el dia del
lliurament dels premis, en un acte

convocat conjuntament per la Fun
dació Agrupació Mútua i la
Federació Catalana de Voluntariat
Social.
ALTRES CONVOCATÒRIES PUBLI
CADES A «SERRA DOR» EL
TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 D'ABRIL I EL 15 DE
MAIG
Concurs sobre art contemporani,
Memorial Alex Ferrer i Isbert
(vegeu «S. d'O.», desembre 1998).
Premi Modest Sabaté, Vila de
Perpinyà 1999 (març 1999).
Premis Ferran Canyameres de
novel·la i narració (març 1999).

Joan Ramis i Josep M. Quadrado:
DE LA IL·LUSTRACIÓ AL ROMANTICISME
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Professorat universitari i estudiosos menorquins ens ofereixen les principals línies de
revisió crítica de dues figures cabdals de la cultura catalana en el pas de l'edat moderna a
la contemporània. El marc d'història literària i lingüística dels articles de Jordi
Carbonell, Joan Mas i Jordi Ginebra s'omple amb un gruix d'aportacions d'història
cultural, d'acord amb l'enciclopedisme il·lustrat de Joan Ramis i la poligrafia romàntica
de Josep M. Quadrado.

Els camins de la cançó:
VIDA I OBRA DEL P. RAFEL GINARD BAUÇÀ
Pere Rosselló Bover
A partir de l'anàlisi de diversos dietaris, de l'epistolari i d'una ingent quantitat de
material inèdit, Pere Rosselló ha reconstruït la trajectòria biogràfica d'aquest intel·lectual
i religiós, recopilador del Cançoner Popular de Mallorca, que va patir la repressió del
franquisme contra la llengua i va col·laborar activament en la represa de la nostra
cultura durant la postguerra.

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

empre m’ha cridat l’atenció el fet
que, essent els evangelis uns
llibres que mai no es proposaren
contar la biografia de Jesús, tan
pidament i per tants segles fossin lle
gits quasi únicament des d’aquesta
perspectiva. Hi devia haver una causa
per a aquest canvi tan radical i que
tantes conseqüències va portar a la
teologia, a l’espiritualitat cristiana i a
la controvèrsia.
Cercant, cercant, un dia em vaig
trobar amb el text de Papies, l’autor
del segle segon, del qual no ens ha
arribat l’obra més que en una citació
d’Eusebi de Cesarea, molt posterior.
Conté una sèrie de dades ben inte
ressants.
Diu el següent: «I el Prevere va dir
també aquestes paraules: Marc, intèr
pret de Pere, va escriure amb exac
titud, tot i que sense cap ordre, aquelles
coses que recordava dels dits i dels fets
de Jesús. Ell personalment no havia
conegut el Senyor ni fou deixeble seu, sinó
que posteriorment va ser company de
Pere, com ja s’ha dit. L’apòstol Pere
havia adaptat el seu ensenyament a les
necessitats dels oients. Però sense cap
intenció de compondre un relat
ordenat de les paraules del Senyor.
Aixi doncs, Marc no s’equivoca quan
posa per escrit les coses que ell recor
dava, perquè la seva única preo
cupació fou no ometre ni falsejar res
del que havia sentit» (Eusebi, Hist.
Ecl. III, 39-15).
Sense proposar-s’ho, l’autor dóna
compte del procés experimentat per
les comunitats cristianes a l’hora de
llegir els evangelis.
Primer, ens diu que Pere «havia
adaptat el seu ensenyament a les ne
cessitats dels oients». Una cosa prou
curiosa: l’apòstol havia convertit en
«ensenyament» allò que havia vist i
sentit en vida del Senyor Jesús. El cri
teri seguit era fer el missatge signi
ficatiu per als destinataris de la
primera predicació. Interessava con
nectar-lo amb els centres d’interès
dels destinataris. I això suposa un
treball de selecció i, sobretot, de
sistematització de tot allò que Jesús
havia fet i havia dit. L’interès de Pere
era, diríem avui, pastoral. Tenim da

S

Teodor Suau

vant tot un mètode d’evangelització:
del que es tracta no és de transmetre
amb rigor històric dades objectives
sobre
la figura de Jesús. L’objectiu és
rà

un altre: proposar la conversió, possi
bilitar l’adhesió a la fe. Un objectiu
existencial: «Enteneu bé això i escolteu
amb atenció les meves paraules (...)
convertiu-vos i que cadascun de vos
altres es faci batejar en el nom de
Jesús, el Messies, per obtenir el perdó
dels pecats i així rebre el do de
l’Esperit» (Fets 2,14-38).
Això mateix han fet els creadors de la
tradició oral i dels primers escrits
cristians, de les col·leccions de sen
tències, miracles, paràboles, discussions
de Jesús amb els seus adversaris..., tal
com ho podem conèixer a partir del que
ens ha estat conservat fins avui.
No és gens estrany, doncs, que
Marc també ho volgués fer així. També
es proposa un objectiu clar: oferir als
lectors —que ja saben el que han de
saber sobre la història del seu
Senyor— un itinerari de maduració i
d’aprofundiment de la fe amb vista a
un seguiment més radical, més seriós,
en definitiva més cristià. Per això no té
cap interès a preservar un determinat
ordre cronològic, fidel al que va passar
a Palestina els anys en què transcorre
la vida terrenal de Jesús. Ni tan sols
creu necessari parlar dels seus orígens,
el naixement i els anys anteriors al
baptisme al Jordà. Ni Pere ni ell, igual
que la resta dels responsables de les
comunitats cristianes —Pau!— d’a
questa primera generació i la segona,
no creuen decisiva la referència bio
gràfica.
Al temps de Papies les coses han
canviat. Les comunitats ja coneixen
una crònica amarga de disputes i es
cissions. No tots els qui es diuen
cristians pensen i actuen de la mateixa
manera. Sovint, esdevenen enemics
irreconciliables. Tots pensen que
posseeixen la veritat. I compareix el
problema: cal esbrinar qui té la raó.
Cal fonamentar la pròpia doctrina, les
pròpies preses de posició: cal mostrar i
demostrar que aquesta determinada
opinió, objecte de la controvèrsia,
arrela en el mateix Jesús i l’interpreta
correctament. Ja no preocupen tant les

necessitats dels destinataris, que es
van convertint sense gaires problemes,
com la referència doctrinal. Del que es
tracta ara és de recuperar la història,
per tal de poder arribar a saber què és
el que el fundador va dir i va voler dir.
I de fer-ho de manera científicament
indiscutible, amb la serietat i el rigor
de la historiografia de l’època. Per
això, es voldrà assegurar la veritat del
que ha estat tramès. I es prioritzarà un
criteri: el del testimoniatge ocular.
L’«ordre» cobrarà una importància de
cisiva, perquè farà creïble el missatge
com a argument verificador.
El pròleg de l’evangeli de Lluc posa
sobre la taula aquesta problemàtica ja
en una data molt incipient.
Dels evangelis, el que millor s’a
comoda a les noves exigències és sens
dubte el de Mateu: més llarg que el de
Marc, més complet, ofereix una versió
molt antiga, molt acostada als fets que
s’esdevingueren a Palestina. A més, ell
sí que fou testimoni ocular! El seu
«ordre» és el que és més segur: el més
correcte des del punt de vista de la
historiografia del temps.
En aquesta circumstància no resul
ta gens estrany que Marc conegui
dificultats per a ser rebut com a evan
geli canònic en el si de les comunitats.
Papies el defensa. Diu que Marc
s’ha limitat a recollir una memòria
venerable: la de Pere. Però reconeix el
pes de l’acusació que hom li fa: no és
fiable el seu «ordre», perquè no respon
a la successió cronològica del que va
passar. Es un recull excel·lent del
missatge. No de la vida de Jesús. I les
credencials li vénen, no tant del que
Marc es proposa comunicar des d’una
perspectiva literària i temàtica, com
del fet que el que transmet és la
predicació d’un testimoni ocular tan
qualificat com Pere.
Una bona mostra de l’evolució que
es va experimentant.
De tal manera, que lentament
s’aniran perdent de vista els objectius
específics de Marc, expressats sobretot
en la manera de presentar el seu
evangeli, en l’estructura que ofereix
com a primer criteri hermenèutic al
lector. I cada vegada es llegirà més i
més cercant-hi les dades que permetin
1249] 9
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conèixer l’autèntica biografia de Jesús.
Es procurarà fer concordar el testimo
niatge dels quatre evangelis. I es
proposaran solucions a vegades gra
cioses quan aquesta concordança sigui
pràcticament impossible.
Quan es tradueixi el text grec al llatí
i aquesta versió arribi a ser l’única
coneguda a l’occident cristià, les re
ferències literàries mitjançant les quals
els autors bíblics condueixen la lectura
del seus destinataris acabaran de
desaparèixer totalment de la conscièn
cia dels nous lectors. Que llegeixen des
d’un referent cultural divers. Una
prova d’això és la divisió en capítols i
versets que s’imposa arbitràriament al
text per fer-lo utilitzable segons les
noves necessitats.
Quan als segles XVII I XVIII una
nova sensibilitat científica portarà els
estudiosos a llegir els evangelis com
allò que es diu que són, una vida de
Jesús, es voldrà demostrar que no són
de fiar. Com sempre, es llançarà
l’al·lot amb l’aigua i s’acabarà per
negar fins l’existència de Jesús de
Natzaret!
Avui, gràcies a Déu, la situació és
una altra.
Els investigadors han fet una in
tensa recerca científica que ens permet
recuperar la perspectiva. Podem tor
nar a llegir cada un dels quatre
evangelis a partir dels objectius que
cada un dels autors es va marcar a
l’hora d’elaborar-los. I el resultat és
fascinant.♦

SOBRE JESUCRIST

Goig i responsabilitat de
viure (realisme)
per

Miquel Estradé

na de les recomanacions de d’afrontar el món adult sense la
sant Pau als cristians, la veiem protecció d’un pare que anomenem
a la introducció de l’anomenat Déu.
himne cristològic de la carta als FiliAquestes crítiques no són gratuïtes,
pencs: «Tingueu els mateixos senti ni sempre suposen una mala fe. Els
ments que tingué Jesucrist» (H 2,5). anomenats tres grans «mestres de la
Seguint la descripció que hem donat sospita» van parlar per l’experiència
de vida religiosa, que començava amb que tenien d’un cert cristianisme; on
una afirmació programàtica: «Uns van errar fou en la generalització, quan
homes, unes dones...», caldrà que ens van transformar en dogmes unes
fixem en el goig i en la responsabilitat realitats que només eren anècdotes.
que tenia Jesucrist de viure, de ser, i, No ens podem estalviar de confessar
concretament, de ser home. Es una que, amb les nostres conductes,
cosa que potser massa sovint hem moltes vegades hem donat peu a tot
oblidat, i a causa d’això hem pogut això. Les expressions de la nostra fe en
quedar-nos amb una imatge deforma el camp de l’art, de la música, de la
da, si no falsa, de Jesús i, de retop, ens literatura i de la pietat, sovint fan
creem una imatge deformada i falsa de l’efecte d’una pobresa d’esperit que no
nosaltres mateixos com a cristians, i, té res a veure amb els pobres en
cosa important, en donem al món una l’esperit de qui ens parla l’evangeli, ni
imatge falsa.
amb els anawim de l’Antic Testament.
Uns dels atacs més durs contra el
«M’haurien de cantar uns himnes
cristianisme, o un dels desdenys que més bells, els cristians, si volen que
demostra molta gent envers els cregui en ells», deia Nietzsche.
cristians, i són els que més fan tron Aquestes paraules, les podríem aplicar
tollar la fe, vénen precisament d’a a molts altres aspectes de les nostres
quest cantó: se’ns acusa de ser uns expressions de fe. Dit d’una manera
homes i unes dones a qui la vida fa por general, hauríem de ser més homes,
per la seva duresa, per l’energia i el més dones, hauríem d’estimar més la
coratge que demana a tot aquell qui vida.
s’hi vol enfrontar; no sentint-nos
La vida és el primer do que hem
capaços de l’heroisme que reclama rebut i és alhora el lloc d’encarnació
viure com a homes i com a dones, ens de tots els altres dons. Sé d’un jove
refugiem en una fantasia ultraterrena.
que amb esperit de novici deia a la
Ja ha passat en molts llocs l’època seva mare que l’havia felicitat pel seu
dels atacs contra el cristianisme amb aniversari: «De què m’hauria servit
proves de raó, a les quals nosaltres que m’haguéssiu donat la vida, si no
responíem seriosos i convençuts amb m’haguéssiu batejat?» Això, ho com
proves contràries també de raó: era el paro amb el que vaig sentir que deia el
temps de l’apologètica més o menys pare Congar en una xerrada: que el dia
reeixida. Ara, tant les acusacions que del seu aniversari no esperava que la
ens vénen de Nietzsche, com les que mare el felicités, sinó que era ell qui
ens han fet Marx i Freud, toquen el escrivia a la seva mare per agrair-li el
terreny de la vida i de l’esforç de viure: gran do de la vida.
més que en el camp de la raó, es
La vida ha de ser estimada; no te
mouen en el camp que podríem nim dret de desdenyar-la; ni tenim
anomenar de la sanitat interior.
dret de desdenyar-nos. La vida és un
Segons ells, o bé fem de la feblesa una valor per ella mateixa. Entre viure i no
virtut per a humiliar el forts i venjar- viure, entre ser i no ser, no hi ha opció
nos baixament de la seva força, o ens possible per a un ésser mitjanament
dobleguem, alienats, a les prèdiques ben estructurat interiorment. Si de
de resignació que els poderosos fan, vegades acceptem de perdre-la, sem
però no compleixen, o tenim por pre és per salvar-la: «Quin preu? La
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vida. / Si volies pagar-lo, / la salva
ries.»1
«L’amor de la vida és gairebé el
contrari de l’amor d’una vida llarga.
Qualsevol amor pensa en l’instant
present i en l’eternitat, però mai en la
durada.»2
La fe, allò que anomenem la vida
espiritual, o la vida interior, o altres
noms equivalents, no hauria de ser
mai un obstacle a la vida, ni un
substitut del goig i de la respon
sabilitat de viure. Un fàstic per la vida
i un esguard hostil, o només indi
ferent, sobre el món, no poden ser
bones preparacions per a la vida en el
Crist. No sabrà viure com a cristià
aquell qui no sàpiga viure com a home
o com a dona.
La vida en el Crist no pot ser refugi
per a cap mena de misantropia; i, a la
inversa, el goig i la responsabilitat de
viure, acceptats i assumits amb tota la
força, seran una preparació magnífica
per a la vida nova en el Crist. Les
espiritualitats centrades en el menys
preu de la vida, si n’hi ha cap!, tindran
unes arrels morboses. De tota manera,
les que hi ha hagut eren fruit d’una
epoca, i nosaltres no les podem judicar
amb les nostres mesures. Ni amb les
seves, perquè no les coneixem. Cosa
que vol dir que no les podem judicar
de cap manera. Això vol dir també
tanmateix que no les hem d’imitar ara!
No hem fet mai l’experiència que,
al costat d’un home de Déu que sent
el goig de viure i que assumeix alhora
les responsabilitats que la vida li porta,
el nostre cor se’ns eixampla? Si
podíem espigolar en les vides dels
sants aquest goig i aquest èxtasi
davant la meravellosa obra de Déu que
es la vida, davant la meravellosa
invenció que és l’home! Caldria anar a
espigolar-ho en vides de sants ben
fetes, que no abunden; en vides de
sants que siguin biografia, no ha
giografia. Posem davant per davant la
bohomia amable de Joan XXIII i allò
tan ridícul que expliquen de sant Lluís
onzaga que mai no mirà la cara de la
seva mare!
Iraïm Jesucrist quan ens deixem
endur per corrents tristos i pes
simistes, quan amb aires de màrtir
arat cedim a un masoquisme malal
tís, quan amb posat de víctima caiem
en actituds doloristes. Jesús no féu res
de tot això!
Jesús era un home interioritzat,
Però amb uns ulls oberts cap a fora,
caP a la natura i cap a l’home, cap al

cor de l’home i de la dona, cap als seus
treballs, cap a tots els seus esforços. El
món i l’home eren per a Jesús una font
de meravella, gairebé tant com la
saviesa, la bondad, el poder del Pare.
«L’autor de les paràboles és algú que
ha observat amb un interès viu i amb
una simpatia despullada de senti
mentalisme, però no d’humor de
vegades, les maneres com es com
porten els homes.»3
Poca cosa podem dir de la seva vida
a Natzaret, però sí que hauríem
d’afirmar que fem mal fet de qua
lificar-la de vida oculta. Si de cas, ho
és per a nosaltres, però Jesús no vivia
amagat. Creix normalment en seny i
en gràcia davant Déu i els homes (cf.
Lc 2,52). Aquesta afirmació no pot ser
presa lleugerament: Jesús infant,
adolescent i jove es feia estimar i
estimava. Va passar per l’edat de les
gran descobertes, com tothom hi
passa; i aquestes descobertes eren per
a ell, sa de cos i d’esperit ben estruc
turat i equilibrat, font de joia i
d’exultació.4
Devia ser, en la seva jovenesa, ple
d’aquella «alegria juvenil que dansa en
mi com un Déu», de què parla
Mounier,5 i no me’l sé imaginar de
dicat a fer creus de fusta al banc del
taller de Josep, escena repetida en es
tampes, en cants i en narracions
pietoses. «Tot, fins llur esguard,
m’escolta», deia Víctor Hugo parlant
dels infants.6 Així devia ser Jesús
infant: mirar i escoltar tot ell, i dansar
i jugar; i meravellar-se, i riure i saltar.
No em vull posar en detalls aventurats, però el seu llenguatge, el seu
tracte, el seu ascendent ja de gran,
demostren un home madur, equilibrat
i serè, fruit d’una infantesa feliç i
d’una joventut transparent. I en tot
això la Mare hi té el seu gran paper!
L’home que sent de debò la joia de
viure, i que agraeix la vida com un do
inapreciable, per força ha de ser un
home somrient. Alguns teòlegs han to
cat aquest punt i, seguint les petjades
d’alguns pares i monjos antics, han
arribat a una conclusió que es fa difícil
d’acceptar: que Jesús no rigué mai!
Escoltem aquestes paraules: «L’intercanvi de mirades manifesta també
la seva força de promoció mútua en el
somriure. Hi ha, en això, una conduc
ta específicament humana. Mancat de
reciprocitat, hom no somriu en veritat
a l’animal. Cert que l’esguard som
rient pot significar una intenció hostil:
dolenteria, enveja, sarcasme... Però el

somriure, d’ell mateix, expressa la joia
profunda d’una consciència oberta a
una altra consciència, l’alegria serena
nascuda de dues presències, l’una
oferta, l’altra acollida. El somriure és
do i gratuïtat, criteri de l’home ben
volent, generós, prou desprès de si
mateix per a trobar el seu goig en
l’altre. L’egoista no coneix el som
riure.»7
Que Jesús no era cap misantrop,
prou que ho veiem a l’evangeli.
«L’autor de les paràboles havia d’interessar-se profundament pels home, li
devia agradar de barrejar-se amb tota
mena de gent.»8 No era dels que
s’apartaven d’aquella «gentussa que
ignora la Llei» (Jn 7,49). No es
tractava només d’un tret característic
d’un temperament sociable; això seria
veure només la superfície; era quelcom
d’interior, de profund, de constitutiu.9
La mirada de Jesús acaronava les
coses, perquè se les mirava amb sim
patia.
Si som fills de les paraules rebudes,
també ho som, misteriosament, de les
mirades que ens han adreçat. El
veritable educador ho sap, quan es
mira l’altre tal com és, naturalment,
però sobretot tal com vol que es
devingui. El jove perdut, o desgraciat,
és sovint aquell que ningú mai no s’ha
mirat amb estimació veritable, o aquell
que mai no ha sentit un esguard
amorós sobre ell. La mirada de Sòcrates, de Jesús, de Pascal, de Gandhi,
revelaren a la humanitat una grandesa
que portava en ella sense adonar-se’n.
Es que la mirada neix del cor.10
La mirada plena de simpatia de Je
sús anava adreçada sobretot i particulament a aquells que un sentiment
malaltís de culpabilitat esclafava. La
seva simpatia i la seva mirada anaven
acompanyades d’alguna cosa d’irresistible; només cal tenir en compte la
història de les vocacions dels apòstols.
En canvi, per als qui se li oposaven
devia ser una mirada que feia respecte
i fins una certa por.11 Es notava que
avorria la mentida i s’oposava als in
teressos creats.
Jesús no tenia res de tou, però tam
poc no era un asceta de cara llarga i de
faç macilenta.12
La joia de viure pot fer caure en la
temptació de renegar la missió davant
els perills, si no hi ha fortament arrelat
el sentit de la responsabilitat de viure,
perquè viure no és fàcil. Per a viure de
debò i a fons, cal ser un home que
accepti la responsabilitat davant de si
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mateix, davant els altres, davant Déu.
Jesús no és home que esquivi el risc i
la responsabilitat que la missió que té
confiada comporta, fins al punt que
afirma que no es deixa prendre la vida,
sinó que és ell mateix qui la lliura (cf.
Jn 10,18) i no fa res per no haver de
donar-la. No es decanta del camí que
sap que és el seu i que respon a la
voluntat del seu Pare.
Les temptacions foren moltes, i
totes es poden resumir en el fet de
servir-se del que ell era per a una
finalitat que no era la que el Pare li
havia indicat, o servir-se’n d’una
manera que tampoc no queia dins
aquesta finalitat. La temptació era
servir-se del privilegi que la seva
relació amb el Pare li podia com
portar. És el que li diu el diable: «Si ets
Fill de Déu...» (Mt 4,lss).
Res tampoc de masoquisme ni de
complaença en el fracàs. Sabia quina
era la seva missió i seguia el camí que
això li exigia. En la seva missió pro
fètica tenia dues opcions: la primera
era atenuar la força terrible de la seva
paraula, buscar fórmules de compro
mís, transigir, complaure les auto
ritats, o callar; la segona consistia a
anar fins al final, dir tot el que havia de
dir, fer tot el que havia de fer, sabent
fiue això el duria a la mort. Tresmontant el compara a un «resistent» o
a un investigador en malalties conta
gioses, dues feines que per camins di
ferents poden dur a la mort.
Jesús, com a profeta, és un «resis
tent». Res d’inèrcia: una oposició,
definida i ofensiva, a tota cosa que
tendeixi a usurpar l’autoritat sobirana
de Déu, en les invectives contra els
escribes i els fariseus (cf. Mt 23,1337). Tracta Herodes de «guilla» (Lc
13,32). S’oposa a certes exigències del
poble, que, tanmateix, estima i del
qual es compadeix (Jn 6,15; Mc 6,45).
Lom a conseqüència, molts l’aban
donen (Jn 6,66).
Clavier es pregunta si les imatges de
1 anyell que és dut a l’escorxador i de l’ovella que no es queixa quan l’esquilen
(cf- Is 53,7) són adaptades a la
Persona i al caràcter de Jesús.13 Hi ha
altres imatges que ens en donen una
visió tot diferent: Ap 5,5-6; 17,14;
21,9.14.27, juxtaposant per exemple
1 anyell i el lleó.
Força viva, virtut dinàmica del
«sermó de la muntanya». «En les
benaurances, no es tracta d’emocions
místiques, o d’un dolç quietisme, sinó
de forces vives com la fam i la set de

ser justos, de virtuts dinàmiques i
constructives com les obres dels qui
s’esforcen per la pau.»14 Els mots sobre
el cinquè manament són molt exigents
(cf. Mt 5,21-24). «Jesús resistí el mal i,
sense tornar-s’hi mai, resistí el dolent.
Invità els seus deixebles a fer el ma
teix. La seva resistència fou essen
cialment espiritual; però en virtut de la
seva encarnació fou marcada per
actituds, gestos i paraules.»15
Goig, doncs, de viure i respon
sabilitat de viure; aquesta era l’acitud
de Jesús davant la vida. I aquesta ha de
ser la nostra actitud. La joia de viure
no ens ha de fer oblidar que la vida,
tota vida, i la vida cristiana també, és
un combat. En realitat només combat
per la vida aquell qui n’aprecia tot el
valor i en gaudeix de tota la joia. I el
combat del cristià és un combat per la
vida. En aquest combat per la vida hi
entra el treball. Jesús va treballar.16
Resistència i lluita surten sovint a
les pàgines del Nou Testament.17 En
molts d’aquests passatges citats a la
nota, hi ha verbs formats per la pre
posició anti-, que significa «contra»,
però conservant el seu sentit de
substitució: en lloc de. És a dir: els qui
lluiten contra el Crist són els seus
rivals, els qui es volen posar al seu lloc,
els qui volen ser en lloc d’ellM Hi ha un
text a Efesis 6,10ss en el qual el verb
istemi, que significa «mantenir-se cla
vat, ferm, ben assentat», és repetit.19*
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5,8; 1Tm 5,14; 2Te 2,14; Ef 6,11-13; Tt 1,9; 2Tm
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Contemplatius del Crucificat
per Josep M.

Soler i Canals

la celebració de la tarda del les juntures i del moll dels ossos, que
Divendres Sant, al moment de jutja sobre els pensaments i els
l’adoració de la creu, la litúrgia sentiments del cor» (He 4:12), aquella
canta: «Adorem, Senyor, la vostra Creu;
llum que només pot provenir del Crist
lloem i glorifiquem la vostra santa crucificat, «d’aquell que no havia
resurrecció, per aquest arbre ha vingut comès cap pecat i que Déu per nosaltres
el goig a tot el món.»
el va fer pecat, perquè en ell
Per la passió i els sofriments, ben esdevinguéssim nosaltres justícia de
reals, de Jesucrist ha vingut el goig a Déu» (2C 5:21).
tot el món. És un goig, doncs, fo
Només podem trobar el sentit de la
namentat en un drama. En un nostra infidelitat en una confrontació
espectacle dramàtic. I el qualificatiu amb la crucifixió i la mort de l’In
d’«espectacle» no és meu.
nocent que Déu «va fer pecat» per
nosaltres. Tota recerca autèntica de
Crucificat per nosaltres
Déu ha de començar normalment a
Quan l’evangelista sant Lluc ens partir de la consciència de la pròpia
narra la crucifixió, diu: «Tota la gent misèria vista a la llum de Jesús
que era present en aquell espectacle crucificat, i només pot trobar el seu
contemplant tot el que passava, se’n terme en el Crist crucificat. Perquè la
tornà donant-se cops al pit» (Lc crucifixió és a causa de la nostra
23:48). Espectacle pres en el sentit infidelitat. És el que diu Pere en el
més etimològic (que ve del llatí discurs del dia de la Pentecosta: «Que
«specto» = contemplar, mirar), amb el sàpiga, doncs, de cert tota la casa
significat «d’allò que s’ofereix a la d’Israel que Déu l’ha constituït Senyor
vista».
i Crist, aquest Jesús que vosaltres vau
Com a cristians, per tant, hem de crucificar» (Ac 2:36-38).
ser contemplatius del que va passar a
És a dir: el pecat, la gravetat de la
la creu. Aquella gent, en veure allò, en infidelitat a Déu, només es pot
«contemplar-ho» diu l’evangelista, es entendre a la llum del Crist crucificat;
donà cops al pit. És a dir, en veure el confrontant-lo amb ell, l’Innocent que
crucificat es va penedir.
—com diu sant Pau— Déu per
El nostre centre d’atracció ha de ser nosaltres va fer pecat. A més, aquesta
el Crucificat. Jesús des de la creu confrontació ens ha de fer conscients
comença la seva obra guaridora, sal de la participació actual de cadascú de
vadora, de les persones. D’aquesta nosaltres a la seva crucifixió, de tal
obra, n’havien estat signes les guari- manera que val per a cadascú l’afircions que havia efectuat abans.
mació de Pere: «aquest Jesús que
El gest de donar-se cops al pit per vosaltres vau crucificar.» Perquè la
part dels qui contemplaven «l’es- creu de Jesús no és per culpa dels seus
pectacle» pren el seu sentit autèntic a botxins, ni dels jueus, sinó per culpa
la llum d’un altre text de Lluc (18:13): del pecat. Tal com diu la pregària
«El publicà, un tros lluny, no gosava ni eucarística de Reconciliació I: «El
alçar els ulls al cel, sinó que es donava vostre Fill, l’únic just, es va entregar a
cops al pit dient: oh Déu, tingueu les nostres mans i es va deixar clavar a
pietat de mi, pecador.»
la creu.»
La contemplació del Crucificat «per
Però el pecat està, també, en relació
nosaltres» —tal com diem en el Cre estreta amb la resurrecció. Perquè si el
do—, per mi, ens ha de portar a pren pecat només hagués provocat la mort
dre consciència de la nostra infidelitat en creu de Jesús, voldria dir que fóra el
a Déu. No una consciència psicològica fracàs més absolut. En canvi, Jesús
—que porta a buscar-ne les causes i a mor per donar-nos la vida que ens
arribar a l’autoabsolució—, sinó una havia pres el pecat. Per obrir-nos a la
consciència cristiana. És a dir, una cons comunió d’amor amb el Pare. El pe
ciència il·luminada fins al fons per cat, doncs, no és una realitat defini
aquella llum que penetra «fins al punt tiva, perquè Jesús ha ressuscitat. És el
de divisió de l’ànima i de l’esperit, de que expressa l’exclamació de l’«Exul-
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tet» en la litúrgia de la Vetlla Pasqual:
«Oh culpa sortosa.» És que, on ha
abundat el pecat, ha sobreabundat la
gràcia (cf. Rm 5:20). «Déu ha estimat
tant el món que li ha donat el seu Fill»
(Jo 3:16). De tal manera que la creu és
manifestació de l’amor de la Trinitat a
la humanitat.
Compunció
Aquest ser contemplatius del Crist
crucificat «per nosaltres» i ressuscitat
per a donar-nos vida ha de produir en
nosaltres la compunció, o contrició. És
aquella realitat que, fins i tot sense
haver fet encara l’experiència del Res
suscitat, expressaven d’alguna manera
els qui havien contemplat l’espectacle
de la crucifixió amb el gest de donarse cops al pit.
La compunció és l’experiència ín
tima de quan percebem, davant la
mort i la resurrecció del Senyor,
l’entitat i la gravetat del pecat, de la
infidelitat, de la inconseqüència que hi
ha en nosaltres. Davant l’amor gratuït
i immens de Déu manifestat en la creu
de Jesucrist i, al mateix temps, davant
el poder alliberador del Ressuscitat.
La compunció, per seguir la me
tàfora del seu nom, és una punxada en
el cor. Una punxada que fa sortir del
nostre nucli més íntim el verí del mal,
en tempera i en venç la duresa i infon,
juntament amb el dolor pel pecat, una
certesa profunda d’haver trobat el
Metge que ens guareix del nostre pe
cat, del nostre mal, de la nostra fe
blesa, de la nostra incongruència. Per
això dóna com a fruit la pau i la
serenor interiors, un reconeixement
humil de la nostra indigència i un
amor envers Déu que ens acull, ens
perdona i ens salva en Jesucrist mort i
ressuscitat.
Aquesta compunció és un do de
l’Esperit. Però no el dóna als qui no
s’hi predisposen per la humilitat, el
penediment i la contemplació del
Crucificat. I, sense aquesta compunció
actualitzada cada dia, no hi pot haver
un progrés autèntic i real en el carni
cap a Déu.
Perquè és la compunció —la con
trició— allò que ens porta cap a un
progrés constant de conversió a escala

de pensament, de paraula i d’obra. I,
per tant, a una purificació incessant
dels actes i els pensaments —els
mòbils— de la nostra vida.
Crucificats amb Crist
Fins aquí hem vist com la con
templació del Crucificat ens ha de
portar a una conversió sempre més
profunda, a una donació a Déu cada
vegada més gran, a sentir-nos més i
més perdonats i salvats. I a traduir-ho
en la nostra vida de cada dia, en les
nostres relacions amb els altres, en
l’àmbit laboral, social, familiar, i fins
també polític. Perquè la dimensió
contemplativa ha de traduir-se a la
realitat quotidiana.
Tot això és el que podem anomenar
la dimensió «agradable» de la creu.
«Agradable» en el sentit que ens fa
sentir perdonats, alliberats, restaurats
en el nostre ésser més profund. Sal
vats, en una paraula. I comunicadors
d aquest perdó i d’aquesta salvació als
altres.
Però hi ha una altra dimensió que
podríem qualificar de «menys agra
dable», si no clarament de «desa
gradable», de la creu. És quan ens toca
a nosaltres de portar-la, de ser-ne par
ticipants.
En teoria, ja sabem que el deixeble
de Jesús, el qui s’ha convertit donantse cops al pit i ha acollit la salvació,
s ha de carregar la pròpia creu, n’ha de
ser portador.
Es Jesús mateix qui ha dit: «Si algú
vol venir darrere meu —vol ser deixe
ble meu (Lc 14:27)—, que es negui a
si mateix, que prengui la seva creu i
que em segueixi» (Mc 8:34). I «qui no
Pren la seva creu i no segueix darrere
meu, no és digne de mi» (Mt 10:38).
El contemplatiu del crucificat s’ha
e fer «seguidor» del crucificat; com
e11’ ha de prendre la creu i fer camí cap
a la Pasqua... No hem d’oblidar mai el
terme, que no som pas masoquistes, ni
doloristes!
En què consisteix la «nostra» creu?
n un sentit més profund, no ho són
es privacions o les mortificacions
voluntàries que ens imposem nosal
tres. Són autodisciplina i prova de
generositat, són ascesi, són fruit
amor. Però, en tant que voluntàries,
no són pròpiament creu. La creu és
a o que no voldríem, allò que ens fa
so rir, que ens escandalitza, que ens ve
contra corrent, a contracor. Així, és
«creu»: el sofriment físic o psíquic, la
solitud, la incomprensió, l’angoixa, la

tristesa, els defectes que tot i voler-ho
no arribem a corregir, la dificultat
d’acceptar el propi temperament o
manera de ser, el dubte que porta al
sofriment, els problemes familiars o
comunitaris, la mort, etc. I, també, la
pregunta sobre el perquè del propi
dolor feta des de la nit del cor, quan
ens demanem per què Déu «ens tracta
així» tot i no haver tingut cap in
fidelitat greu... Per més que l’Es
criptura ja deixa ben clar -—sobretot el
Nou Testament, però també el llibre
de Job i els salms, per exemple— que
la fidelitat a Déu no és garantia de
felicitat terrena.
En tots aquests casos, com ser
portadors de la pròpia creu? Com
viure-la?
Primer de tot, cal dir que per a
poder parlar de «seguir Jesucrist
portant la pròpia creu» cal acceptar-la.
Si no hi ha acceptació no podem
parlar tant de creu. Per tal que un
sofriment sigui pròpiament «creu» cal
que sigui acceptat amb fe, amb amor,
amb aquella actitud de saber que
vivint-lo completem en la pròpia carn
«el que manca a les sofrences del Crist
pel bé del seu cos, que és l’Església»
(Col 1:24).
A partir d’aquí, podem deduir la
manera d’afrontar cristianament el
sofriment de tota mena —sigui físic o
psíquic i moral— que ens pugui venir.
Cal, per a això, un gran respecte i
una reverència profunda davant els
camins que el Pare ens proposa de
recórrer i davant els procediments que
usa amb nosaltres. En altres paraules
podríem dir: una actitud d’acolliment
dòcil i ^obediència de les circums
tàncies personals i ambientals que
se’ns presenten. Sobretot quan no
podem fer res per canviar-les. Això sol
ja és una font de pau.
A més, demana fe per a veure que
tots els camins de Déu són mise
ricòrdia i veritat. Són fruit del seu
amor. Per més que hi hagi situacions
en les quals humanament no ho veiem
ni ho entenem. Aquesta fe ens fa
creure que el Pare és Senyor de la
història, Saviesa i Poder infinits per a
disposar —mitjançant causes segones
guiades per la seva Providència— tots
els esdeveniments al servei del seus
plans, que sempre són d’amor en
tranyable envers els seus fills, envers
tota la humanitat. L’Escriptura n’és
pleníssima, de casos així; el més
important dels quals és la mort de
Jesucrist.

Aquesta fe ens fa veure que Déú
treu bé del mal; fins fa què els errors i
la malícia mateixa dels homes —fruit
de la llibertat que es tanca i opta
malament— cooperin a tirar endavant
el seu pla, que sempre és d’amor.
Encara que no ho entenguem. Com
un pare o una mare que per ajudar a
créixer humanament el seu fill de ve
gades el contrarien pel seu bé, encara
que ell no ho entengui; o bé procuren
ajudar-lo a superar opcions negatives
que hagi pres.
Per a viure així cal viure un abandó
filial a la voluntat del Pare, fent-li una
confiança absoluta, com Jesús, com
Maria, com els sants.
Així cal viure les «proves», les di
ficultats, els sofriments, siguin els que
siguin. Als ulls dels qui no tenen fe
poden ser desconcertants, fins escandalitzadors: «on és el teu Déu?» (Ps
41: 4.11), poden dir-nos. En canvi, per
al qui viu de la fe i de la confiança filial
és possible de reconèixer «fàcilment
que aquestes proves són les millors, un
pur efecte de la Misericòrdia i l’amor
del Nostre Pare», com escrivia el pare
Robert Grau, monjo de Montserrat,
pocs dies abans de morir per Jesucrist,
el 1936. Les «proves» són efecte de la
misericòrdia i de l’amor del Pare, diu.
Sembla desconcertant! I ho és mirat
humanament. Però no des de la pers
pectiva evangèlica, des de la perspec
tiva del Divendres Sant. Déu, que «ens
estima —continuava escrivint aquest
monjo— sap el que és millor per als
seus fills». I «el que és millor» poden
ser les proves, els contratemps, les
dificultats, els sofriments. Com pot ser
això fruit de l’amor i el que és millor?
Perquè —sense excloure les respon
sabilitats humanes que les provo
quen— ens fan semblants a Jesucrist, a
la seva creu. I, per tant, ens fan fills de
Déu. És la dinàmica del Regne. Per
això, quan les acollim amb fe i amb
confiança, amb un abandó filial, són
causa de «glorificació» del Pare. Com
ho va ser la mort de Jesucrist, el seu
donar-ho tot, fins la pròpia vida al Pa
re. La gran doxologia adreçada al Pare
és el sacrifici de Jesucrist. Perquè és la
gran manifestació d’amor. I el camí
cap a la resurrecció.

La «vocació» al sofriment
És, com deia, la dinàmica del Reg
ne, segons el Nou Testament. Ho ex
pressa bé aquest text: Pau i Bernabé
«confortaven els convertits de nou i els
exhortaven que es mantinguessin fi

dels en la fe. Els recordaven que per
entrar al Regne de Déu hem de passar
per moltes tribulacions» (Ac 14:22).
«Per entrar al Regne (...) hem de
passar per moltes tribulacions». D’entrada pot sobtar, però és el més
«normal». Tot cristià s’ha de trobar, i
«cal» que s’hi trobi, amb una dimensió
de creu en la seva vida. El deixeble no
és pas menys que el Mestre (cf. Mt
10:24). I l’única manera cristiana de
ser deixeble és unir-se a Jesucrist,
seguir-lo. Prendre la pròpia creu.
Només configurant-nos amb Jesucrist
crucificat podrem configurar-nos amb
ell ressuscitat. Aquest és el misteri de
la vida cristiana. Es la participació al
misteri de Jesucrist.
Per veure el sentit profund d’això,
cal «mantenir-se fidel en la fe», tal com
exhortaven Pau i Bernabé. Perquè
només de la fe —que és confiança i
certesa— pot brollar la capacitat de
viure les «tribulacions» com a creu.
Com una ocasió privilegiada de
configurar-nos amb Jesucrist.
A la llum de la fe, podem veure que
tota tribulació és una «vocació». Una
vocació temporal, passatgera..., o
permanent, com pot ser el cas d’una
malaltia inguarible per bé que no
mortal, o d’unes febleses de tipus
psíquic difícils de superar.
Déu dóna —i és un misteri, un
misteri d’amor!— a algunes persones
la vocació de servents sofrents, com
Jesús. La dóna, també, a tota persona
d’una manera més o menys espo
ràdica. Les vocacions de Déu no
sempre són fàcils (pensem en les dels
profetes, de Moisès, d’Abraham, de
Jesús...). I aquesta tampoc no ho és.
Però un cop acceptades, viscudes amb
fe i amor, són font de pau.
En les dificultats de cada dia, en els
contratemps, en la malaltia..., en tot allò
que és «tribulació», que és «creu», en el
sentit que hem vist abans, anem
completant allò que manca als
sofriments del Crist per a la salvació del
món (cf. Col 1:24). Altra vegada el
misteri: «Tot això ve de part de Déu, ja
que és per gràcia que us ha estat
concedit no sols de creure en el Crist,
sinó també de patir per ell» (Fil 1:28-29).
Tota vocació és una gràcia. I la voca
ció, passatgera o estable, al sofriment,
també. Es la gran paradoxa cristiana. I
una de les grandeses del cristianisme:
sense explicar del tot el misteri del so
friment, hi dóna un sentit. Passar per les
tribulacions, portar la creu, ens confi
gura amb Jesucrist i ens porta al Regne.

Davant d’aquesta realitat, davant
l’exigència radical que demana l’evangeli en aquestes situacions difícils,
som molt pobres, molt poca cosa.
Només la unió amb Jesucrist crucificat i
ressuscitat ens pot donar la força
necessària. La nostra confiança filial
envers el Pare, de què parlava abans,
s’ha de recolzar en Jesucrist. Ell ha de
ser la nostra força, la nostra saviesa per
a entendre aquesta Saviesa superior que
és la creu (cf. 1C 1:18-23). Més encara,
ens hem d’identificar amb ell. Ell veu el
Pare, l’adora, li diu «coses inefables»,
veu tot el que el Pare vol de nosaltres i
el perquè: salut, malaltia, consolació,
sofriment... Units a Jesucrist ho hem
d’acceptar, perquè ell ho accepta com a
voluntat salvadora del Pare. Si Jesucrist
ho vol, nosaltres ho hem de voler en ell,
units a ell.
Però, acceptar les tribulacions no és
fàcil.
D ''entrada fa l’efecte que un es troba
davant d’un absurd, o submergit per un
oneig impetuós i constant. Te’n pre
guntes el perquè. En aquests moments
sol ser difícil de pregar. Simplement cal
acceptar, acollir... I demanar forces per
a viure-ho en una situació de confi
guració amb el Crist crucificat.
En un segon moment, quan la situació
s’ha calmat una mica, un ho viu —o ha
d’intentar viure-ho— com un «minis
teri», com un «servei», com una resposta
a una vocació, com deia abans. El
ministeri del sofriment purifica, obre a
demanar i a acollir el perdó dels pecats,
serveix d’intercessió.
Es aleshores que un comença a ser
«deixeble de veritat», com deia sant
Ignasi d’Antioquia camí del martiri.
Cristià de veritat. Perquè està configurat
amb el seu Senyor, passa pel mateix
camí que ell. A la llum de la fe, és tan
eficaç o més viure aquesta situació de
crucificat que fer molta activitat.
En aquesta situació, es fa —es pot
fer, si més no— l’experiència de la fla
quesa, de la fragilitat de la naturalesa
humana. De la grandesa de Déu, de la
seva transcendència i la seva omnipotència. Un relativitza moltes coses
d’aquesta vida que abans li semblaven
importants, i es queda amb l’essencial:
la donació a Déu, l’amor de caritat,
viure l’evangeli. I experimenta la pau.
S’adona, a més, que li és bo de ser
confortat pels germans... Si no és que es
tracti d’una tribulació que deixi profun
dament sol.
Però, pot venir un tercer moment.
Quan la situació es prolonga. Sembla

que costi d’acceptar-ho, que un es
voldria revoltar, atès que ja res no
tornarà a ser igual que abans, segons
que sembla. Es pregunta per què ell s’ha
de veure així mentre d’altres s’ho passen
bé. S’ha acabat el favor del segon
moment, i la «tribulació-creu» continua
aprofundint-se. Aleshors és el moment
de tornar a replantejar les coses, de
reconsiderar la «vocació», de tornar a
intensificar la pregària i de descobrir el
valor d’una virtut insistentment reco
manada pels Pares de l’època dels
màrtirs i dels primers monjos: la
paciència. Es el do que Déu fa per tal
que un es pugui mantenir fidel i
perseverant enmig del sofriment i de la
contradicció. Sant Benet, en el Pròleg
de la seva Regla, veu aquesta paciència
com allò que ens permet de participar
dels sofriments del Crist (cf. v. 50).
En acabat es pot tornar a un estadi
semblant a l’anteriorment citat com a
segon, de pau i d’acolliment de la
vocació al sofriment.
Ajuda a viure aquesta vocació —com
ja he dit— el confort i el caliu dels
germans. I amb això ens trobem també
davant d’una altra vocació, d’un altre
ministeri: el del confort i de la
consolació, que tots podem i hem
d’exercir al seu moment. D’una manera
o altra tots ens trobarem, un dia o altre,
en les circumstàncies d’haver de viure
aquestes dues vocacions. Si les
acceptem, si les vivim sense perdre el
coratge, és gràcies a la creu i a la Pasqua
de Jesucrist, gràcies a saber que ell ja ha
vençut, i que ens consola fent-se present
en la nostra tribulació.
Conclusió
La configuració amb Jesucrist per
mitjà dels esdeveniments grans o petits
de cada dia, per a obeir la voluntat del
Pare que ho disposa tot —com una
vocació— per amor i pel nostre bé, ens
fa obedients com ell. I ens fa viure
l’esperit filial. Aquest és el camí, l’únic,
per a viure sempre amb joia i amb pau
interior. Aquest és el secret per a arribar
a fer de la màxima manera possible la
voluntat del Pare. Per a ser contem
platius del crucificat. Per a ser fills en el
Fill, en la nostra vida de cada dia.
Així podrem experimentar el goig
espiritual que ve de la creu, tal com
canta la litúrgia del Divendres Sant, ja
ara en aquest món i després en la
Pasqua definitiva en la plenitud del
Regne. ♦

Núria Espert
ENTRE BASTIDORS
per

Zeneida Sardà

profitant l'estada de Núria Espert a Barcelona amb motiu de la seva actuació a Master Class, la vam
entrevistar a l'hotel on des de fa anys s'allotja quan ve a la ciutat. Dins la cambra àmplia i assolellada, la
figura de l'actriu, a penes maquillada, tan sols una fina línia que li subratlla els ulls de mirada incisiva, ens
va aparèixer elegant i sòbria.
Núria Espert parla sense afectació. Escolta amb atenció la pregunta. No es precipita a contestar. S'atura un
instant per pensar breument allò que ha de dir i reprèn decidida. Parla amb entusiasme de tot allò que fa, però
en un to moderat i serè. I, en aquest parlar lent i reflexiu, el timbre modulat de la veu ens torna el record plaent
d'unes ressonàncies molt particulars: aquelles inflexions perfectament controlades que caracteritzen la recitació
de l'actriu dalt l'escenari.
Núria Espert ha fet tots o gairebé tots els grans papers que una actriu teatral pugui somiar. Sèneca, Eurípides,
Shakespeare, Lope de Vega, Valle-lnclàn, Txèkhov, García-Lorca, Brecht, Sartre, són els principals autors que ha
interpretat repetidament arreu del món, des de Barcelona, Londres o París fins a Tel-Aviv, Jerusalem o el Berlín
oriental, o fins a Tòquio o l'Argentina... Sempre, amb un èxit esclatant. I, si els seus dots d'actriu teatral i la seva
energia interpretativa estan acreditats de fa temps, les seves qualitats com a directora d'escena, i molt en
particular de l'escena operística, són també àmpliament reconegudes des de ja fa més de deu anys. Ha dirigit a
la Royal Scottish Opera de Glasgow, al Covent Garden de Londres, al Reial Teatre de l'Òpera La Monnaie de
Brussel·les, al Teatre del Liceu de Barcelona, al Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela de Madrid, a la Royal Opera
House de Londres al costat de Zubin Mehta, al Maggio Fiorentino també amb Zubin Mehta, al Teatro de la
Maestranza amb Plàcido Domingo, a l'Opera de Frankfurt...
Tanmateix, Núria Espert no ha abandonat mai la interpretació.

A

Si el text de Terrence McNally,
Master Class, pretén donar una visió
del mite que va ser la Callas, per
[pitjà del discurs directe, d'una
banda, i de l'evocació de records, de
altra, no hi ha dubte que aquest
text posa també de manifest un
tremp de caràcter que sembla extraPolable a la majoria dels grans
artistes. En la interpretació de Maria
Callas us sentiu identificada amb el
text, des del punt de vista profes
sional?

que poden semblar ob
vis es tornen autèntics
puntals en la vida de
qualsevol artista. La
preparació, la disciplina
de ferro, la voluntat...
S’ha de ser veritable
ment «addicte» al treball
en aquesta professió.
Alhora, la vida de l’artista té un component
espiritual que ho digni
fica tot.

un text molt interessant que,
e ect’vament, parla dels artistes en
general, més que no pas de les
cantants d’òpera. Planteja la mena de
sttuació espiritual que s’ha de tenir per
a dedicar-se a aquest món; què ha de
representar, per a un artista, dins de la
8 obalitat de la vida pròpia, ser ver>tablement artista. És un text que
m agrada molt. Pel que fa a l’aspecte
Professional, m’hi sento totalment
1 entificada. Moltes de les coses que
surten a Master Class les podria haver
R jo mateixa. Quan penetres proundament en una carrera com aquesta> quan t’hi poses de manera seriosa,
aspectes de la manera de fer de la
a las que apareixen en aquesta obra i

—A dotze anys entreu
a formar part de la
companyia titular infan
til del Teatre Romea,
quan en teniu quinze hi
passeu a la companyia
titular adulta, i amb
dinou protagonitzeu la
gran tragèdia d'Eurípides, Medea, al Teatre
Grec, dins l'àmbit dels
Festivales de Espana.
Aleshores encara no
éreu una actriu cone
guda. De fet, va ser
amb aquesta inter
pretació que vau acon-

seguir ressò a escala estatal. Com
vau obtenir aquest primer paper de
tanta envergadura?

personal i professional és rectilínia,
dinàmica i d'una gran precocitat. Si
amb dinou anys ja havíeu aconseguit
un reconeixement a escala estatal
com a actriu, interpretant Medea i,
posteriorment, Fuenteovejuna i El
Caballero de Olmedo, amb vint us
caseu, amb vint-i-dos ja teniu dues
filles i amb vint-i-quatre una com
panyia pròpia!

—Va ser l’atzar. A la meva carrera
professional, jo he tingut molta sort.
Evidentment, la sort sola és poca cosa,
però no hi ha dubte que hi ha tingut
un paper important. Es va posar ma
lalta l’actriu principal, com passa a les
pel·lícules. Això que sembla tan inver
semblant! Jo ja era a la companyia.
—La companyia, la va formar el
Feia un paper petitet: era la dona nú meu marit, l’Armand Moreno. Jo,
mero tres d’un cor de tres que tenia la efectivament, ja tenia les dues filles i
Medea. Elvira Noriega, que en aquells no tenia feina. La feina que em sortia
moments era la grandíssima primera era una feina molt mediocre. Amb
actriu del teatre espanyol, havia de l’Armand havíem parlat llargament de
venir per incorporar-se a la companyia les meves ambicions, d’aquest bon
amb el paper protagonista. I es va teatre que jo volia fer, del gran re
posar malalta. Van buscar
algú que pogués substituir-la.
Van buscar pertot arreu.
Ningú no volia arriscar-se.
Ningú no volia jugar-se-la.
«Jo em sento
Faltaven quinze dies per a
l’estrena i ningú, amb cara i
completament incapaç de
ulls, no volia respon
sabilitzar-se d’una cosa
treballar sense un director
semblant. Era una bogeria!
que em miri i que em
Però jo no hi tenia res a
perdre i tot a guanyar. Em
guiï.»
van fer una prova i..., em van
donar el paper!
—Evidentment, l'atzar hi
va jugar a favor, però no hi
ha dubte que aquest fet
posa de manifest un temperament
emprenedor, una personalitat forta,
decidida, amb voluntat i amb les
idees molt clares. És així?

—Bé, d’idees molt clares, no sem
pre. Tot sembla clar quan es veuen els
resultats. Però en la decisió de fer una
determinada cosa sovint s’hi ha donat
moltes voltes. S’hi ha arribat després
de molts dubtes... Fa l’efecte que una
persona forta és forta sempre i que si
és segura és segura sempre. Jo crec que
tots som, i jo més que ningú, un
conjunt de virtuts que es tornen de
fectes i de defectes que es tornen
virtuts. Sóc bastant insegura pre
cisament. Arribo a les decisions d’una
manera molt rumiada. Alhora, coses
que semblen molt meditades no ho
són tant com ho semblen després. Han
estat més aviat intuïtives. De vegades,
decisions fortíssimes que semblen
plenes de sentit han estat preses
perquè les circumstàncies t’hi han
portat...
—Tanmateix, la vostra trajectòria

pertori universal que era el que a mi
m’agradava, que llegia des de feia anys
i que tant m’entusiasmava... L’Ar
mand va veure que ningú no em cri
daria perquè fes aquells grans papers
que jo volia fer i va plantejar-me
d’intentar produir-ho nosaltres. Va
buscar els diners i vam arrencar amb
Gigi, que no era cap d’aquells títols
que jo volia fer! Però va ser un èxit tan
gran, que realment va donar impuls als
vint-i-sis anys que va durar la com
panyia.
—Tenir una companyia pròpia im
plica una gran llibertat a l'hora d'es
collir directors, obres, actors. Però
també comporta una dosi de respon
sabilitat molt important.

—I tant! Es una responsabilitat
tremenda i porta moltíssimes preo
cupacions. Has de pensar sempre en
els diners i has d’estar preocupada per
la taquilla, per com anirà... Nosaltres
no teníem absolutament res. Vivíem
rellogats en una habitació, al carrer
Mallorca. Vam formar la companyia

amb setanta-cinc mil pessetes que li va
deixar a l’Armand un amic que tenia
una impremta. Cap èxit no ens podia
tranquil·litzar, perquè sabíem que la
pròxima representació podia ser una
catàstrofe i que no teníem cap mena
de pes econòmic. Això ens va tenir
martiritzats molt de temps.
—De les vostres interpretacions, que
agafen un amplíssim ventall d'au
tors, potser les que han tingut més
ressò han estat les grans tragèdies.
Penso en Medea, Fedra, La tem
pesta, Yerma... Això és perquè la
tragèdia és un gènere, diguem-ne,
més «noble» dins de l'art dramàtic, o
és que a la tragèdia és allò en què us
podeu realitzar més com a actriu, en
què us podeu donar al màxim?

—Quan dic que l’atzar hi té molt a
veure, jo penso que, realment, ha guiat
en bona part la meva vida pro
fessional. Si quan tenia dinou anys jo
hagués aconseguit un èxit semblant al
que vaig aconseguir amb Medea amb
un paper còmic, si hagués obtingut
aquell èxit extraordinari amb un
vodevil o amb una bona comèdia, no
hi ha dubte que la meva carrera pro
fessional s’hauria orientat d’una altra
manera, almenys als inicis. Però jo, en
aquells moments, no podia escollir res.
Era una noieta que sortia del Romea i
que ningú no coneixia. Començar
amb una interpretació tan terrible, tan
forta, i amb aquell èxit, evidentment
em va marcar moltíssim, extraordinà
riament. Encara que la nostra com
panyia hagués començat amb Gigi>
una comèdia de Colette en què in
terpretava el paper d’una nena de set
ze anys després d’haver fet de senyora
de quaranta a Medea, de seguida vam
tornar a allò que volíem de veritat:
Sèneca, Lope de Vega, Eurípides,
Shakespeare, O’Neill, Brecht... Vaig
anar cap a aquell repertori a que
m’havia inclinat el meu primer èxit 1
que em va donar seguretat en mi
mateixa. Al costat d’això, val a dir que
si en l’art dramàtic hi ha una escala de
valoracions (que no sé si hi és!), la
tragèdia grega, naturalment, és a dalt
de tot. Després hi hauria les shakespearianes, després potser trobaríem
Strindberg... Però, les gregues, les deu
o dotze que tots coneixem, verta
derament són a dalt de tot i l’actor o
l’actriu que s’hi atreveix s’hi juga la
vida, el futur professional...
—El reconeixement internacional va

lligat a la interpretació de Las criadas
de Jean Genet, dirigida per Víctor
García i que va obtenir el Gran Premi
del Festival Internacional de Bel
grad, l'any 1970. Què va determinar
que us presentéssiu al Festival?

—El Festival Internacional de
Belgrad era, en aquells moments, el
més important del món. El dirigia una
de les grans personalitats culturals
d’Europa, Mira Trailovic. Del teatre
que es presentava en aquell festival
se’n deia «Teatre de noves tendències».
Hi va passar Bob Wilson abans de ser
el famós Bob Wilson, hi va passar Grotowski abans de ser el gran Grotowski,
hi va passar el Living, tot el «gran»
teatre contemporani. Víctor García
havia guanyat l’any anterior el premi al
millor director amb una obra del Fer
nando Arrabal. La direcció del Fes
tival ens convidar a participar-hi sense
haver vist l’espectacle que represen
tàvem, Las criadas. Ens vam quedar
molt parats, perquè mai cap com
panyia espanyola no havia anat a un
festival europeu. Havia sortit potser la
sarsuela i una mica de flamenc, però
mai una companyia de teatre de text.
Qui convidaven, naturalment, era en
Víctor; era el seu nom el que feia que
ens cridessin. Fèiem l’obra a Barcelo
na- Va anar molt malament, de públic
i també de crítica, que va estar molt
neda, amb una excepció, la del senyor
Benach. Vam demanar diners a un
amic, perquè el Festival no pagava
desplaçaments, vam portar l’obra a
Belgrad i vam guanyar el Gran Premi!
e tornada a Madrid, vam obtenir un
exn triomfal. Hi vam estar vuit mesos
amb el teatre ple. Després, l’obra es va
prohibir a la resta de l’Estat i vam anar
a fora. Vam anar a «tot» arreu. A
ondres, a Viena, a Berlín..., sobretot
a Europa, però també a l’iran, on en
aquells moments hi havia Farah Diba,
que feia uns festivals internacionals...
0 va començar a obrir una porta
Que amb Yerma es va acabar d’obrir
e mitivament. Actualment, un bon
espectacle de teatre espanyol té pos
sibilitats de sortir a fora. En aquell
moment, a tots els programes hi deia:
' rniera compaiïía espanola que visita el
estival.» Era en ple franquisme i a tot
uropa hi havia un menyspreu enor
me per totes les manifestacions que
sortien d’Espanya.
Heu treballat amb grans directors,
victor Garcia, Lluís Pasqual, Jorge
avelli, Mario Gas. Fins a quin punt

els directors condicionen el treball
de l'actor?

—La paraula condicionar, quan ja
ets algú, potser no és la més adequada.
Jo crec que la paraula és ajudar. Jo em
sento completament incapaç de tre
ballar sense un director que em miri i
que em guiï. Però potser es tracta més
d’orientar que no pas de condicionar.
Quan fas aquestes obres enormes amb
aquests papers immensos, has de
saber per on vols anar. Totes les grans
obres tenen molts camins, i, quan trio
el director, realment ja estic triant quin

camí seguirem. Des que vam muntar la
nostra companyia, sempre ha estat
l’actriu qui ha triat el director. Però no
trio el director per fer el que jo vulgui,
sinó perquè penso que aquell director
és el que dirigirà millor l’obra que he
triat de fer. Quan trio el director ja estic
establint què és el que m’agradaria que
surtis de l’obra que vull representar. No
és el mateix una obra dirigida per Marsillach, que una obra dirigida per
Pasqual o per Mario Gas. La tria del
director porta l’espectacle cap a un
determinat camí, i aquest camí jo

l’accepto abans de començar a treba
llar en l’obra escollida. A partir d’aquí,
el camí el fem junts. Mai no he anat
contra un director, mai.
—Lany 1986 assumiu la direcció de La
casa de Bernarda Alba. Lobra de Lor
ca, representada al Teatre Líric Hammersmith, de Londres, va constituir
un gran èxit. Obté quatre premis,
entre els quals destaquen el London Standard Award a la millor
direcció i el Laurence Olivier al
millor espectacle. Fins a aquell
moment, havíeu fet interpretació,
amb obres d'un gran ressò, com
Yerma, Divinas palabras o Fedra,
entre moltes altres, als escenaris i
festivals d'arreu del món, però mai
no havíeu dirigit. Atrevir-se a accep
tar un repte d'aquesta envergadura
en una ciutat com Londres, en què el
teatre és justament tan exigent i tan
preuat, denota una empenta consi
derable i un alt gust pel risc!

—Una vegada més, l’atzar hi va
jugar. Volien commemorar els cin
quanta anys de l’assassinat de Lorca
amb un «gran» Lorca. Hi havia la
sensació, a Londres, que Lorca només
s’estudiava a les universitats. Tothom
deia que era una autor extraordinari
dins del teatre mundial d’aquest segle,
però mai no s’havia representat, ni a la
Royal Shakespeare, ni al National, ni
l havia interpretat cap d’aquests vint-icinc actors mundialment famosos. No
sé per què, Lorca els semblava molt
llunyà. S’acostava, doncs, l’aniversari i
volien fer una gran obra. Li’n van
parlar a Glenda Jackson, i ella de se
guida va estar d’acord amb el projecte
si es tirava endavant. Aleshores em van
escriure a mi. Però em van escriure a
mi perquè era l’única persona que
coneixien. Jo no havia dirigit mai, però
havia fet hèrma dos anys seguits, amb
un èxit esplendorós, amb tots els pre
mis possibles i amb tota la repercussió
imaginable, potser la més gran de la
meva vida. Em van enviar una invi
tació perquè fes de directora. Això no
era excepcional. N’he rebut moltes,
d invitacions de l’estranger perquè di
rigeixi, perquè sempre figuro com a
ajudant de tots els meus directors, la
qual cosa he fet efectivament. Mai no
havia acceptat cap d’aquestes invi
tacions. Però, en aquesta cas, al final
de la carta posava que la senyora
Glenda Jackson estava molt inte
ressada en el projecte. Això em va
ufalagar d’una manera extraordinària,

perquè ella és una persona que admiro
moltíssim. A més, jo sóc molt amiga
de Peter Brook i ell és molt amic de la
Glenda. Brook me n’havia parlat molt,
de com enfoca la seva feina (una mica
com la Callas), amb una gran duresa,
amb una autoexigència una mica
maníaca... Tot això me la feia molt
atractiva... Però els vaig contestar que
no parlava anglès, que no havia dirigit

Glenda a casa de l’Arnold i vaig
acceptar l’oferta.
—Lelecció de l'obra va ser vostra?

—M’havien dit que triés l’obra que jo
vulgués. Hi vaig anar pensant que
Glenda Jackson voldria fer Yerma. Allò
hauria estat per a mi absolutament
impossible, després d’haver represen
tat, durant deu anys, l’obra que havia
dirigit en Víctor. Vam
parlar de les tres tra
gèdies i li vaig preguntar
en quina havia pensat.
Em va proposar La casa
de Bernarda Alba. Em
«La tria del director porta
vaig quedar molt para
da, perquè, per mi, el
l'espectacle cap a un
paper de Bernarda Alba
determinat camí i aquest
és un paper horrible,
dolentíssim. En canvi,
camí jo l'accepto abans de
l’obra em semblava la
millor per a dirigir, més
començar a treballar en
que Bodas de sangre. I
l'obra escollida. A partir
ens vam posar d’acord.
Vam anar al West End.
d'aquí, el camí el fem junts.»
Vam estar-hi set o vuit
mesos, amb el teatre
abarrotat. Ho vam dei
xar perquè la Glenda
començava una pel·lí
cula als Estats Units. A
l
’
obra,
també
hi actuava Joan Plowmai, que tenia l’any ple de coses i que
right,
la
dona
de Lawrence Olivier,
si us plau m’excusessin davant de la
que
va
ser
definitiva
per a l’èxit i per a
senyora Glenda Jackson. Vaig declinar
l
’
harmonia
dels
assaigs.
Teníem les
la invitació del Líric!... L’Armando es
primeres
actrius
joves
més
precioses
va enfadar, les filles van insistir mol
tíssim perquè ho agafés, em deien que d’Anglaterra, la qual cosa vol dir del
era una oportunitat única... Vaig dir món, perquè per a mi els anglesos són
que no i em vaig quedar molt descan els millors actors de teatre del món. El
sada. Però aviat vaig començar a fet que hi actués Glenda Jackson va
atraure la primera actriu del National,
dubtar de si havia fet bé de renunciar.
Al cap de poc m’escrivia Arnold Wes- la primera actriu de la Royal Shakes
ker, l’autor teatral, amb el qual som peare... Va ser un èxit grandíssim.
molt amics de fa molts anys. Li havien
parlat, a Londres, de l’oferta que —Aquell mateix any accepteu de
dirigir una òpera, Madama Butterfly,
m’havien fet i de la meva negativa. Em
va escriure per dir-me que feia un a la Royal Scottish Opera de Glas
gow. Seguiran moltes més direccions
disbarat de no acceptar, que els del
d'òpera: Elektra, Rigoletto, La traLíric són la millor gent de Londres,
viata, Carmen... Què és el que us
que ja sabien que no parlava anglès i
atrau de l'òpera? La considereu un
que no havia dirigit mai i que això no
gènere més total, més complet que
havia impedit que m’ho demanessin,
l'art dramàtic?
que no hi tenia res a perdre, que no
—Es diferent. Es necessita un altre
tindria mai més cap oferta com
tipus de caràcter, un altre tipus de
aquella... M’invitava a sopar amb
Glenda Jackson i em proposava que preparació. M’ho van oferir mentre
parléssim tranquil·lament del projecte dirigia Bernarda Alba i vaig contestar
i després decidís. Vaig tenir una alegria que si em sortia bé allò que feia i que
terrible! En aquells moments ja estava era el primer que havia fet, si en
ben convençuda que m’havia equivo quedava contenta i satisfeta, accep
cat en no haver acceptat. Me’n vaig taria. Com que tot va anar molt bé,
anar a Londres, vaig sopar amb la vaig acceptar. Va ser molt interessant.
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La veritat és que van triar molt bé el
títol, perquè per a mi ha estat l’òpera
més fàcil de totes les que he dirigit. A
més, la història m’agrada molt. Abans
de pensar que un dia l’havia de dirigir,
sempre havia llegit la història d’una
manera diferent de com la llegeix la
gent. Tothom hi veu una història
d’amor una mica tova i melodramà
tica. Jo hi veig una llegenda oriental
bellíssima, com Dona Rosita la soltera
de García-Lorca, una història d’amor
txekhoviana i trista. Em va sortir molt
bé. Quan el Covent Garden va com
prar la producció de la Scottish Opera
(una cosa que no feia mai), em va
donar una empenta endavant decisiva.
Això va fer que dirigís més òperes. No
més n’he fet cinc. Però aquestes cinc
òperes s’han representat a més de
trenta països, no ciutats, sinó països!
He fet vuit o nou Carmens, he fet ca
torze Butterflys, vuit o nou Traviates...
Aquesta activitat s’ha endut deu anys
de la meva vida, des de 1986 fins a
1996. M’han cansat moltíssim...
—La importància de l’òpera ve
essencialment de la part vocal i mu
sical. Fins a quin punt la direcció es
cènica va a remolc de la direcció
musical? Quina llibertat té el director
escènic?

—El director escènic va a remolc
del compositor. Té la llibertat que li
dóna el compositor. Tant el director
musical com el director escènic estan
supeditats al compositor. Ara bé, és
evident que el centre de l’espectacle
operístic és la música i la veu. La meva
feina és absolutament perifèrica: fer
que tot aquest centre brilli més, que
sigui més bell, desenpolsar-lo i aconse
guir que els cantants assoleixin el
millor d’ells mateixos, si puc i si volen.
—La direcció teatral o operística no
us ha estat una culminació en la
carrera professional, sinó una faceta
més de la creativitat artística, ja que
no heu deixat mai la interpretació.
Quina d'aquestes dues facetes, la
interpretació o la direcció, us repor
ta, personalment, una satisfacció
més global? En quina us sentiu més
realitzada?

—L’actuació. La direcció, l’he co
mençada molt, molt tard, i l’he
començada massa amunt perquè em
faci feliç. Si, al cap d’un any o dos
d’haver format la companyia, jo ha
gués dirigit tímidament i modesta
ment un espectacle que hagués mig

funcionat i després n’hagués dirigit un
altre de millor, i així successivament,
estic segura que la direcció seria per a
mi igual de gratificant que l’actuació.
Així és com vaig començar amb la
interpretació. Vaig començar al Romea
amb dotze anys i vaig tenir una
preparació lenta, dolorosa, amb alts i
baixos, com tothom. Això fa que la
meva preparació i la meva professió
com a actriu siguin molt sòlides. Amb
la direcció vaig començar tan amunt
que estic sempre morta de por quan
dirigeixo. No hi he tingut una for
mació, no he fet els passos necessaris
per a agafar confiança en mi. L’èxit no
dóna confiança en un mateix si no ets
beneit, i jo no en sóc. Allò que et dóna
confiança en tu mateix és saber que
estàs preparat per a fer una cosa. Jo, en
la direcció, no m’hi sento mai prou
preparada. Tinc molt d’èxit, però
sempre penso que s’adonaran que sóc
una impostora!
—El fet de dirigir grans actors com
Glenda Jackson o Irene Papas o
Tamasuro Bando, us ha enriquit com
a actriu?

—No me n’adono prou bé, però jo
suposo que molt. Es molt difícil i
demana molta humilitat acostar-te al
Tamasuro Bando, el millor actor del
món, que t’ensenya una cosa que ell
ha preparat i dir-li: «A mi em sembla
que t’hi falta això o allò»! Igualment
amb la Irene o amb la Glenda. De fet,
a la Glenda, hi vas tremolant! Saps
que són professionals de primeríssima
categoria i no pots, mai de la vida, no
comprendre quin procés han seguit
per ensenyar-te allò que t’ensenyen.
—Actualment, aquí a Catalunya,
veiem molts actors que es van
promocionant per mitjà de la te
levisió. De fet, segons Jordi Vilajoana, director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, una de
les maneres d'ajudar el teatre i el
cinema català és creant un «star
system», precisament per mitjà de la
televisió. Creieu que, efectivament,
la televisió pot constituir un bon
planter d'actors?

—Jo estic molt contenta que es
facin tantíssimes comèdies a Barcelo
na i a Madrid. M’agrada, perquè la
gent treballa, perquè guanyen diners,
perquè poden viure millor... Penso
que, a noiets i noietes que fan petites
comèdies intranscendents, els serveix
molt. Els fa estudiar, els fa anar a clas-

ses que potser no es podrien pagar...
Ara bé, per a un actor de debò, ja fet,
no crec que li doni res més que popu
laritat i diners. Res de professional. Li
pot, en canvi, prendre coses. Li pot
prendre profunditat, reflexió, autoestima... És un mitjà magnífic que m’a

grada molt, que em fa companyia...
Però, respecte dels meus companys,
dels actors que fan televisió, crec que
arrisquen molt. Entenc molt bé per
què la fan i, qui sap, la vida dóna
moltes voltes, i potser puc veure’m
algun dia obligada a fer-ne. Però
penso que, a nosaltres,
ja no ens dóna res. De la
popularitat que dóna,
els americans no en
diuen fama, sinó «xava11a». Hi havia molts
actors sense feina, és
«L'èxit no dóna confiança en
cert. Ara tothom treba
un mateix si no ets beneit, i
lla, tothom fa sèries de
televisió.... A mi, això
jo no en sóc. Allò que et
m’agrada més que no
pas que la gent s’estigui
dóna confiança en tu mateix
a casa esperant que els
és saber que estàs preparat
cridin... Però crec que,
quan
et prens la
per a fer una cosa.»
professió d’una deter
minada manera i has
arribat a un determinat
punt, la televisió et pot
ajudar molt poc.
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—I el cinema? Què us va reportar la
pel·lícula de Ventura Pons, Actrius?

—En Ventura és una persona encan
tadora. És molt intel·ligent, molt ge
nerós, en el sentit que escolta molt la
gent que té amb ell. Sap triar i tria bé.
Després, és clar, vol treure el màxim
rendiment possible del seu treball.
Busca una bona interpretació, però
també sap donar-te un bon consell, fer
una remarca interessant sobre el text.
Fa uns productes d’un nivell altíssim.
Per això vaig acceptar de treballar amb
ell, i també pel fet de treballar amb la
Lizaran i la Rosa Sardà, que són com
panyes que m’agraden molt i amb les
quals no hi havia una especial amistat.
Allà ens vam fer grans amigues. (La
Mercè Pons no la coneixia quan vaig
acceptar la pellícula.) Va ser un treball
molt agradable, molt senzill, molt fà
cil, i el producte que ha sortit val la
pena. És una pel·lícula molt sòbria,
d’una dignitat extraordinària. Estic
contenta d’haver-la fet. Un altre argu
ment que em va decidir a acceptar va
ser que l’obra de Benet i Jornet m’a

gradava moltíssim i el guió la respec
tava del tot. De fet, vam rodar l’obra
de teatre.

tinc coneixement), no crec que en tot
Europa s’hagi cessat mai un artista

que preparaven quan es va produir la
gran desgràcia de l’incendi. Han
decidit obrir amb l’òpera
que anaven a fer en aquell
—Vau viure de prop el moment cul
moment, la qual cosa
minant del conflicte del Teatre
trobo que té molt de
«No crec que en tot Europa
Nacional de Catalunya, perquè en
sentit. Ho faig amb molta
aquells moments hi interpretàveu La
s'hagi cessat mai un artista
il·lusió, amb moltes ganes
gavina, amb Josep M. Flotats. Con
que surti bé, amb ganes
d'una manera tan mal feta,
sidereu que les autoritats catalanes
de no decebre les ex
han actuat de manera correcta
pectatives
amb què la ciu
tan barroera, tan vulgar com
cessant el senyor Flotats?
tat de Barcelona anirà a
—Amb el fet de la cessació del
es va fer aquí amb el senyor
veure el seu teatre aixecat
senyor Flotats, no m’hi vull ficar. Hi
altra vegada. Una cosa
Flotats.»
tenen tot el dret. Contracten un
que costa tants esforços,
professional, després no s’hi entenen o
de tot tipus, econòmic,
entra un altre polític i hi vol posar una
espiritual;
continuar
altra persona..., i el que hi havia abans
mantenint la il·lusió tots
el fan plegar. Les coses funcionen així.
aquests anys que el teatre
No sé si és correcte o no, però fun d’una manera tan mal feta, tan ha estat tancat, anar a veure òperes
ciona així. Arreu del món, els polítics barroera, tan vulgar com es va fer aquí que s’han de presentar en concert
trien els professionals que posen als amb el senyor Flotats. Mai, mai!
quan havien ser fetes damunt
teatres estatals. Es firma un contracte
l’escenari..., tots aquests esforços de
i, quan s’acaba, el renoven o no el —Un altre dels reptes i alhora grans mostren una lleialtat de la ciutat de
renoven. O bé, si a mig contracte volen èxits ha estat la direcció, al Liceu, de Barcelona cap al seu teatre que no ha
cessar un determinat professional,
l'Elektra de Richard Strauss el 1990 i
baixat ni un segon, en cap moment.
doncs l’indemnitzen i n’agafen un
la Carmen de Bizet el 1993. Crec que
Aquella nit, allò que veuran ho hauré
altre que estigui més en la línia que ells us han encarregat la direcció escè preparat jo. Es una gran responsa
volen. Ara bé, la manera com es va fer nica de Turandot, l'òpera amb què bilitat i un gran honor. El repartiment,
amb Josep M. Flotats va ser s'estrenarà el Liceu reconstruït, el 7 l’ha fet el Teatre del Liceu. Suposo que
absolutament horrible. Una autèntica d'octubre vinent.
serà meravellós. Tinc uns col·labo
vergonya. Vertaderament, no crec que
—En efecte, he tingut l’honor que radors extraordinaris. Hi treballo amb
en tot Europa, almenys al món al qual m’hagin demanat que en porti la di tota l’ànima. Naturalment, em pro
nosaltres pertanyem (no sé si això ha recció. Em sento una gran privile dueix la tensió enorme que el fet
passat a l’Europa de l’Est, però no en giada. Turandot de Puccini era el títol comporta. Es una òpera molt gran, no
és una òpera d’ambient, és una òpera
d’espectacle. La dirigirà el director
d’orquestra del Gran Teatre del Liceu,
NÚRIA ESPERT INTERPRETANT MARIA CALLAS A MASTER CLASS, SOTA LA DIRECCIÓ DE MARIO GAS.
Bertrand de Billy. Espero estar en
GENER-MARÇ 1999.
plena forma les cinc setmanes que
duraran els assaigs. Et prepares durant
mesos i mesos, i després, de cop, amb
cinc setmanes has de fer que tots
aquells centenars de persones, tot allò
que havies pensat, tot el que havies
anat sospesant i valorant per separat,
prengui un sentit, que s’entengui el
que vols explicar, que les veus brillin
com diamants i que el mestre d’or
questra pugui donar el millor d’ell
mateix. Em fa una il·lusió extraor
dinària. La por de sempre..., però amb
moltíssima il·lusió!
«Prospero: (...) La festa s’ha
acabat, i aquests actors, / com us
deia, tots eren esperits. / S’han fos
en l’aire, en l’aire que no es pal'
pa.» (William Shakespeare, L«
tempesta.)*

Cinc-cents anys de la primera impremta
de Montserrat
per

Francesc Xavier Altés i Aguiló

l començament de 1999, con imprenta en Espana (Madrid, 1796), a
cretament el dia 4 de febrer, qui trameté una informació docu
s’escaigué el cinquè centenari mental molt completa sobre la crono
de la instal·lació a Montserrat delogia,
la el personal, el funcionament, el
primera impremta (1499-1500).
costos i la producció de la impremta
Aquest taller, amb el seu personal, no montserratina dels segles XV i XVI,
era altre que el de l’impressor ale que encara avui conserven un gran
many, establert a Barcelona, Joan interès. Ja més a prop nostre, arran de
Luschner, que el monestir contractà la instal·lació de la moderna impremta
de cara a estampar una sèrie de llibres de Montserrat (1918-1988), dom An
i impresos propis. La seva importància selm M. Albareda publicà un primer
rau en l’opció que representa per la assaig de descripció de la producció
impremta, i en la qualitat i la desti bibliogràfica montserratina coneguda
nació de la seva pro
ducció llibrera incuna
ble, com també en el
fet que és, juntament
amb la impremta del
monestir de Subiaco,
un dels únics tallers
tipogràfics establerts
FACSÍMIL D'UN AUTÒGRAF DE L'IMPRESSOR JOAN LUSCHNER
en un monestir abans
FET PEL PARE BENET RIBAS.
de l’any 1501.
Un monjo cronista
de Montserrat ja ho
Ponderava a mitjan segle XVI com a aleshores en el seu treball La impremta
fet singular i no s’estava de comptar- de Montserrat (segles XV-XVI), que
ho entre les gran realitzacions d’aquell havia de ser complementat pel de Jordi
darrer mig segle. Aquesta opció per la Rubió i Balaguer Les butlles incunables
mipremta, com la continuada producció de Montserrat.1
ibliogràfica montserratina, posterior
ment no suscità interès ni un tractament Impremta i modernitat a Mont
bibliogràfic específic fins que l’arxiver i serrat
historiador pare Benet Ribas i Calaf
Si en la història de la cultura occi
( 735-1812) estudià i documentà dental la impremta és un dels ele
aquestes dues impremtes per donar-ne ments característics de la modernitat,
una complida notícia en l’edició, la seva introducció a Montserrat ho és
rustrada, d’una història de Mont amb doble motiu. El taller tipogràfic
que els primers dies de febrer de l’any
serrat que preparava.
1499 hi iniciava l’activitat era molt
Sortosament l’erudit arxiver en co
més
que una prodigiosa innovació o
municà generosament els resultats als
primers assagistes de la tipografia his bé una simple transformació del vell
pana: al jesuïta Raimundo Diosdado escriptori montserratí: era un signe
-aballero, que els inclogué el seu lli- més de la modernitat. En primer lloc,
re De prima typographiae hispanicae per una simple raó cronològica, atès
aetate specimen (Roma, 1793), i espe que la impremta incunable mont
cialment al religiós agustí pare Fran- serratina treballà en els mateixos inicis
cisco Méndez, autor de Tipografia del que en la història d’occident ano
menem edat moderna. En segon lloc,
espanola, o Historia de la introducción,
P'opagación y progresos del arte de la modernitat, perquè la seva activitat

A

anava vinculada a un model innovador
de la vida i de l’espiritualitat monàs
tiques, que al seu torn havia de rellançar la vida i la popularitat del santuari.
Més enllà de la coincidència cro
nològica, la modernitat, en l’àmbit de
la vida monacal, s’identifica histò
ricament amb l’emergència d’un mo
viment reformista que s’anomenava
Reforma i també Observança. Aquest
moviment es caracteritzava per una
reforma i una revitalització profundes
de la vida monàstica i de les seves
estructures, a base d’una vivèn
cia més radical dels principis i
d’una potenciació dels ele
ments constitutius, mitjançant
la vida regular i conventual,
l’austeritat de vida, l’oració
metòdica, l’estudi, la clausura i
la temporalitat dels superiors.
Justament un model amb
aquest perfil era desitjat a
Montserrat, que des de mitjan
segle XV vivia enmig d’una
progressiva i insuperable decadència
de la vida monacal. Tanmateix, els
intents d’importar o bé de copiar les
reformes de la vida benedictina nas
cudes a Itàlia, i concretament la de la
Congregació monàstica de Santa
Justina de Pàdua, fracassaren; i això
malgrat la bona disposició de l’abat
comendatari de Montserrat, Joan de
Peralta (1483-1493), i dels intents
externs del polimòrfic i eventual
ermità montserratí Bernat Boïl. D’an
tuvi tampoc no hi valgueren tampoc
gaire la voluntat política, ni l’interès
personal ni els mitjans que hi posaren
els reis Catòlics dintre el marc de la
política reformadora dels monacals
dels seus regnes. Finalment foren els
mateixos monarques els qui feren
recurs a l’observança benedictina cas
tellana nascuda a redós del monestir
de San Benito de Valladolid, però
s’hagueren de doblegar a les seves
condicions per a introduir aquesta re
forma observant a Montserrat: el mo-

PROCESSONER BENEDICTÍ.
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nestir havia de quedar afiliat a l’observança val·lisoletana, que hi instal·là
una comunitat de monjos castellans
observants encapçalada per un prior
triennal, la qual reemplaçà la
tradicional comunitat monàstica de
Montserrat. L’observança benedictina
val·lisoletana prengué possessió jurí
dica de Montserrat el mes de juny de
l’any 1493, i hi implantà la nova co
munitat de monjos. L’anhelada refor
ma i el refloriment monacal de
Montserrat vingueren amb el mes
tratge del seu primer prior, i futur
abat, fra Garcias Jiménez de Cisneros
(1493-11510).
Promotor eficaç de l’observança
val·lisoletana, Garcias de Cisneros, des
de Montserrat, hi introduí una praxi
moderna i pròpia d’oració mental
metòdica, que ben aviat havia d’esdevenir l’emblema característic de la
Congregació de Valladolid. Sembla
que fou en ocasió d’una ambaixada a
França, l’any 1496, que Garcias de

J
COLOFÓ DEL MISSAL
BENEDICTÍ DATAT L'ANY
1499. ►

Cisneros s’interessà profundament per
la literatura del moviment asceticoespiritual, sorgit als Països Baixos,
anomenat devotio moderna, la darrera
exposició metòdica del qual acabava
de publicar, l’any 1494, Jean de
Mombaer en el seu Rosetum exercitiorum spiritualium. D’aquest contacte
en resultà l’Exercitatorio de la vida Es
piritual —fou el llibre de capçalera de
la congregació durant tres segles—,
que Cisneros mateix articulà amb una
sèrie complementària de llibres de text
característics de la devotio moderna.
La producció llibrera (1499-1500)

Per posar a l’abast dels monjos tots
aquests textos fonamentals de la seva
escola d’oració metòdica, Cisneros,
emprenedor com era, pensà en la
impremta. Segurament l’hi esperonà
l’experiència immediata que tenia de
la difusió de les butlles impreses de la
Confraria de Montserrat —que ell ja
hi trobà en circulació l’any 1493— i

que rellançà l’any 1496/97 amb una
impressió d’una nova emissió. Tan
mateix, sembla que la seva immersió
pròpiament tipogràfica hauria estat
l’any 1497, quan féu estampar a
Barcelona l’opuscle espiritual De
ordinatione animae de l’abat Isaac de
Nínive; experiència que reiterà amb la
impressió de les Horae secundum
ordinem sancti Benedicti, estampades
també a Barcelona per l’impressor
Joan Luschner, potser l’any 1498.2
L’ocasió per a tirar endavant el seu
projecte es presentà quan, per la in
fluència i la consideració de què
Cisneros fruïa en el si de la incipient
Congregació de Valladolid, com també
pel seu contacte inicial amb el món
tipogràfic, li fou encomanada l’edició
dels llibres litúrgics de la congregació,
possiblement pel capítol general de
l’any 1497. Posat a imprimir-los, 11
calia trobar un impressor experimen
tat en llibres litúrgics i en estampacio
musical, que s’avingués a traslladar el
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PORTADA DE LEXERCITATORIO DE LA VIDA ESPIRITUAL DE L'ABAT
CISNEROS.

SÈRIES DOMINICAL I SANTORAL DE L'INTONARI-HIMNARI.
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taller a Montserrat per tal de pode
curar-ne de prop l’edició. I atès qu<
l’impressor barceloní Joan Rosenbacf
havia traslladat el taller a Tarragoní
(1498-1501) —on l’any 1499 havií
d’estampar els llibres litúrgics dio
cesans (missal, breviari i diürnal)—.
Cisneros féu tractes els darrers dies de
1498 amb Joan Luschner, que l’any
anterior havia estampat el missal
diocesà de Vic juntament amb Joan
Rosenbach.
Al voltant de la impressió dels lli
bres litúrgics, Cisneros programà
l’edició dels llibres fonamentals de la
seva escola d’oració, i l’estampació
d’un ampli tiratge de butlles per a la
Confraria de Montserrat. Així hom
havia de rendibilitzar al màxim el
treball de la premsa tipogràfica i
alhora abaratir els costos totals, tant
més que el monestir s’estalviava mar
ges comercials amb la compra directa
i al major tant del paper com del
pergamí.
El taller tipogràfic de Joan Lusch
ner s’estrenava a Montserrat el 4 de
febrer de 1499, i començà per im
primir alguns dels llibres del programa
de Cisneros, mentre es procurava una
nova fosa de les seves lletreries i els
elements de notació musical. Els
llibres litúrgics per a la incipient
Congregació de San Benito de Valla
dolid (1497), destinats a consagrar-ne
la unificació litúrgica, començaren a
estampar-se el segon semestre de
1499. El primer fou el Missale
secundum consuetudinem monachorum
congregationis Sancti Benedictí de
Valladolid —amb un tiratge de cent
vint-i-vuit exemplars en paper i dotze
en pergamí—, que porta el colofó
datat l’any 1499.3 Després segurament
vingueren els menuts Intonationes
Hymnorum (quatre-cents sis exem
plars) i Responsoria defunctorum (trescents vuit exemplars en paper i
quaranta-tres en pergamí). El Breviarium secundum consuetudinem mo
nachorum congragationis sancti Be
nedictí de Valladolid (tres-cents norantavuit exemplars en paper i vint en
pergamí) porta colofó datat el 18
d’abril de 1500; i finalment el
Processionarium secundum consuetu
dinem monachorum congregationis sancti
Benedictí de Valladolid (tres-cents
exemplars en paper i cent trenta en
pergamí), amb colofó del 18 d’abril de
1500.
El missal es caracteritza per l’elegant sobrietat, adient als postulats de

la congregació. Formalment i tipogràficament reprodueix el missal diocesà
de Vic —bisbat al qual pertanyia
aleshores Montserrat—, que havia
estat imprès per Joan Luschner i Joan
Rosenbach l’any 1496, però sense
abundància de caplletres ornades, ni
d’orles o de gravats. Tot i aquesta
austeritat, resulta molt pròxim al
missal Tarraconense que Joan Ro
senbach estampava aquell mateix any
1499 a Tarragona. Dels altres llibres
litúrgics, els musicals (processoner,
intonari-himnari i responsoris de di
funts) són obres tipogràfícament
pioneres. Impresos a dues tintes —ne
gre i vermell— com el missal i el
breviari, presenten una excel·lent
estampació musical en tetragrames. El
processoner, amb cinc tetragrames per
plana, es compta estadísticament entre
els primers que són impresos. Els
volumets manuals de l’intonari-himnari i dels responsoris de difunts, amb
tres tetragrames per plana, consti
tueixen veritables singularitats tipolò
giques entre el llibre litúrgic imprès
fins aleshores.
El tiratge d’aquests llibres litúrgics
als nostres ulls podria semblar curtíssim; especialment el dels missals,
Que tou de cent vint-i-vuit exemplars
sobre paper i dotze sobre pergamí; cal,
Però, tenir en compte que es tracta
d un llibre d’altar i que la Congregació
de Valladolid aleshores la formaven
només setze monestirs. D’altra banda,
un bisbat com el de Girona, l’any
1492, n’havia fet imprimir solament
os-cents deu exemplars en paper i sis
en pergamí; el de Vic, l’any 1496,
quatre-cents exemplars; i uns anys
més tard, el 1506, l’Orde dels Mercedaris contractà una edició de cent
seixanta exemplars del seu.
L edició dels llibres espirituals del
programa de Cisneros fou més àmplia
fiue la dels litúrgics: entre vuit-cents i
T'1 exemPlars- Els relacionats amb la
“■co/w moderna foren impresos durant
el primer semestre de 1499: Pseudoonaventura, Liber meditationum vitae
ontini nostri Iesu Christi (16 d’abril);
ardus de Zutphania, Tractatus de
sPiritualibus ascensionibus (16 de maig);
seudo-Bonaventura, De triplici via,
mcendium amoris (27 de maig);
seudo-Bonaventura, De instructione
novitiorum (16 de juny). No hi faltà el
e° i espiritual dels monjos Regula
uvu/z? patris nostri beatissimi Benedictí
- de juny), mentre que la impressió
e 1 obra de l’abat Garcias de

Cisneros, en la doble versió castellana
i llatina, no fou feta fins als darrers
mesos de l’any 1500, al final de
l’activitat del taller tipogràfic. Hom
començà amb el Directorio de las horas
canonicas (30 de setembre), per a
continuar amb Exercitatorio de la vida
espiritual (13 de novembre) i Exercitatorium vitae spiritualis (13 de
novembre); el Directorium horarum
canonicarum no porta colofó, igual que
la brevíssima Epístola de Gerson excitativa para el espiritual aprovechamienüD
Tots aquests llibres espirituals es
caracteritzen pel format petit, per la
lletreria i els gravadets, propis de les
butlles montserratines. L’Exercitatorium
de Cisneros, en canvi, és més pròxim al
llibre didàctic —amb esquemes, claus,
classificacions i distincions—, d’acord
amb la seva destinació en part mne
motècnica. El capítol general de la
Congregació de Valladolid de l’any
1503 els divulgà en prescriure’ls com a
llibres de text que havien de ser
degudament explicats i s’hi havia de
treballar durant quatre anys en els
noviciats de tots els monestirs.
Finalment cal esmentar les butlles
per a la Confraria de Montserrat
estampades per aquesta primera
impremta montserratina. Aquestes
butlles eren l’aplicació personal de les
concessions de béns espirituals, pri
vilegis i exempcions, fetes per l’autoritat pontifícia als membres de la
Confraria, mitjançant el pagament
d’una taxa destinada al sosteniment
del santuari. Paral·lelament, també per
al manteniment del santuari, hi havia
les butlles de difunts, per les quals
l’abat els feia nominalment partícips
dels sufragis i béns espirituals tant del
monestir i de l’eremitori de Mont
serrat com dels altres monestirs de la
Congregació de Valladolid; i per això
eren anomenades també butlles de la
congregació. Aquestes butlles de
confrare i de difunts eren impreses en
fulls volants, de forma apaïsada, amb
el text en català o en llatí de la
respectiva concessió; i, les de confrare,
segellades al peu amb un medalló
xilogràfic representant la Santa Imatge
de Montserrat.
L’any 1495 les butlles de la Con
fraria havien estat enriquides amb
nous privilegis pel papa Alexandre VI,
i l’abat Garcia de Cisneros n’havia fet
imprimir a Barcelona els anys 1496/97
i 1498 a Barcelona. Ara en féu es
tampar 142.950 exemplars, que cal

datar d’acord amb nous criteris
documentals. Si més no n’existí una
emissió impresa després del 18 d’abril
de 1499, i una altra d’estampada els
darrers dies de desembre de 1499 i
durant l’any 1500, de la qual es
conserven exemplars en llatí i en
català. Pel que fa a les butlles de
difunts, se n’estamparen 46.500
exemplars, i en coneixem tres estats
diferents, probablement impresos
durant el segon semestre de l’any
1499.
Gràcies a les concessions atorgades
pel papa i pels dos monarques his
pànics, aquestes butlles escamparen
arreu de la península la devoció mont
serratina i la popularitat del monestirsantuari.
Acabat el contracte montserratí,
l’impressor Joan Luschner reprengué
la seva producció al taller de
Barcelona, i entre els seus clients hi
comptà, naturalment, Montserrat.
L’experiència tipogràfica que amb ell
féu l’abat Cisneros fou determinant
perquè optés definitivament per la
impremta com a mitjà de difusió i pro
moció del Montserrat santuari i
monestir. S’iniciava, per dir-ho així,
una activitat editorial que, més enllà
de les possibilitats, dels interessos i de
les fluctuacions inherents a cada èpo
ca, durant el nostre segle ha eixamplat
els seus braços i continua florent com
mai.>
1. Publicats, respectivament, amb nombroses
reproduccions, a la revista «Analecta Montserratensia», vols. 2 i 4 (anys 1918 i 1920-21).
2. Descrit posteriorment (1947) per dom A.M.
Albareda, actualment existeix una edició facsímil
dels plecs que en resten: J. Escobedo, Un
incunable català retrobat [Horae secundum
ordinem sancti Benedictí. Barchinone. Johannes
Luschner, 1498 (?)], Barcelona, Biblioteca de
Catalunya, 1992.
3. Hom ha publicat una recomposició factícia
d'aquest colofó a Nigra Sum. Iconografia de
Santa Maria de Montserrat, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1995, pàgs. 64-65, a
partir d'un fals gravat, que no és altra cosa que un
retall d'un exemplar defectuós de la il·lustració
litogràfica núm. 36 publicada, correctament, en
l'edició en paper de fil d'A.M. Albareda, Història
de Montserrat, Montserrat, 1945, pàgs. 260-261.
4. Aquest opusclet és menys rar del que hom creia
l'any 1946, quan se'n publicà un primer facsímil,
reproduït en Gerson, Epístola. Montserrat, 1500.
Reproducción facsímil del único ejemplar
conocido, Barcelona, José Porter, 1948.

Jordi Ventura
LA PASSIÓ I EL RIGOR PER L'ESTUDI DELS MOVIMENTS HETERODOXOS
per

Carme Capó i Fuster

ascut a Barcelona el 1932, des utilitzaren els escrits catalans fona
Les seves arrelades creences en la
de ben petit va tenir interès mentals.
llibertat i en la dignitat personal l’im
pel Llenguadoc, del qual li
Però no només va ser pioner i gran pulsaren a defensar les nacionalitats
parlava sovint la mare, que havia
coneixedor de la qüestió càtara. El seu minoritàries en diverses obres, so
viscut de petita a Besiers.
amor per Catalunya i la seva història, bretot Les llengües europees (1963), Els
D’adolescent s’interessà pel cataris- que podem dir que ha estat l’eix sobre catalans i l’occitanisme (1963) i Les
me i «la croada albigesa» en un el qual gira tota la seva obra, el va cultures minoritàries europees (1991), en
moment en què ningú no podia pensar portar a estudiar altres moviments què presentava les vicissituds de les
que quaranta anys més tard això havia religiosos, culturals i polítics hetero llengües i les cultures sotmeses a la
d’esdevenir un «fenomen de masses». doxos. Fruit d’aquest treball fou l’e pressió d’una altra nació estat-nació.
El 1951 la seva estada forçada per
També féu treballs
terres del catarisme li va servir per a
sobre el moviment
comprendre i acabar d’estudiar la
icarià català, sobre el
història que l’apassionava. Els
qual preparava un
quatre anys passats a Amèrica, on
llibre.
es graduà en Ciències Empresarials
Jordi Ventura, però,
i Econòmiques, no va aturar gens
va anar més enllà de
l’estudi d’a-quell fenomen religiós
fer un important tre
dels segles XII i XIII. Ben al
ball científic, del qual
contrari, els fons riquíssims de les
no hem fet sinó una
biblioteques nord-americanes li
breu síntesi. Va ser
facilitaren la recerca. Les seves
també un home d’acinvestigacions es van concentrar en
ció que participà acti
tres treballs: «Catarisme i valdesia a
vament en la defensa
les terres catalanes», presentat a l’Ins
de les llibertats perso
titut d’Estudis Catalans; un treball
nals i col·lectives.
històric sobre relacions occitanocaFou, sobretot, promo
talanes, que va ser premiat als Jocs
tor i defensor de la
Florals de París, i una història, que
llengua i la cultura
va quedar finalista als premis de JORDI VENTURA, AUTOR D'INQUISICIÓ ESPANYOLA I CULTURA RENAI catalanes.
Santa Llúcia.
Jordi Ventura és
XENTISTA AL PAÍS VALENCIÀ, QUE FOU PREMI JOAN FUSTER ALS PREMIS
Tots aquests estudis convergiren OCTUBRE DE 1977. AL SEU COSTAT, ELISEU CLIMENT.
viu. Com deia la seva
en la publicació d’una doble bio
neboda petita en una
grafia: la de Pere el Catòlic i Simó de
carta que es llegí el
Monfort. Era l’any 1960 i el llibre,
dia del seu comiat, el
per imperatius de la censura, va apa dició del llibre Els heretges catalans seu esperit roman. Com tots els savis,
rèixer sota el cobert d’una col·lecció (premi Yxart), que, encara que pu ha obert camins. Com a investigador,
de biografies que feia l’editorial Ae- blicat el 1963, prologat pel pare Bat- ha marcat la pauta per a dur a terme
dos, però l’obra no era solament una llori, és de lectura obligada per a tot un treball ben fet. Com ell mateix
biografia. De fet, procurava fer la aquell que s’interessa per aquest tema. deia, per tal de saber i conèixer, de
història de la croada francesa des d’un
Ventura fou l’investigador més jove primer cal haver investigat, i la recerca
punt de vista català. No era l’única de la qüestió dels jueus i dedicà més significa escorcollar els arxius, estar en
novetat del llibre. Una altra n’era de tres dècades a l’estudi de l’actuació contacte amb els textos i els docu
presentar els conflictes religiosos sota de la Inquisició als Països Catalans, ments originals, que cal sotmetre a
el prisma d’unes lluites econòmiques i que sintetitzà en una dotzena d’arti- anàlisis prolongades, tenir les tèc
socials. No en va era historiador i cles en revistes especialitzades i comu niques necessàries i una gran dosi de
alhora economista. Aquestes dues nicacions en congressos, i als llibres paciència. Com a home, la seva vida
fetes, com ell mateix afirmà, li havien Inquisició espanyola i cultura renai ens interpel·la sobre la necessitat de de
estat molt útils a l’hora d’esbrinar si a xentista al País Valencià (premi Joan fensar la veritat per damunt de qualse
Catalunya hi havia hagut càtars.
Fuster 1977) i la Bíblia valenciana vol interès, i la responsabilitat i la
Finalment, aquesta primera obra su (1993), un dels seus últims passos en llibertat personal davant tot dogma
posà també la recuperació dels noms aquesta recerca, i que representa la tisme.♦
de lloc d’Occitània en la llengua au recuperació de la història del més
tòctona, que era la mateixa que famós dels nostres incunables.
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La llibreria La Tralla de Vic
per

piscopal, pairal, industrial, co
mercial, reuniversitària, en
molts camps competitiva, la
ciutat de Vic s’ha destacat sempre
seu peculiar caràcter emprenedor, la
seva tossuderia, les seves conviccions
pàtries. Ho certifica la seva història
moderna, començant pels terratinents
que, l’any 1705, es revoltaren contra el
primer borbó; continuant amb les
aportacions filosòfiques i literàries de
Balmes, Verdaguer i Collell; i acabant
amb el grup de poetes que, d’ençà de
1976, promouen «Reduccions», ara
mateix la revista de poesia més con
solidada dels Països Catalans.
; Una gran tenacitat explica també
1 èxit de l’aventura de La Tralla, sens
dubte la llibreria més emblemàtica de
Vic i comarca. Imma Bellafont, la
propietària, coneix pla de sobres el
secret que li permet viure, encara que
sense somnis lucratius, gairebé ex
clusivament del llibre en català: el sa
crifici de vint anys ben bons de treball
diari, sovint dominical i tot, una
intensa dedicació que han fet supor
table la seva catalanitat insubornable i
a seva poderosa —agomboladora—
passió pels llibres.

E

Els orígens i la consolidació

Extingit el tirà, s’allisà el camí tendent a normalitzar el país. Una fór
mula combativa, alhora cultural i polí
tica, i vinculada al reviscolament
editorial paral·lel, fou promoure i
vendre llibre en català, cercant proressionalitzar-se en el ram. La llibreria
a Tralla, així, es compta entre les fites
mes altes d’aquesta particular batalla
nacionalista lliurada a remolc del
mre, que a Vic ja havia iniciat semic andestinament la llibreria Clam,
tindada l’any 1965 per la poetessa
Pilar Cabot.
L establiment, situat a la casa número 5 del carrer de la Riera, a tocar
de la plaça Major, s’obrí al públic el 23
Ç abril de 1976, el mateix dia en què
aparegué el primer número del diari
" vui». Els responsables d’una coinei encia tan poc casual foren Anna
spona, Josep Romeu, Ivette Vigatà i

Antoni Pladevall i Arumí

Joan Sala, un grup d’amics militants
dins l’esquerra nacionalista. El nom
simbòlic de la llibreria —el fuet amb què
pel
es castiga l’ase franquista que no fa
bondat— apel·la al setmanari catalanista
«La Tralla», aparegut a Barcelona a la
primeria d’aquest segle, una «primera
fulla extraordinària» del qual, 23-IX1905, penja emmarcada en una de les
cares del seu primer pilar. Una tralla de
corda real, emperò, cedida per l’últim
baster de la ciutat, en fa encara més en
tenedora la ideologia fundacional.

Diverses causes personals impedi
ren els fundadors de continuar al
davant de la llibreria, i plegaren al cap
d’un any; moment en què Imma Be
llafont n’assumí la regència, afrontant
no pocs entrebancs. Bellafont, empe
rò, i el primer equip de col·laboradors
de què s’envoltà, aconseguiren conver
tir ben aviat La Tralla en un dels refe
rents culturals més actius i atractius
d’Osona, perfectament comparable
amb altres iniciatives importants,
també naixents a les darreries dels

LLIBRERIES

setanta, com el grup de teatre «La Gà
bia», el periòdic «El 9 Nou» i l’Escola
Universitària de Mestres d’Osona.
No debades Pere Quart, que estiue
java a Taradell des de 1975 i solia
freqüentar-la, havia proclamat en més
d’una ocasió que La Tralla era «la
llibreria més bonica dels Països
Catalans». Es tractava d’una opinió
personal tan sentida com raonada, si
atenem a la dedicatòria que ell mateix
signà, l’estiu de 1981, en un exemplar
del seu Bestiari, guardat zelosament al
diguem-ne «arxiu íntim» de la casa: «A
la llibreria La Tralla, de Vic, els
promotors i mantenidors de la qual
són un petit equip d’homes i dones
joves, que tracten el llibre no solament
com un objecte de comerç, sinó, i
sobretot, com una eina insubstituïble
de coneixement i de cultura popular i
han creat un centre modèlic d’intensa
i creixent irradiació sobre la ciutat i la
comarca on es troba instal·lat; amb
una ordenació perfecta i una pre
sentació atractiva d’un vastíssim fons
bibliogràfic sempre posat al dia...
Amb la meva més càlida felicitació i
admiració i, si calgués, encoratja
ment.»
Ben mirat, aquestes paraules, que
sortides d’un home poc decantat a
l’elogi com ell tenen un valor especial,
sintetitzen les raons de l’èxit inicial i
futur de La Tralla: la intensa dedicació
dels seus responsables; el bon as
sortiment, la presentació curosa i la
renovació constant dels llibres, ben
classificats per gèneres, amb la poesia,
val a dir, sempre exposada en lloc pre

H

eminent; i el mèrit afegit de funcionar
com un centre d’irradiació cultural,
atesa la seva àmplia activitat paral·lela
vinculada directament o no al llibre.
Centre d’irradiació cultural

El comerç del llibre, òbviament, ha
estat un dels seus nords principals,
però no l’únic: centre d’encontre
d’especialistes de diversos camps,
també ha funcionat com un eficaç
revulsiu cultural. La difusió del llibre,
així, ha disposat de diverses estratè
gies, des de la decoració dels apa
radors, fins a la presentació periòdica
de novetats bibliogràfiques, i àdhuc la
coedició, amb Eumo Editorial, d’una
col·lecció de narrativa que fallí al
tercer títol. En reconeixement, així, a
la seva activa política promotora, ha
estat premiada en dues ocasions: el
1985, pel Ministerio de Cultura de
Madrid, amb els informes avaladors
de Vicent Andrés Estellés, Miquel
Martí i Pol i Pere Quart; i el 1989, per
la Generalitat de Catalunya.
Les presentacions de llibres, sovint
a un ritme d’un títol la setmana, han
tingut sempre força ressò. La nòmina
dels autors que hi han passat és ja tan
llarga, que costa dir quin escriptor
català, veterà o novell, no ha visitat
encara La Tralla.
Al principi, hom hi programava
també exposicions d’art, conferències,
recitals de poesia. La fundació de
l’Escola d’Arts i Oficis, emperò, i
l’adequació d’altres espais públics a la
ciutat, ha anat rellevant La Tralla en
l’organització d’aquestes activitats.

A l’actualitat, La Tralla continua
essent un motor cultural de primera
classe al Vic reuniversitari. La seva
ampliació —l’obertura d’una papere
ria— i la posada al dia —la informatització, la connexió a Internet—
són senyals evidents de la bona
singladura d’un establiment que
presenta, ultra els al·ludits, un
innegable atractiu estètic: l’espai
irregular, gairebé laberíntic, que
ocupa des del primer dia, amb el
bonic sostre embigat de fusta i les
diferents raconades que ara i adés va
descobrint, tot revoltant pels seus
gruixuts pilars i baixant i pujant petits
graons contínuament, el públic que la
visita. ♦

TOMITO
Text: Marga Gibert Riba
Dibuixos: Arian Morera Velàzquez
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Conte en el qual Tomito -un osset la veu i el cos del qual tenen la
màgia de transformar la vida real en simbòlica- protagonitza la
companyia que els nens busquen durant els primers anys de vida.
La història és pensada per a trobar recursos i contenir les angoixes
que genera el creixement.

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

LA PUNTA DEL LLAPIS

I TANMATEIX...

DE TRASCANTÓ

Un símptoma més

Lectures imposades

Premis

uan es publique aquest paper,
espere i m'imagine que l'afer
.entre Juan José Millàs i
l'exèrcit de l'Estat espanyol ja deu
haver estat arxivat (ara quan escric
aquestes ratlles és finals de gener).
La Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha instruït
diligències informatives per un pre
sumpte delicte d'injúries a l'EJército
suposadament comès per l'escriptor
valencià resident, des de fa anys, a
Madrid. Millàs va publicar el dia 9 de
desembre al «Diari de Girona» un
article, amb el títol de «La paciència
de l'Exèrcit». També fou publicat, al
mateix temps, en altres periòdics de
la cadena Prensa Ibérica. L'article feia
referència a dos casos: d'una banda,
al del sergent Juan Carlos Miravete,
condemnat a quinze anys de presó
per matar el caporal Samuel Ferrer
mentre estava totalment ebri, i, de
I altra, al del caporal de la Brigada
Paracaigudista d'Alcalà de Henares,
Paulino Pérez, el contracte del qual
tou renovat malgrat les repetides
denúncies de maltractaments pre
sentades pels seus subordinats.
Lobertura de les diligències ha
estat instada pel fiscal en cap del
Iribunal Militar Territorial de Bar
celona. I la hipocresia del Ministerio
na estat ben palesa: se n'ha rentat les
mans, tot afirmant que no hi tenia res
a veure. La informació tramesa a la
jscalia del Tribunal Superior de Jusicia portava el segell del Ministerio.
Com és possible que un fiscal en cap
el Tribunal Militar realitze les dili
gències per iniciativa pròpia?
lot aquest cas denota que hi ha una
Part, de la jurisdicció militar en què
n? sll^rneten 'es opinions divergents
i a llibertat d'expressió és percebu
da com un perill.
Es tot un símptoma, i preocupant,
que a les acaballes del segle XX pas
sen aquestes coses. I pareu atenció,
Perquè en tindrem més. Si no, com
s explica la càrrega desmesurada de
a Policia al campus de Bellaterra, els
acs constants i reiterats a les culures no minoritàries sinó minoritzaes de a península, que a la Fiscalia
eneral de l'Estat hi haja alguns
t t rrv)res defensors dels colps d'esa, i de Einochet i de Videla, que
addueixen «assumptes interns i neessaries interrupcions de l'ordre
opstitucional», i un grapat de casos
eSi’ Sembla que s'intente extirpar
^vo Possibilitat de crítica o de
el·lia. S ha obert la veda per a j
cia?S^9Uir e' dret de ia discrepàn-

a sala del Círculo de Lectores de
Barcelona era plena de gom a
gom el dia que l'escriptora Elvira
Lindo hi presentà quatre dels seus
llibres de Manolito Gafotas, un per
sonatge que la mateixa autora
interpreta en un conegut programa
radiofònic d'abast estatal. L'acte fou
anunciat amb un atractiu afegit: pre
sentava i comentava l'obra d'Elvira
Lindo el seu marit, Antonio Munoz
Molina, premi Planeta de novel·la,
guardonat amb el Premio Nacional
de literatura i el titular més jove de la
Real Acadèmia de la Lengua. Hi
hauria anat igualment sense aquest
«incentiu». Volia conèixer personal
ment la creadora de Manolito, els
seus germanets, el simpàtic «abuelete» i els veïns del barri de Cara
banchel (Alto) de condició humil,
amb un lèxic específic insolent i
rebel, en un món difícil i tanmateix
esperançat, perquè viu la fraternitat
que no exclou la contradicció i les
picabaralles quotidianes, narrades
per una periodista mare soltera, tan
arrelada al seu barri que no ha d'in
ventar res.
Tanmateix, Elvira Lindo em sembla
excessivament «castiza» per als lectors
no madrilenys, que, potencialment,
són majoria, atesa la diversitat de les
llengües i les idiosincràsies que con
viuen en l'Espanya de les autonomies.
Per això m'estranyà que fossin tan
nombrosos els infants desitjosos d'una
dedicatòria de l'autora. L'escolar as
seguda al meu costat transmeté a
Elvira Lindo una pregunta del seu
professor: per què a les històries de
Manolito els intel·ligents, els macos i
els simpàtics són sempre de Cara
banchel Alto, i els «tontos, feos,
gamberros y plasta» són de Caraban
chel Bajo? «;No serà de Carabanchel
Bajo tu profesor?», contestà l'escrip
tora. El públic ho rebé amb una ria
llada. Però no vam riure quan els
infants que intervingueren van revelar
que compren els llibres de Manolito
Gafotas perquè ho demana el pro
fessor de literatura castellana.
Són lectures imposades, i no sols
les de castellà, sinó també les cata
lanes recomanades a les escoles, els
instituts i les Universitats, segons
criteris discutibles però no discutits
ni impugnats en reunions de, pares
d'alumnes i a les pàgines literàries o
de pedagogia de la premsa de Cata
lunya. Això s'accepta com una via de
promoció del llibre en català, però
se'n beneficien determinats autors i
editors, com tots sabem i callem. I
tanmateix...♦
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JOSEP BALLESTER
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TERESA PÀMIES

üestionem els premis literaris.
No tant com a partida de
cartes marcades, sinó per la
sobrevaloració que se'n fa. Suposa
que tots els premis es concedissin de
la manera més honesta —tinc el
convenciment que en la majoria dels
casos és així—, la pregunta seria la
mateixa: són els premis la pedra de
toc definitiva per a avaluar la qualitat
literària d'una obra? (Parlo de lite
ratura perquè és el meu terreny, però
la pregunta val per a qualsevol tipus
de manifestació artística.)
El resultat d'una votació és la suma
d'opinions d'unes persones, gene
ralment cinc. Els 5-0, 4-1 o 3-2
reflecteixen el parer d'aquelles cinc
persones. Una altra composició del ju
rat podria invertir els termes del
veredicte. Fins i tot podria canviar els
títols finalistes. Però sovint, a la pràc
tica, és com si les obres no pre
miades no valguessin res, com si no
tinguessin suc ni bruc.
No vull aparentar que sóc insensible
als premis. Em fan il·lusió perquè
recompensen el treball i les angoi
xes. I perquè ajuden a vendre. Però,
sense voler fer-me el passota o el
desagraït, noto que la meva trajec
tòria, com la dels meus contem
poranis, es valora excessivament en
virtut dels premis. Quan participo en
un col·loqui, quan es fa una entradeta per a un escrit, quan vaig a
un institut... Si tens premis vals i, si
no, no vals. I no és això, és clar.
Entre els premis, els rànquings, el
mandarinisme cultural i la competi
tivitat que fomenta el món d'avui,
anem perdent el verí de la lectura
personal. Deleguem els nostres
gustos en tercers perquè ens dictin
què hem de llegir, què està bé i què
no està bé, què ens convé, què toca
llegir per a estar al dia. Comença a
fer angúnia que, en parlar d'un llibre,
algú et pregunti si ha tingut algun
premi. Equival a dir: val la pena o no?
Tan encertats són els premis que
constitueixen un segell indiscutible
de qualitat? Tantes gratificacions ens
han proporcionat que ens han con
vertit en llegidors incondicionals
d'obres premiades? Tan poc ens
refiem del nostre criteri, dels nostres
gustos? Tan aviat ens oblidem que
molts premis són operacions d'imatge comercial o institucional? Tan fe
ble és el mercat que una obra no
premiada és pràcticament minusvàlida? Tan fràgil és la literatura
catalana que depèn més dels premis
que del talent?<
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RAMON SOLSONA

TUB D’ASSAIG

Balzac (I): les il·lusions guanyades

eria ben estrany no trobar arrabassava el marit i al qual no es
científics en la immensa «Comé- podia enfrontar: «Com es pot matar
die humaine» de Balzac, un tapís un rival invisible? Com pot lluitar una
social tan extens i ple d'interrelacions
dona amb un poder limitat per la
que algú l'ha comparat a un
natura amb una idea de gaudis
hipertext «avant la lettre» —per la
infinits i atractius sempre nous?» Els
possibilitat de saltar entre novel·les alts i baixos en els resultats de
per mitjà de personatges ubics. I
l'experiment, les pressions familiars i
també seria estrany perquè Balzac els deutes allunyen Clàes del labo
dedicà el primer llibre de la «Co ratori, però sempre hi torna. La dona,
mèdia», El pare Goriot, a un científic, per a tenir temes comuns de con
al «gran i il·lustre Geoffroy Saint- versa, no hi veu cap més opció que
Hilaire en testimoniança d'admiració
llegir obres de química i de física. I és
pels seus treballs i pel seu geni».
que, fins i tot quan veu la dona
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
plorar, a Clàes no se li acut sinó dir-li
(1772-1844) va reinterpretar l'ana- que «les llàgrimes contenen una mica
tomia animal. Entre les conclusions de fosfat de calci, clorur de sodi,
dels seus estudis hi ha la unitat de
mucositat i aigua».
composició de tots els éssers vius i la
Clàes representa el científic que ho
transformació de les espècies, pre sacrifica tot per una recerca i que no
cedent intuïtiu de la teoria que uns es limita a unes pretensions intelanys més tard havia de formular lectuals, sinó que somia la glòria i els
Darwin. A l'«avant-propos» a «La
beneficis crematístics de les in
Comèdia humana», Balzac expressa vestigacions. Però Balzac no blasma
el desig de fer en el camp de la
només la ciència, ja que Clàes «patia
psicologia humana individual i social
com pateix un artista enfrontat a la
una obra anàloga al que era la
misèria, com Samsó amarrat a les
Filosofia anatòmica o els Estudis columnes del temple».
progressius d'un naturalista en el
Precisament art i ciència s'uneixen
món de la biologia.
en una altra novel·la en què apareix
Aprofitant el bicentenari del naixe el retrat d'un científic: Les il·lusions
ment d'Honoré de Balzac, que es perdudes, que va traduir Jaume
compleix aquest maig, podem ana Fuster. Un antecedent situa els pro
litzar alguns dels seus personatges, tagonistes en el món de la inves
concretament alguns investigadors. tigació: el pare de Lucien era metge i
Els retrats que en fa l'autor francès químic i havia mort poc abans
permeten distingir-ne més d'un
d'aconseguir un remei contra la gota,
tipus. Així, a La recerca de l'absolut que li hauria donat fama i diners;
trobem Balthazar Clàes. Posseïdor David, que es casa amb la germana
d'una gran fortuna, que li ve dels de Lucien, també busca la riquesa
familiars teixidors, Clàes abandona el
per mitjà d'un nou mètode de
que podia haver estat una vida tran fabricació de paper. Recordem que
quil·la per sacrificar-ho tot a la
Balzac, en un dels seus negocis fallits,
recerca d'un ideal.
es va dedicar a la impressió. El rigor
L'investigador flamenc no arriba descriptiu de Balzac el porta a
directament a l'àmbit de la recerca. A ded icar unes quantes pàgines al
París es converteix en ardent dei paper, la seva composició, les pro
xeble de Lavoisier, pare de la quí pietats, i a la recerca de nous
mica, però aviat les seves condicions mètodes de fabricar-ne.
el porten cap a una «ciència» més
Mentre David se sacrifica en la
mundana. Tanmateix, anys després recerca —amb alts i baixos pel que fa
retrobarà de manera apassionada el
a resultats—, Lucien se'n va a París a
món de la química. Les idees que fer fortuna com a literat. Però, privat
coneix gràcies a la visita d'un oficial de la virtut de saber controlar el tren
polonès el fan sacrificar-ho tot per de vida —un cop més hi retrobem
cercar l'absolut, el secret de la
Balzac?—, deixa passar possibilitats
matèria, una substància comuna a
d'èxit. Finalment, tampoc David no
tots els productes, el principi de tot.
aconseguirà el seu objectiu. L'espioA partir d'aleshores, la fortuna de
natge industrial i les pressions fi
Clàes se'n va en aparells i productes
nanceres li arrabassen els beneficis
de laboratori i la vida familiar queda
del descobriment. La seva dona va
anul·lada. La dona se sent gelosa de
poder-lo fer renunciar «a la terrible
la ciència, un rival que veia que li vocació dels inventors, aquests
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Moisès devorats pel seu arbust
d'Horeb». David es dedica finalment
a conrear les lletres com a distracció,
«després d'haver dit adéu sense
retorn a la glòria». I també entreté el
pas del temps amb l'entomologia,
tot cercant «les transformacions, fins
avui secretes, dels insectes que la
ciència no coneix més que en el seu
darrer estat».
David no s'assembla a Clàes. Senzill
i sacrificat, no abandona la família,
sinó que més aviat es troba immergit
en desastres a causa del compor
tament del cunyat. Però, a més, en
aquesta novel·la trobem un estret
lligam entre sabers. Lucien i David
tenen en comú dues passions: la
ciència i la literatura. Diu Balzac:
«Tots dos havien arribat a la poesia
per camins diversos. Tot i estar
destinat a les especulacions més
elevades de les ciències naturals,
Lucien s'inclinava ardorosament cap
a la glòria literària; mentre que
David, a qui el seu tarannà meditatiu
predisposava a la poesia, s'inclinava
per l'afició a les ciències exactes.
Aquesta interposició de papers va
crear una mena de fraternitat
espiritual.» David intentava fugir de
la vida de províncies bevent a raig
«de la copa de la ciència i de la
poesia, emborratxant-s'hi». I tots dos
«igualment pobres, però devorats
oer l'amor a l'art i a la ciència»,
legien amb passió literats i científics:
ord Byron i Cuvier, Scott i Davy.
En part, aquesta complementarietat
compensa la pèrdua dels objectius.
Cap dels dos no aconsegueix la
glòria, però, si ens quedem amb una
part del missatge de Balzac, veurem
3ue immergits en camps de batalla
iferents els individus es troben en
territoris comuns. Balzac va beure de
les fonts de Geoffroy Saint-Hilaire i
va crear un fresc literari impres
sionant. David i Lucien no xoquen,
sinó que es retroben en les seves
afeccions diverses. Potser, en
comptes de la competència, aquesta
unió entre ciència i literatura és
l'element positiu que hem de tenir en
compte. I pensar que, si és una
il·lusió, no és pas perduda, sinó al
nostre abast.♦

XAVIER DURAN

PREMSA

Gaziel, més proper que mai
Gaziel morí i fou enterrada en es
uperat, tot i que tràgicament, el
període 1918-1936, en què va clatar la guerra civil.»
És impossible d'oblidar i de menysarribar a sentir-se refusat per una
part important de la intel·lectualitattenir, entre molts altres fets, que ja el
catalana, Gaziel ha estat progressi 1944 Gaziel va ser escollit perquè
vament acceptat com un valor presidís la commemoració privada
destacat com a periodista i com a es dels Jocs Florals de Barcelona. I que
criptor, aspectes força indestriables en el 1961 va ser un dels conferenciants
ell fins i tot quan no escriu directament del cicle dedicat a Maragall amb
per a la premsa. De fet, la
sèrie destacada de llibres
en català que van tancar la
seva vida, va ser la manera
d'expressar-se i de co
municar-se d'un periodista
sense tribuna.
L'apropament —reapropament, en realitat— va
començar en vida de l'es
criptor, ha continuat des
prés de la seva mort i ha
fet el ple amb la publicació
de l'estudi de Manuel
Llanas Gaziel: vida, perio
disme i literatura (Publica
cions de l'Abadia de Mont
serrat, 1998). Amb aquesta
aportació, l'apropament té
una base més sòlida. Tot i
que el mateix autor de l'es
tudi reconeix que queda
força feina per fer, la seva
obra esdevé capital i bàsica.
Per la informació i per la
valoració, per l'ordenació i
per la construcció. L'apro
pament serveix per a abans
i per a després de Gaziel,
tot i que, ateses les cir
cumstàncies, ara que ja és
història, Agustí Calvet (Sant
Feliu de Guíxols, 7-X-1887 Barcelona, 12-IV-1964) és,
sobretot, Gaziel, pseudò
nim que, després d'haver-lo
escollit, no va abandonar
mai i, fins i tot, va emprar a
l'Obra catalana completa
(1970).
De fet, l'allunyament dels
anys vint i trenta no s'ha
repetit i només ha minvat.
Potser per això no és cor AGUSTÍ CALVET, «GAZIEL».
recte anar-lo reivindicant
sempre. No s'hi val, per
què aquesta feina la nostra
societat ja la té feta i ben
feta. De fet, tot just acabat de morir motiu del centenari del naixement i
Gaziel, Enric Jardí ja el va reivindicar del cinquantenari de la mort. I que el
1963 va formar part de la Junta
com un d'aquells tres «desarrelats» i
d'Omnium Cultural.
va encunyar aquella frase lapidària: Consultiva
«Cadascú podrà tenir les seves Aquestes tres pistes són prou ex
preferències, però l'únic fet indis plícites per a una bona comprensió
cutible és que "La Vanguardia" de de la posició de les elits catalanes en
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relació amb Gaziel. La mort no fa
més que completar i reblar el procés
de retrobament: les Edicions Cata
lanes de París, de signe inqüestio
nablement català i catalanista, li
publiquen dues obres; Benet li pro
loga l'Obra Catalana Completa;
Serrahima li dedica un estudi; les se
ves memòries són incloses a la
col·lecció
que
pretén
aplegar
«Les millors obres
de la literatura
catalana». Per ai
xò, l'exposició al
Col·legi de Perio
distes i la pu
blicació del llibre
de Llanas —dos
fets de l'any pas
sat— són una cul
minació important
d'un procés co
mençat gairebé
seixanta anys en
rere. Per la seva
banda, «La Van
guardia» mateixa
també el va «recu
perar» quan ho va
creure adient, i
aquelles dues tris
tes columnes ne
crològiques del
1964 (14-IV) es van
convertir en la
pàgina vibrant del
centenari
(7-X1987):
aquesta,
però, és una altra
història.
Llanas es propo
sa demostrar que
Gaziel no era un
botifler. És clar
que no ho era!
Amb tot, no és
difícil d'entendre
que alguns dels
seus contempo
ranis no compar
tissin les seves
posicions. Ni l'Agustí Calvet apre
nent d'erudit fa
pensar en el Ga
ziel periodista. Ni
el col·laborador de «La Veu de Ca
talunya» fa imaginar el director de
«La Vanguardia». Tot i això, com
sabem prou bé, es tracta de la
mateixa persona. La mateixa que, en
la llarga crònica dels fets d'octubre
(«La Vanguardia», 11-X-1934), escriu
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frases com aquestes: «Cosa nunca
vista, un paro de esta clase, organizado por el Poder publico.» «Badia
està desbordando a Dencàs y es el
verdadero dueno del momento.»
«Nos aguardan terribles acontecimientos, una verdadera guerra civil,
larga, feroz e incalculable.» Són
paraules que no van agradar a molts
dels amics i gairebé a cap dels que
ho havien estat i ja no ho eren, però,
en una anàlisi equilibrada, no són
frases que permetin parlar de cap
mena de botiflerisme. I el Gaziel de
la darrera llarguíssima etapa —Gaziel
va romandre divuit anys a «La
Vanguardia», però en va viure vint-icinc essent-ne exdirector— és la
mateixa antítesi del botifler.
Reivindicacions i demostracions al
marge, l'aportació de Llanas és
important i decisiva. Per l'ordenació
que introdueix i per la totalitat que
abasta. Tot és ara més clar i més ric;
és, fins i tot, si ho voleu, molt més
desapassionat. «Orgullosament dis
tanciat del franquisme, tampoc no es
vincula a la resistència cultural ni a la
clandestinitat», escriu Llanas en unes
afirmacions que potser són certes al
peu de la lletra, però sabem —ell
mateix ho ressenya— que Gaziel, ja
el 1944, participa en un acte clan
destí i que, abans de morir, ho deixa
tot lligat i ben lligat perquè les seves
obres es puguin publicar fora del país
si no són autoritzades a l'interior. (En
aquest cas, el «lligat i ben lligat» va
funcionar eficaçment.)
A seixanta-dos anys escriu, sobre
els que anomena «catalans del meu
temps», que «la tragèdia i l'honor de
la nostra vida són que hem caigut
amb Catalunya». No són paraules de
botifler, sinó de sinceritat, tot i que,
potser, com sempre, abrigades amb
aquella capa de suficiència que mai
no l'abandona Però és com és fins al
final i, en una actuació pública
allargassada, critica Macià, Cambó
(segona part de la seva actuació),
Ortega y Gasset, «La Publicitat»,
Acció Catalana... Com no ha de tenir
enemics declarats i combatius? I en
té més encara perquè és un gran
predicador, que combina les crítiques
amb lliçons com aquestes: «Hem
d'emprendre la catalanització de
Catalunya.» «Virtuts, les que ens
falten, difícils, àrdues, que no tenen
brillantor ni serveixen per a fer els
gegants. I són aquestes: fe, humilitat,
sacrifici, lucidesa, esforç silenciós,
continuïtat i una infinita paciència.» A
més, per a ell, els grans polítics del
segle són Enric Prat de la Riba i
Antoni Maura.
Gràcies a Llanas podem llegir millor
Gaziel, perquè ens ajuda a posar

cada paraula al seu lloc pel que fa al
personatge i, també, a la història que
l'acompanya. Per això el seu treball,
que redueix la biografia al que és
essencial, insisteix molt en l'obra
escrita i no oblida mai —mai— el
context. Per això les paraules de
Gaziel hi dominen sobre els fets. Tot
el conjunt, a més, és servit amb la
gran virtut d'interessar-se eficaçment
pel protagonista, és a dir, sense per
dre mai les distàncies necessàries:
l'estima, però no se n'enamora més
del compte, és a dir, del que cal.
En una de les «Meditacions del
desert», datada el 29-IX-1949, Gaziel
anota: «Si Tito és bo per a figurar al
costat de les democràcies, per què
no ha de ser-ho també el dictador
feixista d'Espanya?» Són paraules
que demostren que Gaziel continua
va a l'observatori de sempre i que
exercia, fins on podia, la feina que li
agradava. De fet, ell continuava,
també, on havia estat sempre. Per
això, només quatre dies abans, havia
escrit: «El caràcter espanyol, en
grandíssima part, és una forta i es
tranya barreja de visigot, d'alarb i de
jueu, recuita —com en una mena de
civet— amb una salsa negra i
espessa, de fanatisme catòlic africà,
no gens europeu.»♦

JOSEP FAULÍ

El transformista
O «D'UN MAR DE GOTES A UN FANGAR DE PASSES»
per Víctor

Obiols

a mort de Joan Brossa. M’ho va ment els darrers fets polítics —parlo
comunicar el matí del 30 de de l’època del tardofranquisme—; es
desembre en Perejaume per menja un plat d’espigallets mentre la
telèfon. Joan Brossa podia, no per resta
un de comensals degusta compli
cades menges, o xarrupa un pinso
«desarranjament de tots els sentits»,
sinó perquè ho havia cultivat siste d’anis. Després s’engega a improvisar
màticament, fer poesia a partir d’un un discurs radiofònic de rància ora
clau trobat al carrer, d’una conversa tòria hispànica. Moltes d’aquestes
sentida en una botiga, d’una figura escenes estan gravades en unes cintes
entrevista en una finestra, que baixava d’un aparell de vídeo antediluvià.
de sobte, meravellosament «frego- Algun dia potser es podran veure a
ützada», al replà d’una escala. La seva l’Espai Brossa. Més records: El visito
reivindicació del transformisme va ser, amb poemes a l’estudi de Balmes
a més de real, metafòrica, perquè va cantonada Travessera, a tocar de casa.
aprendre —i ens va ensenyar— a mirar Fa una calor d’agost i em rep amb
diferent i a transformar poèticament la samarreta i calça curta. M’ensenya, tot
realitat. Era el transformista per joiós, unes fotografies de Fregoli. Seu
antonomàsia. Brossa practicava, a més al balancí i em recita Verdaguer. Els
a més, una mena d’«ètica poètica» que darrers anys potser hi anava menys, a
consistia, en part, en allò que Cebrià l’estudi. Passava més temps al pis del
Guinardó, que compartia amb la seva
de Montoliu deia de Walt Whitman:
d’absolut menyspreu de tota llei de companya fidel i entranyable, Pepa
Llopis —persona de gentilesa i qua
restricció externa.»
El recordo en mil situacions —a la litat extremes. L’amistat amb el meu
casa familiar, on feia cap tot sovint—: pare, Joan Obiols Vié, el seu «amic
Ara es disfressa de velleta; canta sar solar», era sòlida i llunyana. Conservo
suela (de memòria). Comenta vehe un exemplar d’una edició limitada de
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setanta feta per Cabral de Melo dels
primers Sonets de Caruixa. La dedi
catòria és del 17 d’octubre de 1949 i
diu: «A l’amic Obiols / a cavall sota
tendres arcs.» Es curiós com dues
persones de tarannà tan divers podien
tenir-se una tal admiració mútua i
mantenir una amistat provada fins al
final. O potser no ho és tant. Els dos
Joans eren grans. Grans en el sentit
moral de la paraula. Això sí que ho
compartien: ni eren amics de les
bestioles sectàries, mal endèmic del
país, ni llepaven el seient del poderós
perquè no s’embrutés en seure.
Havien estat fets a moltes mancances i
sabien el pa que s’hi dóna. I, per
damunt de tot, es volien lliures. La
vida és massa curta per a perdre’s en
foteses o encastellar-se en doctrines
mesquines. D’altra banda, en Brossa,
els bandarres els veia venir de lluny, i
d’una plantofada verbal els engegava a
dida. En això també era radical. Mai
no minvarà el meu agraïment pel seu
article de comiat sentit, escrit amb
motiu de la mort del meu pare, que

publicà «Serra d’Or» (1980). En
començar de fer versos ell fou per a
mi, durant molt de temps, la refe
rència obligada, el Poeta amb ma
júscula. Va fer-me un «pròleg» per al
meu «primer llibre», les beneitures
escrites a catorze anys que l’entu
siasme enorgullit i indulgent d’un pare
volia veure en lletres d’impremta. Més
tard, com és natural, em vaig voler
rebel·lar contra ells. Qui no ho ha fet?
Després d’una temporada fora del
país, el vaig reveure poc els últims
anys. Anava de bòlit amb l’eclosió de
popularitat que va haver de viure i els
encàrrecs que rebia de tot arreu. Un
escriptor respectable va voler sati
ritzar-lo en un epigrama malèvol,
acusant-lo de destrossar la llengua.
Quina llengua? Una vegada més, som
un país tan petit que només pot
acceptar una única retòrica per a la
llengua poètica. Em sembla que en
Brossa va demostrar a bastament per
diversos mitjans tant la seva gene
rositat d’expressió com la seva
potència imaginativa. I en Paco Noy
ens recordà, per si no ho sabíem, que
en Brossa era un «fabbro» de la paraula
i la imatge. A ell, que sempre havia dit,
recordo: «La vida, ja me la guanyo, el
que passa és que no me la paguen», a
última hora el volien fer treballar. Per
fortuna per a tots nosaltres. Manuel
Vinas Bernat, «l’Onclo», va ser-hi al
costat, col·laborant estretament i fidel,
durant tota l’etapa més fecunda dels
Objectes o escultures-poema. Llàsti
ma que la seva dimensió internacional
només afecti, de moment, sobretot
l’obra no literària. No se l’ha traduït
extensivament. Penso que Duchamp li
hauria envejat més d’una peça
d’aquella etapa. I Beckett, algunes
obres de la Poesia Escènica. I els
surrealistes de saló, alguns llibres de
poemes —un llibre tan «realista» com
l’inimitable Em va fer Joan Brossa— i
l’actitud vital que el caracteritzava. El
seu surrealisme no venia només de
Foix i de Miró, sinó de molt més lluny:
arrels tel·lúriques, l’inconscient de
l’àvia, un magma d’esperit terral molt
poderós. Ell ho va escriure un cop en un
pròleg a un llibre de Ramon Pinyol, i ara
ho repeteixo: em couen les mans de tant
aplaudir. Gràcies per tot, Brossa, poeta
de Barcelona. I, com diu que diuen els
musulmans: que Déu —aquell déu que
tenies d’esquena— et refresqui el ros
tre. ♦

Joan Brossa
i Maria-Mercè Marçal
(DOS APUNTS)
PER ISIDOR CÒNSUL

a crònica negra de la literatura
catalana de 1998 anirà lligada
JL ^per sempre més a la magnitud
del trau obert per la mort de tres dels
escriptors que ens han deixat: Jaume
Fuster, Maria-Mercè Marçal i Joan
Brossa. La pèrdua sobtada del primer
ha accentuat la fondària d’un buit que
no serà fàcil de cobrir en allò que en
diríem l’organització gremial dels
escriptors catalans i els estratagemes
corporatius de les lletres nostrades.
Quant als altres dos noms, MariaMercè Marçal i Joan Brossa, parlem,
fora de qualsevol altra consideració, de
dos esperits il·luminats per la poesia i
de dues trajectòries estètiques d’alta
singularitat. Per això el seu traspàs
podria pressuposar l’estroncament
d’unes línies de força molt personals i
contundents en el marc de la poesia
catalana dels darrers trenta anys. Es
tracta del model de dos camins
marcats per la veu de l’originalitat
que, tot i no avançar ni en paral·lel ni
en cap sentit de convergència, s’havien
trobat en zones puntuals d’interrelació, confluència i diàleg. Dues poè
tiques encarades a explorar els dedins
del jo, la geografia del nosaltres i els
àmbits del món amb la veu d’una
aguda singularitat. Per això es fa difícil
imaginar la possible continuïtat de les
estètiques brossianes sense el geni, la
mordacitat i el toc de gràcia del mateix
Brossa; de la mateixa manera que hi
haurà dificultats per a estirar el fil de la
radicalitat feminista que Maria-Mercè
Marçal duia encastat a l’ànima i fer-lo
avinent d’una manera tan franca i
bonhomiosa com ho feia ella, que
semblava que es tractés de la na
turalitat d’una segona pell.
Al marge d’una cronologia que els
separava amb trenta-tres anys de
diferència, es pot dir que van néixer
plegats a la vida editorial, i perquè
s’entengui com cal això que acabo
d’afirmar ens hem de situar en
l’horitzó de canvi que foren els anys
setanta per a la poesia catalana. Al
"W"

fons de l’escenari s’esvaïen les restes
del neonoucentisme derivat del mes
tratge de Riba i també perdia pit la
poesia del realisme històric que havia
puntejat bona part de la dècada dels
seixanta. Al mateix temps i en primer
rengle, havien començat a afluir les
veus més matineres de la Generació
del setanta coincidint amb l’esclat de
diferents poesies ocultes de dècades
anteriors, que rebentaven, tot d’una,
les rescloses de massa anys de mar
ginació i de silenci. Una de les quals
fou la de Joan Brossa. Per això es pot
dir que no fou fins a 1970 que la
poesia de Brossa obrí foc nou d’una
manera contundent amb la publicació
de Poesia rasa, que duia el subtítol de
«Tria de llibres» (1943-1959). La tria
n’aplegava disset que, en alguns casos,
no es van poder publicar sencers per la
prohibició de la censura a poemes com
ara «Espanya de 1953», «La bandera»,
o «Els mussols del Vaticà». La publi
cació de Poesia rasa, que s’arrodonia
amb un pròleg reivindicatiu de Ma
nuel Sacristàn, fou un autèntic esdeve
niment en el conjunt de la poesia
catalana dels setanta i es convertí en
una estètica d’impacte sobre els ca
dells més enjogassats de la jove poesia
catalana. El seu rastre se segueix sense
dificultats en els orígens del tercet que
formà el grup nuclear de Llibres del
Mall: Ramon Pinyol, Xavier Bru de
Sala i Maria-Mercè Marçal. Al costat
de Foix i d’Espriu, la lectura de Brossa
plana sobre el formalisme dels versos
de Ramon Pinyol (de Remor de rems,
1972, a Alicates, 1978), i la seva ombra
pren cos en forma de pròleg a la
primera edició de La fi del fil (1973) de
Xavier Bru de Sala, i a la declaració
d’intencions del seu poema inicial («•••
quan despertar només és batre somnis
/ i amb brossa als ulls...»). Finalment, i
en el cas de Maria-Mercè Marçal,
Brossa torna a aparèixer en forma de
pròleg a Cau de llunes (1976) —«Sextina a Maria-Mercè Marçal en la
publicació del seu primer llibre»— 1

JOAN BROSSA I MARIA-MERCÈ MARÇAL, DUES VEUS EN DIÀLEG PER LA SEVA ACTITUD REBEL I
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RADICAL, ALLUNYADA DE TOT CONVENCIONALISME.
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treu el nas en la citació que obre el
poemari: «Els meus trasbalsaments els
duu la lluna.» Curt i ras, amb Cau de
llunes, la jove poeta de vint-i-quatre
anys estrenava camí des d’una insòlita
maduresa i triava, com a referència i ca
minadors, la veu d’un poeta gran i sin
gular, un tipus que s’acostava llavors a
la seixantena però havia sabut con
servar l’esperit fondal que jeu a l’eix
de la divisa del primer llibre de MariaMercè Marçal: «el tèrbol atzur de ser
tres voltes rebel.»
Aquest és un dels punts d’interrelació i de diàleg entre tots dos poetes:
el lliure acostament a la radicalitat de
jugar a tot o res. La poesia brossiana és
un art que sovint frega els límits de
l’ortodòxia i amb el convenciment,
sempre, que l’art no té fronteres. Al
mateix temps, entén la feina del
creador sotmesa a un procés d’investigació formal, a la manipulació lúdica
de la realitat i a saber trobar, en
l’essència de l’artista, un esperit de
recerca i de compromís. És l’esforç
d’afermar la pròpia veu contra la
invasió dels arquetips de la convencionalitat. Com ha estat, així ma
teix, la trajectòria de Maria-Mercè
Marçal amb la «lenta construcció
d’una identitat des del mateix cor del
conflicte». D’altra banda, i en el cas de
Brossa, l’aposta literària ha estat
presidida, a més d’un esperit tossut
d’actualització avantguardista, per la
dinàmica del risc, el joc i l’experimentació. A vegades, aquest joc ha
fet córrer la pilota sobre les possi
bilitats mètriques d’una determinada
estrofa i, en aquest cas, hi ha el treball
sobre les trampes i els paranys de la
sextina que es passeja a l’ample de
totes dues poètiques. De manera prou
folgada i abundosa en l’obra de
Brossa, Viatge per la sextina {19761986), però també amb el tornàveu
d influència que suposen les quinze
Peces del llibre perdut de MariaMercè Marçal, Terra de mai (1982),
publicat com a primera part de La
Ser>nana, l’estrangera (1985). Dic per
dut en el sentit que, la primera edició,
(El Cingle. València, 1982), no es va
arribar ni a distribuir per fallida de l’editorial. I, en efecte, les sextines de Terra
de mai, segons que adverteix la poeta en
el breu davantal que les presenta, «són
uiés deutores de l’esperit amb què Joan
rossa s’ha llançat a la investigació
sobre les possibilitats de l’estrofa, que
uo pas del mateix Arnaut Daniel, a qui,
tanmateix, vull retre homenatge».

Però no feia al cas, només, la
imitació plana de la sextina. El treball
s’havia d’afinar, com en l’exemple
brossià, amb un procés d’investigació i
de transgressió de les convencions
medievals de l’estrofa. Es així que
Maria-Mercè Marçal explica que ha
prescindit de convencions a parer seu
secundàries per a quedar-se amb allò
que creu essencial i que fa que l’estrofa
«vagi més enllà d’un pur exercici
d’enginy: l’estructura recurrent i cíclica,
que fa progressar el poema amb un
constant retorn i replantejament dels
seus termes inicials. I, d’altra banda,
l’estímul lúdic que ofereix la com
binatòria de les paraules clau en con
textos diferents i, per tant, la multi
plicació de les seves connotacions...».
Manuel Sacristàn obria el seu text
d’introducció a Poesia rasa presentant
Brossa com un paradigma, alhora,
d’avantguardisme i anacronisme: «...
amb una tossuda fidelitat al que un
creu assumpte propi, i amb una
resoluda negativa a les sol·licitacions
de les modes culturals i ideològiques.»
Maria-Mercè Marçal, en la poètica
que obre Llengua abolida (1973-1988),
es demana: «<Què deu ser la poesia
sinó el mirall que em fa retornar un i
altre cop a aquest escenari i, alhora,
l’intent també reiterat d’arrencarme’n, amb els mots, i confegir-me un
espai propi, una cambra pròpia?»
Entenc que, en tots dos casos, la clau
neix de la tenacitat i la tossuderia a
construir un recer de poesia autèntica,
indestriable d’ells mateixos, de la seva
vida, dels seus fantasmes, de les seves
pors, de la seva realitat. Ser, fona
mentalment, per la poesia i per a la
poesia.♦

OR I SAL, PER LADB, 1961.

Brossa
EL TEATRE GROTESC I LA IL·LUSIÓ
per Jordi

Coca

e’m fa difícil tornar a parlar del conjunt com un misteri. I, dit això,
teatre de Joan Brossa. Tinc la sempre afegeixo tres constatacions òb
sensació de no aportar res de vies: a) que la condició de «mistèrica»
nou a un tema que s’hauria d’haver
deriva directament del fet que no ha
resolt ja fa temps. Un tema, d’altra estat explorada com calia, b) que
banda, que és mal plantejat des de aquesta mateixa aurèola que l’oculta
l’inici, ja que, en comptes de projectar dota el teatre de Joan Brossa d’una
les suggeridores propostes del poeta força que el fa fortament atraient, i c)
tot fent l’esforç de dur-les a l’escena, que el coneixement parcial que en
es debat si la «Poesia escènica» és tenim distorsiona el conjunt i en certa
representable o no... He dit altres manera el torna enganyós.
vegades que el teatre de Brossa no és
També he recordat altres vegades, i
l’únic territori inexplorat de la dra no fa gaire en aquesta mateixa revista,
matúrgia catalana de la segona meitat que Joan Brossa produeix el conjunt
d’aquest segle, però, certament, de la seva obra dramàtica en un
costaria de trobar una altra proposta període de temps que va de 1945 a
que, tot i haver estat editada de ma
1968. L’edició dels sis volums de la
nera completa, tot i haver estat des «Poesia escènica» s’inicia el 1973 i es
crita, comentada i en certa manera conclou el 1983. Les publicacions i les
estrenada, encara se’ns mostri en estrenes prèvies a aquestes dates les he
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EL RELLOTGER, PER LA COMPANYIA DEL X CICLE DE TEATRE LLATÍ.

assenyalades més àmpliament al
Pròleg del meu llibre Caminar i oblidar.
de 1947 a 1954 el teatre de Brossa té
una recepció mínima i bàsicament
orrnada pels membres de «Dau al Set»
1,e's.llu* h* eren propers. El 1960
sinicia un nou període d’estrenes a
EADAG, a l’ADB i al Cicle de Teatre
- atí, on el 1968 es presentà, amb gran
escandol, Concert irregular. Aquestes
estrenes signifiquen una certa
ampliació de públic i obren un tercer
moment que culmina el 1976 amb el
muntatge de Quiriquibú fet pel
co lectiu que de seguida fundarà el
eatre Lliure. Sota l’efecte d’aquesta
arrera estrena s’iniciarà la projecció

d’una imatge teatral de Joan Brossa
que el vincula quasi exclusivament a
una mena de teatre d’acció més o
menys proper al happening i al performance —i també a la màgia i al
striptease. És la imatge d un Brossa
avantguardista, iconoclasta i enlluer
nador, que reforça la personalitat del
poeta que s’havia descobert a partir de
1969-1970 amb l’edició del primer
volum del que s’anomena la poesia
completa.
Aquesta imatge que pren a mitjan
anys setanta no és en absolut equivo
cada. Brossa és, certament, un inno
vador i, en un sentit obert i no pas
restrictiu, el conjunt de la seva obra ha

de ser qualificat d’avantguardista.
Amb tot, des del punt de vista de la
literatura dramàtica, la «Poesia
escènica» de Brossa no s’exhaureix en
aquests estereotips. Hi ha un corpus
enorme, vast i complex de teatre de
text que no admet les solucions
escèniques de què es disposa per al
seu teatre més accional. Algunes d’a
questes obres, com per exemple El
rellotger, Or i sal, Aqui el bosc, etc., ja
havien estat estrenades sense cap
mena de fortuna. Anys després, Jordi
Mesalles estrena Cavall al fons i El
sabater, i el 1984 Hermann Bonnín
proposa el seu muntatge de La
pregunta perduda. En cap cas no

COL·LECCIÓ:

COL·LECCIÓ:

LLIBRES DEL SOL I DE LA LLUNA

Text i dibuixos

dzAlbert Monteys

EN COSME
I EL MONSTRE MENJAMOTS

Una bruixa nassuda i malcarada, un
gat setciències, uns germans gairebé
idèntics que sembla que es
multipliquen perquè te'ls trobes
pertot arreu, monstres de cinc ulls,
dotze banyes i dues ales negres.Històries breus i divertides que faran
passar una bona estona als lectors.

1. ELS PÈLS DEL DIMONI

Núria Ca rol
Dibuixos: Isidro Ferrer
En Menjamots, el monstre més poderós del bosc, «no
sap llegir i té molta enveja quan veu que els nens
s'ho passen tan bé quan llegeixen. Es pensa que
menjant paraules aprendrà a llegir». Té tots els cucs
Pescatintes del bosc amb l'ai al cor perquè els obliga
a portar-li una ració de paraules noves cada nit. Com
s'ho farà en Cosme per ajudar els cucs Pescatintes?

I

La bruixa Matilde està atrafegada prepara|t un
nou filtre d'amor. Quan té gairebé tots els
ingredients a dins l'olla..., ai caram!, s'adona que
li falten els pèls del dimoni.

2. EUGENI, L'AVENTURER

|

L'Eugeni, el gat de la bruixa Matilde, fa dies q»e no
està content. Ell, un gat saberut i inquiet, nS pot
acontentar-se sent un gat de bruixa. Fa un pensaftient,
es pinta de groc amb ratlles negres i se'n va a lo
selva per viure l'aventura de la seva vida.

EL FANALET DE
L'ALBERTBLAU
Irene Morató i Viella
Dibuixos: Linhart
Tinc els ulls del color de les onades. Quan vaig néixer
la mare estava davant del mar mirant el color de
l'aigua. De petit no em volia adormir si no agafava
fort una coixinera blau cel. Com em dic?
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LA PREGUNTA PERDUDA.

QUIRIQUIBÚ, A L'ALIANÇA DEL POBLE NOU,
SOTA LA DIRECCIÓ DE GUILLEM-JORDI GRAELLS
I FABIÀ PUIGSERVER. COMPANYIA DEL TEATRE
DE LESCORPÍ.

(FOTO: BARCELÓ)

CAVALL AL FONS, A LA SALA VILLARROEL, EL DESEMBRE DE 1982.

s’aconsegueix de modificar plenament
la sensació general que Brossa encara
no ha estat del tot representat i que el
millor Brossa escènic cal buscar-lo en
la màgia, el món del music-hall, els
happenings i les accions.
Una mitologia

Per a entendre el teatre de Joan
Brossa, i novament em repeteixo, cal
admetre que som davant d’una pro
posta que no és diferent de la resta de
la seva producció, per bé que, lògi
cament, té certes especificitats. Unes
especificitats que també trobem a la
poesia visual i als objectes poètics, que
hi és a les aproximacions que Brossa
ha fet al món del cinema i que són
evidents en els llibres en què ha
col·laborat amb determinats artistes
plàstics. Fóra un disbarat llegir la
Novel·la que van fer Brossa i Tàpies,
per exemple, tal com llegim una no
vel·la de Manuel de Pedrolo, però
també és evident que la proposta
conté els elements centrals del gènere

&

narratiu. Els conté fins a tal punt que
a aquest llibre tampoc no ens hi
podem acostar tal com ho fem a una
tela de Tàpies mateix. El cinema que
Brossa va fer amb Pere Portabella
tampoc no pot ser considerat amb els
mateixos criteris que utilitzem per a
llegir la seva poesia més essencialista,
la que es deriva d’Em va fer Joan Bros
sa, per bé que sovint hi havia un apro
pament a motius que són semblants.
Aquestes lleis, aquestes poètiques,
si es vol dir així, no sempre estan sota
el control directe de Joan Brossa.
Quan la poesia és escrita, ell mateix
n’és l’amo i no necessita cap mena de
col·laboració. En els altres territoris
tot es fa més relatiu: cal tenir en
compte la realització tècnica, el direc
tor cinematogràfic, el constructor
d’objectes... No es tracta ara de
judicar els graus d’afinitat que Brossa
ha trobat en aquestes feines que ell no
pot fer sol. Es tracta únicament de
constatar que el teatre és allà on els
resultats han estat més discutibles i, en

la mesura del possible, d’assenyalar-ne
les causes. Unes causes que, diguemho en primer lloc, no es limiten a una
bona o una mala solució tècnica dels
problemes escènics. El tema és més
complex.
De fet, el conjunt de la «Poesia es
cènica» de Joan Brossa es comporta
com la superfície unilateral de l’anomenada cinta de Mòbius. Es a dir:
sembla tenir dues cares, dos aspectes
complementaris, però en estudiar-lo
de més a la vora ens adonem que, a
causa d’una simple torsió, ens bellu
guem sempre en una única superfície.
Això no exclou, és clar, que l’obra
evolucioni a través de gèneres diversos
i que no s’hi tractin temes diferents.
Tanmateix, la proposta és sempre
essencialment la mateixa, tant si es
tracta dels Fregolismes, com de les
Normes de Mascarada o bé de Calç i
rajoles, la qual cosa tampoc no ens
hauria d’impedir de referir-nos a la
«Poesia escènica» com «als teatres» de
Joan Brossa...

Q

Al marge dels versos
Estudis sobre la forma i la percepció
poètiques

<Z)

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.
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De 1936 a 1975. Estudis sobre la guerra
civil i el franquisme
Albert Manent
Recull d'estudis sobre petita i gran història de Catalunya entre l'inici
de la guerra civil i la mort del general Franco.

En conjunt, es tracta d’una obra
difícilment comparable a cap altra
literatura dramàtica coneguda en el
món occidental modern. I dic això no
pas en un sentit qualitatiu, sinó en
termes merament descriptius. La
«Poesia escènica» no és, efectivament,
fàcil d’encaixar en cap dels corrents
coneguts i, per tant, si hi apliquem
teatralitats alienes a la proposta inicial,
aquesta les rebutja. No ens serveixen,
doncs, les soluciones conegudes per a
representar el teatre de l’absurd; no hi
serveixen, per descomptat, les solu
cions naturalistes o atmosfèriques; no
hi són útils els plantejaments distanciadors; no hi serveixen les pro
postes del teatre en el teatre, ni les
epiques, i encara hi serveixen menys
els simbolismes estereotipats i trans
cendents...
A Brossa li agradava de citar Meyerhold sempre que podia, tot insi
nuant l’esperança que potser en el
gran actor i director rus hi havia les
claus per a dur a l’escena el seu teatre.
De fet, i segurament més enllà de la
biomecànica, trobaríem en els elogis
que Meyerhold fa del teatre de barraca
les solucions per a una proposta
escènica que pogués abastar tant el ca
baret seriós de Wolzogen com el teatre
de fira, les màscares de la commedia
del/ arte, una escena grotesca que no
exclogués el pathos tràgic, una mena
de pallassos igualment patètics i plens
de contrastos que vagin del terrible al
còmic a gran velocitat... Meyerhold
mateix conclou que en aquesta mena
de teatre es donen la mà «el plaer de
viure amb el còmic i amb el tràgic; el
emoníac amb la més profunda ironia,
e tragicòmic de la vida quotidiana, la
tendència a la inversemblança conven
cional, a les al·lusions misterioses, a
es substitucions i a les transforma
cions; se separa el sentimental del ro
màntic; la dissonància duta fins a la
e lesa més harmònica serà la superació de la vida quotidiana en la vida
quotidiana mateixa».
Xavier Fàbregas, al seu pròleg de
any 1973, es refereix àmpliament al
que ell anomena les fonts de l’univers
urossià. En aquest apartat fa l’inventari d’algunes d’aquestes fonts i
3'rrna que el teatre de Brossa «és subS1 íari d’unes formes de viure típi
cament menestrals i barcelonines, que
condicionaren la infantesa de l’escripr?r 1 que ha assumit com a pròpies»,
m realitat és obvi que moltes de les
0 res de Brossa sorgeixen d’una dis

tanciada fascinació pel món obrerista i
menestral i la imatge que d’aquests
mons ens va donar un cert teatre
català pel qual Brossa ha manifestat
respecte. Vegeu, únicament com a
referència, la versió que Brossa fa del
món d’Ignasi Iglésias a Calç i rajoles. A
aquesta assumpció que Brossa fa del
teatre diguem-ne tradicional, caldria
afegir-hi el món del gran transformista
Fregoli, el de Wagner, el de les jo
guines i els ginys mecànics del
tombant de segle passat, el del cinema
de Méliès...
De fet, Brossa utilitza els mons que
el fascinen per confegir un teatre que,
seguint tant Wagner com Fregoli, es
construeix bàsicament a partir de la
idea que l’escenari és una il·lusió, un
espai amb lleis pròpies. Aquestes lleis
que Brossa proposa en el text han de
trobar, lògicament, una correspon
dència tant en i’escenografia, com en
el moviment, en la dicció i en la
il·luminació. Altrament el teatre de
Brossa es desintegra. Es desintegra si
se’ns serveix amb un naturalisme
minuciós, i encara perd més les seves
qualitats poètiques si se’ns mostra
transcendit de simbolismes fantasiosos.
Menestrals, burgesos i capellans ridiculitzats, festes i dites populars, su
persticions, màgia, jocs de paraules,
rondalles, prestidigitació, arlequins i
colombines, tot això forma, en realitat,
una mitologia que el poeta proposa de
compartir amb l’espectador. El que
reclama aquesta mitologia que Brossa
ha pouat de fonts diferents, i que ha
convertit en pròpia i coherent, és que
l’espectador hi estigui instal·lat, més
que no pas que hi cregui. És aleshores
quan els clowns, les dites populars
recollides o inventades, els efectes
teatrals basats en els jocs cromàtics, les
juxtaposicions d’escenes que s’enri
queixen mútuament, les correspon
dències, els escamoteigs, els contrastos,
i la subversió de formes dramàtiques
convencionals, tot això aprofundeix el
sentit general de l’obra i el dota d’una
poètica característica.
Unitat

Aquests procediments els trobem
en el conjunt de l’obra de Brossa i,
evidentment, no és una dada menor
que l’autor tituli el seu teatre «Poesia
escènica». El teatre, però, en la mesura
que necessita ser traslladat a l’escena,
demana, tal com ja s ha dit, certs
intermediaris. I és aquí on l’obra
escènica de Brossa ha ensopegat

tantes vegades. En aquest sentit no és
estrany que el teatre menys textual de
Brossa hagi aconseguit millor accep
tació que aquell altre que en gran part
se sosté en la paraula. I no és estrany,
perquè el món del happening i de les
accions —derivat d’actituds neodadaistes— ha estat capaç d’articular
uns llenguatges que són compartits
per un públic relativament ampli.
Cage, Kaprow, una gran quantitat
d’artistes del performance, i propostes
procedents de la plàstica, de la música
i de la dansa contemporània, tots han
fet possible una teatralitat diferent.
Com també és diferent el món del
music-hall, dels clowns i de la màgia.
El teatre de text, en canvi, no ho ha
fet. D’aquí ve la constant referència
que Brossa fa a Meyerhold i al que
aquest director d’escena va anomenar
com a teatre grotesc.
Grotesc, no en el sentit que fa riure
per l’estranyesa, l’extrema lletjor i
l’absurditat, sinó en el sentit que hi
dóna Meyerhold mateix: un grotesc
que crea tota la plenitud de la vida,
que busca les agudes contradiccions,
que juga amb la seva originalitat, que
«és un efecte en si mateix, com el
gòtic», que «tot embellint el monstruós
no permet a la bellesa transformar-se
en sentimentalisme», que permet la
vida quotidiana si per vida quotidiana
entenem no únicament allò que
veiem, sinó un «vastíssim sector inex
plorat». I conclou: «El pallasso ferit ha
deixat caure sobre les bateries el seu
cos sacsejat per convulsions, i crida al
públic que té una hemorràgia de suc
de gerds...»
En definitiva, doncs, Brossa no és
únicament el dramaturg dels stripteases, de les serpentines i de la màgia.
És això, i l’assumpció particular que fa
de Wagner, de Fregoli, i de les avant
guardes artístiques. Però també és el
teatre de text, en bona part encara
reclòs als sis volums de la «Poesia es
cènica», sempre a l’espera de la vareta
màgica que el doti de la plenitud
d’una completa experiència escèni
ca.♦

L'OBRA D'ART RELIGIÓS MÉS IMPORTANT DEL SEGLE
SUBIRACHS
A LA SAGRADA FAMÍLIA
Fotografia de Joan Iriarte
Text d'Imma Fontanals

272 pàgines
format 25 x 32 cm
7.000 ptes

Aquest llibre recull, en gairebé 400 fotografies, des del 1 986, dia a
dia, el procés de realització, per part de l'escultor Josep M. Subirachs,
del grup escultòric de la Façana de la Passió i de les portes de bronze
al temple de la Sagrada Família, que formen el conjunt d'art religiós
més important d'aquest segle.
La fotografia és de Joan Iriarte, el text d'Imma Fontanals, i l'epíleg de
Bernard Durand.
"Sense la presència del temps, l'art no tindria cap raó d'ésser, i és
per això que la contemporaneïtat esdevé una de les seves finalitats
fonamentals. El fet decisiu que ens mostra la raó profunda per què
l'art existeix, és la consciència que els humans tenim de la mort"
(Fragment de les "Paraules preliminars" de Josep M. Subirachs).

UNA FIGURA CABDAL DE LA NOSTRA HISTORIA
L'ABAT D'UN POBLE
AURELI M. ESCARRÉ

L'ABAT
D'UN POBLE
AURELI M. ESCARRÉ

Primera edició exhaurida

Jordi Vila-Abadal

480 pàgines
format 1 7 x 24 cm
1.900 ptes

Aquesta obra s'inscriu, de forma gairebé pionera, en la tendència historio
gràfica actual que valora en gran mesura l'aportació del testimoni vivent de les
persones que van conèixer el P Aureli M. Escarré, és a dir, l'anomenada història
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).
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Sobre Joan Brossa i la seva poesia
per Joaquim

Molas

ens dubte, Brossa és un dels dues grans meitats del segle XX, si cubistes o la gent de cine, en diversos
poetes més significatius d’aquest més no, en tres direccions: l’expe- plans. Va seleccionar els mínims o
final de segle. En efecte: Brossa, rimentació en el camp de les formes nuclis essencials, gestos o accions, més
la descomposició i la re- indicatius. I els va recompondre a tra
d’arrels, en el fons, més artístiques tradicionals,
o
composició
del
discurs quotidià i la vés de juxtaposicions fins a transfor
populars que pròpiament literàries, va
substitució
de
la
paraula per l’objecte mar el text en un mer inventari
assumir sense reserves la seva condició
de poeta d’un país i d’un temps deter que designa. Més exactament: Brossa documental o, per dir-ho amb parau
minats. I, així, d’una banda, va donar va experimentar, segons les èpoques, les seves, en un antipoema. I, a l’últim,
a la seva obra una àmplia dimensió en les formes del romanç, l’oda sàfica va buscar per a la crisi de la paraula
col·lectiva i, de l’altra, va buscar i la sextina i, sobretot, en la del sonet, una sortida, ni que fos provisòria.
solucions per als problemes més pun potser, la darrera, heretada del Foix Pluja, per posar un exemple, publicat
xeguts que té plantejada la literatura dels anys quaranta i convertida, du el 1973 i compost de vuit fulls en
contemporània. Dimensió col·lectiva: rant molt de temps, en centre d’o- blanc, que, prèviament, havien estat
exposats a la pluja i que, per
Brossa la va realitzar, no sé si dir com,
consegüent, conserven, un
per posar dos extrems, Verdaguer i
cop assecats, el seus efectes,
Maiakovski, en tota la seva varietat de
una suau i capriciosa
registres, des de la denúncia politiondulació, constitueix una
cosocial o el fervor cívic fins a la mera
mena de llibre zero i, doncs,
publicitat comercial. D’aquí ve que
molt explícit. Per a la crisi,
posés en evidència les vergonyes fran
deixant de banda els docu
quistes. O que, al contrari, dediqués
ments o antipoemes, va
llargues composicions a Lluís Com
proposar sortides que proce
panys. I a JosepTarradellas. Organitzés
deixen de les Avantguardes
un joc alfabètic al Che, molt pròxim a
clàssiques, si bé potenciades
l’imaginat, a propòsit d’un Suicide, per
amb nous continguts: el
Louis Aragón. Moblés el paisatge urbà
collage. Els jocs amb cartes. O
amb nombrosos objectes, en principi,
amb les lletres de l’alfabet. I
antiartístics. Es fes ressò d’alguns esde
els objectes «trobats», tots, en
veniments esportius de més o menys
la realitat, per dir-ho curt, més
supòsit, com la pujada a l’Everest d’un
«primària», però minuciosa
grup de convictes catalans. Presentés
ment recompostos. I, amb
llibres i exposicions de figures emi
troballes i recomposicions, va
nents. O de joves postulants. Dis
construir un microcosmos per
senyés aparadors comercials. I anun
sonal, intimista, farcit d’eleciés la inauguració del Bulevard Rosa.
ments nostàlgics, si no elegíacs,
Ara: Brossa, tant en aquest capítol de
que mitifica les experiències
fervors i de circumstàncies, com en el
d’una joventut, la seva, alho
més personal i especulatiu, va afrontar
ra, urbana i artesanal, vull
amb decisió la crisi de la paraula
dir: aliena a la sofisticació
provocada per la multiplicitat d’usos i
maquinística. O informàtica.
de tensions a què ha estat sotmesa al
Així, Brossa, entre la
llarg dels segles, com a mínim des del
paraula
i l’objecte, o la seva
Barroc. O des de la democràcia i el CLAU DE LLETRA. CONCEBUT EL 1971 I REALITZAT EL1982. ‘
representació, realitza, per
Simbolisme. I, per tant, la necessitat
mitjà de l’exploració dels aude recuperar per a ella la seva capa
tomatismes
de l’home i de la realitat
citat de convocatòria i el seu poder de peracions, primer, rebentant, amb l’ús que habita, una obra sintètica, anava a
d
’
imatges
hipnagògiques,
és
a
dir,
suggestió. O, almenys, de trobar alter
dir que despullada, plena de muta
natives. Per això, des de les primeres sorgides en el presomni, les relacions cions, de camins que s’obren i es tan
forma-contingut.
I,
després,
les
matei

escaramusses, va entendre la poesia,
quen sense parar. I, a la vegada, plena
no com una construcció retòrica, sinó xes estructures, especialment, en les d’imaginació i de tocs màgics o lúdics,
col·leccions
dels
primers
cinquanta
com una constant investigació, que
fins d’ironia, que, com proposava
recull i, alhora, eixampla el capital (Malviatge). Segon: a partir dels seus Apollinaire, busca la sorpresa, el nou.
contactes
amb
Cabral
de
Melo,
va
acumulat per les Avantguardes clàs
Gràcies a les paraules, es va identificar
siques i, al capdavall, obre les portes a iniciar, per camins oposats, per amb el poble, amb el seu poble. I,
exemple,
a
Foix,
les
seves
investiga

es del futur. De fet, Brossa ha estat
gràcies als objectes, va adquirir projec
autèntic pont, anava a dir que de cions en la pedrera de la realitat de ció internacional. ♦
consistència romana, que uneix les diari. La va descompondre, com els
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COLOMBINA, 1969.

CONTES, 1986.

PAÍS. CONCEBUT EL 1986 I REALITZAT EL 1988.

Joan Brossa
DELS POEMES VISUALS ALS CORPORIS
per Isidre Vallès i

Rovira

ins el projecte municipal de tegrar la tercera dimensió i la quarta a l’espai real es transforma en el suport
dotar la ciutat d’un ric patri la poesia o, fms i tot, incorporar el del poema. Es tracta del «Poema visual
transitable en tres temps», un itinerari,
moni monumental, destaca la lector/espectador a la seva obra.
bastit el 1984 al costat del Velòdrom
idea que Barcelona esdevingui una
d’Horta, que s’inicia quan
plataforma en què l’art contemporani
travessem una A monu
sigui un element important de pro
mental de formigó, de sis
jecció de la ciutat cap al futur. Aquesta
metres d’alçada, que, a tall
política cultural de l’Ajuntament,
de porta, dóna accés a un
extensiva a d’altres consistoris cata
camí vermell —símbol de la
lans, ha permès sembrar la ciutat amb
vida
— que acaba a l’entrada
un vast repertori escultòric, dins el
dels
jardins del Laberint, on
qual cal considerar l’obra de Joan
es
pot
veure la A iniciàtica
Brossa, un llegat monumental extraor
destruïda. La iniciació a la
dinari.
saviesa, aspecte introduït
Per a analitzar les obres monu
amb el simbolisme de la A,
mentals de Joan Brossa, utilitzarem el
es complementa amb el de la
terme de «poesia corpòria», seguint la
inserció a la vida, suggerit
seva convicció que ell no era un
amb la vegetació que em
artista, sinó un poeta, i doncs que la
marca l’itinerari (oliveres,
seva obra al carrer no són escultures ni
xiprers,
desmais...), i amb la
monuments, sinó «poemes corporis».
corresponent
reflexió sobre
Val a dir que de primer els havia con
la
vida
mateixa,
en el
siderat poemes visuals, i per això en
recorregut
insinuada
per la
aquest repàs també farem servir
idea
de
repòs
o
pauses
a fer
aquest terme, i així també veurem l’edurant
el
llarg
trajecte
de
la
volució dels conceptes dins la seva
vida, aturada reflexiva inse
obra, lanmateix, en una ordenació
rida en el poema mitjançant
rigorosa, convindrà anomenar poesia
la presència dels elements
literària o poesia sense cap adjectiu
Present
que s’utilitzen a l’escriptura
1 escrita, poesia visual la impresa,
per a ordenar el relat literari,
objectual la que tracta amb els objectes,
i/o vital en el cas del monu
Poesia escènica les obres teatrals i
ment: punts suspensius,
Poesia corpòria les obres monumentals
punts i comes, signes d’admiPròpiament dites.
ració i d’interrogació, parèn
Darrere d’aquesta variada denomi
tesis, etc. Aquest aspecte
nació hem de veure el desig brossià
reflexiu
és accentuat amb la
acostar la seva obra a la realitat,
inserció
de sis balancins
esforç que l’ha dut a prendre consThonet
—
els preferits del
oencia que allò que és més important
poeta
—
de
metall, que enca
es comunicar la idea, i que per a
ra
esperen
la seva incorpo
aconseguir-ho es pot utilitzar qualsevol
ració al monument.
mitjà d’expressió. De fet, la compleLa metàfora que es des
mentarietat que establí entre escriptura
prèn del conjunt admirable
• imatge l’ha conduït a desenvolupar la
ment orquestrat per Joan
•mensió espacial del poema. Fou així
com passà del full blanc del paper a ON ES BADA BONA, POEMA VISUAL DE JOAN BROSSA Brossa és clara, ja que la vida
us directe de la imatge i de l’objecte, DEDICAT AL DESENVOLUPAMENT SOCIAL, ECONÒMIC I es presenta sotmesa a una
evolució degradant que aca
ms a interessar-se pel context espacial TECNOLÒGIC DE BADALONA.
ba
amb la destrucció. El pas
Çn què s inserien. D’aquesta manera,
del
temps
i
la
mateixa acció humana es
es paraules esdevenen coses, objectes,
troben
associats,
per tant, en aquest
Els
poemes
corporis
surten de l’espai constructiu
magnífic
poema
corpori
ideat per Joan
És
aquest
el
cas
de
la
primera
obra
e paper per convertir-se en accions
Brossa,
que
bé
mereix
que ens hi
corpòria
de
Joan
Brossa,
en
la
qual
concretes, plàstiques, en l’afany d’in
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Poemo visual de Joan Brossa

k

Poema visual per a una façana

POEMA VISUAL PER A UNA FAÇANA. COL·LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE
BARCELONA, 1993.
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I
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dels 90

aturem i hi reflexionem sobre el sentit
de la vida, reflexió que podem fer
extensiva al laberint on s’acaba
l’itinerari iniciàtic.
La idea del pas del temps, sempre
present dins l’obra brossiana, és també
el tema que es desprèn del «rellotge
il·lusori» que ideà per al vestíbul del
Teatre Poliorama barceloní. Inaugurat
el gener de 1985, aquest «poema vi
sual» fou dissenyat per Enric Satué i
realitzat per l’arquitecte Joan Rodon.
El rellotge, de fet, fou pensat a partir
d’un vell experiment de física recrea
tiva que Brossa descobrí en una de les
visites d’infantesa a la Fundació Mentora Alsina, al Tibidabo, un centre
carismàtic, pioner dels actuals Museus

de la Ciència. És molt simptomàtic
observar com els records de la in
fantesa incideixen en l’aspecte creatiu
del poeta i com un vell record es trans
forma en un poema corpori, situat en
ple cor de la Rambla barcelonina.
En aquest experiment de física re
creativa es reproduïen virtualment a
l’espai els objectes reflectits per un
mirall còncau situat a una certa dis
tància. Així el rellotge, d’esquena a
l’espectador que entra al vestíbul, te
tots els ingredients de l’antirellotge, ja
que el seu mecanisme intern funciona
a l’inrevés i les manetes giren en sentit
contrari a l’habitual, de tal manera
que, en reflectir-se, permeten saber
l’hora. Però la gràcia d’aquest rellotge

BÀRCINO, A LA PLAÇA NO
VA, DE BARCELONA, 1993

POEMA. PREMI FAD-SEBASTIÀ GASCH, 1991. RAMBLA DE

LA BOTA. CORBERA D'EBRE, 1988.

BARCELONA.

rau en el fet que apareix i desapareix
de sobte, tot depèn del punt de vista o
a posició de l’espectador al moment
de consultar l’hora.
L hora o, més ben dit, el rellotge en
desaparèixer i tornar-se a presentar
actua com els vells fantasmes i es con
verteix, en conseqüència, en un reflex
e la mateixa realitat. El rellotge, com
a )oc il·lusori entre el que és i el que no
es’ conté, doncs, gran part dels
lngredients de la poesia brossiana i
Pfen una significació especial en estar
instal·lat a la planta baixa de la seu de
a Reial Acadèmia de Ciències i Arts,
fiUe, des de 1891, assenyala l’hora ofi

cial a la ciutat. La consideració de la
relativitat del temps està present en
aquesta obra emblemàtica, aspecte
que, juntament amb el fet de trobar-se
al vestíbul d’entrada al teatre, li
confereix un caire enigmàtic i al ma
teix temps fictici, al·legòric de la realitat considerada com a representació.
Però5 si bé el passat pot actuar com
a incentiu de la creació, també ho pot
fer el present, o el futur mateix, tal
com s’exposa al poema visual dedicat
per Joan Brossa al desenvolupament
econòmic i tecnològic de Badalona. A
l’escrit de presentació d’aquest poe
ma, fet el 1987 i encapçalat amb el

títol «On es Bada l’Ona», Joan Brossa
es declara un admirador fervent de LiXang i de l’Anís del Mono, que con
sidera dos emblemes carismàtics de la
ciutat. Així, després d’expressar que
«els seus lligams i les afeccions són,
ben entès, per cronologia, més aviat de
cara al passat», afirma amb contundència que la seva col·laboració «ha
estat en relació amb idees de futur
amb la corda més enllà del caire cul
tural». És per aquesta raó que Joan
Brossa dedica aquest poema als joves,
perquè «sàpiguen trobar la font a la
muntanya adequada».
Aquest poema visual, la realització

èQuin llibre podríem regalar que fos -també- ajuda, bona nova cristiana, record personal,
agradablement útil?

èQui no s'ha fet aquesta pregunta amb motiu de casaments, bateigs, primeres comunions,
confirmacions... de feligresos i amics?

Els llibres de la sèrie FESTA
són una bona resposta
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LA MEVA PRIMERA COMUNIO
44 pàgs. 15,5 x 21,5 cms.
Tapa dura, color, il ■ lustracions. 875 pts.
Explicació senzilla del sentit de l'Eucaristia (útil també per als pares). Selecció
de paraules de Jesús. Pregàries bàsiques.
I també: espai per a anotar dades de la festa. I per a unes paraules de record del
i del prevere. Perquè el nen o la nena completin el "seu" llibre de la primera

BATEGEM EL NOSTRE FILL
52 pàgs. 15,5 x 21,5 cms.
Tapa dura, color, il ■ lustracions. 875 pts.

Bategem
el
nostre

'

El bateig d'un infant és alguna cosa més que la celebració del seu naixement.
jCom ajudar els pares, sense aclaparar-los, a viure'l? Aquest llibre/obsequi,
pot fer aquest servei.
Inclou espai per anotar-hi dates i records del naixement i del bateig. I algunes
pregàries per a aquests moments.

Parla del sentit del baptisme. Amb la presentació pedagògica de la seva celebració.
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FESTA, publicats l'any passat:

LA MEVA CONFIRMACIÓ
48 pàgs.
Tapa dura, il ■ lustracions, color. 875 pts.
Un llibre que el qui es confirma ha de completa
(records, compromisos). I una breu catequesi: "La
confirmació en 9 paraules". Síntesi de la celebració.
Lectures i pregàries.

EL NbSTgE CASAMENT
44 pàgs.
Tapa dura, il·lustracions, color. 875pts.
Pàgines per a anotar el que els contraents
desitjaran recordar. Presentació cristiana del
matrimoni. <:Com és la celebració? Lectures i
propostes de pregària.

•* Aquests quatre llibres s'han publicat també en castellà

Centre de Pastoral Litúrgica
Rivadeneyra, 6,7è. 08002 Barcelona
Tel.: 93 302 22 35. Fax: 93 318 42 18. E-mail: cpl@tsai.es

MONUMENT AL LLIBRE, SITUAT AL PASSEIG DE GRÀCIA - GRAN VIA, DE BARCELONA. 1994.

í£,pn’ca del Çunl ha anat a càrrec
Enric Satué, adopta la forma d’una
torie que s’enlaira «des de l’ahir cap al
emà», és a dir, del «Passat» al «Pre
sent» per a projectar-se cap al «Futur».
a torre ha estat confegida amb les
etres del nom de la ciutat, a l’interior
e es quals apareixen escrits els diferents sectors de producció que han
Potenciat la imatge d’una ciutat activa
engrandida a partir del procés de la
evolució industrial, encetat a CataUnya durant el segle XIX. És per

aquesta raó que aquest caramull lletrístic s’ha convertit en un monument
de vuit a deu metres d’alçària que, des
de l’altura de l’edifici de l’Escola
d’Arts i Oficis Pau Gargallo, sintetitza,
d’acord amb el poema visual de par
tida, les principals especialitats que
han contribuït a situar la ciutat dins
una trajectòria futurista, una ciutat
que, a partir d’una indústria tradicio
nal que constitueix la base de la torre,
s’expandeix amb l’activitat productora
actual —zona mitjana , mentre que a

la part superior destaquen els noms de
les tecnologies de futur.
Però el poema no s’acaba aquí pel
que fa a l’aplicació, ja que el consistori
badaloní pensa convertir-lo en un far
que s’ha d’instal·lar a termini mitjà,
quan construeixin el passeig Marítim
que ha d’unir Badalona i Montgat. Es
tracta, per tant, de realitzar dos projectes de caràcter experimental i
avantguardista que sintetitzin i donin a
conèixer les arrels històriques d’una
ciutat construïda a partir de les idees
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LLETRES FUGITIVES PER A LA SEU DEL GRUP BERTELSMAN, DE BARCELONA. 1998.

de treball i de domini tècnic (Escola
d’Arts i Oficis) i d’obertura al mar (el
món) per mitjà d’un fructuós comerç
marítim.
Tornant a Barcelona, veiem com la
poesia brossiana s’introdueix en el res
taurant del Bulevard Rosa, situat a la
part alta d’aquestes galeries, a la Dia
gonal tocant a la Via Augusta. Es
tracta d’un poema visual esgrafiat el
1987 directament a la paret d’entrada
al restaurant, on es juga amb les As del
nom «Diagonal».
Però, si deixem la comoditat d’una
bona taula que ens ofereix aquest res
taurant i ens traslladem Catalunya en
dins, podem trobar el poema corpori
aixecat a la Terra Alta, a Corbera
d’Ebre, el poble que fou destruït
durant l’anomenada batalla de l’Ebre.
Davant l’església esfondrada pel bom
bardeig feixista de l’estiu de 1938,
s’alça avui una enorme bota militar
retallada en planxa que aixafa un pe

destal de pedra. Es tracta de l’homenatge que el 1988 el col·lectiu Emprius
adreçà als combatents que lluitaren
per les llibertats de Catalunya, en
ocasió del cinquantè aniversari de la
desfeta militar. Quan Joan Brossa rebé
l’encàrrec, de seguida pensà en l’efecte
causat per la guerra fratricida, visua
litzat des del punt de vista militar. Així,
la bota tant pot expressar la fermesa de
la resistència republicana, que com a
única entitat democràtica afirma la seva
presència amb un contundent «Som
aquí!», com, del costat contrari, veureho com una conseqüència nefasta del
militarisme que aixafà Catalunya i els
seus drets inqüestionables.
En sintonia amb la desfeta republi
cana, «Record d’un malson» fou en
carregat el 1989 pel consistori de Sant
Adrià de Besós. Es tracta d’un poema
corpori concebut per Joan Brossa com
un antihomenatge a l’exbatlle barce
loní José M. de Porcioles, poema que

s’havia d’aixecar a la plaça de Tarradellas com a record crític dels disba
rats urbanístics permesos per aquest
notari sense escrúpols legals, que
afavorí l’especulació del sòl i va po
tenciar barris com el de la Mina, bastit
sense equipaments de cap tipus i amb
materials molt deficients. De fet,
l’emplaçament del poema corpori
«Record d’un malson» ha sofert vicis
situds molt variades, a causa de l’enfrontament ideològic que la seva
presència ha provocat. Conforme a la
idea brossiana, el cap del prohom cerverí descansa sobre una safata col·lo
cada sobre una cadira. Des d’aquesta
privilegiada posició, el notari barce
loní podia contemplar els disbarats
urbanístics comesos durant el seu llarg
mandat, comprès entre 1957 i 1973Si Joan el Baptista fou el precursor del
Crist, la posició de Porcioles ens el
presenta com un precursor dels
efectes nocius del franquisme, que va

permetre l’enriquiment desmesurat de
no poques personalitats. Avui dia, el
poema corpori «Record d’un malson»,
que condemnava Porcioles a mirar per
sempre més, des de la plaça de
Tarradellas, la disbauxa urbanística
creada amb la seva acció, s’ha instal·lat
a l’entrada de la nova biblioteca
bastida davant de l’Ajuntament de
Sant Adrià, potser com una adver
tència, adreçada als qui accedeixen a
aquest recinte de la saviesa, sobre els
nefastos efectes d’una conducta que,
en cap cas, no es pot considerar
exemplar, malgrat l’opinió contrària
expressada amb l’homenatge oficial
que l’Ajuntament de Barcelona dedicà
a aquesta figura controvertida, per
raons que no és del cas comentar ara.
El 1993, any del centenari del
naixement de Joan Miró, Barcelona va
fer dos encàrrecs més al poeta de Sant
Gervasi. El primer, per mediació de la
iniciativa privada, consistí a fer una
intervenció artisticopoètica en un
edifici ja existent. Es tractava de donar
nova vida a la façana del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona, un edifici concebut
segons els esquemes racionalistes vi
gents els anys setanta. Segons que va
comentar el poeta mateix a la presen
tació de la seva obra, va rebre l’encàrrec de retocar la façana «perquè
1 edifici era trist i volien animar-lo.
Primer, se’m va ocórrer treure les
cinquanta lletres que formen el rètol
del Col·legi i distribuir-les en cinc
columnes per la façana mitjançant una
ordenació alfabètica. A més, s’havia de
mantenir el rètol, que, al meu enten
dre, no és res més que la desordenació
de l’anterior distribució; per això, vaig
donar a cada grup de lletres un color,
Per a suscitar una sensació calidoscòpica. Els grups de les “as” i de les
es són els més nombrosos», els quals
destaquen a la façana per recalcar la
'mportància que les vocals tenen dins
la concepció brossiana de l’alfabet. La
yarietat multicolor es manté en el rètol
Que s’estén damunt la porta d’entrada.
Aquest «poema visual per a una
açana» es complementa amb un
enorme llagost situat al capdamunt de
edifici, fet de planxa retallada per Pla
. arbona. Segons el parer del poeta, la
inclusió de l’insecte fou deguda a un
et subconscient, «sorgit del bosc del
Pensament», que introdueix, amb el
seu cromatisme verd, una «sensació de
c mamisme» i/o de naturalitat al
eonjunt alfabètic, tot i contribuint a

les clàssiques boles
que serveixen per a
regular el trànsit exis
tent entre el Col·legi
d’Arquitectes i la pla
ça Nova. Però, al final,
en ser innecessària
aquesta barrera, el
poema fou desplaçat i,
actualment, està situat
darrere de l’Arxiu
Històric de la Ciutat.
El poema, realitzat per
la fundició J. Morral
Magrinà de Sabadell,
consta de sis lletres de
bronze, complemen
tades amb la N, fosa
en alumini. Aquest
nom llatí de Barcelo
na, convertit per Joan
Brossa en un poema
corpori, recull la ico
nografia característica
del poeta: així, la A es
transforma en una pi
ràmide, un dels refe
rents brossians, relatiu
al procés de la creació,
interpretació incre
A DE LA BARCA. AJUNTAMENT DE SABADELL, 1996.
mentada pel fet que la
A és el símbol caris
màtic d’introducció a
la
saviesa
mitjançant
l’escriptura. La C
reforçar-ne el sentit, ja que les llargues
i
la
O
es
converteixen,
gràcies al toc
cames del llagost dibuixen dues As
brossià,
en
una
lluna
i
un
sol, símbols
que, il·luminades de nit, destaquen
tots
dos
de
la
fecunditat,
mentre
que la
com un símbol introductori al co
N
es
converteix
en
una
vela,
un
neixement. Amb la coronació triom
fant d’aquest insecte, sembla com si referent marítim que assumeix el
Joan Brossa jugués amb dos conceptes caràcter de desplaçament per l’itinevisibles a la façana: la natura i el món rari iniciàtic que condueix el ser humà
del coneixement, sintetitzats amb vers el ple desenvolupament.
I ja que parlem de desplaçament,
l’insecte, i el de la racionalitat —orde
nació alfabètica— i el tecnicisme —rè podem contemplar la dansa que fa «La
tol del Col·legi—, aspectes que, lletra ballarina», d’acord amb l’encàrrec
potser, permeten interpretar el con efectuat el 1994 pel consistori d’Olesa
junt com un homenatge inconscient al de Montser-rat, de cara a ornar un dels
talent arquitectònic. En efecte, segons murs de la Biblioteca Popular. La A
el parer brossià, «les lletres són com n’és la protagonista absoluta, ja que,
maons perfectament ordenats que es sola, es des-plaça horitzontalment,
desordenen per fer un rètol, en un giravoltant sobre si mateixa, i crea una
desordre amb significat», conjunt que, seqüència vermella plena de vitalitat,
en estar presidit pel llagost amb les As conforme a la finalitat del recinte en
incorporades al seu cos, introdueix la què se situa i al sentit pregon de la
lletra.
idea del triomf de la intel·ligència,
El «Monument al Llibre», també de
aplicada, en aquest cas, a la realització
1994, situat a la confluència del
arquitectònica.
El segon poema, fet en pocs mesos passeig de Gràcia amb la Gran Via, és
de diferència el mateix any 1993, és el el resultat de l’encàrrec efectuat pel
conegut amb el nom de «Bàrcino», un Gremi de Llibreters de Vell. La imatge
veritable ideograma corpori que, en del llibre, de color vermell intens, des
principi, fou concebut, conforme a cansa en una base arrodonida, sense
l’encàrrec municipal, en substitució de moviment a causa de la migradesa del
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LLETRES GIMNASTES, A LA BOTIGA EL INGENIO, DE BARCELONA. 1997.

pressupost invertit, que converteix el
monument en un veritable saltamartí.
Si recordem el poema que dóna títol a
la publicació d’aquest nom, ens ado
nem que el llibre, com el poble, sem
pre tornarà a posar-se dret, malgrat les
«inclinacions» que pugui experimentar
a causa de la competència dels nous
mitjans de comunicació.
De 1997, les «Lletres gimnastes», el
poema corpori pensat per a la botiga
entranyable que, des de 1938, assor
teix de productes festius la ciutat de
Barcelona, consta de dos grups de As:
un grup de dues, situat a l’esquerra de
l’entrada de la botiga, rep els clients,
mentre que al vestíbul de l’entrada les
mateixes lletres apareixen entrella
çades com si fossin dos joglars o dos
equilibristes que fan exercicis gim
nàstics. El sentit lúdic de la festa i de
l’establiment està, doncs, present amb
aquest joc d’equilibri que sempre
deixa bocabadats els espectadors, un

sentit festiu que es complementa amb
el significat que té la A dins del corpus
brossià.
El novembre del mateix any 1997
sorgí en ple nucli vell de Barcelona un
espai dedicat a promoure l’obra es
cènica de Joan Brossa, juntament amb
d’altres modalitats de tipus parateatral
vinculades a la concepció brossiana de
la poesia. Aquesta sala polivalent ha
nascut al cor de la ciutat sota l’impuls
de la idea que tingueren Hermann
Bonnín, director teatral, i Jesús Julve,
Hausson en el món de l’espectacle.
Gràcies a aquest espai, Barcelona s’ha
enriquit amb un nou poema corpori
que es projecta des del terrat de l’edifici amb l’aspecte d’un antifaç,
element característic del Carnaval i de
la Commedia dell’Arte. Però, aquest
antifaç tant sintetitza la idea de la
disfressa com resulta un homenatge
implícit al poeta, ja que es tracta d’una
B inclinada, no reeixida del tot en la

seva modalitat com a antifaç, que amb
la tonalitat vermellosa —el color de la
sang— ens recorda la forta perso
nalitat del poeta, que, des del mirador
en què es troba situat, manifesta
visualment la seva implicació directa
amb el món de la faràndula.
Els projectes

A l’últim —a més de les obres que
mostrem només en il·lustració—, hem
de referir-nos als poemes corporis
pendents de realització, que el poeta ja
no podrà veure. Es tracta de tres en
càrrecs, efectuats pel Museu del
Cinema de Girona i els Ajuntaments
de l’Hospitalet de Llobregat i de
Mollet; amb aquests projectes, el re
nom de Joan Brossa s’expandeix
definitivament per Catalunya.
El Museu del Cinema, obert l’abril
de 1998 amb el fons de la col·lecció
Tomàs Mallol, adquirit per l’ajuntament de la ciutat, és l’únic museu de
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POEMA VISUAL TRANSITABLE EN TRES TEMPS. VELÒDROM D'HORTA, BARCELONA, 1984. |

l’Estat espanyol dedicat a aquesta
temàtica, de la qual Joan Brossa fou
un fervent admirador. Des de la Fil
moteca barcelonina, el poeta de Sant
Gervasi degué imaginar aquesta gran
«A de Cinema» que, col·locada sobre
una columna clàssica, s’oferirà majes
tuosa a la mirada dels vianants que
transitin per la plaça de Santa Susan
na, situada davant mateix del Museu,
°n rivalitzarà amb l’esvelta fesomia de
les palmeres que poblen l’indret.
L’arquitecte Dani Freixas materia
litzarà aquest poema corpori a partir
de l’esquemàtic dibuix que féu Joan
Brossa i de les converses que hi
mantingué: «Volia una columna
senzilla —comenta l’arquitecte—,
sense volutes, i d’una dimensió a
escala humana.» Feta de formigó, però
amb aparença de pedra, la gran A de
metall vermell, des de la seva altura de
vuit metres, es relacionarà visualment
amb la seva homònima, també de
metall, que dominarà el conjunt des
e la cornisa superior del Museu.
La identificació del Museu amb la
expressa molt clarament la idea
rossiana: retre un homenatge al cinerna amb la presència de les As, les
Muals, des dels pedestals respectius,
Proclamen als quatre vents que es
tracta d’un mitjà que rep la conside
ració plena del fet artístic. Segons Tristan Barbarà, el comissari de la mostra
ficada a posar en relleu les estretes
re acions establertes pel poeta amb el
cmema, «la lletra A simbolitza una pora ^Ue s’obre, és la lletra de la iniciació
*’3 mateix temps, la lletra dels artesans».

El poema corpori, tal com l’ano
menà Joan Brossa, de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, serà instal·lat en un bosc
i un llac artificials. En aquest encàrrec,
que ornarà la plaça de Francesc Macià
del barri de Santa Eulàlia, Brossa, que
visità l’indret on s’ha de situar el poe
ma, juga amb les vint-i-sis lletres de
l’abecedari i la formació de la paraula
«Hospitalet». Les lletres, de color
vermell, amb una alçada de 3,20
metres i deu centímetres de gruix,
s’amuntegaran dins un estany, excepte
les que formen el nom de la ciutat, les
quals seran repartides entre els arbres.
La simbiosi entre art, literatura i
natura ens remet molt clarament a la
preocupació brossiana d’establir la
connexió entre obra i vida, un dels
objectius perseguits sense defallir pel
nostre carismàtic poeta.
I, per acabar, dins d’aquest devessall d’obres que enriqueixen el pa
trimoni literarioartístic del país, hem
de referir-nos al projecte de Mollet,
presentat a les acaballes de 1998, pocs
dies abans de la sobtada desaparició
del poeta. El poema es col·locarà defi
nitivament l’any 2000 a la façana del
nou edifici que construeixen per a seu
de l’Ajuntament. El gran plafó arqui
tectònic, amb una superfície de trescents setanta-cinc metres quadrats, és
concebut com una enorme A inclinada
_ de color de sang coagulada, el color
preferit pel poeta , dins de Ics cantes
de la qual es desplaça un roger o moll,
en relació amb el nom de Mollet, dins
d’un baix relleu d’ones inspirades en
les marques d’un segell de 1771,

mentre que el peix correspon a un calc
d’un escut civil de 1458.
Síntesi de tradició i modernitat,
aquest poema és com un testament
definitiu en què Joan Brossa aboca el
seu sentit de la creació poètica, un
sentit ja posat en evidència en dos
poemes visuals que l’han precedit: el
de la representació d’un peix amb les
ones que es desplacen damunt seu, i el
poema visual concebut com a cartell
del certamen poètic que tingué lloc a
Marsella el 1993, en el qual constatem
la presència d’una gran A amb una
cama recolzada en un peix.
El sentit de l’obra de Mollet està,
doncs, clarament exposat: la A amb la
seva presència i la seva inclinació
assenyala el camí a seguir a partir de la
saviesa que ella mateixa comporta,
mentre que el peix, amb el segur i
constant desplaçament, esdevé un
símbol de la poesia, és a dir, de la
capacitat creadora que el poeta ha
posat de manifest tot al llarg del seu
itinerari existencial.
Escoltem en aquest sentit les seves
paraules al poema «Aquàrium», del
llibre El saltamartí: «Miro / els peixos
dintre / l’aigua. / Les idees / el cervell
es deu moure / d’una manera sem
blant.»♦
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Vigília de la Pentecosta
DAM1001-LP

Benjamin Britten / Fèlix Mendelssohn
A Ceremony of Carols (Cants de
Nadal) Tres motets, Op. 39
DAM 2001-LP / DAM 2001-CD

Ireneu Segarra / Antoni Nicolau /
Josep Rodoreda / Vicente
Goicoechea/ Àngel Rodamilans
Cants de l’Escolania
Salve Regina (I. Segarra) / Moreneta en sou
(A. Nicolau) / Virolai (J. Rodoreda)! Ave Maria
(V. Goicoechea) /Salve Regina (V. Goicoechea)/
Cançó de maig (A. Rodamilans)
_______________ DAM 2002-LP / DAM 2002-CS

Àngel Rodamilans
Moreneta en sou / Entre lliris / Cançó de maig /
Rosa vera / El gira-sol / El nom de Maria / Salve
Regina / Magnificat / Cançons a veus blanques
DAM 3001-LP / DAM 3001 -CS

Joan Cererols
Misses Tonals
'■Premi Nacional pera Empreses Fonogràfiques
1984. atorgat pel Ministerio de Cultura»
DAM 3002/3-LP

Anselm Ferrer

Piotr Moss / Miklós Paszti / Bernhard
Lewkovitch / Christophe Looten /
Erhard Karkoschka
Concurs Internacional de
Composició Musical «Joan
Cererols» Montserrat 1981

Himne de la Mare de Déu de Montserrat /
Lamentació II del Dissabte Sant/Salve
Montserratina / Missa «Abbatialis» / Himne de la
Festa de Sant Benet
■■Premi Nacional pera Empreses Fonogràfiques
1984. atorgat pel Ministerio de Cultura»
DAM 4001-LP

Salve Regina «Coda» (P. Moss) / Salve Regina
«Rosa mystica» (B. Lewkovitch) / Salve Regina
«Diatonia 81 >> (M. Paszti) / Salve Regina «Soli
Virgini Mariae Glòria» (Ch. Looten) / Salve
Regina «Ex hac lacrymarum valle»
(E. Karkoschka)
DAM 4002-LP / DAM 4002-CS

Joan Cererols
9 Villancets

Odiió Planàs / Gregori Estrada /
Ireneu Segarra
Responsoris i Càntics de les
Matines de Nadal

■■Premi Nacional per a Empreses Fonogràfiques
1984. atorgat pel Ministerio de Cultura»
DAM 4006-LP

DAM 4003-LP / DAM 4003-CS

Francesc Civil
Cançons populars de Nadal
La Mare de Déu quan era xiqueta / Les dotze
van tocant / El desembre congelat / El cant dels
ocells / Els pastorets / Nit de Vetlla / Allà sota
una penya / El noi de la mare / Les setmanes de
Daniel
DAM 4004-LP / DAM 4004-CS

Joan Cererols
Vespres de la Mare de Déu
■■Premi Nacional per a Empreses Fonogràfiques
1984. atorgat pel Ministerio de Cultura»
DAM 4005-LP

Joan Cererols
6 Villancets
■■Premi Nacional per a Empreses Fonogràfiques
1984. atorgat pel Ministerio de Cultura»
DAM 4007-LP

Pau Casals
Obra religiosa completa
Cants de l’Escolania-V

_______________ DAM 4009-LP / DAM 4008-CD

Anselm Viola
Missa «Alma Redemptoris Mater» i
obres
diverses
__________ DAM 4010/11 -CS / DAM 4010/11 -CD

Narcís Casanovas
Responsoris de Nadal
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Picasso i l'església barroca
de Santa Marta de Barcelona
L'ESGUARD DES DE LA FINESTRA
per

Claustre Rafart i Planas

J exercici paisatgístic centra per a mi, Picasso i Matisse, els dos grans da com «la Reforma», que va suposar
una part important de l’obra artistes d’aquesta centúria, són també l’obertura de l’actual Via Laietana i
de Picasso els anys de for els que han aprofitat més bé el recurs l’enllaç amb el teixit urbà antic dels
mació. Quan s’instal·la amb la família
d’aquest motiu de relació per a treballar voltants. Era una via estreta i torta,
a Barcelona, l’any 1895, el paisatge li la perspectiva. Picasso s’hi inicia els però d’activitat intensa. Un carreró
esdevé una pràctica habitual i es mesos que passa a Madrid, el curs aca gairebé perpendicular al port i paral·lel
sencial. Els seus punts d’interès són dèmic 1897-1898, hi treballa amb ganes a la catedral i al mercat de Santa Ca
1 entorn per on es mou, sobretot la ciu aquest any 1900, i el manté de manera terina, que anava des de l’entreforc
tat vella i els seus voltants. Indrets i discontínua durant tota la vida.2
dels carrers de Gracià Amat i del Sant
racons de la Barcelona del canvi
Crist de la Tapineria,
de segle seran els protagonistes
tots desapareguts amb
d,un bon nombre de dibuixos i
la reforma de la zona,
d olis petits que li permeten
fins al Torrent de Jon
practicar les ensenyances acadè
queres. Hi havia dues
miques tot escapant-se del rigor
esglésies importants, la
temàtic i tècnic dels treballs de
de Santa Marta i la de
classe. Més endavant seran un
Sant Joan de Jerusalem.
bon motiu per a aplicar els
La de Santa Marta, la
postulats que l’interessaran en
«capilla barroca del Hos
cada moment. Els paisatges de
pital Peregrinos de Santa
icasso de la Barcelona d’entre
Marta», havia estat cons
segles són ben variats: vistes de
truïda, segons Carreras
regust academicista, paisatges
Candi, l’any 1735 per a
impressions..., fins a arribar a
substituir la que hi ha
tines vistes molt subjectives
via al barri de la Ribera
quan es va erigir la Ciu
una ciutat narcotitzada sota
els efectes del color blau. Ultra
tadella. A la Riera de
Sant Joan, el temple te
a seva personalitat estilística,
nia per veí l’edifici de
son representacions de la
l’hospital de peregrins
natUra de caràcter realista i
verídic.
que feia cantonada amb
Picasso i el seu amic el
el carrer de l’Avellana.
L’altra església era la dels
Pmtor Carles Casagemas ence
ten el segle llogant un taller a la
antics cavallers de l’orde de Sant Joan de Je
casa número 17 de la Riera de
òant Joan, que mantindran fins
rusalem i el convent que
p la tardor, quan se’n van a
li era adjunt, on, quan
l
’any 1699 se’n van anar
aris. El primer biògraf de
els
cavallers, s’aixopluga
artista i amic personal, Jaume
ren les monges del ma
i a artés, descriu així I’estudi:
teix orde procedents
s troba al darrer pis d’una
d’Alguaire de Lleida. Hi
asa vella del nucli antic de la
havia estat enterrat,
’utat. Es un local desballestat
VISTA DE PAISATGE NEVAT DES D'UN INTERIOR. BARCELONA, 1900. OLI
l’any 1641, el diputat
te destres bastant grans.»1
DAMUNT TELA. MPB 110.062.
eclesiàstic de la Gene
p es de la finestra del taller,
ralitat Pau Claris, que
v;ICaSS0 P’nta una sèrie de
havia de donar nom a la
v?tes >ocals que es^evenen un
La Riera de Sant Joan, nom del car prolongació de la Via Laietana més
nes't3
exerc*c’ de perspectiva. La fide Fa 0 e's seus equivalents com a punt rer que reflectia la seva antiga condi amunt de la plaça d’Urquinaona. Pa
riorC°p1Un'Cac^ entre dos espais, l’inte- ció, va desaparèixer amb l’enderroc lau i Fabre diu que al número 22 del
trac1 exteiaor’ ba estat i és un tema ben d’una part de la ciutat vella entre el carrer hi havia l’Acadèmia Baixas de
1907 i el 1914, quan es va portar a pintura i dibuix i les oficines centrals
nai\t3t 3 les arts Plàstiques des del Reterme
la renovació urbanística conegu de la Lliga Regionalista i de la Fede‘ Xement fins al segle XX, en el qual,
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LOLA, GERMANA DE L'ARTISTA, A L'ESTUDI DE LA RIERA DE SANT JOAN. BARCELONA, 1900. OLI
DAMUNT TELA. MPB 110.054.

ració Escolar Catalanista i al número 6
l’Institut Mèdic Farmacèutic. Afegeix
que entre els dies 24 i 29 de juny, és a
dir, entre Sant Joan i Sant Pere, hi
havia la fira anual del llibre i la joguina.
Tot plegat confirma la importància
d’aquest petit carrer.3
Les finestres del taller oferien una
visió suggeridora dels terrats de la zo
na, i quan un s’hi abocava veia el car
reró. Picasso, sempre receptiu al que
l’envolta, escorcolla la zona i hi dedica
unes vistes, com les que també van fer
els dibuixants Renart i Baixeras. El
Museu Picasso en té cinc, quatre olis
petits i un dibuix preparatori d’un d’a
quests olis. Són idonis per a veure com

el pintor se serveix artísticament i
conceptualment de la finestra com a
recurs per a treballar. Penso que la
primera va ser feta a l’hivern. Es Vista
de paisatge nevat des d’un interior (MPB
110.062) i l’artista ens situa dins l’habitació i mostra la finestra tancada. Hi
preval l’escena d’interior, i l’exterior
només s’entreveu a través dels vidres.
L’oli Lola, germana de l’artista, a l’estudi
de la Riera de Sant Joan (MPB
110.054) és més descriptiu. El paisatge
urbà hi és més llegible que a l’obra
anterior, perquè en aquesta ocasió la
finestra és oberta de bat a bat i deixa
intuir els terrats del temple de Santa
Marta. Picasso en aquesta obra enllaça

la figura humana, la seva germana petita
Lola, amb el paisatge. En moltes oca
sions emprarà personatges davant d’a
quests punts de comunicació —finestra,
porta...— entre dos espais perceptius.
Un bell esguard dels Terrats i església
de Santa Marta (MPB 110.102)
ofereix a l’espectador una visió molt
subjectiva del paisatge local, reflectida
en un tractament cromàtic molt ex
pressiu a base de grocs i taronges radiants, per la incidència de la llum en
xocar amb les teulades. El cel blau té
uns núvols amenaçadors que qüestio
nen la continuació del dia assolellat i
serveixen a l’artista per a accentuar els
efectes atmosfèrics. Tot plegat deixa al
descobert les ànsies de Picasso de
cercar nous recursos tècnics i el procés
d’ampliació constant a què sotmet la
forma, tendències que mantindrà els
anys següents.
L’obra encara reflecteix la influència
de la pintura del grup d’artistes que,
amb el nom de la Colla del Safrà/'nom
que manifesta per se el gust per les
tonalitats groguenques, pregonaven
una pintura lumínica que se situava en
el camí dels postulats europeus de
l’impressionisme, que queden ben pa
lesos en els petits olis que Picasso
executa aquests mesos. La primera ve
gada que va veure obres d’aquests
artistes, fet que havia de contribuir a la
seva evolució pel que fa al paisatge, va
ser a l’Exposició de Belles Arts i
Indústries Artístiques de Barcelona de
l’any 1896, en la qual va participar
amb un oli emblemàtic del seu quefer
acadèmic, La primera comunió (1895)
(MPB 110.001).
Ultra el valor estètic que té Terrats i
església de Santa Marta, al meu parer
n’és tan significatiu en aquest cas el
valor documental i històric. Es una
visió irrecuperable de la Barcelona del
passat, car no solament ha desaparegut
el carrer, sinó que també ho ha fet
l’església, amb l’excepció de la façana
principal, que van traslladar a l’actual
Hospital de Sant Pau, sota l’antic con
vent de les monges, davant l’antiga
Casa de Convalescència. L’oli es co
neixia per Paisatge urbà, estava datat
l’any 1897 i la seva descripció feja
referència als terrats i a la torre amb
cúpula. L’any 1994, arran de l’exposició «Picasso. Paisatges 1890-1912» al
Museu Picasso de Barcelona,5 es va
publicar un catàleg en el qual, gràcies a
les noves aportacions dels estudis que
s’hi van publicar, l’obra va poder ser
titulada i datada amb més precisió.

TERRATS DE L'ESGLESIA DE SANTA MARTA A LA RIERA DE
SANT JOAN DE BARCELONA, C. 1910. AHC/ARXIU FOTO
GRÀFIC.
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esglés/a de santa marta, barcelona, 1900. oli damunt tela, mpb

110.102.

io^na f°tografia datada cap a l’any de la taca de color; la pinzellada hi és
10’ que vaig trobar a l’AHC Arxiu més emotiva i inquieta, molt menys
°togràfic, em va permetre identificar convencional. En definitiva, són obres
Un dibuix, gairebé idèntic a la foto més impressionistes, fortament in
grafia, que va fer Picasso en una carta fluenciades per la moda artística de
//TJ f. V/ /
9ue va enviar a Max Jacob durant la París importada per Casas i Rusinol i
s,e§°na estada que fa en aquest taller, altres pintors que s’aplegaven a la
any 1903. Eren els terrats de l’església cerveseria Els Quatre Gats, nucli de
p6 anta Marta que s’albiraven des de l’avantguarda artística i cultural.
£
.U19
La tardor de 1900, Picasso estava
estudi, tal com vaig apuntar més enavant,6 aquesta identificació, junta- plenament immergit en els corrents CARTA DE PICASSO A MAX JACOB DES DE
ent amb l’estil que mostra l’artista, d’avantguarda i bullia en l’efervescèn- BARCELONA. ESTIU DE 1903.
a Portar a datar l’obra l’any 1900 i a cia modernista. Aleshores, com molts
u ar-la tal com he esmentat.7
artistes catalans, se’n va a París, amb el
amkCXerC^C’ de perspectiva continua seu amic Casagemas. Tal com deia
u , Una v’sta en què preval l’escena Sabartés, «Això d’anar a París era com
ana, E7 carrer de la Riera de Sant una malaltia que anava fent estralls Clichy, a París, mentre sopava amb
^>i, des de la finestra de l’estudi de entre nosaltres; jo la vaig agafar, sense Germaine, de qui s’havia enamorat
110-213), precedit per dubte, per contagi».8 Deixen el taller follament, Odette i els artistes catalans
110 89
qUC té 61 mateix títo1 <MPB de la Riera de Sant Joan, al qual Pi Manuel Pallarès i Manolo Hugué i el
l’an 1
Blnestra queda només casso tornarà tres anys més tard, el mes marxant Riera, en un acte romàntic
refe®e 'Hlerior dret del bastiment: és la de gener de 1903, quan arriba de la per un amor no correspost.9
Precisament la mort de l’amic va ser
crinrCnC'a’
suP°rt narratiu i des- tercera estada a Paris. En aquests
un IU m'tíançant el qual ens mostra moments el tenia llogat el seu amic i un dels detonants del primer estil per
a„- ’peruent qualsevol de la vida contertulià a Els Quatre Gats, Àngel sonal de Picasso, l’època blava, que ha
tand i d’aquest carrer. Un canvi subs- Fernàndez de Soto, «el Patas», com so via iniciat la tardor de 1901 i que
ant la ’ en referència amb els treballs lien anomenar-lo els amics. Casagemas desenvolupà fins a finals de 1904. Un
con 'F10rS
’0ve pintor’ aPareix en la havia mort dos anys abans. S’havia conjunt de factors personals, ambien
el trp*ctòrica d’aquestes obres: suïcidat, el 17 de febrer de 1901, al tals, artístics i culturals cristal·litza en
e a 1 de dibuix desapareix a favor cafè L’Hippodrome del bulevard de un art ple de sentiment i d’acusat

TERRATS DE BARCELONA. BARCELONA, 1903. OLI DAMUNT TELA. MPB 112.493.

simbolisme en el qual els personatges
mostren mutacions formals, i el cro
matisme estrident del període anterior
desapareix a favor d’una monocromia
blava.
Quan torna al taller de la Riera de
Sant Joan, la seva obra està impreg
nada de l’atmosfera misteriosa i me
langiosa del blau. No és estrany que els
paisatges locals es manifestin en aquest
llenguatge tan personal. Cal dir que, en
el decurs de l’època blava, Picasso fa
servir normalment el paisatge com a
escenari de la figura humana. Sovint
són escenaris bucòlics i impersonals,
de clara tendència simbolista, en la
línia de Puvis de Chavannes, un dels
artistes que més l’influeixen en aquests
moments. Malgrat això, el paisatge
amb entitat pròpia també té cabuda en
aquests anys, per bé que no amb la
intensitat d’èpoques anteriors.
Al taller retroba les velles teulades
de l’església de Santa Marta, de la
catedral i de les cases veïnes. Sabartés
ho testimonia així: «Des de les finestres
del taller es veuen les torres de la
catedral darrere dels terrats i de les
teulades properes, i desviant la vista

s’albiren campanars i frontons d’altres
esglésies.»10 Sabartés també fa referèn
cia a la carta que he esmentat, que
Picasso va enviar des de Barcelona al
seu amic el poeta jueu Max Jacob a
París. A la carta, escrita l’any 1903
aprofitant un paper que pertanyia al
pare dels germans Soto, que era «El
Inspector General de Consumos», tal
com manifesta la capçalera, hi fa dos
dibuixos, un dels terrats de la catedral
i, l’altre, dels que vaig identificar com
els de l’església de Santa Marta.11
Picasso juga un cop més amb l’efecte d’allò que hi ha més enllà de l’espai
tancat de l’habitació a través de la
finestra, prescindeix de l’interior i ens
precipita vers l’exterior tal com havia
fet l’any 1900 a l’oli El carrer de la Riera
de Sant Joan, des de la finestra de l’estudi
de l’artista, però aquest cop no deixa
cap referència de l’obertura. No
l’interessa en absolut mostrar de
manera visible la relació entre un espai
i l’altre a través d’aquest objecte fun
cional de comunicació entre interior i
exterior. Al contrari, centra tota l’aten
ció en el paisatge urbà en perspectiva
aèria. El resultat n’és l’oli Barcelona de

nit (Zervos 22, 43). La pintura té més
treball de dibuix que la de l’any 1900,
i això la fa més descriptiva. La pano
ràmica ofereix la visió de la façana
barroca de l’església de Santa Marta.
L’artista també descriu la part de la via
que desembocava just a la cruïlla amb
els carrers de Gracià Amat i del Sant
Crist de la Tapineria. La casa del fons,
la que fa xamfrà, tenia a la part inferior
una capelleta, tal com queda ben pales
a l’oli de Picasso, dedicada al Sant
Crist, que era molt venerat a L
contrada. Ramon N. Comas explica,
tal com cita Carreras Candi, que «•••
l’amo de la finca (...) al llogar-la,
imposa al llogater la obligació de que
ha de cuydar de que no falti llum al
Sant Christ».12
Una altra vista urbana des del taller
de la Riera de Sant Joan la dóna Terrats
de Barcelona (MPB 112.493), una visió
crepuscular de gran mestria en la
construcció plàstica de les formes 1
d’ús exquisit del color blau, que sotmet
als tractaments més diversos com a
tinta plana i com a contrast entre la
llum i l’ombra. Juga amb els blaus i ds
verds, que degrada i intensifica, amb

EL PASSEIG DE COLOM. BARCELONA, 1917. OLI DAMUNT TELA.
MPB 110.028.

EL CARRER DE LA RIERA DE SANT JOAN, DES DE LA FINESTRA DE L’ESTUDI DE
L'ARTISTA. BARCELONA, 1900. OLI DAMUNT FUSTA. MPB 110.213.

que crea una amalgama cromàtica
molt subtil i de gran bellesa, en la qual
els blaus s’han suavitzat amb la llum
mediterrània. Són «els blaus de
Barcelona», com els havia de batejar
Sabartés. L’estructura arquitectònica
que mostra a les teulades, semblant a
es que es veuen al fons de Terrats de
arcelona de nit, és molt volumètrica i
esquemàtica i situa l’obra a l’avançada
el cubisme. És la darrera ullada de
'casso des de la finestra d’aquest taller.
El colofó a les vistes de la ciutat serà
°li Carrer de Barcelona i Palau de
elles Arts (Col·lecció particular,
ondres, Z. 1, 122), que farà des del
nou taller del carrer del Comerç, 28,
nn treballa des del gener fins a l’abril
e 1904, quan se’n va definitivament a
ans. Les vistes de Barcelona tindran
Un f>ost scriptum l’any 1917, quan tor
na a Barcelona amb els Ballets Russes
,e Serge Diaghilev. La companyia
s mstal·la a la pensió Ranzini, al
Passeig de Colom, 22. Des del balcó
e la pensió Picasso fa les darreres

vistes urbanes de la ciutat en una sèrie
de petits dibuixos i l’oli El passeig de
Colom (MPB 110.028), que esdevenen
un exercici de perspectiva magistral.
És l’últim esguard directe de Picasso a
Barcelona, ciutat a la qual continuarà
unit fins al final de la seva vida i a la
qual va deixar el testimoniatge del seu
agraïment i de la seva amistat amb el
Museu Picasso de Barcelona, aixopluc
de la majoria de vistes que havia fet des
del taller de la Riera de Sant Joan.<

iniciativa d'un grup d'artistes format per Isidre
Nonell, Joaquim Mir, Juli Vallmitjana, Ramon

Pichot, Ricard Canals i Adrià Gual. Van destacar
per les aportacions cromàtiques en la pintura.

5. L'exposició va comportar el catàleg: M. Teresa
Ocana (dir), Picasso. Paisatges, 1890-1912. Museu

Picasso - Lunwerg Ed., Barcelona, 1994, 337 pàgs.

6. Claustre Rafart, «L'època blava», dins M. Teresa
Ocana (dir.), Picasso. Paisatges, 1890-1912, ob.

cit., pàgs. 219-231.
7. Malèn Gual, «El contacte amb les avantguardes»,

dins M. Teresa Ocana (dir.), Picasso. Paisatges,
1890-1912, ob. cit., pàg. 188.

ï. Jaime Sabartés, Picasso. Portraits et souvenirs.

8. Jaime Sabartés, ob. cit., pàg. 66.

Carré, Paris, 1946, pàgs. 40 i 41.
2. Aquest tema l'he tractat a l'article «El rebuig de

9. Un bon testimoni del fet el dóna Josep Pla dins

l'Acadèmia i l’anhel de modernitat, Madrid 1897 -

per ell mateix», Obra Completa, vol. 14, Destino,

Barcelona 1899», publicat dins M. Teresa Ocana

Tres artistes, al capítol «Vida de Manolo contada

Barcelona, 1981, pàgs. 97-99.

(dir.) Picasso la formació d'un geni, 1890-1904,

10. Jaime Sabartés, ob. cit., pàgs. 100-101.

Museu Picasso - Lunwerg Ed., Barcelona, pags.

11. Jaime Sabartés, Documents iconographiques,

111-127.
3. Duran i Sanpere, Barcelona i la seva història, vol. III,

Pierre Cailler, Ginebra, 1954, ils. 84-85 i pàg. 311.

12. Francesch Carreras Candi,

La Via Layetana

«Documents de Cultura», Curial, Barcelona, 1975,

substituint als carrers de la Barcelona mitjeval,

pàgs. 466-469; Josep Palau i Fabre, Picasso vivent,

Imprempta Atlas Geographic d'Albert Martín,

Ed. Poligrafa, Barcelona, 1980, pàgs. 182 i 328.

Barcelona, 1913, pàg. 112.

4. La Colla del Safrà va néixer l'any 1893 per

L'ARC DE BERÀ

Des del 1971, L'Arc de Berà ha col·laborat
amb infinitat de projectes editorials en
llengua catalana per portar, a centenars de
llibreters, molts milions de llibres.
Aquest servei tenaç, professional i eficient
ha fet de L'Arc de Berà un dels líders de la
distribució a Catalunya, amb una sòlida
implantació a Andorra, el País Valencià i les
Illes. Una experiència que l'ha convertit en
el millor especialista en llibres en català.

Gràcies als seus avantatges, l'AUTOSERVEI GRAN VIA LLIBRES
ha tingut una excel·lent acceptació per part dels llibreters
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Lectures i contemplacions de Joaquim Sunyer
PER VlNYET PANYELLA

ESTUDI DE NU I, CAP A 1907.
es del passat mes de febrer es
UN DELS DARRERS QUADRES
pot contemplar, al Museu
DE FACTURA PARISENCA,
d’Art Modern, de Barcelona,
DENOTA UNA INFLUÈNCIA
EVANESCENT DE BONNARD.
1 exposició que, amb el títol «Joaquim
MUSEU NACIONAL D'ART DE
Sunyer. La construcció d’una mirada»,
CATALUNYA, BARCELONA.
presenta una imatge precisa, concen
trada, de les dues grans èpoques del
pintor: la de París i la de Sitges. Cristina
Mendoza, directora del MAMBMNAC, juntament amb Mercè Donate
i amb un reduït grup de col·labo
radors, entre els quals el fill del pintor,
Jaume Sunyer i Carbonell, ha tingut
una cura extremada en la tria de cada
Peça tant pel que fa al valor i el
ò
o
significat intrínsec com en relació amb
el discurs de tot el conjunt. Si es
tractava d’oferir no una imatge
inèdita, sinó les millors mostres de la
Producció sunyeriana entre 1896 i
DUES FIGURES FEMENINES NUES, VERS 1913. CONSTITUEIX UN PRECEDENT DE LESCLAT COMPOSITIU
1923, l’objectiu s’ha complert amb DEL
CICLE DELS «NUS AL BOSC». MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA, BARCELONA.
escreix. Però encara hi ha més. D’una
anda, l’exposició i els estudis prepa
ratoris han comportat un avenç en el
replantejament i en la reorientació
dels estudis sunyerians.1 D’altra bana’ la mostra inclou no solament obres
Procedents de col·leccions privades
Que difícilment es podrien veure en
Públic, sinó que, al costat dels olis, hi
iguren gravats i pastels corresponents
a.s anVs de París, fruit d’una produc^10 artística que ha estat sistematitza
da ' estudiada per Roser Sindreu, que
aquesta manera documenta una
irnensió de l’obra sunyeriana relatiVarnent ,poc coneguda en tot el seu
r> >i3S\ L exposició ha estat coproduïda
MNAC-MAMB i la Fundación
ho1 'flra' Mapfre Vida —com també
0 ou l’exposició que mostrà un
usinol ben diferent del dels tòpics
^.rossegats que fins fa poc empal·lien i minimitzaven la profunditat
taarnat'ca de l’obra plàstica de l’artisuiaig' 3n'ra a Madrid el proper mes de

D

pl .

judici crític de Gabriel Ferrater

a n dels interrogants que planteja
duïteSta exP°sleió és el de si s’ha prodpf Una recuperació, una validació
SunnitlVa’ de l’obra de Joaquim
yer entre nosaltres. O, potser, una
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PAISATGE DE FORNALUTX, 1916. LA
SOLUCIÓ CUBISTA APLICADA A L'AR
QUITECTURA, I L'ESTILITZACIÓ DELS
ELEMENTS NATURALS, EN UNA DE
LES COMPOSICIONS DE PAISATGE
MÉS REEIXIDES. MUSEU NACIONAL
D'ART DE CATALUNYA, BARCELONA.

Moii'T.yepp/JiieceJVDeJ
LA MILLOR MANERA DE CONÈIXER, D'UNA MANERA POÈTICA,
LA HISTÒRIA D'UNA MUNTANYA ÚNICA AL MÓN: MONTSERRAT.

1. La roca del diable
En aquesta llegenda descobrireu per
què als penyals que s'alcen damunt
mateix del monestir de Montserrat hi
falta una roca, i per què se'n diu la Roca
del diable.

2. Els gegants
Si voleu saber per què les muntanyes de
Montserrat tenen unes formes tan extra
vagants, llegiu aquesta entretinguda
llegenda.
AL FINAL DELS DOS LLIBRES HI HA UNA BREU EXPLICACIÓ HISTÒRICA DE TEMES RELACIONATS AMB MONTSERRAT.

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT

reflexió sobre si l’havíem perduda mai
de vista. Sunyer ha estat objecte de
veneracions individualitzades, discre
tes, unilaterals, però incondicionals i
profundes. Sense remetre’ns a la crítica
contemporània de les dues grans
èpoques esmentades —Bazalgette, Coquiot, Junoy, Utrillo, Maragall, Jori,
Benet, Francés, Merli, Ràfols...—, els
anys cinquanta, els darrers de la vida
del pintor, un jove escriptor i crític
com Gabriel Ferrater clamava contra
la societat barcelonina que no havia
estat prou amatent a la darrera anto
lògica de l’artista. Ferrater es mani
festava en termes superlatius: «La
pintura de Sunyer, por el simple hecho de
su perfección, es ya una norma.»2 Situat
als antípodes de l’informalisme i de
1,abstracció, llavors considerats com
1 epígon i la continuació de l’esperit de
renovació i de revolta de les avant
guardes d’entre guerres, Ferrater
optava per la figuració i, dintre d’a
questa, situava Sunyer en el lloc d’ho
nor. Poc després de la mort del pintor,
quan Ferrater redactava el que hauria
estat una història de la pintura
espanyola, no dubtà a atorgar a la pin
tura sunyeriana el qualificatiu d’«wrau
°giada expresión de felicidad» ,3
Ferrater era el primer crític que por
tava a terme una lectura nova, diferent,
e 1 obra de Sunyer, allunyada d’interPtetacions conegudes que havien fet
ottuna, com la de les «dues naixences»
artistiques que tan magistralment haï*a expressat el pintor mateix a Miquel
Uran de València,4 o com la del «gran
an local» amb què Josep M. Junoy
av'a entronitzat el 1925.5 Ferrater
tecorria, relativament, a la informació
flue li facilitava el recurs a l’hemeroteca i a la memòria del pintor, sense
xcessiva pruïja positivista: «En sus
l,nos anos, el gran pintor, como una
^) "a ,desden°sa que resultaba muy
^^>at2ca Pero no Por e^° era menos
epctonante, se negaba rotundamente a
pot cionar precisiones cronológicas sobre
Co
h^oria le parecía un inútil
[J"a. ,eo,y se hacia penoso recordar la
de su juventud.»6 Mentrestant,
Üsi d Upd’a en 'a contemplació i l’anàl’inr S °'3ra que ten’a a l’abast i la que
anv.Crcssava més. Per a l’escriptor, els
for S
Sunyer ^av^a Passat a París
ProT
temPteig que ocultava una
visió d i ambició artística. La seva
all ° e Sunyer postimpressionista i ja
0 R^at
Steinlen, Daumier, Forain
l’òrh n01r’
situava directament en
Ua de Gauguin, Matisse i Cézan-

ENIGMÀTIC PEL QUE FA A LA DONA REPRESENTADA I TAMBÉ PEL QUE FA A LA DECORACIÓ, LA FLÉCHE
(1915-1916) ÉS L'ÚNIC RETRAT QUE PINTA SUNYER AMB UNA CLARA INFLUÈNCIA EXPRESSIONISTA.

ne. Ferrater enlairà Sunyer al lloc on
creia que havia de tenir el pedestal, i
palplantà l’estendard sunyerià en so
litari quan la dècada dels seixanta
encara estava per estrenar.
Una presència latent

Al llarg dels darrers quaranta anys,
la fortuna de Sunyer entre nosaltres ha
estat discretament i constantment

creixent. El 1973, la Galeria d’Art
d’Artur Ramon organitzà l’exposició
monogràfica «Joaquim Sunyer. L’època
de París», que va permetre, potser per
primera vegada, un tractament dife
renciat de l’època parisenca de Sunyer
respecte de la resta de pintors catalans
que hi cercaren fortuna al tombant de
segle. Deu anys més tard, la Fundació
«la Caixa» obria una antològica de
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caràcter general que donà cabuda a
diverses interpretacions de la pintura
sunyeriana. D’uns anys ençà s’han es
devingut altres interpretacions —Fran
cesc Fontbona, Robert Lubar, Narcís
Comadira, Isidre Vallès, entre d’al
tres— tendents a aprofundir l’estudi de
la pintura de Sunyer a l’entorn no sola
ment del Noucentisme, sinó de l’art
europeu del segle.
El 1990, Comadira organitzà a Gi
rona la que fins ara ha estat la primera
i única exposició de contingut mo
nogràfic de l’obra de Sunyer. Tenia per
títol el tema central de les diverses
versions d’un dels paisatges dels afores
de Sitges que pintà amb més insis
tència entre 1912 i 1923, «A l’entorn
del Clot dels Frares», i constituí una
magnífica ocasió de tractar d’un dels
cicles temàtics més emblemàtics de
1 artista. Tant Narcís Comadira com
Francesc Fontbona insistien en un
aspecte definidor de l’estil sunyerià, el
d una experiència estètica no convul
siva, sinó plàcidament, joiosament har
mònica, «una anticipació del paradís»,
com escrivia Comadira, seguint el que
havia expressat Carles Riba, o «l’obra
tm creador tranquil, ni joiós ni trist,
només intel·ligentment feliç», segons
Fontbona.
La construcció de la mirada

La vuitantena d’obres que configu
ren la mostra del Museu d’Art Modern
re ermen, una a una, el recorregut per
a trajectòria artística de Joaquim
unyer des que s’enfrontà a la ciutat
mfèrria com a medi artístic i pictòric,
a París de 1896, fins a la data de 1923,
considerada culminant en la seva
recerca estètica. L’aportació dels fons
ael MNAC-MAMB ha estat, en bona
Part, determinant, perquè no en va el
rnuseu posseeix un esplèndid fons
^nyerià de teles, gravats i dibuixos.
entre aquests hi figuren obres aru^'Piques, com Les germanes Ribes
3), els Tres nus al bosc (1913) o La
família (1922), juntament amb
intures no tan sovjntejac|es com Dues
J SUres femenines nues (1913), que
^ertany, també, al cicle dels «nus al
l emblemàtica Cala Forn (1917)
recentment recuperat Paisatge de
ges (1920). Manú Dolors (1916),
també com La nena de la
püL|·íZ·’ ha esdevingut un dels reclams
j Col.1iCltar^s de Fexposició. Altres museus
ra eeeions hi són presents en la mesutici^UC- C^S
estat demanada la parPació, sempre per raó del discurs,

LA MARIA DOLORS (1916) ÉS UN DELS QUADRES EN QUÈ LA TENDRESA DEPASSA L'IDEAL
DE LA COMPOSICIÓ PLÀSTICA. MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA, BARCELONA.

:

M NAC/CALVERAS-M ERIDA-SAG RISTA

darrers anys de l’ajustada cronologia
prefíguren els canvis de tonalitats, de
perfils i de traç que arrengleraran
Sunyer amb els pintors de la Nova
Objectivitat, en perfecta connivència
amb italians i germànics. Però es tracta
d’una mirada diferent de la dels anys
de París i de Sitges, absent del neguit
de la recerca de la plenitud formal.
Del «Canal Saint Martín» a «Cala
Forn»

LA MEVA FAMÍLIA, 1922. MENTRE LA COMPOSICIÓ RECORDA LA IDEA DEL RETORN AL CLASSICISME, LA
DESCRIPCIÓ DELS ROSTRES I EL REREFONS PRELUDIEN EL PAS A LA NOVA OBJECTIVITAT. ALHORA, S'HI
ANUNCIA EL CICLE TEMÀTIC DELS RETRATS FAMILIARS D'AMBIENTACIÓ EN LA SENZILLESA DE LA VIDA
RURAL, SIMBOLITZADA EN LA TAULA PARADA, AMB EL PA I EL VI. LES POMES I LA FRUITA SÓN EL DARRER
HOMENATGE A CÉZANNE. MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA, BARCELONA.

ajustat, de la mostra. Però també ha
estat gràcies a la col·laboració dels colleccionistes particulars que l’exposició
ha pogut oferir un conjunt únic, definit
i compacte, contundent, enaltit per la
presència d’obres com Blanchisseuse
(1898-1900), El maset. Sitges (19081909), La vida mediterrània (1909), La
primavera (1915), Dues germanes
(1916) o La Flèche (1916), entre d’al
tres. És cert que s’hi troben a faltar
quadres que figuraren a l’exposició
antològica de 1983, però també és cert

que, al cap de quinze anys llargs, ha
estat possible localitzar, documentar i
contemplar altres teles que semblaven
extraviades.
El recorregut de la mostra és, certa
ment, el de la trajectòria que condueix
al procés constructiu de la mirada de
l’artista. En el seu contingut, tot hi és,
i tot s’hi apunta. Llevat de l’absència
dels darrers nus pintats els anys cin
quanta, sensuals, càlids, carnosos, no
resta cap fil per lligar ni cap peça per
encaixar. Els quadres corresponents als

L’ordenació sistemàtica de la mos
tra permet apreciar amb tota precisió
la successió estilística, tècnica i estètica
del pintor; resseguir la seva evolució;
observar-lo entre els seus contempora
nis. Els pastels de París, per exemple,
insisteixen en les concomitàncies amb
la primera pintura parisenca de Picas
so —una manera anàloga d’interpre
tar, amb les mateixes tècniques, els
escenaris comuns. El canal Saint
Martin, analitzat des dels diversos
vessants i present en dos esplèndids
quadres, evidencia que fou l’autèntic
detonant de la dimensió urbana que
adquireix la pintura de Sunyer vers
1898, més enllà dels jardins del
Luxemburg amb els seus estudiants i
demi-mondaines i els interiors de
cabarets i music-halls, tan freqüents a
l’hora de definir les etapes parisenques
dels pintors catalans. El paisatge urbà de
Sunyer va ser singular, personalitzat, fos
prop de les barcasses o dins dels carrers
bigarrats, de gent i de mercats...
El salt, aparentment sobtat, que feu
Sunyer dels interiors i de les toilettes
amb miralls bonnardianes vers el pwin
air assolellat i agrest dels masets del
Garraf, o a la mítica llatinitat de les
platges sitgetanes de 1910, és inter
pretat per Narcís Comadira en el sug
geridor article del catàleg en que
invoca Dürer i Matisse, l’art germànic
i Gauguin narrant fil per randa, quadre
per quadre, la «dècada prodigiosa» en
què la mirada del pintor assoleix
l’ideal: «el difícil equilibri entre sensi
bilitat i intel·ligència.»7 La mostra
transcorre pels cicles temàtics mes
rellevants: el més primigeni, de la vida
mediterrània; el dels nus al bosc; el de
Clot dels Frares; Fornalutx; el dels
retrats, en què la lliçó de Cezanne i la
del cubisme s’enfronten amb la mirada
de la tendresa vers els infants i fos
adolescents, i la sensualitat de dones
com les germanes Ribes o Penigmàtica
i captivadora Flèche... De mica en m>
ca, els paisatges cedeixen espai a
retrats, mentre que el punt més do Ç

SEMppp nDE SITGES· CAP A 1920. OBRA RECUPERADA RECENTMENT PEL MAMB. CONSTITUEIX UNA DE LES DARRERES VISTES DEL PAISATGE SITGETÀ,
D'apt DESCR|T FORA DELS TÒPICS I DES DE L'EQUILIBRI entre la voluntat de la recerca formal i de la descripció ideal, museu nacional
KT DE CATALUNYA, BARCELONA.

d5
tel·LUe^ equilibri entre sensualitat i inqu ^enC'a cu^m*na en una Cala Forn
rp esdevé la darrera cruïlla entre la
reahtat i l’ideal.
derL CXposició del Museu d’Art Mocont COnsdtueix una invitació a la
Iri ■ emplacid en el sentit més estricte,
atentCOnCret de definició: «esguardar
ament absorbint-se en la vista
]^ev; ° lecte»j escrivia Pompeu Fabra.
escrinen ^ls versos Que Carles Riba
”no p713 3 ’ epitafï de Sunyer. Aquell de
dey?01 mentien els ulls» constatava el
el pintor amb la figuració,

expressada amb el caràcter tremen
dament terrenal dels seus quadres i
eternament ideal de la seva ambició
artística.♦
1. «Joaquim Sunyer. La construcció d'una mirada»
[catàleg], MNAC-MAMB, Barcelona; Fundación
Cultural Mapfre Vida, Madrid, 1999. Conté articles
de Cristina Mendoza i Mercè Donate, Vinyet
Panyella, Narcís Comadira i Roser Sindreu, a més
d'una àmplia documentació i bibliografia.
2. Gabriel Ferrater, «Sunyer rodeado de silencio.
óVuelta a Taine?», Sobre pintura, Seix Barral,
Barcelona, 1981, pàg. 11. L'article havia estat
publicat prèviament a «Laye», núm. 12 (1951).
3. Id., Sobre pintura, pàg. 251.
4. Entrevista de Miquel Duran de València a Joaquim

Sunyer, «La Veu de Catalunya», 15-V-1930.
Reproduïda recentment al «Quadern» d'«EI País»
18-11-1999.
5. J.M. Junoy, El gran art local d'En Joaquim Sunyer,
Edicions Joan Merli, Barcelona, 1925.
6. Ferrater, ob. cit., pàg. 229.
7. Narcís Comadira, Sunyer, 1908-1918. Una dècada
prodigiosa [catàleg], pàg. 68.

fàontserrat
ALLOTJAMENTS
TOTALMENT
RENOVATS
Les habitacions estan equipades amb ban
dutxa, TV satèl·lit, telèfon i calefacció; a més, hi
ha servei de bar i restaurant amb cuina típica
catalana, menús per a nens, preparació de menjars
per a dietes especials, menús d'empresa, etc.
Disposa de diversos salons per a conferències,
reunions de treball o celebracions.

Situat en el Santuari de Nostra Senyora
de Montserrat, en el mateix espai on
des de l'època medieval s'allotjaven els
pelegrins.
Aquest històric edifici està dotat d'un
magnífic saló de pedra del s. XVI que es
pot admirar en el seu restaurant.
L'hotel, amb una capacitat de 100
persones, disposa de 56 habitacions, la
renovació de les quals es va començar el
^^998 i s'acabarà el 1999.________________

Apartaments totalment renovats l'any
1998, ubicats en el Santuari de Nostra
Senyora de Montserrat, amb un modern

_

equipament que garanteix el màxim

confort.
En total hi ha 94 apartaments d'una, dues, tres i quatre places amb capacitat
per a 213 persones. Tots disposen de bany complet, cuina totalment equipada,
calefacció, televisió i telèfon.
A més, aquestes instal·lacions es complementen amb els serveis de restauració
del santuari: bars, restaurants, cafeteries, self-service i zona de botigues.

0 INFORMACIÓ
Central de reserves i informació de Montserrat
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LA CRÍTICA LITERÀRIA ALS PAÏSOS CATALANS

La pràctica de la crítica literària
UNES REFLEXIONS
PER ÀLEX BROCH

Funcions

En qualsevol curs de teoria literària,
un dels primers capítols del programa
sempre ens remet a parlar de la funció
de la literatura. És evident que la
literatura com un acte creatiu, divers i
obert, és difícil de reduir a una única
funció, atesa la seva multiplicitat de
llenguatges i d’interessos. De manera
que sempre és més fàcil acabar parlant
de les funcions en plural de la
literatura més que del seu singular. A
la mateixa actitud i la mateixa posició
arribem quan hem de parlar de la
crítica literària. També és molt difícil
Parlar d’una única funció, per la qual
cosa és molt més operatiu parlar de les
diverses funcions de la crítica. Si no és
així, sovint, quan es parla de la funció
de la literatura o de la critica, es
Produeixen desajustos d’interpretació,
Perquè cada interlocutor té el seu
concepte sobre el que hauria de ser o
Pot ser la literatura, o bé, també, quina
auria de ser la funció de la crítica. No
1 ha una única funció de la crítica
tterària; n’hi ha diverses. Justament
efinir i explicar aquesta diversitat és
entendre i comprendre l’ampli ventall
els interessos intel·lectuals i estètics
e la crítica i del crític. De manera que
aquesta constatació ens porta, en un
^egüent pas, a parlar de la possibilitat
e referir-nos als gèneres de la crítica,
Perquè la diversitat d’enfocaments,
Jpetodes, plataformes d’expressió,
enguatge o terminologies crítiques
Ona forma a actituds i comporta
ments diferents en l’operació de pereepció critica.
Si bé, però, parlem d’una diversitat
interessos, gèneres i funcions, el
ritic, el crític rigorós, hauria de poder
,Ss° ir, naturalment, una visió de
a0 aütat que sumés i integrés tots
quests elements de diversitat en la seo ra critica. El coneixement de la
'storia literària i les diverses metododeq'eS Cr't’clues. han d’estar a la base
el
tre'3a^· És en aquest context de
sobahtat, i com una de les mani_
tudtaC1°nS ^’afiuesta diversitat d’actis crítiques, que podem parlar d’un

concepte com el de crítica «militant»,
d’ús freqüent cada cop que es parla
d’aquell tipus de crítica que analitza la
literatura de la contemporaneïtat. El
concepte de crítica militant no s’ha
d’entendre, necessàriament i única,
com un tipus de crítica en defensa
d’una idea literària o projecte estètic.
El concepte militant tanca també la
idea de «continuïtat» en la tasca o tre
ball d’anàlisi i seguiment de la lite
ratura que es va fent, és a dir, de la
literatura de present.
Si la crítica és, bàsicament, una
operació de percepció, anàlisi i valo
ració, també hem de dir que aquest
treball de crítica continuada o crítica
militant permet una informació i un
coneixement que possibiliten, com
una conseqüència lògica del seu tre
ball, establir unes hipòtesis d’interpre
tació de la literatura que s’estudia. En
fer, doncs, un seguiment de la lite
ratura contemporània i de present, la
base de dades que acumula el crític
permet establir unes hipòtesis que
expliquen com aquesta literatura articu
la el seu procés creatiu: manifestacions
tematològiques, recerques formals, per
cepcions de la realitat i l’entorn, in
fluències i determinacions del context,
filtració i forma del debat d’idees
contemporani...
En arribar a aquest punt és quan cal
plantejar-se una de les preguntes
subjacents de manera important i
polèmica en tota reflexió i tota anàlisi
sobre la funció i el paper de la crítica
dins dels estudis literaris. La pregunta
fa referència a la determinació de les
bases interpretatives i els valors sobre
els quals opera el crític per establir els
seus criteris i opinions. Tot crític que
faci la seva feina des de la responsa
bilitat i la coherència elabora, de
manera explícita, un sistema de refe
rències valoratives que orienta, diri
geix i aplica en l’exercici de la seva
funció crítica. Aquest sistema de
valors pot estar ja fixat intel·lectual
ment a l’origen del seu treball i,
aleshores, la pràctica crítica es conver
teix en un exercici d’aplicació d’aquest

sistema de valors, o bé aquests valors
poden desenvolupar-se i créixer a
mesura que la pràctica de la funció
crítica permet al crític la descoberta o
l’establiment d’hipòtesis que s’arti
culin sobre valors que ell pot assumir i
defensar. Per això la determinació d’a
quest sistema de referències valora
tives que orienta el seu treball és molt
important de cara a conèixer la po
sició, l’actitud i la trajectòria del crític.
En darrer terme explica la seva pròpia
obra, estableix i defineix el seu
pensament literari, fixa la seva ideo
logia crítica. Una operació de doble
lectura o de crítica de la crítica hauria
d’establir, analitzar i valorar aquest
sistema de referències valoratives del
crític tant per la importància que té
per al coneixement de la seva obra
com per la incidència que pot tenir el
seu treball en la marxa del procés lite
rari en determinat moment o època.
Exemples que expliquin la correlació
d’interessos i influències entre crítica i
creació no en falten. Però, a més, la
fixació d’aquesta referència de valors
explica el sentit de la recepció que han
tingut al llarg del temps molts autors i
obres.
Valors

Quins són, però, els valors que arti
culen aquest sistema de referències?
Parlant d’un tipus de crítica atenta a la
literatura de la contemporaneïtat,
sembla evident que el compromís amb
un ideal estètic, amb un «isme» literari,
seria una identificació fàcil. Aleshores
les propostes estètiques que són a la
base del nou moviment són les que
assumeix el crític. Però les coordena
des historicoliteràries no donen a cada
present un «isme» identifícador.
Quan això no es produeix, aleshores
la pràctica critica ha de trobar un altre
sistema de referències que li permeti
fixar uns determinats valors. És evi
dent, aleshores, que la resposta que el
crític atorgui a la pregunta sobre la
funció o funcions de la literatura
tindrà molt a veure amb la definició
dels seus valors. El crític defensarà allò

que cregui que la literatura hagi de ser
o pugui ser.
De tots els valors, el primer és un
valor absolut que defensa la maduresa
creativa, la qualitat estètica o el que,
en la tradició catalana, també es co
neix com a obra ben feta. Es el que
confirma la professionalitat literària de
l’escriptor. Els valors de la qualitat
estètica són diversos: coherència in
terior, tensió, equilibri, progressió
adequada, domini de la forma, unitat,
contingut innovador, maduresa d’i
dea, riquesa estilística... Així, per sobre
d’ismes o ideals estètics concrets,
sempre hi haurà com a valor absolut la
defensa de la qualitat literària.
Però un altre valor important i més
compromès, atès aquest treball crític
sobre la literatura de present, seria la
definició dels valors de la contem
poraneïtat. Es a dir, veure com cada
present fixa un determinat tipus de
modernitat. La literatura té uns parà
metres expressius que són constants al
llarg de la història, són substrats
inalterables que modulen, però, varia
cions a la superfície. Això fa que cada
present, malgrat les constants de fons,
tingui unes particularitats diferencia
dores. Establir aquestes diferències és
determinar i fixar els valors de representativitat o temporalitat.
Per tant, en l’anàlisi de la literatura
contemporània el valor de temporali
tat o representativitat és important.
Per mitjà de la seva determinació po
dem arribar a establir, arribat el cas,
manifestacions de modernitat d’a
questa literatura. No hem de caure,
però, en l’equivalència fàcil d’identificar
contemporaneïtat amb modernitat. No
tota literatura contemporània té valors
de modernitat. En tot present hi ha
valors de tradició, de contempora
neïtat i de modernitat. El crític ha de
saber trobar en la literatura que
analitza la situació de cada un
d’aquests valors. Hi pot haver valors
de tradició en la literatura contem
porània que no siguin innovadors,
però que s’ajustin a allò que abans
hem anunciat com a criteris de qua
litat o obra ben feta. Aleshores, des
d’un sentit crític obert, cal defensar
aquest criteri de qualitat, tot i que el
format pugui ser tradicional. Hi pot
haver obres amb valor de representa
tivitat que cal assenyalar pel que tenen
de marca de present. Si a la repre
sentativitat hi sumem qualitat, l’obra
esdevé un clàssic contemporani de
referència obligada. La representati

vitat o temporalitat en ella mateixa és,
doncs, un valor important que explica
característiques de la literatura de
present. També en aquesta literatura
es poden donar manifestacions de mo
dernitat, és a dir, propostes de recerca,
ruptura o innovació que cal assenya
lar. Aquesta voluntat innovadora es
pot donar en diversos nivells de l’obra
literària. El més normal i evident, i el
que la història registra més vegades, és
el nivell formal. Però sempre, a cada
època, la voluntat d’innovació d’al
guns autors porta a la recerca de noves
formes d’expressió, transposició de re
ferents immediats, exemplificació de
debats ideològics que són a la base de la
definició d’un moment social concret.
També el desenvolupament del debat
teòric a escala de teoria literària pot
influir o determinar manifestacions li
teràries concretes. Com que la vida és
canvi i moviment, cada present literari
registrarà unes variacions i manifesta
cions explícites d’aquesta modernitat.
El treball del crític serà, per tant,
assenyalar-les.
El sistema de referències valoratives
del crític pot articular-se, com a síntesi
del que hem dit fins ara, amb un valor
absolut de qualitat literària i la defensa
del valor de representativitat de pre
sent, en què també caldrà assenyalar
els trets de modernitat que s’hi puguin
donar. La radicalitat que el crític
prengui sobre aquest valor de mo
dernitat farà que modernitat i tradició
siguin per a ell excloents o comple
mentàries en l’anàlisi global que faci
de la literatura que analitza.
Categories històriques

Però l’actitud més combativa del
crític dins el seu sistema de referències
valoratives es dóna quan el crític, en
l’anàlisi d’aquesta literatura de pre
sent, intenta projectar com a valor una
idea o una categoria històrica. Un
«isme» és una categoria històrica, però
n’hi pot haver altres. És a dir, hi pot
haver altres idees que moguin l’acció
del crític i esdevinguin clau d’interpretació d’un període, moviment o
obra. Aleshores la defensa d’aquestes
categories històriques forma part del
sistema de referències valoratives del crí
tic. Aquestes categories històriques
poden ser diverses i poden derivar-se
tant de la reflexió teòrica del crític
com de la conseqüència i l’anàlisi de la
pràctica creativa dels autors d’una
literatura en un context històric deter
minat. Així, per exemple, i mancats

d’un «isme» que doni cohesió, la de
fensa d’un grup generacional pot
portar a la creació d’una categoria
històrica. També la defensa d’una
posició estètica explícita dins d’un
gènere concret. Avui el concepte de
«poesia de l’experiència» forma part,
tant a la poesia castellana com a la
catalana, del debat teòric de la poesia
contemporània i en la seva defensa o el
refus es pren posició en un sistema de
referències valoratives que s’aplica en
l’anàlisi de la poesia d’avui. Pel que fa
a l’anàlisi de la novel·la catalana més
recent, detectar, per exemple, que en
aquests moments es va produint el que
en podríem dir una novel·la de la
«transició política» en obres com la no
vel·la en vers Fugitius de Salvador
Oliva, Dies meravellosos de Jordi Coca o
L’ombra de l’eunuc de Jaume Cabré,
seria definir una categoria interpre
tativa de la novel·la catalana més im
mediata. Són novel·les que, tancat el
temps històric de la transició política,
tenen, en aquest passat immediat, el
marc de referència en què els perso
natges viuen un destí influït o marcat
pel temps històric que han viscut.
Interpretació

D’aquesta pràctica de la crítica
literària referida a la literatura con
temporània poden derivar-se un error
i una conseqüència que cal tenir
presents i no oblidar. L’error seria que
el crític sobrevalori el valor cognitiu
per sobre del valor estètic. És a dir,
que hi pot haver una sobrevaloracio
del coneixement i del saber, de la in
formació literària, per sobre del valor
estètic de l’obra. En el seguiment atent
de la literatura que es va produint, el
crític troba elements d’informació o
de coneixement que li permeten ar
ticular les hipòtesis interpretatives que
hem esmentat com a raó bàsica del seu
treball d’anàlisi i d’investigació. Al
gunes d’aquestes dades, o algunes
d’aquestes obres que faciliten aquestes
dades, poden tenir només un valor
informatiu —és a dir, cognitiu
sense arribar a tenir un explícit valor
literari. El crític no ha de menystenir
aquesta dada. Articula les seves hipò
tesis a partir d’una informació que pot
no ser necessària per al lector corrent,
però que, en tot cas, és necessària per
a explicar el procés global que segueix
una literatura. Per tant, el crític ha de
saber a qui s’adreça i, en tot cas,
després d’una operació de descripció,
ha de fer-ne una de valorativa. Ope

La cuina de la crítica

ració no sempre fàcil quan ens movem
dins els paràmetres de la contempo
raneïtat i la literatura actual. El valor
cognitiu és, doncs, necessari, però el
PER ISIDOR CÒNSUL
crític ha de saber-ne administrar la
importància per tal de no caure en
l’error que hem esmentat.
I la conseqüència a què ens hem
referit quan parlàvem de la pràctica de
la crítica literària és que, inevitable
a darrera novel·la de Tom foguera de les vanitats, el factor que va
ment, aquesta pràctica i aquesta ela
Wolfe, A Man in Full (Tot un excel·lir per sobre de qualitats i de
boració de propostes i d’hipòtesis
home), fa una colla de setmanes defectes, fou que va arribar a vendre
interpretatives creen un discurs d’or750.000 exemplars en tapa dura.
que està enfilada dalt de tot de la llista
dre. La pràctica crítica és una pràctica
Convenim, doncs, que el nucli del
de raó i un discurs d’ordre. Donar una dels llibres més venuts als Estats Units debat és vell i, al llarg del temps, ha
i
arrossega
el
valor
afegit
de
ser
l
’
eix
base interpretativa a un magma crea
anat canviant de color segons les cir
tiu confús i difús, obert i divers, ric i d’una polèmica de pesos pesants. Ha cumstàncies i conjuntures de cada
variat, fixa una manera d’interpretar el estat a partir de les crítiques que li han moment històric. Per a comprovar-ho,
present. La responsabilitat és greu i fet Norman Mailer i John Updike, i la només cal recular fins al darrer terç
gran, però el crític no es pot deixar coincidència a qualificar-la de best- del XIX francès i aturar-nos en un
tenallar per la por d’aquesta respon seller sense cap mèrit literari. La lògica dels papers que més impacte han cau
sabilitat. Si ho fes, paralitzaria el seu indignació va enverinar la llengua de sat en la sociologia de la literatura
treball. Com a atenuant, ha de saber Wolfe, que, a cop calent, no es va saber contemporània, «L'argent dans la litque la seva veu no és definitiva i que el estar de replicar amb arguments térature», publicat per Emile Zola el
seu treball participa en un debat en gruixuts i d’apuntar la hipòtesi d una mes de març de 1880 a la revista
què les idees s’entrecreuen i es revi- enveja senil en dos escriptors esclerò- «Vestnik Evropy» («El missatger d’Eutalitzen les unes a les altres. Les seves tics davant del seu èxit comercial. Es el ropa»), de Sant Petersburg, i reproduït
hipòtesis d’interpretació han d’entrar vell debat que torna a seure a taula i la després a París pel diari «Le Voltaire».
en contacte amb d’altres hipòtesis, la i seva importància, en aquest cas, s ha A la contra d’una autoritat llavors
síntesi de les quals ens aproximarà de mesurar per la vàlua de tots tres gairebé sagrada com era la de Sainteamb una major exactitud al conei autors. No és el tercet d’uns quals Beuve i del parer dels que creien que
xement de la literatura en un context i sevol, ni la trajectòria que llueixen és la literatura havia estat desbordada pel
una època concrets. Establir aquestes la d’uns passerells indocumentats. Per mercantilisme {l’argent tue l’esprit),
síntesis és, però, la feina dels histo això mateix el problema, més que no Zola considerava la bondat del diner
pas una qüestió de fred de peus,
riadors. ♦
apunta l’antiga dicotomia entre en el sentit que havia aconseguit
aristocràcia de l’esperit i esperit de- emancipar l’escriptor i havia creat les
mòtic; i el mar de fons remou un lletres modernes. Abans, com animals
enfrontament clàssic entre dues con exòtics, els escriptors eren protegits i
cepcions nuclears: la sacralització de col·leccionats pels grans senyors, que
l’art, d’una banda, i els dubtes que ge fins els podien deixar en préstec a un
nera la creixent invasió dels seus tercer en cas de dificultats econòmi
àmbits per l’esperit comercial, a l’altre ques, com qui fa penyora d’un mico o |
costat. Tot per a demanar-se, un cop d’un ocellot estrany arribat de terres
més, si són compatibles l’art i el co llunyanes. Per a Zola, el diner huma
merç sense una banalització de 1 espe nitzava l’escriptor i convertia la litera
rit creatiu, i si poden conviure la tura en ofici: «...c’est l’argent, c’est le
creativitat i les vendes sense un empo gain légitimement réalisé sur ses ouvrages |
briment progressiu de les coordenades qui l’a délivré de toute protection humiessencials de l’art. Compto, doncs, liante, qui a fait de l’ancien bateleur de
que aniríem errats, com crec que hi cour, de l’ancien bouffon d’antichambre,
un citoyen libre, un homme qui ne relève
anava la canonada de Wolfe, si pensa
que
de lui-méme.» Del pit d’aquest
vern que el neguit només té a veure
article
penja la història dels afers
amb l’enveja de Mailer i d Updike, i
contractuals,
els drets de l’autor i els
que la seva crítica disfressa puntes de
agents
literaris.
Cal situar-lo, doncs, i
gelosia per l’èxit comercial de Tot un
amb
tot
l
’
èmfasi
que calgui a les be
home o pel precedent milionari de La
ceroles
de
la
literatura
moderna.
foguera de les vanitats, la Pomera
Si
calgués
furgar
més
enrere, po
novel·la de Tom Wolfe, a finals dels
dríem
arribar
fins
a
les
sinuositats
del
vuitanta. No van per aquí els trets, en
barroc
espanyol
i
fer
parada
en
els
cara que la crítica de Norman Mailer
tres-cents
setanta-sis
endecasíl·labs
de
apuntés, amb punyent ironia, que la
característica més destacada de La VArte nuevo de hacer comedias (1609)
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de Lope de Vega, on es troba una de que calgui, tampoc no renuncia a la
les primeres receptes de literatura po qualitat i es nega a pagar peatges de
pular, la formulació potser més ma submissió als interessos del comerç i
tinera del concepte de best-seller i un de la publicitat. Aquest darrer element
sentit de la concepció de l’art estricta publicitari ha introduït els punts més
ment pragmàtic i comercial. Lope vo nous en el present del debat. En un
lia triomfar i guanyar diners («escribo món dominat pel sistema de valors de
por el arte que inventaron / los que el la dictadura audiovisual, una campanya
vulgar aplauso pretendieron»'), i tenia publicitària ho fa vendre tot i la seva
clar quin producte li demanava el intrínseca perversitat acostuma a in
consumidor de teatre de comença cloure matisacions que sempre són a
ments del XVII. Les comèdies, frec de l’engany i que van de patac a la
sobretot, havien de ser d’acció i de banalització i l’empobriment dels
dinamisme continuats, perquè consi productes literaris.
derava «que la còlera / de un espaiïol
Quin ha de ser, en aquest context,
sentado no se templa / si no le representan el paper de la crítica? Doncs continuar
en dos horas / hasta el final juicio desde el exercint amb decòrum i dignitat allò
Gènesis». Per a acabar-ho d’adobar,
que ha estat sempre l’ofici d’un lector
invocava l’autoritat del seny comer qualificat i fi de nas, ja sigui pel gruix
cial: allò de qui paga mana, i doncs,
de l’experiència o pel talent que duu
«como las paga el vulgo es justo, / hablarle imprès a la pròpia pituïtària. Una crí
en necio para darle gusto».
tica que comenti de manera enrao
Aquest sentit del negoci, però, no va nada, que reflexioni i argumenti en
impedir que Lope donés mitja dotzena veu alta, i que sigui capaç de recordar
de comèdies de referència, ni que la en cada moment per on passa el traç
història de la literatura el posi entre els de la frontera de la qualitat. Perquè, en
homenots de ploma més considerables darrer terme, best-seller és una expres
del barroc castellà, ni que títols com El sió per a referir-se a un article de molt
caballero de Olmedo o Fuenteovejuna bona venda, i prou. I què hi fa,
aguantin amb una envejable joventut podríem dir, que una novel·la esde
el pas destraler dels segles. vingui un best-seller si al darrere hi ha
Exactament com en el cas de Zola: La l’ambició d’una obra de qualitat?
seva defensa del dret de l’escriptor a Entenc que aquest és un dels reptes
guanyar-se la vida no li fou obstacle permanents de la crítica, no deixar-se
per a aprofundir en la novel·la i fer-la endur per apriorismes i saber què es
créixer cap a la maduresa, tant des allò que cal demanar, en cada mo
d’una perspectiva teòrica com ment, a una proposta literària de
pràctica. Al mateix temps que bastia la qualitat.
teoria del naturalisme anava posant els
I atès que tot ha començat per la
maons de la dignitat en un dels mo nova novel·la de Tom Wolfe, potser no
numents més considerables de la nar serà sobrer recordar que el concepte 1
rativa del XIX, Les Rougon-Macquart.
la idea de novel·la, en els segles de vida
Aquest dos il·lustres precedents que té a l’esquena, han basculat sobre
històrics —n’hi ha d’altres, si calgués tres eixos, a banda d’haver de fun
eixamplar el ventall— poden servir per cionar com un artefacte narratiu
a rebaixar el to del debat americà a harmònic i compacte. Són la capacitat
espais assequibles i emmarcar-lo, al d’entretenir per mitjà d’una història
mateix temps, en el continuum històric de ficció, fer de testimoni d’un món 1
d’una línia recurrent de debat entre una època determinats, i saber-hi
aquests dos mons: el sentit comercial i estendre, al mateix temps, el vernís
la coordenada artística. Un debat que,
d’una reflexió moral. Mirall d’una
enllà de les grans paraules en un sentit manera de ser, notari d’una societat 1
o altre, més d’una vegada ha fet veu moral del temps. La picaresca
compatibles sense escarafalls l’encaix castellana no ens dóna, potser, el
de tots dos àmbits. Ara bé, perquè el millor retrat del barroc? La fonda
divorci aparent tingui complicitats transformació burgesa de l’Europa del
harmòniques, han de quedar fixades segle XIX, qui ens l’explica, si no els
les regles del joc d’una manera molt novel·listes? El desconcert de l’horne
clara per a tothom. S’ha de marcar bé del segle XX, no el metaforitza subtil
per on passa la frontera entre la ment Kafka en els seus relats? Proust,
literatura que es fa com una servitud a IConrad i Celine, no han pouat fins al
les exigències del públic i la que, sense cor mateix de l’ànima humana? La
renunciar al guany del gruix de lectors novel·la, que és encara el gènere
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literari per excel·lència d’aquesta fi de
mil·lenni, ha d’encarar el repte de ser
mirall de doble valència, individual i
col·lectiva, i de recollir les contra
diccions i els desconcerts, les gran
deses i les misèries del món que li és
contemporani. Així es va captenir La
foguera de les vanitats, la primera
novel·la deTomWolfe. No és cert, com
diu Norman Mailer, que la seva única
virtut fos la capacitat de vendre’n
750.000 exemplars en tapa dura. En té
un grapat, de virtuts literàries, i per
això s’ha convertit en una de les
novel·les de referència dels darrers
vint anys. Construïda amb habilitat,
ha estat la darrera de les grans obres
sobre Nova York i una de les històries
de ficció que han recollit amb més
coherència les contradiccions de la
tnoral americana. Aquest sistema
abocat al joc de les aparences i al risc
d ascensions personals accelerades
atnb caigudes posteriors de vertigen;
aquest teixit social que converteix en
negoci polític els conflictes racials, que
viu la confusió quotidiana entre llei i
justícia, i en què els tèrbols afers de la
Premsa emboliquen una troca d’alta
complexitat política. Tom Wolfe va
saber cuinar un fricandó melós, fort de
gust i estellós a estones, però fet a foc
lent, com ha de ser, amb hores de fogó
anys en aquest cas— i temps per a
anar fent xup-xup sense presses,
esperant que el conjunt es prengués en
1 harmonia d’una bona novel·la. I així
°u, i va ser un best-seller. I què? Millor
Per a l’autor i per a la casa editorial.♦

Crítica reactiva
per Julià

Guillamon

l 1989 Greil Markus, en el seu
llibre sobre el dadà, el situacionisme i el punk, que en castellà
es va titular Rastros de carmín.
historia secreta del siglo XX (per a mi,
un model d’un estudi de crítica de la
cultura), va escriure que la tasca del
crític és aconseguir que oradors i oients
que s’ignoren els uns als altres arribin a
parlar entre ells. El crític —deia
Marcus— hauria de mantenir la
capacitat de sorpresa davant el gir que
prengués la conversa, i comunicar
aquesta sensació a d’altres persones.
Més endavant citava unes reflexions
de Walter Benjamin a Direcció única
(1925-1926) que també es poden
aplicar al nostre cas. Per a Benjamin,
la tasca del crític seria «encunyar
eslògans sense trair les idees», és a dir,
sense renunciar a les seves pròpies
opinions per difondre les idees de mo
da.
«Fer que oradors i oients que s’ig
noren els uns als altres parlin entre
ells.» Això no vol dir que el crític hagi
de fer d’intermediari entre els autors i
els lectors. En el sentit en què en parla
Markus, significa establir relacions
entre autors i textos de diferents gè
neres i tradicions. Posem per cas, entre
la crítica arquitectònica que s’ha fet a
la ciutat de Barcelona els darrers vinti-cinc anys i el reflex de la ciutat a la
novel·la catalana, o entre la reflexió
sobre l’objecte dins el disseny i a la
crítica d’art i la relació que tenen els
personatges literaris amb el món ma
terial i objectual a la poesia i a la
novel·la d’aquests anys. Es a dir, sortir
del terreny tancat, exclusiu de les idees
literàries (o de la falta d idees),
eixamplar el camp i llegir la literatura
des del punt de vista de la crítica cul
tural.
Des d’aquest punt de vista, la lite
ratura catalana dels darrers anys ens
pot oferir coses més interessants que
no esperàvem en un principi; la con
versa pot prendre, efectivament, un gir
sorprenent. En el cas de la ciutat, per
exemple, constatem que des de mitjan
anys vuitanta s’ha produït una re
sistència a l’apropiació de la idea de
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ciutat per part dels polítics i a la
monumentalització de l’espai urbà,
que s’ha traduït en un estancament de
Una
les idees sobre la ciutat que apareixen
a la novel·la. Més tard, els anys noran
ta, s’ha generat una narrativa de crítica
arquitectònica que és també una
crítica de la vida quotidiana (amb els
llibres de Miquel de Palol, Albert
Mestres, EudaldTomasa, i d’altres que
retraten de manera realista espais ur
bans al marge de les grans inter
vencions de l’urbanisme oficial i de
l’especulació que s’ha produït des
prés). Apareixen un seguit de llibres,
que potser no ens dirien gaires coses si
els analitzéssim formalment, però que
ens en poden dir moltes més des de la
perspectiva de la crítica de la cultura. I
no només a aquelles persones que són
lectors habituals de novella, també a
moltes persones que resten una mica al
marge del fenomen literari.
«Encunyar eslògans sense trair les
idees» vol dir que la crítica —en gran
part la crítica de diari que té un sentit
d’immediatesa, però també quan
s’escriuen treballs més de fons— ha
d’adaptar-se al temps que viu, prendre
aquells elements que més li con
vinguin (del periodisme, de l’art, de la
publicitat) i refondre’ls en un
llenguatge propi que serveixi per a
expressar les idees d’una manera
plàstica, buscant la complicitat amb el
públic. Ha de ser una crítica compe
tent des del punt del llenguatge
(creativa, en deien) i independent. Si
acceptem la idea de Benjamin que el
crític encunya eslògans, cal procurar
que aquests eslògans no siguin els que
imposen
els
editors,
ni
els
distribuïdors, ni els autors quan parlen
d’elis mateixos. El crític no pot ser el
propagandista
de
determinades
operacions comercials, com sembla
que alguns editors i l’administració
pública (que considera que la crítica
«no ajuda» a difondre el llibre català)
han pretès en un passat recent.
Els anys vuitanta, per exemple, una
de les línies comercials va ser la re
cuperació de la literatura de gènere
(novel·la policíaca, eròtica, històri

ca...). Va ser el resultat d’una política
editorial concreta que ja havia donat
bons resultats a d’altres països i que
aquí es va adaptar per respondre a una
demanda de literatura d’entreteniment. Però aquesta recuperació dels
gèneres (que finalment ha estat fugaç,
com molts dels fenòmens del capi
talisme tecnificat) no pot convertir-se
en categoria sociològica i molt menys
estètica o literària. Es una manera
d’endreçar la mercaderia i prou. Això
mateix es podria dir de la «literatura
jove» de mitjan anys vuitanta o de les
generacions literàries.
Si el crític accepta el llenguatge de
la cultura de masses, ho ha de fer a
partir de l’instint, de la perspicàcia, de
la capacitat d’observar i d’interrelacionar els fenòmens, amb llibertat,
prescindint de les imposicions del
mercat. Tornem al que hem dit abans:
la sorpresa és un element fonamental.

Sense fer-ne però una finalitat en si
mateixa, que dugui a prendre deter
minats autors i llibres des d’un biaix
poc natural o fins i tot contradir-los.
Vol dir trencar el discurs instituït a
l’entorn del fenomen literari per part
dels editors i dels mateixos autors,
abandonar les interpretacions fossi
litzades que el formalisme i la història
de la literatura han imposat des de les
universitats, i plantejar-ho des d’una
profunditat de camp més gran: pel que
els llibres diuen i pel que no diuen (o
almenys no diuen programàticament).
No sé si aquestes idees es poden
aplicar a la literatura de la Renaixença
o a la dels anys trenta, però en
qualsevol cas marquen un dels camins
per a entendre la literatura que s’ha
escrit des dels anys seixanta i que en
bona part és el resultat dels mateixos
factors de canvi cultural. Fins ara s’ha
escrit a partir de la idea que existeix

una tradició única, nacional, que
permet relligar tots els autors en una
línia de continuïtat històrica. Aquesta
línia (que és la que es defensa, per
exemple, al volum 11 de la «Història
de la literatura catalana» de RiquerComas-Molas) fa temps que s’ha
trencat per moltes bandes. Cal fer un
esforç per recompondre la seqüència
d’acord amb el que diuen els textos,
les influències que indiquen (que
s’han multiplicat i s’han estès a tots els
àmbits de la cultura i a tradicions
culturals molt diverses) i els elements
que descriuen en relació amb el nostre
entorn, no sempre fàcils de copsar a
primer cop d’ull. I que aquest mapa
mental —que cadascú compongui el
seu— determini la pràctica setmanal
de la crítica, que serveixi al crític per a
situar les obres i als lectors per a situar
les opinions dels crítics.♦

Completem els articles d’anàlisi d’aquest dossier sobre La crítica literària als Països Catalans amb una enquesta als
responsables de la secció de llibres de les publicacions periòdiques. Publiquem les respostes que ens n’han arribat. Les
qüestions que hem sotmès al seu criteri són les següents:
1. Creieu que actualment existeix una autèntica professionalització en el terreny de la crítica literària, al nostre
país? Quines conseqüències, positives o negatives, es desprenen d'aquesta situació?
2. Quins han de ser els objectius principals del crític?
3. Les obres comentades a les pàgines de la vostra secció, obeeixen a una selecció feta segons un criteri
preestablert o bé, el fet que se'n comenti una o altra, depèn, senzillament, del gust personal de cada crític?
4. Creieu que la crítica incideix, d'una manera real, en el gust del lector?

Laia Climent - «El Temps»

un llenguatge periodístic que sovint
manca en els mitjans en català, ja que
És evident que es fan esforços per molts crítics no són periodistes i el
difondre la llengua del nostre professional sol dedicar-se més a
país, però els mitjans de comu escriure articles o reportatges.
nicació en català no tenen una llarga Aquest retard en els mitjans de
història. TV3 i Catalunya Ràdio ens comunicació catalans no implica que
oferien les seves primeres emissions el no hagi existit una tradició, ja que la
1983, l’«Avui» el 1976 i «El Temps» presència de revistes durant el
enguany celebra quinze anys. Si noucentisme, el modernisme o l’època
comparem la nostra petita història de les avantguardes va ser important.
amb la del diari britànic «The Times», No obstant això, el que sí que reflec
que data del 1785, per posar un exem teix aquesta situació és una tradició
ple, ens adonem que els mitjans de truncada durant quaranta anys.
comunicació anglesos fa uns quants
Malgrat aquest retard històric, des
anys més que els nostres que formen de fa uns anys, ja es pot començar a
crítics literaris o periodistes en parlar d’una incipient professiona
general. Això no implica que el crític lització del crític literari en català, una
anglès sàpiga treure més suc dels
situació necessària si es pretén que la
llibres que el crític català, ni de bon literatura arribi al màxim de gent. Per
tros; però sí que planteja la crítica posar un exemple de divulgació
d’una altra manera, crea un discurs innovador i original, ens podríem
més assequible. A més de transmetre referir al programa «Avisa’ns quan
idees, una crítica ha de comptar amb arribi el 2000», que s’emet pel Canal
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33, ja que l’«Avisa’ns» —com diuen els
presentadors mateixos— ajuda a
superar aquest handicap històric i
porta la crítica literària a d’altres àrees
de la comunicació més enllà de la
premsa escrita.

Les èpoques de promoció 1
d’edició dels llibres en català
tendeixen cada vegada més a
concentrar-se en dues dates concretes:
la temporada de Nadal i el 23 d’abril,
diada de Sant Jordi. Això implica que
una secció de llibres que s’edita set
manalment tindrà dos moments l’any
en què no donarà l’abast. El crític
professional ha de poder reaccionar
amb la rapidesa que exigeix la co
mercialització actual del llibre i la seva
promoció. El llibre ja no és atemporalContràriament a d’altres èpoques, hi
ha certs llibres, sobretot aquells que
van dirigits a un públic ampli, que en
el transcurs d’un mes deixen d’existir
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com a novetats en les llibreries i per
consegüent també deixen de tenir
interès per a la premsa, ja que una de
les seves funcions consisteix a infor
mar de les novetats. Un altre tema
seria plantejar-nos si aquesta velocitat
vertiginosa de la promoció dels llibres
és positiva o negativa, ja que va arri
bant a uns extrems desmesurats.
El crític ha de ser conscient del
mitjà per al qual escriu i adaptar el seu
discurs al tipus de lector a què va
dirigit. No és el mateix escriure per a
«El Temps», setmanari d’informació
general en què el lector fulleja les pà
gines de llibres com una part més de la
revista, que escriure per a una revista
especialitzada en literatura.
El crític ha de transmetre sobretot
la seva opinió sobre el llibre. I els seus
comentaris serviran de guia per al
lector. Ja dins d’aquesta funció, ens
contarà l’argument i si l’autor ha
aconseguit allò que pretenia.

per a cada cas. Així, doncs, la poesia o
el teatre, dos gèneres bastant oblidats
pel gran públic, també hi són tema de
comentari. Les primeres pàgines de la
secció es reserven als temes literaris
d’actualitat, per tal d’aportar una visió
global de la literatura actual. Aquests
temes ofereixen també bibliografia,
que pot no ser recent, però això pot
ser molt útil per al lector.

literatura no és exclusivament una
professió, sinó una manera de viure.

Per no arribar a divagar sobre el
sexe dels àngels, direm que el crí
tic simplement té una opinió
més, l’opinió, és clar, d’una persona
llegida i preparada, que pot fer al
lector de la revista o del diari iden
tificar-se amb els seus criteris estètics.
La funció de la crítica sempre és orienPensar que la crítica pot influir en tativa. Convé no pontificar massa,
el gust del lector és, al meu en perquè s’ha acabat el temps dels grans
tendre, sobremesurar la influèn discursos, de les veritats úniques i dels
que dicten.
cia dels mitjans de comunicació. Per la
seva pràctica habitual en la lectura, el
lector s’inclou dins un públic bastant
Normalment el nostre suplement
selecte i amb un mínim de criteris
dedica més espai al llibre en
català, intentant cobrir el màxim
marcats.
Ara bé, si parem un moment de
nombre de novetats possibles. El su
generalitzar, certs crítics tenen els seus plement Cultura, però, no vol ofegarlectors fidels que segueixen molt de se en la seva salsa i intenta mantenir
els ulls oberts a l’actualitat interna
prop el que el seu guia aconsella.
Aquests lectors donen plena confiança cional, sigui en la llengua que sigui.
en la compra dels llibres al seu crític, Alguns crítics ofereixen llibres que han
Qualsevol secció d’un mitjà ja que són conscients que tots dos rebut o han comprat, però, en la majo
ria dels casos, passen per la redacció
marca una línia editorial pròpia. tenen gustos semblants.
Per descomptat, és molt més fàcil
A banda d’aquestes particularitats i del diari a recollir els llibres que els
transmetre aquesta ideologia ambtornant a les generalitzacions, els encarreguem, segons l’especialitat i el
certs articles compromesos, però no editors em diuen sovint: «Tant hi fa gènere que dominen més bé.
hem d’oblidar que qualsevol escrit que parleu bé o malament dels llibres,
Sí, però amb matisos. Incideix en
publicat comportarà una línia el que és important és que se’n parle.»
la possibilitat d’acostar una obra
coherent. Per aquestes raons, la secció I aquí és on crec que rau la influència
al públic, però els gustos de ca
de llibres també contribueix a reflectir veritable dels mitjans de comunicació.
dascú es defineixen durant una vida
unes idees homogènies de la revista. No pense que el lector sigui badoc i
Això no vol dir que un crític no podrà que el seu criteri es deixi influir no durant la lectura d’una crítica.
lloar o criticar una obra literària, ja fàcilment per l’opinió dels crítics, però Cadascú és prou gran per a saber què
que és en la selecció de les obres per la presència d’un llibre en els mitjans vol i com ho vol; per aquest motiu, la
de comunicació pot despertar la crítica té un paper complementari,
criticar on rau la ideologia editorial.
També és molt important la se curiositat de certs lectors i fer-ne mai suplementari.♦
lecció dels crítics. Si l’equip de crítics augmentar el nombre de vendes.
és bo, es pot confiar en les seves
propostes. En particular a la revista «El
Miquel Riera - «El Punt»
Temps» no solem negar les propostes
externes; no obstant això, som cons David Castillo - «Avui»
Segurament que existeix una
cients que per tal de crear unes
professionalització en el terreny
pàgines amb coherència i lògica s’ha
Si resulta difícil professionalitzarde la crítica literària al país. Però,
d’obeir sempre a un mateix criteri de
se en gèneres majoritaris com la
selecció.
novel·la o el periodisme, la crítica qui són aquests professionals? Doncs,
els mateixos escriptors, en la majoria
s’ha de compaginar, normalment, amb
El nostre setmanari comporta unes
línies bastant definides: per una ban la docència, el periodisme o una altra dels casos. Són escriptors que han
da, no es critiquen obres en castellà, ja professió. La promiscuïtat dels crítics trobat una bona sortida per a guanyarque es considera que ja tenen altres amb el negoci editorial podria provocar se la vida fent crítica literària. Aquesta
mitjans per a promoure’s. Com que interferències poc desitjables, però feina, afegida a d’altres, com col·labo
s’ha de deixar pas a les novetats, els sempre cal confiar en la independència racions en diaris o ràdios, els permet
casos de les reedicions es comenten de i el bon criteri de la persona que viure del que ells realment volen viure,
manera molt excepcional. No obstant comenta llibres als mitjans. Altres que és d’escriure. Això no es donava
això, «El Temps» no pretén tampoc conseqüències passen pel temps que segurament fa anys, perquè no hi havia
centrar-se en els best-sellers i oblidar-se cada lector pot dedicar a la crítica, tants mitjans que publicaven crítica
d’aquells llibres que pel seu contingut però és habitual que els crítics treguin literària i, a més, aquesta també estava
mai no arribarien a aparèixer en les hores al seu oci, a la família i als amics molt més mal pagada. Quines con
llistes dels més venuts. Per això, la per dedicar-se a escriure, una cosa seqüències, positives o negatives, es
nostra secció té preestablert un lloc ben normal, d’altra banda, perquè la desprenen de tota aquesta situació?
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Penso que les conseqüències són
bàsicament positives. Els escriptors es
poden dedicar a escriure i no a treba
llar de banquers o de carters i, a més,
el fet que siguin escriptors —sempre
hi ha excepcions, és clar— els que fa
cin la crítica, doncs això també
garanteix segurament una certa qua
litat dels textos. Cert que hi ha,
evidentment, aspectes negatius, com el
fet que alguns crítics-escriptors es
moguin per capelletes i que tractin
més malament, o simplement no en
parlin, els autors que no són de la
«seva» editorial. És clar que aquestes
també fan el seu paper en tot aquest
joc i pressionen sovint els seus críticsescriptors perquè parlin d’aquest o
d’aquell llibre que acaben de publi
car.

És molt difícil saber si la crítica d’índexs... Fruit d’això, a la crítica li
incideix d’una manera real en el terària comença a passar-li el mateix
gust del lector. Hem de creure que al futbol: que tothom hi entén i
que sí, perquè, si no és així, per què
vol fer d’entrenador.
continuem publicant? Per acontentar
La desitjada professionalització de
els escriptors? Per anar revitalitzant la la crítica podria tenir, però, un risc:
nostra literatura? Perquè els editors caure en la més perillosa de les endotinguin una base a partir de la qual gàmies possibles en acabar creant una
prendre decisions? És clar que no. El casta professional que només escrivís
problema és, en tot cas, dels per a la mateixa casta i els cercles
periodistes i de com aconseguim fer propers. Bé, potser també passa ara,
arribar aquesta crítica al lector.
però la multidisciplinarietat i el mes
tissatge intel·lectual dels crítics i
l’anarquia metodològica imperant ho
maquillen un xic. O no.
Carles Geli - «El Periódico»
No cal mitificar-los gaire: es trac
És obvi que no existeix una au
ta, en primer terme, d’orientar el
tèntica professionalització de la
lector, guiar-lo entre l’allau in
crítica literària d’aquest país. Es
comprensible de llibres que es publi
tem pràcticament en un grau zero. Em
quen cada any. I a termini mitjà o
Doncs, opinar sobre el nivell sembla que només conec un parell de llarg, en una tasca que s’acaba veient
literari de l’obra que critiquen i casos d’autèntica dedicació, pràctica en el futur, destriar i justificar aquelles
fer-ho de la manera més objectiva ment exclusiva, i tots dos es donen, obres que quedaran i així formaran
possible. El problema és establir
curiosament, en crítics de diaris de part de la història de la literatura.
aquest nivell literari. Perquè la manera Madrid.
Insisteixo en el fet de treure una
d’entendre la literatura i la finalitat
Les conseqüències d’aquesta situa mica de púrpura de la mitificada fi
que ha de tenir varia, evidentment, ció son antitètiques. El fet que no hi gura del crític literari (l’ha creat el
entre els escriptors. Què és més im hagi qui pugui més o menys viure de mateix sector?), per sobre de la d’al
portant, per exemple? Aconseguir fer crítica literària comporta:
tres crítics d’altres àmbits de la cul
desenvolupar un llenguatge literari
a) La gent més capacitada (per co tura. És a dir, es tracta de no demanarinnovador i explicar una història molt neixements, cultura, vocació...) per a li, en un primer moment, res més del
profunda, però que aquell llibre no se’l exercir de crític no pot dedicar-s’hi/wZ/ que s’exigeix a un crític de cinema, per
llegeixi ningú, o escriure una novel·la time perquè per a guanyar-se les exemple. D’una crítica literària
que entretingui, però absolutament garrofes ha de treballar en una altra espero, un cop llegida, que el seu autor
banal? Són dos extrems, és clar, però cosa, en feines que en el millor dels m’hagi dit —clarament!— si li ha
segurament la gràcia de la feina del casos per a la literatura passen per tris- agradat el llibre o no, el perquè, i em
crític és saber fer de jutge entre car a la branca cultural de l’admi- contextualitzi l’obra tant en la
aquests dos extrems.
nistració pública o en grans empreses trajectòria de l’autor com en l’època.
(públiques o privades) amb vocació No me’n surto gaire. Però veig que la
«El Punt» publica només dues ministerial, universitat inclosa. L’altre competència tampoc no se’n surt gaire
crítiques la setmana a la secció de gran planter es troba al món editorial i més bé.
lletres de la revista «Presència».
els seus satèl·lits: escriptors, traduc
La narrativa hi és fixa cada setmana i tors, assessors, membres de comitès
Al suplement hem fet un pacte de
s’alternen l’assaig i la poesia. Això vol de lectures, periodistes culturals reci
bidireccionalitat entre els respon
dir que no podem abastar, ni de bon clats...
sables i el planter de crítics. Al
tros, tots els llibres dels quals voldríem
b) Conseqüència immediata del fet
diari seleccionem, en un primer mo
publicar una crítica, la qual cosa ens anterior, l’entramat de dependències, ment, bona part dels llibres de que
obliga a fer una selecció, evidentment. coneixences, fílies i fòbies entre el món després parlarem, com també les dife
Com la fem? Doncs, d’entrada, par de la crítica literària i el que envolta el rents maneres de tractar-los (crítiques,
lant-ne sempre amb els crítics, però a del llibre (i aquí ja hi hauríem d’afegir reportatges, entrevistes, perfils. •■)■
partir d’un criteri preestablert, però les grans empreses de mitjans de Sobre aquesta proposta, els crítics hi
molt flexible: que podem criticar els comunicació, amb els seus propis diuen la seva: des de suggerir l’enfollibres més destacats de la producció segells editorials) és de tal magnitud cament fins a treure i posar títols de la
estrictament catalana. El nostre diari que ja s’ha produït el primer ferit selecció. La simbiosi, sobre el paper,
es defineix com a «català», a més de greu: la independència.
és perfecta: els criteris periodístic i li
comarcal, independent i democràtic, i
terari s’alimenten —i es controlen tics
c) Com a tot àmbit de la vida no
seria trair aquest primer punt si ne professionalitzat, els patrons, els cà i manies— mútuament.
gligíssim, d’entrada, la nostra litera nons d’actuació, les metodologies de
D’incidència real i directa en el
tura. Això no vol dir que oblidem de treball, etcètera, es difuminen. Per
cap manera la producció en castellà o això cada cop hi ha menys crítica
gran públic, no en té la crítica
literària. Però és que em sembla
les traduccions que es publiquen aquí, literària pròpiament dita i cada cop
que sempre hi tenen cabuda.
que tampoc no en té la crítica cine
més ressenyes, comentariets, resums
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matogràfica, la musical, la teatral..., o,
fins i tot, la política. El que sí que és
cert és que la crítica és seguida o
incideix en un grup minoritari, els
membres del qual funcionen com a
líders d’opinió en els seus respectius
àmbits, recomanant i, fins i tot, im
posant, gustos i criteris. Ras i curt, és
el popular boca-orella. O un dels seus
nivells de funcionament, si més no.
Perquè n’hi ha d’altres, és clar, que
són els que expliquen per què fun
ciona un llibre del qual no han apa
regut crítiques als diaris o revistes o les
que n’han sortit no són gaire afala
gadores. És clar que aquí entraríem en
el cada cop més important fenomen
de la construcció de temes i estrelles
tot plegat més o menys efímer— comunicacionals, amb campanyes que sí
que veritablement disparen vendes.
Però això ja és un altre discurs...
Bé, sí que hi ha un àmbit en què la
crítica fa diana: la mateixa família
literària que citàvem abans. O, qui es
llegirà precisament tot aquest immens
dossier sobre la crítica literària?

Sergio Vila-Sanjuan - «La Vanguardia»

I

Els crítics més atractius són els
que han sintonitzat amb el canvi
de situació i han estat capaços
d’escriure des del present i no des
la nostàlgia. Em refereixo a aquells
que han entès quin és el pes creixent
de la indústria cultural en lloc de fer
veure que no existia, i han estat ca
paços de desmuntar i explicar els seus
mecanismes, i han traçat per al lector
panorames orientatius entre l’allau
inabastable de novetats que arriba ca
da setmana a les llibreries i a les taules
de les redaccions.

2

crítics de les diferents àrees. Procurem
que hi hagi un equilibri entre aquelles
obres considerades a priori d’interès
general i aquells llibres més personals
i minoritaris que, tot i ser interessants,
tenen menys suport de sortida.
També procurem donar una visió al
més àmplia possible dels diferents
gèneres, des de la literatura de qualitat
i la de consum, fins al que s’ha anome
nat genèricament «no ficció»: periodis
me, història, biografia, etc.

Alguns crítics amb personalitat
creen mecanismes d’identificació, tant positius com negatius
(d’alguns pensem que acostumen a te
nir raó i busquem els llibres que reco
manen, d’altres creiem que sempre
s’equivoquen i constitueixen una refe
rència per a evitar els llibres que
deixen bé). En aquesta identificació
intervé de manera decisiva el factor
edat; és a dir, cada generació té el seu
crític.
Es podria fer una pregunta més
prosaica: incideix la crítica en la venda
de llibres? La resposta és que una
crítica positiva en diversos mitjans de
comunicació pot animar les vendes de
llibres minoritaris, però resulta pràcti
cament irrellevant en la d’aquelles
obres que ja venen amb el suport de la
indústria cultural.
Encara hi ha d’altres factors, de
vegades obvis, que cal tenir en
compte: per exemple, que la ressenya
que obre el suplement, tot i ser
negativa, ajuda a la venda d’un llibre
molt més que les de les pàgines
interiors. Això és almenys el que diuen
els llibreters (tot i que també reconei
xen que hi ha obres que han aconse
guit la portada dels mitjans més
destacats i tot i així s’han estavellat
comercialment. Per sort, molts aspec
tes del món del llibre continuen essent
debastant misteriosos).♦

Les obres que es comenten en el
nostre suplement es decideixen
mitjançant el diàleg entre els qui
el coordinem des de la redacció i els
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Més que una professionalització
de la crítica literària, el que hi ha
és una professionalització de l’exPert en temes literaris, que
converteix en una figura de múltiples
cares.
Bn el termini d’uns pocs anys, la
Mateixa persona pot ser succes
sivament o simultàniament professor
W institut o universitari); crític; perio■sta o comentarista a la premsa, ràdio
0 TV; assessor, director o cap de
Premsa en una editorial; gestor cul
tural en diversos temes relacionats
la literatura (exposicions temà’ques, cursos d’universitats d’estiu,
rnasters de postgrau, escoles d’escripcUra’ etc.). Aquesta persona de fun^’ons rotatives pot viure relativament
e c e les seves ocupacions, i això en el
iistre àmbit és relativament una
novetat.
‘^huesta situació respon en bona
cp Sura a 'a mutació que s’ha produït
S anys noranta, que han estat de gran
_ Pansió de la indústria cultural (ensa com a indústria de l’oci cultural),
e a qual el llibre forma part.
qu ■ 'í concreh> hi ha hagut dos sectors
e an experimentat un desenvolu

pament importantíssim. En el món
editorial, el màrqueting del llibre s’ha
sofisticat fins a extrems aclaparadors,
impensables fa deu anys, amb la pro
liferació de gabinets de premsa, estra
tègies de promoció i de llançament
agressives, l’apogeu del sistema de
premis literaris i la publicació d’obres
«ràpides» d’encàrrec, etc. Fins i tot els
editors i autors considerats més ex
quisits han adoptat alguns d’aquests
mecanismes, reservats tradicional
ment als grans grups. Aquest fenomen
ha modificat considerablement la rela
ció entre els lectors i les novetats edi
torials.
Els mitjans de comunicació, per la
seva banda, han incorporat maneres
noves i sovint bastant creatives d’ex
plicar i difondre el fet literari. Això es
pot veure tant als suplements i a les
revistes literàries com als programes
de ràdio i de TV, en què es constata
fàcilment un esforç important per a
amenitzar i fer accessible el contingut
dels llibres.
L’elitisme ha perdut prestigi, i la
figura del crític críptic i de front arru
fat que imposava els seus gustos a un
lector desorientat i submís pràctica
ment s’ha esvaït.
En termes generals, els anys no
ranta han donat més novetats en el
camp del periodisme i de la divulgació
cultural que en el de la crítica estricta.
La part positiva és que el fet literari
els’ha democratitzat, desoxidat i popula
ritzat considerablement. La part ne
gativa és que de vegades el pes dels
dictats de la indústria cultural resulta
tan aclaparador que es troba a faltar
una nova cultura de resistència, subtil
i aliena al soroll del màrqueting.

LITERATURA I ASSAIG

r
Lluís-Anton Baulenas

Sebastià Alzamora, Àlex Broch, Isidor Cònsul,
Vicenç Llorca i Marta Nadal, per encàrrec de
«Serra d'Or», han establert, en veredicte adoptat
per majoria, la relació següent de les obres que
consideren més sobresortints entre les aparegudes
l'any 1998:

Premi Crítica «Serra d'Or» de Novel·la 1999
EL FIL DE PLATA
de Lluís-Anton Baulenas

Jordi Puntí

Premi Crítica «Serra d'Or» de Narració 1999
PELL D'ARMADILLO
de Jordi Puntí
Premi Crítica «Serra d'Or» de Poesia 1999
DINS L'ESFERA DEL TEMPS
de Montserrat Abelló

Premi Crítica «Serra d'Or» de Prosa 1999
EL CANVI
de Miquel Bauçà
Montserrat Abelló

Miquel Bauçà Marie-Claire Zimmermann

Premi Crítica «Serra d'Or» d'Estudis Literaris
1999
ex aequoa
AUSIÀS MARCH O L'EMERGÈNCIA DEL JO
de Marie-Claire Zimmermann
i a
POESIA INSULAR DE POSTGUERRA: QUATRE
VEUS DELS ANYS CINQUANTA
de Margalida Pons
Premi Crítica «Serra d'Or» de Traducció 1999
EL ZIBALDONE DELS PENSAMENTS
de Giacomo Leopardi
traducció d'Assumpta Camps.

Margalida Pons

Assumpta Camps

RECERCA

Pere Marcet

Joan Solà

Manuel Llanas

Josep Benet, Enric Casassas, Jordi Castellanos,
Joan B. Culla i Manuel Jorba, encarregats per
«Serra d'Or» de triar les obres més destacades
dins el camp de la recerca en diverses ciències
durant l'any 1998, atorguen
el Premi Crítica «Serra d'Or» de Recerca 1999
ex aequo
a HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA CATALANA
1775-1900
de Pere Marcet i Salom i Joan Solà
i a
GAZIEL: VIDA, PERIODISME I LITERATURA
de Manuel Llanas

i el Premi Crítica «Serra d'Or» de Catalanística 1999
a J.N. Hillgarth, per RAMON LLULL I EL NAIXEMENT DEL
LUL·LISME.

TEATRE
J.N. Hillgarth

Joan Cavallé

Joan-Anton Benach, Alex Broch, Francesc Massip, Gonçal Pérez
de Olaguer i Frederic Roda i Pérez, constituïts, per encàrrec de
«Serra d'Or», en jurat qualificador per a distingir el text de teatre
català, l'espectacle teatral i l'aportació més interessants duts a
terme l'any 1998, acorden atorgar
el Premi Crítica «Serra d'Or» de Teatre al text de teatre català
donat a conèixer per l'estrena o l'edició
a DINASTIA MING
de Joan Cavallé,
el Premi Crítica «Serra d'Or» de Teatre a l'espectacle teatral
a PERIFÈRIA KOLTÈS de Rafel Duran,
per l'alt risc de la proposta, l'habilitat a combinar diversos estils
dramàtics i l'excel·lent nivell de la interpretació,

Perifèria Koltès

VILLARROEL
_______ Teatre

de «LA SALA»

i el Premi a l'aportació més interessant
a la SALA VILLARROEL,
per la continuïtat, no sempre fàcil, durant vint-i-cinc anys d'una
empresa privada al servei d'una activitat teatral diversa i amb una
gran consciència cívica.

Sala Villaroel

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
Mònica Baró, Montserrat Ginesta, Teresa Manà, Josep Molist i
Núria Ventura, per encàrrec de «Serra d'Or», han seleccionat les
obres següents, entre les més destacades dins el camp de la
literatura infantil i juvenil publicades l'any 1998:
Ton Ueonart

Daniel Jiménez

Premi Crítica «Serra d'Or» Infantil 1999
NI OR, NI ENCENS, NI MIRRA
text de Ton Lleonart
i il·lustració de Daniel Jiménez
Premi Crítica «Serra d'Or» Juvenil (Creació) 1999
L'OMBRA DEL STUKA
de Pau-Joan Hernàndez

Pau-Joan Hernàndez

«Guia per a conèixer els arbres»

Premi Crítica «Serra d'Or» Juvenil (Coneixements) 1999
a BARCELONA MULTIMEDIA
per la guia multimèdia «Guia per a conèixer els arbres»
de F. Masclans, edició actualitzada pel doctor Oriol de Bolòs.

L'edició de llibres en català a Mallorca
1989-1997
per

Francesc Riera Vayreda

er a la redacció d’aquest treball privat podem descobrir el vessant del
hem utilitzat com a font d’in- llibre, des de la realitat del mercat, que
formació única la proporcio marca la línia mitjançant la qual
nada per l’Oficina del Dipòsit Legal
l’editor decideix la seva actuació, és a
de Mallorca mitjançant els butlletins dir, la seva decisió econòmica. A més
bibliogràfics que anualment edita des d’aquest sector privat, els altres agents
de l’any 1989.1 Les dades
que proporciona el Dipòsit
Legal de Mallorca són
només del material lliurat a
l’Oficina. Així,
doncs,
només hem pogut treballar
amb el material que ha
complit tots els tràmits
legals.2
El material quantificat per
a l’anàlisi comprèn doncs
aquelles publicacions impre
ses a Mallorca amb número
de Dipòsit Legal; no s’hi in
clouen els materials espe
cials (discs, vídeos, gravats,
etc.), els fullets de menys de
cinc pàgines, les publicacions
periòdiques, i les publica
cions menors —programes
de festes, fullets de propa
ganda, calendaris, etc.
Aquest article intenta
analitzar l’edició del llibre
en català entre els anys
1989-1997. Però per la ma
teixa naturalesa del treball i
tenint en compte la seva
extensió, hem optat per
seleccionar únicament i ex
clusivament els editors pri
vats, o sia, aquell sector edi
torial que respon a la definició implicats en l’edició del llibre decidei
d’editor comercial, és a dir, aquell que xen la seva producció i la seva implica
personalment o individualment mana ció d’acord amb d’altres paràmetres,
imprimir obres pròpies o alienes i el com són els de la conscienciació
nom del qual hi figura com a respon social, cultural, etc.
sable de la seva difusió. Deixam a part,
Som conscients que, per a obtenir
donada la seva complexitat, el sector dades concloents, és necessària una
públic i les entitats sense ànim de anàlisi més global que involucri tots
lucre, que per si mateixes mereixen un els sectors, i que procuri obtenir la
capítol a part.
màxima informació sobre l’edició del
Hem de tenir en compte, emperò, llibre, sondeig del mercat, tiratges,
que ambdós sectors són caires de la vendes, etc.
mateixa moneda, però amb objectius
Una vegada elegida la font d’infordistints. Així, amb el sector editorial mació, l’àmbit cronològic i el sector
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objecte de l’anàlisi, hem pogut arribar
a una primera selecció de cinquantanou editors, que, en síntesi, podem
agrupar, pel que fa a la utilització de la
llengua, en els següents grups:
1. Editors que empren exclusiva
ment la llengua catalana.
2. Editors que empren la llengua
catalana i també altres llengües (caste
llà, alemany, anglès, etc.).
3. Editors que empren únicament la
llengua castellana.
4. Editors que empren la llengua
castellana i altres llengües excepte el
català.
Per a aquest treball ens centram en el
sector editorial que utilitza per a la pro
ducció del llibre exclusivament la llengua
catalana; i també aquell que la utilitza
majoritàriament —un 76’73%—, però
que utilitza altres llengües, minori
tàriament —un 23’19%. No inclou el
sector que edita exclusivament en
castellà, ni tampoc aquell que publica
en castellà i altres llengües, excepte el
català.
El primer grup estudiat està repre
sentat pel 28’81% del total d’editors i
la seva producció editorial ascendeix
al 3’56% per al total dels anys estu
diats. Hem pogut observar que editen
de manera contínua en llengua catala
na, al llarg del temps, els editors El
Gall i Ramon Llull. La resta d’aquest
grup presenta esporàdiques publica
cions, entre una i quatre, concentrades
en un o màxim dos anys. A més, el
darrer any analitzat —1997— aquest
grup concentra un major número
d’editors, és a dir, el 52’94%; *>
respecte a les publicacions en catala,
representen el 35’48% per al període.
El segon grup representa el 32’20%
del total del sector i aglutina aquells
editors que empren la llengua catalana
—sector majoritari— però també al
tres llengües com són el castellà, 1 an"
glès, l’alemany, etc.
La utilització de les diferents
llengües per part del sector editorial
estudiat presenta els índexs que podeu
veure al quadre número 1.

LLENGUA

I

PERCENTATGE %

EDITORS

PES
CATALÀ %
ESPECÍFIC %

ALTRES
IDIOMES

PERCENTATGE
89-97

IDIOMA

ANY 1997

CATALÀ

76,73

ALPHA3

2,87

1,91

0,95

CATALÀ

77,21 %

74,56 %

CASTELLÀ

18,94

BITZOC

0,95

0,47

0,47

CASTELLÀ

18,18 %

16,18 %

ALEMANY

1,55

CALIMA

1,19

0,23

0,95

ALEMANY

1,49 %

5,20 %

ANGLÈS

1,43

CORT

13'42

11,03

2,39

ANGLÈS

1,38 %

2,31 %

FRANCÈS

0,47

DI7 GRUP D'EDICIÓ

3,59

2,99

0,71

FRANCÈS

0,46 %

ITALIÀ

0,11

DOCUMENTA BALEAR

3,71

3,59

0,11

GALLEC

0,23 %

PORTUGUÈS

0,11

EDfTORIAL MALLORCA

0,35

0,11

0,23

ITALIÀ

0,11

GALLEC

0,23

EL DÍA DEL MUNDO

3,83

2,03

1,79

PORTUGUÈS

0,11

bilingüe

0,35

FERRAN SINTES

0,95

0,59

0,35

LLEONARD MUNTANER

4,43

3,11

1,31

LLUÍS RIPOLL

2,15

0,23

1,91

MIQUEL FONT

8,15

5,15

2,99

MIRAMAR

0,71

0,35

0,35

MOLL

35,73

34,05

1,67

MONOGRAMA

4,19

0,83

3,35

PRENSA UNIVERSITÀRIA

2,51

1,07

1,43

PROMOCIONS

0,35

0,11

0,23

PROMOMALLORCA

2,63

1,79

0,83

5,87

4,79

1,07

QUADRE NÚM.1

QUADRE NÚM. 3

QUADRE
NÚM. 6

EDITORIAL

MOLL

EL TALL

76,47

CORT

18,82

MIQUEL FONT

2,35

MUSICGRAFF

2,35

QUADRE
NÚM. 7

EDITORIAL

matèries
GENERALITATS
1- FILOSOFIA
2- RELIGIÓ.
TEOLOGIA

QUADRE NÚM. 4

PERCENTATGE

MOLL

84,31

EL TALL

5,88

DOCUMENTA
BALEAR

3,92

EL DÍA DEL
MUNDO

1,96

QUADRE NÚM.2

%19891997

PERCENTATGE %|

% CATALÀ

% ALTRES
IDIOMES

1,02

0,34

1,37

0,11

0,22

LLEONARD
MUNTANER

1,96

0,11

0,22

0,80

PROMO
MALLORCA

1,96

0,57

QUADRE NÚM. 5
3- CIÈNCIES
SOCIALS

19,67

2,28

21,96

5- CIÈNCIES
pures.
CIÈNCIES
exactes I
naturals

1,14

0,68

1,83

ANY

0

1

2

3

5

6

7

8

9

1989

6

0

0

3

1

3

3

35

12

1990

2

0

0

17

0

1

0

25

7

1991

0

0

1

18

2

2

0

11

9

1992

0

0

0

23

1

3

2

32

8

1993

0

1

0

11

2

5

2

35

13

1994

0

0

0

31

3

5

2

29

15

1995

0

0

3

21

0

5

7

35

15

1996

1

0

1

20

5

4

5

30

12

1997

0

0

0

28

1

7

12

50

31

TOTAL

9

1

5

172

15

35

33

282

122

6- CIÈNCIES
aplicades,
medicina.
J^ècnica

7- art

4,00

2,86

6,86

3'77

3,20

6'97

32,49

7,89

40,38

8- ÚNGÜÍSTICA

F|l-OLOGIA.
l|TERATURA
9- geografia.
Biografia
història

14,30

7,89

19,56

% II

EDITORIALS

|

SUBDIVISIÓ SUBDIVISIÓ
946
929

BITZOC

-

4,00

CORT

2,12

8,00

DE PINTE EN
AMPLE

2,12

-

EL DÍA DEL
MUNDO

2,12

■

DI7 GRUP
D'EDICIÓ

4,25

8,00

DOCUMENTA
BALEAR

21,27

8,00

ED. JAUME SERRA

-

4,00

LLEONARD
MUNTANER

8,51

4,00

MIQUEL FONT

8,51

16,00

PRENSA
UNIVERSITÀRIA

4,25

-

PROMOMALLORCA

4,25

-

EDITORIAL MOLL

10,63

36,00

RAMON LLULL

4,25

-

ROIG I
MONTSERRAT

2,12

-

EL TALL

23,40

12,00

TEIX

2,12

-

QUADRE NÚM. 8

En relació amb el pes específic de
cada editor dins del seu grup, i
respecte a la utilització de la llengua
catalana i dels altres idiomes, obtenim
les xifres del quadre número 2.
El quadre número 3 representa re
volució de la utilització de les diferents
llengües per a l’edició entre els anys
1989 i 1997 i el percentatge que
correspon al darrer any 1997.
Per tant, és evident una utilització
importantíssima de la llengua catalana
els anys estudiats. I respecte a les
dades de 1997 es detecta un descens
percentual d’un 2,65% en la uti
lització de la llengua catalana, com
també una minva del 2% en l’edició en
castellà; però un increment dels
idiomes alemany i anglès, especial

ment, del primer, amb un creixement
del 3,71%.
Les dades estadístiques analitzades
també les hem agrupat per matèries,
seguint l’ordre de Classificació De
cimal Universal. D’aquesta informació
hem elaborat el quadre número 4,
d’utilització de les diferents llengües
en relació amb la catalana, d’acord
amb les matèries d’edició dels llibres.
Del quadre número 4 es dedueix un
domini pràcticament absolut del ca
talà davant la resta d’idiomes en quasi
totes les matèries; i és especialment
majoritari en aquelles que afecten els
números 3, 8 i 9 de la CDU.
Pel que fa a les publicacions exclu
sivament en català, l’evolució per
matèries durant el període estudiat
seguint l’ordre de la CDU, en què
cada dígit correspon a una branca del
coneixement, és la que podeu veure al
quadre número 5. Si l’observam bé
veurem que és evident el pes de les
matèries relacionades amb les Cièn
cies Socials, amb un percentatge del
25,44%; les relacionades amb la Lin
güística, la Filologia i la Literatura,
amb un 42,01%; i, finalment, aquelles
que s’ocupen de la Geografia, la
Biografia i la Història, amb un
18,04%. Entre aquests tres dígits
sumen el 85,49% de l’edició de llibres
i marquen l’interès dels editors ma
llorquins per aquestes matèries.
Si aprofundim l’anàlisi dels dígits
de la CDU números 3, 8 i 9 i les seves
subdivisions, ens trobarem, en primer
lloc, pel que fa a les Ciències Socials,
amb un predomini de les subdivisions
372 i 398, que sumen ambdues el
79,06% del total del dígit número 3.
La primera correspon a les matèries
relacionades amb l’ensenyança del
llenguatge i de la llengua, gramàtica i
ortografia. Aquesta subdivisió repre
senta dins el dígit número 3 un
49,41%.
Dins del sector editorial s’ocupen
de l’edició d’aquesta submatèria les
empreses que consten al quadre
número 6.
Respecte a la subdivisió 398 —el
29,65%—, que inclou les matèries
relacionades amb el folklore, els
contes populars —on trobam de ma
nera molt destacada VAplec de rondaies
mallorquines de mossèn Antoni M.
Alcover—, les dades que presenta en
relació amb les editorials són les que
mostra el quadre número 7.
En segon lloc, pel que fa a la divisió
número 8 de la CDU, el pes pel que fa

a submatèries correspon a la 804.99,
que es refereix als treballs sobre la
llengua catalana, i la 849.9, que inclou
la literatura catalana. Ambdues sub
matèries sumen un 80,49% del total
del dígit número 8.
Essencialment les editorials que te
nen una importància molt destacada
dins aquest àmbit de publicacions són
l’editorial Moll, amb un 48,22%, i
l’editorial Cort, amb un 16,66%.
Finalment, respecte a l’anàlisi del
dígit número 9 de la CDU, que cor
respon a matèries relacionades amb la
Geografia, la Biografia i la Història,
pel que fa a les subdivisions que tenen
una representació important dins d’a
quest dígit, són la 946, amb un
38,52%, que s’ocupa de la Història de
les Balears i de la Història de Ma
llorca; i la subdivisió 929, que s’as
signa a les obres que tracten sobre
Biografia, Genealogia i Heràldica,
amb un 18,85%.
Les editorials que han editat llibres
sobre aquestes matèries són les que
consten al quadre número 8.
Respecte a la submatèria 929, els
treballs publicats fan referència essen
cialment a les biografies o els estudis
sobre autors majoritàriament mallor
quins, com per exemple Antoni M.
Alcover, Josep M. Llompart, Miquel
dels Sants Oliver, etc.
Conclusions

En primer lloc, constatam la pre
sència importantísima de la llengua
catalana dins l’edició del llibre en el
sector comercial, davant del castellà i
d’altres llengües com l’alemany, l’an
glès, etc., amb percentatges globals del
77%.
En segon lloc, l’increment de l’e
dició exclusiva en llengua catalana per
part d’un sector editorial important i
en creixement.
I, finalment, l’ús majoritari del ca
talà en qualsevol matèria objecte d’e
dició davant la resta d’idiomes.♦
1. «Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal / Biblioteca de
Cultura Artesana. 1989», Palma de Mallorca: Consell
Insular de Mallorca. Dpt. de Publicacions, 1989.
2. Així, per exemple, l'editorial José J. de Olaneta no
s'hi inclou pel fet que no té DL de Palma.
Evidentment, l'hauríem de tenir en compte per a un
estudi més global de la situació del llibre a la nostra
Comunitat.

TEXTOS

A propòsit de «L'hèroe»
UNA CARTA DE SANTIAGO RUSINOL
l dia 17 d'abril de 1903, Santiago Rusinol estrenava
L'hèroe al Teatre Romea. Aquest drama en quatre
actes, escrit la tardor anterior a Sóller, representava
una crítica frontal als criteris militaristes que havien
valgut en la política espanyola d'ultramar i que havien
ocasionat el desastre bèl·lic de 1898.
El rebombori que va ocasionar l'obra i les expectatives
que els militars protagonitzessin aldarulls dins el teatre
van fer decidir la direcció de l'empresa a suspendre'n les
representacions des de l'endemà mateix. Aquest fet va
comportar que es vessessin rius de tinta entorn de l'obra
i de l'abast de les intencions de l'autor.
La polèmica va polaritzar-se sobretot
entorn de «La Renaixença» i d'«EI
Noticiero Universal». Tots dos diaris
van mantenir puntualment informada
l'opinió pública, fet que no els va
impedir de prendre una posició
diametralment oposada davant del
contingut de l'obra. «La Renaixença»
n'havia fet cavall de batalla i va acabar
parlant obertament d'«odissea de
L'Hèroe» (8-V-1903), mentre que «El
Noticiero
Universal»,
després
d'aplaudir la decisió, va passar a atacar
I autor qualificant el protagonista de la
seva obra de «sanguinario, cruel y
degradado soldado espanol, que arroja
sobre la sublime leyenda de nuestro
ejército un vaho repugnante de su
borrachera y sus infamias» (6-V-1903).
Tot això s'esdevenia en absència de
Santiago Rusinol, que havia partit cap a
París el mateix dia de la suspensió de
les representacions, la qual cosa afegia
llenya al foc de la polèmica i era
interpretada de maneres ben diferents.
Els fets ocupaven la palestra pública i
ocasionaven el posicionament de
Personalitats, entitats i institucions. Els
estudiants de la Universitat de
Barcelona, que habitualment redactaven missatges
d opinió davant d'esdeveniments importants, van creure
oportú de trametre'n un al domicili de Rusinol a París. «La
Renaixença» del dia 22 d'abril es feia ressò d'aquesta
Proposta i convidava tots els lectors a sumar-se a la
iniciativa, que qualificava de «felicitació a en Santiago
Rusinol per la seva darrera obra» i indicava les llibreries i
entitats on es podia anar a llegir i signar el document.
Lodissea de l'obra va tenir a partir de llavors fites imPortants marcades per dos telegrames: L'un, el que,
segons «El Noticiero Universal» del ja citat dia 6 de maig,
usiriol va trametre des de París a Ramon Franqueza,
ernpresari del Romea, amenaçant-lo de retirar-li el priviegi d estrenar les seves obres si no tornava a posar en
escena L'hèroe. El Romea va accedir-hi i l'obra certament
Va tornar-se a representar, però durant ben pocs dies, ja
C’Lle un segon telegrama, en aquest cas d'Antonio Maura,
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aleshores ministre de Governació, a l'autoritat militar va
comportar que es retirés definitivament L'hèroe dels
escenaris. El dia 12 de maig ja s'hi representava una altra
preobra

rusinoliana, El pati blau.
La informació, des de llavors, esdevé més escassa i
confusa. Està documentat que va instruir-se un procés
militar, que en un mes van exhaurir-se dues edicions de
l'obra, que Rusinol va rebre un homenatge quan va tornar
a Barcelona..., però mai no havia estat possible saber
l'opinió personal de Rusinol sobre la intencionalitat de la
seva obra i les repercussions que va tenir.
L'inèdit que publico a conti
nuació, amb les mínimes norma
litzacions ortogràfiques, és la
resposta que Rusinol va
escriure per correspondre als
estudiants barcelonins. Porta
data del 3 de maig i
s'emmarca, doncs, en l'ofensiva de Rusinol per fer prevaler
els seus criteris. Malgrat que
no va adreçada a cap persona
concreta, és presumible pensar
que la va rebre Eugeni d'Ors,
que aquell any acabava els
estudis de Dret, o, si més no,
que en va ser el dipositari, ja
que els papers han estat
trobats dins un fulletó que
havia estat de la seva
propietat.
Sigui com sigui, el cas és
que el text surt a la llum
coincidint amb la tercera
posada en escena de L'hèroe.
Al llarg d'aquest centenar
d'anys només el Teatre Lliure,
sota la direcció de Fabià
Puigserver, l'havia representat
els anys vuitanta. El muntatge
actual, dirigit d'una manera
agosarada per Ferran Madico, ha tingut una bona
acollida de crítica i de públic, fet que parla a favor de la
vigència de l'obra i confereix un relleu especial a les
paraules que Rusinol va escriure per defensar-la.
La seva carta, tanmateix, supera l'àmbit estricte dels
comentaris sobre L'hèroe i representa una reflexió
important sobre el concepte de Pàtria. Els estudiosos
especialitzats podran meditar-hi. Personalment penso
que és un dels graons de l'escala que comunica el
Modernisme i el Noucentisme, que permeabilitza una
mica més aquestes etiquetes i matisa la personalitat de
Rusinol, ja que ens el mostra combatiu, gens escèptic,
amb una plena confiança en la nova generació que
emergeix. Un Rusinol que, com diu ell mateix sense
ironia, vol una Pàtria «estreta pel cor i gran per la
intel·ligència», forjada amb el treball quotidià i anònim.—
Jordi Albertí Oriol

(FO TO : ROS RIBAS)

TEXTOS

FRAGMENT DE LA CARTA QUE RUSINOL ADREÇÀ ALS ES
TUDIANTS BARCELONINS.

Estudiants i amics.
Lluny de Barcelona per motius pu
rament artístics he rebut el vostre mis
satge, document generós i entusiasta
com bon esplai de sentiment d’ànimes
joves.
Si es tractés només que d’una qües
tió d’art seria ben curt lo que vos res
pondria, una abraçada d’agraïment
per la bona voluntat a n’els meus po
bres mèrits; però es tracta d’interpretacions que s’ha donat a la meva obra
que voldria deixar aclarides i si bé no
tinc costum de contestar als conceptes
que mereixi, dons qui acepta els
aplaudiments té d’aceptar les censu
res, n’hi ha hagut algunes que han
sigut completament dirigides a de
mostrar tot lo contrari de lo que jo
volia demostrar en L’Hèroe i que tan bé
haveu sabut entendre i tan bé dir en el
vostre hermós missatge.
Primerament protesto i nego que
haigi tingut l’intenció de satirisar el
soldat que duien a la guerra en
aquelles campanyes de tan trista i do
lorosa recordança.Tinc massa present
encara la renglera de camilles endolades per fora i per dintre que com
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professo de l’agonia passaven pels
carrers de Barcelona fent apartar
d’horror i de compassió la vista dels
viandants, quan tants l’haurien hagu
da d’apartar de vergonya; aquella
grogor d’homes i homes que semblava
que s’aguantessin el darrer badall de la
mort per donar-lo al portal de la seva
pròpia pàtria, i aquelles figures
demacrades que s’estenien pels pobles
doblegades de malura forastera, i
anaven morint a les fosques pels
racons de les seves llars apagant-se ab
una tristesa infinita. Ho tinc massa
present tot això, ho tinc tan present,
que abans de satirisar-ho com han
volgut suposar alguns, primer hauria
romput la ploma i m’hauria despreciat
a mi mateix en cas de no haver-la
rompuda.
No, a qui volia atacar i a qui atacaré
mentres tingui força per fer-ho, són als
hèroes de palla, als farsants, als embaucadors, als estúpids pretenciosos,
als que parlen de poesia i la degraden;
als que tenen la paraula llibertat als
llavis i el absolutisme en el ànima; als
que fan servir el nom de pàtria per
encobrir les baixeses que els conve

nen, i es valen dels noms més sagrats
per ensenyar-los com quincalla a la
pobra multitud que els escolta per
embaucament, per por, o per força.
Aquells sí, que els satiriso tant com
puc; per aquets sí que voldria tenir la
ploma d’acer per clavà’ls-hi el con
venciment que m’anima; aquests són
els que vull atacar o fent plorar, o fent
riure, o del modo que pugui i millor
sàpiga; que cada farsant que esborri és
un esgraó de menos a pujar en el
temple de la veritat i de la justícia.
La guerra, ningú que sàpiga per
quin indret cau el cor pot alabar-la un
sol moment, però les guerres de
enviar-hi als altres i esperar a casa
sentats i llegir les llistes dels morts per
contar o descontar les victòries com
un joc de cartes de la vida es fa sen
zillament inaguantable. Digueu-ne
honor de la pàtria-, digueu-ne integritat',
vestiu la frase com vulgueu ab la
retòrica més inflada i pomposa i
decorativa, sempre serà qüestió de nú
meros; però de números macabres, de
números de cementiri; i si a les guerres
per defensar la mica d’independència
que ens queda, per més que també es
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tornen crudels, el foc de la llibertat els
hi dóna una aurèola de bellesa que es
fan aceptar ab inconciència, lo que és
les guerres colonials, les trobo tan re
fredades pel patriotisme a distància,
que només comprenc que les admeti
el que té d’enviar-hi empleats o gèneros d’exportació; el que s’hi juga
interessos o el que s'hi juga vanitats; el
que està embrutit pel negoci o bé ce
gat per la glòria. Si parlés com
fabricant egoista, també hi cantaria al
coro com el jutge de pau del meu dra
ma; també ho diria com tants d’altres:
—Envieu-n’hi de soldats a les colò
nies; envieu-n’hi d’infeliços a podrirse, a corcar-se i a tornar rosegats de
febre; que hi vagin a sostenir l’integritat
de la pàtria, a una pàtria que no en vol
d’integritat; que quan la tindran ben
sostinguda jOh patriotes! jo els podré
enviar les empeses, els teixits, o els
vistes d’aduana o les aduanes sense
vistes. Però com que no hi he parlat
d’aquest modo, per això m’han com
batut la meva obra la gent prudenta
que fan números i la gent patriotera
que fan somnis.
Més que ells me l’estimo la pàtria,
però no com ells; la pàtria la vull
estreta pel cor i gran per la inteligència. No vull haver-n’hi d’enviar de
soldats lluny a morir, sinó obres a
riure. No en vull de colònies de qui no
vol ser colonisat, sinó pobles que sàpi
guen que som al mapa. Aquesta és la
pàtria que voldria. Aquesta es la pàtria
que tindria de ser, i aquesta és, es
tudiants, la que tenim de fer, i que
farem. Estudiant i treballant la farem,
n’estic segur. La farem a les clíniques,
als tallers, als laboratoris, al teler, al
teler a on hi han els verdaders hèroes,
1 vosaltres els sereu els Hèroes i
guanyarem «sense fum, sense llum
d’incendi», per la força del saber, del
treball, de l’amor i de la bellesa. Vosal
tres la fareu la Pàtria, dons, creieu-me,
estudiants amics meus, que les pàtries
no les fan las marques posades al
ntapa; les pàtries les fan els homes que
hi viuen dintre.
I ara dispenseu-me si m’he posat
ntassa sèrio, i he pres un to alt que me
1 ha dut a la ploma les misèries que es
contemplen i el vostre noble entus>asme. Gràcies, per ells, companys
estimats, i en quant al meu Hèroe, si
te dret a viure, viurà; i si no, val més
que hagi mort al nàixer.— Santiago
Rusinol, París, 3 maig 19O3.>

Conxita Badia
LA VEU DE L'ART
per

Mònica Pagès i Santacana

l pas del temps ens obliga a
marcar certes dates com a punt
de referència de la nostra me
mòria històrica. La celebració del
tenari del naixement de la cantatriu
Concepció Badia i Millàs, nascuda a
Barcelona el 14 de novembre de 1897,
ha servit per a fer-la renéixer en la
nostra vida cultural i per a recordar un
cop més l’existència d’una personalitat
artística que s’ha prolongat en el
temps com un exemple de sensibilitat
musical i sobretot humana. La com
memoració del centenari del seu nai
xement ha condensat durant tot
aquest darrer any un gran nombre
d’iniciatives promogudes per institu
cions com l’Institut Català de la Dona,
l’Arxiu Manuel de Falla de Granada,
el Teatro Colón de Buenos Aires, l’A
juntament de Barcelona o la Bibliote
ca de Catalunya, entre d’altres, que
han fet un just homenatge a aquesta
figura artística i que també han ajudat
a recordar i a difondre l’herència mu
sical que ens va deixar amb la seva
veu.
Conxita Badia va ser una cantant
que va poder viure gairebé tot el nos
tre segle de creació musical des del
pols privilegiat dels grans mestres. El
seu ingrés a l’Acadèmia Granados la
va situar ja de molt joveneta a parti
cipar de ple en el diàleg inacabable
entre la composició i la interpretació
de la música. El seu tan estimat mestre
Enric Granados va convertir la seva
veu, tot just descobrir-la, en vehicle
imprescindible de les seves cançons,
de l’expressió del seu art, de la con
junció entre el missatge intern de les
notes i el do comunicatiu de la seva
personalitat. En molt poc temps, a
partir de la seva primera intervenció
com a Noia Flor al Parsifal que es va
estrenar al Palau de la Música
Catalana l’any 1913 amb Ricard Vines
i, després, amb el seu primer recital
l’any següent a la temporada dels
concerts de l’Associació Música da
Camera al mateix Palau, la seva
capacitat interpretativa es va destacar
fortament per una gran sensibilitat
natural. El mateix Felip Pedrell ho
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manifesta en una carta dirigida a Ma
nuel de Falla, en què li recomana
especialment la participació de Con
cen
 als concerts que es van organitzar
xita
a Madrid en memòria d’Enric Gra
nados, que acabava de morir ofegat
quan el vaixell que el tornava d’Amèrica va ser torpedinat per un submarí
alemany el març de 1916:
«Barcelona, 26 de marzo 1916.
»Sr. D. Manuel de Falla
»Queridisimo Manuel: Le entregaràn
una tarjeta mia de presentación, Conchita
Badia i Federico Longàs, que van a Ma
drid a tomar parte en el concierto que en
memòria de Granados dard la Sociedad
Nacional de Conciertos, de la cual creo
recordar que Vd. es Presidente o cosa asi.
Conchita es una joven de talento que,
ademàs, posee una voz maravillosa para
cantar lieder, natural, porque nadie la ha
educado sino el sentido común que tiene
su dueha. (...) »
La mort de Granados va significar el
trencament sobtat amb els ensenya
ments del mestre, però també va fer que
la carrera de Conxita Badia s’aprofun
dís i s’eixamplés i l’elevà a la categoria
d’intèrpret exclusiva de les seves can
çons. Al seu costat, es mantingueren els
condeixebles de l’Acadèmia Granados,
com l’esmentat pianista Frederic
Longàs, i sobretot tingué contacte
constant amb els creadors com el ma
teix Pedrell —que va ser el seu padrí
de noces—, com Robert Gerhard,
també amic i deixeble a l’Acadèmia
Granados, i com Pau Casals, principal
promotor de la vida musical a Barce
lona a partir de la fundació de
l’Orquestra Pau Casals l’any 1920.
L’amistat de Conxita Badia —a partir
d’aquell moment Concepció Badia
d’Agustí, des del seu matrimoni amb
Ricard Agustí— amb el compositor
Robert Gerhard i amb el mestre Ca
sals fonamenta la seva carrera artística
en una doble vessant: la interpretació
dels clàssics amb els oratoris i les
misses que dirigia Casals amb la seva
orquestra, i la interpretació de les
noves tendències compositives que
representava la música contemporània
des de la visió inspirada de Robert
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Gerhard, format a Viena al costat d’Arnold Schònberg i introductor dels nous
corrents avantguardistes al país. L’es
trena del seu Infantament meravellós de
Sharazada, que va dedicar a Conxita
Badia l’any 1918, obre una nova etapa,
certament gloriosa, en la vida musical i
personal d’aquesta cantant. Amb Ger
hard i Casals, participa activament en
la vida cultural del moment, amb un
paper destacat en cicles tan importants
com el Festival Manuel de Falla, el
Festival Arnold Schònberg o el Festival
de la Societat Internacional de Música
Contemporània, que per primera vega
da a la història se celebrava al país, al
Palau de la Música Catalana, amb la
participació dels principals composi
tors del moment. També va amb
Gerhard a Viena, on canta les seves
cançons davant d’Alban Berg i de Webern, i estrena les set cançons de Pau
Casals acompanyada per ell mateix al
Casal del Metge. La seva presència
s’associa, així mateix, a noms de l’entorn cultural del moment com Apel·les
Mestres, Lamote de Grignon o Ventura
Gassol.
Europa i Amèrica

Els atzars de la vida van ser sempre
favorables a l’art de Conxita Badia, o
potser fóra millor dir que el seu art era
prou fort per a aprofundir-se en totes
les circumstàncies, per dures que
fossin. La guerra civil la porta a establir

una relació més propera amb Europa,
després dels primers concerts a la Sala
Pleyel de París. Aquest primer exili
forçat, agombolat per l’ajut de Ventura
Gassol, el seu gran amic que ja estava
instal·lat a la capital francesa, li permet
arribar al públic europeu amb cançons
acompanyades per mestres com Alfred
Cortot o Nadia Boulanger. Recorre
França, Suïssa, Holanda —on es re
troba amb el seu estimat Oscar Es
pià— i Anglaterra, on retroba l’amic
Gerhard a Cambridge. Els concerts
s’intensifiquen i finalment rep una
oferta des d’Amèrica que li dóna
l’oportunitat d’allunyar-se encara més
de l’ombra de la guerra i de descobrir
noves terres i nous compositors amb
qui va poder cantar. Una nova cançó
l’acomiada: «La nova Solveig», sobre
un poema de Ventura Gassol musicat
per Pau Casals, el qual li procura la
màxima atenció en la seva nova etapa
artística per mitjà dels seus agents a
Amèrica.
El seu marit ja l’espera al Brasil per
començar les gires programades tambe
per l’Argentina i l’Uruguai. L’èxit no es
fa esperar. L’èxit artístic i l’èxit huma,
fruit de la seva capacitat de donar-se a
l’art i a les persones que l’envolten.
Des de Sao Paulo, on resideix els pri
mers anys, HéitorVilla-Lobos li dedica
Dinga-Donga, i des del seu trasllat defi
nitiu a l’Argentina, a Buenos Aires,
amb la naturalitat que la caracteritza

incorpora el repertori que creen
compositors argentins com Ginastera,
Guastavino o Juan José Castro. A
Buenos Aires comença una nova etapa
marcada per la maduresa i pel retro
bament amb Manuel de Falla, arribat
poc després d’ella, amb qui comparteix
un cop més la vida musical d’una ciu
tat i d’un poble. Jaume Pahissa, Andrés
Segòvia, Paquita Madriguera i, molt
especialment, Francesc Cambó, també
l’acompanyen en el pas dels quasi deu
anys que l’han allunyada de Catalunya.
El 1946 mor Manuel de Falla, pocs
dies abans que Conxita Badia decideixi
tornar al país. L’arribada a Barcelona
l’enfronta amb un record i amb una
enyorança: el record dels amics exiliats
i desapareguts per causa de la guerra i
l’enyorança del passat, aquí i a l’altra
banda de l’Atlàntic.
El retorn amb «La rosa als llavis»

Comença una nova etapa. El tomb
dels cinquanta anys la sorprèn al Palau
de la Música estrenant «La rosa als
llavis», que Eduard Toldrà va mantenir
fidel a la seva dedicatòria i al seu re
torn. Els concerts recomencen amb ell
i l’Orquestra Municipal de Barcelona,
que tot just viu els seus primers anys, i
la vida cultural a Barcelona s’intensi
fica gràcies a figures com Massià,
Marshall, Costa, i molts d’altres. El
retorn li suposa també transmetre el
seu mestratge per mitjà del Conser
vatori Superior Municipal de Música
de Barcelona i dels cursos a Santiago
de Compostel·la, «Música en Compostela», que es van inaugurar l’any 1958,
al costat d’Alícia de Larrocha, amb qui
compartirà l’amistat i els concerts,
d’Andrés Segòvia, de Frederic
Mompou, que l’havia acomiadada jun
tament amb Gassol a París, de Gaspar
Cassadó i de tots els deixebles vinguts
d’arreu del món que la volen escoltar i
volen aprendre de la seva musicalitat
irrepetible.
Aquest nou moment de la carrera de
Conxita Badia també resulta molt
fructífer en la difusió de noves obres,
en el contacte amb els compositors.
Dos exemples de la inquietud musical
de Conxita Badia: d’una banda l’es
trena de les «Doce canciones espanolas» de Rodrigo acompanyades per ell
mateix, i, de l’altra, l’estrena de les
«Vint cançons» de Tomàs Garcés en el
vint-i-cinquè aniversari de la seva
publicació, musicades pels noms més
representatius de la composició en
aquell moment. Montsalvatge, Mom-

CONXITA BADIA FOU LA VEU IMPRESCINDIBLE DE LES CANÇONS DEL SEU MESTRE, ENRIC
GRANADOS.

pou, Valls, Toldrà, Serra, Blancafort,
Bonet, Manén, Zamacois, Nin Culmell
i d’altres, mantenen el continu diàleg
entre la seva obra i la seva veu. Un cop
més, el record de Granados com a
referent de la seva actitud vital davant
de la música. La creació del «Camarote
Granados», al soterrani de l’Hotel
Manila, per iniciativa de Luis Maria
Zunzunegui, omple els últims anys de
la seva vida, amb nombrosos concerts
acompanyada d’Alícia de Larrocha, de
Rosa Sabater o de Pere Vallribera. Bar
celona li atorga la Medalla d’Or de la
Ciutat i una llarga llista de deixebles,
entre els quals trobem la jove Mont
serrat Caballé, Isabel Aragón, Fran
cesca Callao, Miriam Alió o Carmen
Bustamante.
Conxita Badia va morir a Barcelona
el 2 de maig de 1975, deixant al darre
re una vida pleníssima de música i
sobretot plenissima d’una humanitat
que la va tornar inoblidable per a totes
les persones que la van conèixer, des
de compositors fins a deixebles, des de
músics fins a poetes. Tot un món ar

tístic i intel·lectual que va quedar fas
cinat per la seva manera única de
comunicar la música.
Pere Ribot va escriure, el 2 d’octubre de 1962: «A Concepció Badia
d’Agustí, sentint la seva veu en la
intimitat: “La teva veu interior / em
dóna, per penyora / la frescor verge de
l’aurora / amb rosada íntima d’amor. /
Ocell a l’ombra, jo t’he vist / flor de la
teva veu, que oblida / el temps, la mort,
vida la vida... / Així cantava el
Crist!”»*

A PUNTADES DEVEU

La gran collita del 74
UN QUART DE SEGLE DESPRÉS
per

l llarg dels darrers mesos, i
arran de l’enllestiment d’una
tesi doctoral sobre l’evolució
comparada de la cançó francesa
cançó catalana durant el segle que
agonitza, m’he vist obligat a remenar
moltíssims discos —alguns dels quals
feia anys i panys que acumulaven
pols— i a comprovar centenars de
dates d’edició. I, sobtadament, m’he
adonat que el meu interès per la cançó
com a gènere d’expressió i comu
nicació comença fa exactament un
quart de segle, el 1974, un any en què
van aparèixer alguns dels millors àl
bums (en alguns casos, els àlbums de
maduresa) de molts cantants catalans
de primera fila; un any d’una gran
productivitat i, alhora, d’una qualitat
fora del corrent. L’adolescent des

A

Miquel Pujadó

pistat que jo era per aquelles dates —i
que, per a acabar-ho d’adobar, aca
bava de descobrir Léo Ferré i Georges
i la
Brassens
— no podia deixar de sentirse captivat per obres tan rodones com
les que us recordaré tot seguit...
Comencem per Lluís Llach: el can
tant de Verges publica I si canto trist...,
el seu àlbum més complet i harmònic,
en què es fan notar per primer cop les
influències gregues de Mikis Theodorakis («Vaixell de Grècia»), en què la
passió per Mahalia Jackson fructifica
en «El jorn dels miserables», i en què la
filosofia vitalista del cantant, sovint
dissimulada sota un lleu tel de tristesa,
dóna peu a l’esplèndida «Si arribeu»
(un clar precedent temàtic d’«Itaca»). I
no oblidem cançons com «Que tin
guem sort» i «Silenci», ni la musicació

de «La casa que vull» de Salvat-Papasseit, i d’una «Cançó a Mahalta» de
Màrius Torres.
Pi de la Serra, que mai no ha tingut
gaire sort ni encert des del punt de
vista discogràfic (ni en tindrà d’ales
hores ençà, amb l’excepció de Pijama
de saliva —1982—), farà aparèixer el
que, de bon tros, serà el seu millor
disc: No és possible el que visc. Té una
superba coberta de Viladecans, i uns
arranjaments de luxe de Jordi Sabatés,
que es posen al servei d’algunes de les
grans cançons del fill de Terrassa i de
Sabadell: «La meva estrella», «La cul
tura», «La lluna blanca», «Sento el
vent»..., i aquella inoblidable declaració
d’amor a Barcelona titulada «Una tarda
qualsevol». Per cert, al llarg de 1974, Pi
de la Serra i Lluís Llach —que llavors

JOAN GUITERAS 1 VILANOVA

Santa Maria, Mare de
Déu
L'autor presenta amb delicadesa la funció de Maria com a Mare de
Déu i Mare de l'Església. El llibre és un cant, ben teixit i
fonamentat, en honor de la qui és Refugi dels pecadors. Un text
que ajuda a centrar, a través de Maria, la vida en Crist.
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Comentari dels dotze articles del Credo dels Apòstols que conté
unes reflexions
clares referents al contingut bàsic de la fe cristiana.
Darrers títols de la col·lecció:
Vocacions a l'Antic Testament (Fer camí, 20)
Reis i profetes (Fer camí, 21)
El cristianisme dels orígens (Fer camí, 22)

A PUNTADES DE VEU

compartien mànagers— van fer molts
recitals plegats, en què cantaven
«Sento el vent» a duo i s’acompanyaven
mútuament a la guitarra i al piano. Ha
plogut molt, des d’aleshores, i massa
relacions personals s’han enterbolit...
Pel que fa a Raimon, 1974 és l’any
del disc A Víctor Jara, en què comença a
col·laborar amb el gran músic Michel
Portal, i en què trobem almenys tres
dels seus temes més impressionants:
«T’he conegut sempre igual», «Amb tots
els petits vicis» i aquella superba i
atemporal cançó d’amor de ressons
ausiasmarquians que es titula «Com un
puny» i que continua emocionant el
públic en tots els seus recitals.
Ovidi Montllor, després d’uns pri
mers discos EP i d’un àlbum (JJn entre
tants) atractius però un pèl primaris, i
d’un segon àlbum (Crònica d’un temps)
sorprenent i marcadament experimen
tal, publica A Alcoi, un disc excel·lent,
en què la seva interpretació —entre la
tendresa i el sarcasme— s’afina ja del
tot. A Alcoi va ser enregistrat amb
l'acompanyament gairebé exclusiu del
guitarrista Toti Soler, amb qui l’Ovidi
viurà dues dècades de fructífera com
plicitat artística i ètica. L’àlbum conté,
entre d’altres cançons, temes com
«Homenatge a Teresa», «Va com va», «A
la vida», «Les meves vacances», i les
grans interpretacions del poemes «Els
amants» (Estellés), «Corrandes d’exili»
(Pere Quart) i «Assaig de càntic en el
temple» (Espriu).
Guillermina Motta fuig de la imatge
de frivolitat que alguns li han penjat
com una llufa, i ens ofereix Cançons
gue estimo per a la gent que estimo, un
disc de cançons franceses en versions
magistrals de Delfí Abella, Josep M.
Espinàs, Jaume Picas i Joan Soler
Amigó. Inclou sobretot temes de
Jacques Brel («Vella» —escrit per a
Juliette Gréco—, «L’amor que vindrà»,
«Cançó dels vells amants») i de Barbara («Nantes», «El dia que vindràs»,
«La soledat», «El sol negre», «Senyora»),
Però també un parell d’aquelles
delicioses cançons de Cyrus Bassiak
enregistrades temps era temps per
Jeanne Moreau («El vagó llit», «Els
Petits mots»).
Pel que fa a Maria del Mar Bonet,
1974 és l’any d’edició del seu tercer
album, el de la consagració definitiva.
Sense títol específic, és sobretot co
negut per la coberta, obra de Joan
Miró. Tota la primera part del disc
estava dedicada a encertadíssimes
tnusicacions —sovint realitzades amb

PI DE LA SERRA, TAL COM ERA POCS ANYS DESPRÉS DE LA PUBLICACIÓ DE NO ÉS POSSIBLE EL QUE

VISC.

la col·laboració d’Hilario Camacho—
de poemes de Bartomeu RossellóPòrcel («Sonet», «Sóller», «Inici de
campana»...), i a la segona part hi
trobàvem algun tema propi tan reeixit
com «Vigila el mar» o la «Desolació» de
Joan Alcover.
Joan Manuel Serrat, que ha estrenat
fa poc la trentena, presenta Per al meu
amic, un disc en què l’ús del llenguatge
fuig d’edulcoracions anteriors, i que
recull cançons de regust agredolç com
«Helena» (peça en què la influència de
Jacques Brel, pel que fa a 1 ús del
crescendo, és més que evident), «La
primera», «Menuda» o —un dels seus
clàssics indiscutibles— «Pare».
I, a l’últim, 1974 és també l’any
d’edició del primer disc senzill (amb el
poema d’Espriu «No convé que
diguem el nom» i el de Pere Quart
«Decapitacions XII») d’un jove ano

menat Ramon Muntaner, el cap de
brot d’una generació que comptava
amb noms com Joan Isaac, Marina
Rossell o el grup Coses, i que tothom
donava per fet que garantia la conti
nuïtat de la cançó catalana. Ja ho
veieu: el setanta-quatre era un any de
realitats i d’esperances (d’ingenuïtats?), i ningú no hauria dit que pocs
anys més tard paraules com desencís i
desmobilització s’havien d’imposar, ni
que la cançó amb cara i ulls havia
d’esdevenir una mena d’ocell en
temporada de caça. De tant en tant, fer
un cop d’ull enrere ens pot servir per a
mirar on trepitgem, i per a no trencarnos el nas més cops dels que siguin
estrictament necessaris.♦
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Carles Enguix, ESTIMA.
EGTabalet, 677 CD.

Mentre espero rebre alguns àl
bums d’aparició imminent (de
Pere Figueres, de Maria del
Mar Bonet...), us demano que
em permeteu recuperar un àl
bum no excessivament recent,
però que m’havia passat injus
tament desapercebut en el mo
ment de la seva sortida. Carles
Enguix és un de tants cantants
valencians (com Rafael Xambó, com Josep-Lluís Valldecabres...) que van veure com,

després d’uns anys d’esperan
ces durant la segona meitat
dels setanta, els queia al da
munt una feixuga llosa de
silenci i d’hostilitat comunicacional. Tanmateix, el 1989 el
trobem participant en el cicle
de concerts Quart creixent, i
participa en el CD col·lectiu
que en deriva, amb el tema
«Tan endins». Tossut de mena,
el 1995 queda finalista en el
concurs «Èxit», organitzat per
TV3 i Catalunya Ràdio, i l’any
següent arriba per fi el seu pri
mer àlbum... Estima és un re
cull de temes de temàtica
amorosa, tractats amb una
estètica musical que oscil·la
entre el jazz i el pop-rock, i can
tats amb una veu personal i
atractiva (que de vegades abusa
de preciosismes innecessaris,
però). Els textos són dignes,
sense arribar a ser brillants, i
passen revista a tota la gamma
de sentiments habituals, de la
nostàlgia («Plaça sant Jaume»)

CAPDEVILA
JOIERS I ARGENTERS
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CARRER PAU CLARIS
ENTRE ARAGÓ I CONSELL DE CENT

a l’exaltació lírica («Eleonor»),
tot passant pel desig («M’agra
daria») i per l’assumpció del
triangle amorós («Tens que
saber que no importa»). Els
detalls curiosos de l’àlbum són
una cançó d’amor no pas a una
dona sinó a una ciutat («Ja ho
dic: València») i una sorprenent
versió del «Se’n va anar» de
Josep M. Andreu i Lleó
Borrell, interpretat amb la
inclusió de scats jazzístics.—
M.P.
Joan Pons, ÀRIES D’ÒPE
RA. Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de
Catalunya. Dir: Antoni Ros
Marbà. Discmedi 393-02.

Amb el temps, aquell tímid
menorquí que formava part del
Cor del Gran Teatre del Liceu
s’ha erigit en un dels barítons
més colossals de la nostra his
tòria lírica. I, en el cas de Joan
Pons, l’adjectiu tant té a veure
amb la seva corpulència física
com amb les seves aptituds per
al cant, complementades amb
un innegable instint dramàtic.
El seu Rigoletto té uns irresis
tibles trets de patetisme, men
tre que el seu Scarpia supera
tota la repulsió, passant pel seu
Tonio viperí. Que ara, més de
vint anys després de la consa
gració internacional de Joan
Pons (figura de referència al
Metropolitan de Nova York, la
Scala de Milà o l’Òpera de
Viena), tinguem un disc d’àries
en solitari, però de difusió limi
tada (Discmedi no té projecció
internacional), és fer parcial
justícia a un dels nostres mi
llors cantants. Però ens hi hem
de conformar, en aquest cas
des del gaudi: els onze frag-

ments seleccionats, amb obres
deVerdi (cinc dels sis «tracks»),
Puccini, Giordano i Mozart,
permeten fruir d’una inter
pretació musicalment impeca
ble i teatralment esplèndida.
L’hàbil acompanyament de
l’OBC, dirigida per Antoni Ros
Marbà, contribueix de manera
notòria a fer de l’enregistrament un producte rodó.— J.R.

REEDICIONS EN CD

LA SARSUELA CATALA
NA. Aria Recording 1024.

La col·lecció «Les nostres veus
retrobades», que periòdica
ment edita Aria Recording, ha
publicat el volum dedicat a la
sarsuela catalana. Val a dir que
era un disc esperat, en part
perquè conté fragments de
títols poc coneguts com Don
Joan de Serrallonga, Baixant de
la Font del Gat (ambdues de
Morera) i Pel teu amor, amb
música de Ribas. Era inevitable
que el tenor Emili Vendrell hi fes
aparició novament (ja ho va fer
en un anterior estoig mono
gràfic), i novament la seva carac
terística veu, de timbre brillant,
hi fa acte de presència. Al seu
costat trobem d’altres artistes
d’alta volada, com la soprano
Josefina Bugatto, els barítons
Massanés i Llimona, i dues veus
de la categoria (avui desapare
guda) «còmica»: tenor (Albert
Cosín) i tiple (Pepita Fontdevila). El disc, a banda dels deu
fragments que conté, pennet
fer-nos entendre una manera
concreta de cantar sarsuela, avui
desconeguda, a les nostres
contrades.- J.R.

Per l’amor de l'espectacle
EL SENYOR DE LES MÀSCARES
per

, estrena d’aquest film ha ser
vit, almenys, per a donar a
conèixer al país l’obra d’un
dels homes de cinema més importants
i complets de la Xina. Director dels
Estudis de Xi’an durant cinc anys,
realitzador ell mateix però també, en
ocasions, productor i actor, Wu Tianming ha tingut un paper cabdal en la
renovació del cinema xinès. Ell fou qui
portà als estudis de la capital de Shensi directors com Chen ICaige, Zhang
Yimú, Zhang Junzhao i Huan Jianxin,
els quals, amb els seus films produïts
els anys vuitanta, amb una llibertat
fins aleshores ben poc freqüent, reno
varen i prestigiaren internacionalment
el seu país, on reberen el qualificatiu
conjunt de la «Cinquena generació».
Educat bàsicament a Xi’an, comen
çà els estudis de cinema a la mateixa
ciutat, però, atret cada vegada més pel
seu ofici, anà a l’Acadèmia de Cinema
de Beijing (Pequín), la més prestigiosa
però també la més oficial i selectiva de
les escoles cinematogràfiques de l’Estat. Els antecedents familiars —partí
cips ja als primers quinquennis d’existència del Partit Comunista i de la
Llarga Marxa— en feien una persona
de la confiança del règim. Com a tal,
encara jove, tornà a la seva terra i en
relativament poc temps començà a
influir en la producció de Shan-xi i de
la seva capital, Xi’an. Les seves pri
meres cintes, com Reverberacions vitals
(1979, en col·laboració amb Tang
Wenji) i el Riu sense infants (1982), són
Premiades i benvingudes per part del
govern. Gràcies a aquests èxits és no
menat per a llocs de responsabilitat
fiue li permeten fer de mentor de joves
cineastes, alhora que realitzar alguns
films, com Laojing (El pou vell, 1987),
Premiat internacionalment. Tantes ini
ciatives i encerts posen en guàrdia el
regim i cada vegada es veu més con
trolat fins que, aprofitant la invitació
d un festival, pot anar als EUA, on,
ran dels fets de Tiananmen, es queda i
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UN FOTOGRAMA D'EL RE/ DE LES MÀSCARES
DEL DIRECTOR xinès WU TIANMING.

Miquel Porter i Moix

s’instal·la a Los Angeles i ho aprofita
per familiaritzar-se amb els sistemes
tècnics i productius nord-americans.
L’any 1994 torna a San-xi i l’any
següent comença la producció de Bian
Lian {El rei de les màscares), acabada
l’any següent, però que no serà feta
pública fins el 1997.

Un film reivindicatiu i subversiu
Ens trobem davant d’un film impla
cable, realitzat per un home que n’ha
vist de totes però que la sap molt llar
ga. Un film que mostra i ens fa saber
tot el que no toca: misericòrdia, com
passió, tendresa, innocència, puresa,
esperit de pobresa, lleialtat, paciència,
fe, esperança i caritat! És clar que la
situació no representa pas els temps
presents, en què tals incongruències ja
semblen superades, i és clar també que
no passa ni a Manhattan ni a Barce
lona, sinó els anys vint i trenta en una
ciutat provinciana de la Xina, en un
meravellós anacronisme.
Es tracta d’un film en què un gene
ral és capaç de compondre música per
a òperes populars i de prendre exem
ple de les heroïcitats de civils tan «poca
cosa» com una nena o un cantant d’òpera transvestit. És un film que ningú
no hauria d’anar a veure si respecta, ni
que sigui mínimament, allò que avui
en dia s’anomena «moralment i políti
cament correcte». Una pel·lícula que
valora els sentiments i els impulsos per
sobre de les apetències d’aparença
raonable que menarien al poder i la
glòria. Un mal exemple que transcorre
entre les aigües d’uns rius terribles
que, durant quinquennis, van causar
milions de morts i sumiren en la misè
ria molts milions més de supervivents.
Empesos per les necessitats, els pares
venien els fills a canvi d’unès monedes
que els permetessin de subsistir i els
revenedors consideraven les nenes com
a mercaderia de rebuig. Avui en dia, a
la Xina, sembla que s’ha aconseguit
contenir l’augment demogràfic i que
s’han acabat les fams. És clar que, al
mateix temps, la sistemàtica elimi
nació de nenes ha fet que —segons la
premsa occidental— cent onze mi
lions de xinesos mai no podran trobar
parella! SunYat-sen, un il·luminat, va
intentar reorganitzar un imperi deca
dent però, malgrat els seus esforços
—com el de casar les seves filles amb
els caps de brot nacionalista, capita
lista i comunista—, els gendres es van
barallar i la Xina va haver d’esperar
dècades per a començar un redreça

ment que avui encara no s’ha acabat.
«El poble xinès té una llarga tradició
de respecte de valors com la moral, la
integritat, la cortesia i les relacions
humanes. Però en aquests dies en què
el diner és el rei i la cobdícia la seva
companya, no queda lloc per a la
moral. La nostra nació, exemple de
protocol i de civisme, s’ha convertit en
un camp de mort.» Aquestes paraules
de Wu Tianming, director del film, són
prou explícites sobre les intencions de
la cinta. Ben segur que aquesta sin
ceritat no serà apreciada pel seu
govern i no seria pas estrany que la
crítica cinematogràfica occidental es
mostrés reticent o fes mofa d’unes
preses de posició tan extemporànies,
però, sigui com sigui, ja comença a
ésser l’hora que algú manifesti, amb
un mitjà de comunicació de masses
com el cinema, que les coses humanes
tenen unes categories i uns valors dife
rents dels que pretenen aquells que
voldrien fer-nos passar bou per bèstia
grossa, garsa per perdiu, o fer-nos
combregar amb les seves gegantines
rodes de molí pseudoinformatives.

Per l’amor de l’espectacle
És un lloc comú dir que la Xina té
una civilització mil·lenària, però la ve
ritat ens diu que el circ, les varietats,
els teatres, les òperes i les representa
cions d’ombres i de marionetes ja s’hi
practicaven abans que l’orgullosa
Europa entrés a la Història. Potser per
això les arts de l’espectacle hi tenen,
encara avui i malgrat tots els terrabas
talls socials i polítics, una consideració
popular especial, un seguiment res
pectuós i litúrgic.
Potser per això el cinema xinès ha
utilitzat sovint tots els espectacles an
teriors per a fer-ne motiu —principal o
secundari— dels seus films. Això que
avui és evident, no fou interromput ni
en l’època terrible de l’anomenada
«banda dels quatre» ni en moments
més culminants de la voluntat «cons
tructiva» del maoisme. En els temps
que han seguit la «florida de les mil
flors», aquesta tendència no ha fet més
que augmentar, i de manera particular
entre els cineastes integrants de
l’esmentada «Cinquena generació», tan
lligada a Tianming. El món de l’òpera
autòctona i els seus actors, el de les
marionetes i els artesans que se n’ocu
paven, els teatres d’ombres..., totes les
formes de diversió popular han anat
sortint en films renovadors de les
darreres dècades del cinema. I, cosa

curiosa, no solament al cinema de la
República Popular, sinó també a
Hong Kong i a Taiwan.
Wu Tianming n’ha triat una de ben
humil: el transformista de rostres. Les
cares del benèfic Rei dels Micos —Hanuman—, les transformacions demonía
ques —avatars del Ravana hindú—, les
passions humanes —la ira, l’enveja—,
tenen unes característiques tan clares i
sabudes que el públic les sap reco
nèixer tot just veure-les, però aquests
espectadors queden espatarrats per
l’art del vell Rei de les Màscares i ho
prenen quasi com art de màgia.
Un espectacle, no és una mena de
màgia que genera una certa litúrgia?
El cinema, no és un espectacle magicolitúrgic? Doncs no té res d’estrany
que WuTianming l’utilitzi per a la seva
faula moral en què el vell Bian Lian i
la nena Colomet trencaran uns tabús
amb la força que dóna l’amor.
Si esteu cansats d’intel·lectualismes, de desnerides prepotències, dels
excessos de sexe banal, dels abusos de
la violència gratuïta o de les disbauxes
dels efectes especials, torneu a la in
fància, purifiqueu-vos a les fresques
aigües de la gran subversió de l’amor.
I, si teniu fills, porteu-los a veure una
cinta que potser els farà plorar amb les
agraïdes llàgrimes del reconeixement.4

Les dues morts de Jordi Torras
per Joan F. de

Lasa

na tarda qualsevol —una freda dels molts que només vegeten, tot i
tarda d’hivern—, per obra i fent la viu-viu.
desgràcia dels atrafegats guio
En aquella última imatge televisiva
nistes del carregós serial «Laberint
del rostre d’en Torras, jo —que el
d’ombres», en un accident d’avió, coneixia i que l’estimava des dels pri
se’ns hi va morir un tenebrós mers temps de la nostra bruta
personatge que es deia Lluc Palou.
postguerra— hi vaig descobrir amb in
Aquesta havia d’ésser la darrera quietud, quasi amb esglai, certs indicis
aparició a la petita pantalla del volgut de desmillorament físic. I és que hi ha
Jordi Torras, no solament excel·lent in via quelcom de desassossec o d’ansietèrpret del teatre català, el cinema i la tat als ulls generalment serens i alhora
televisió, sinó —per damunt de tot— dominadors del popular actor, el qual,
una excepcional persona, d’aquestes a més d’escriptor de fàcil ploma
—ben escasses, per cert— que viuen (recordem la seva sèrie d’articles
sempre amb el cor a la mà, sense ni «Paseo sentimental por los cines de
tan sols sospitar que aquesta mateixa Barcelona», publicada tardanament a
qualitat els fa quasi malvolguts als ulls «La Vanguardia»), havia estat un bon
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crític de cinema i un magnífic con
ferenciant, ànima d’aquells primers
cineclubs i cinefòrums que tantes ve
gades foren sorprenents vehicles d’una
llavors quasi oblidada llibertat d’expressió.
Algú, no gaire entès en matèries
escèniques, ha definit Jordi Torras com
«un actor secundari». Què dimonis
volia dir amb aquesta buida expressió?
Perquè jo opino —i crec que no
m’erro— que d’actors i d’actrius no
més n’hi ha d’una mena, tant si els
confien papers petits com de protago
nista.
Reconeixeu un artista —un actor—
només si és capaç de sentir la mera
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vellosa besllum que li brolla de dins i
projectar-se tot seguit en un ésser de
ficció, que de seguida es metamorfosarà en una part oculta d’ell mateix.
I, en aquell instant, l’actor vocacional
—no el que recita el paper com un
lloro— percebrà com un misteriós
univers se li anirà desenvolupant dins
el cervell i el cor —sobretot el cor.
Doncs, un d’aquests privilegiats era en
Jordi, fora i dins de l’escena home de
forta personalitat, sovint torrencial,
impetuós com una riuada de senti
ments i d’emocions.
Ja Francesc Curet a la seva Història
del teatre català el considerava «un des
tacat intèrpret de la nova generació».
Els vells del FAD no oblidarem mai la
magistral versió que ens oferí Torras,
amb l’Agrupació Dramàtica de Barce
lona, del personatge d’Enric II a l’obra
d’Anouilh Beckett o l’honor de Déu, ni
tampoc les seves valuoses interven
cions al «Teatre català» dels estudis de
TVE a Miramar, quasi sempre sota la
direcció d’aquell altre mític amic,
Jaume Picas.
En aquell temps, Jordi Torras simul-

taniejava actuacions radiofòniques,
escèniques i cinematogràfiques (recor
dem-lo a La piel quemada i després a
Companys, ambdues de Josep M.
Forn, i a Bilbao de Bigas Luna, entre
moltes altres produccions).
Sempre ho mantindré: en Jordi
Torras fou, en tot moment, un actorcreador. Ací em ve com l’anell al dit
recordar que un savi director d’escena
li va dir al seu protagonista, home de
més fums que talent, aquestes parau
les: «Creu-me, no estudiïs més el per
sonatge. Tant se val, perquè qui surt a
l’escenari ets tu, no ell.» I ho recordo
perquè en Torras, a la comèdia, al
drama o a la tragèdia, sempre era en
Torras. Un pèl declamatori, bastant
neguitós, i noble, entusiasta i cons
cient de la seva responsabilitat.
Es a dir, un gran actor nat, a qui no
fa gaires mesos —i emparat en la nos
tra amistat de tant de temps— vaig
atrevir-me a aconsellar que la debilitat
ja descoberta del seu cor no havia de
millorar gens amb aquella contínua
explosió d’emotivitat amb què envol
tava qualsevol interpretació, i que, per

JORDI TORRAS EN UNA DE LES SEVES PRIMERES INTERVENCIONS AL «TEATRE CATALÀ» DE
TV2, EN GARET A EENRAMADA.

tant, jo considerava lleialment que fa
ria molt bé d’acomiadar-se de l’esce
na.
Sabia que era quasi estúpid fer-li
una proposta semblant i, lògicament,
la va acollir amb un somriure irònic,
bastant més trist del que ell mateix
s’imaginava. Tots sabíem que aquells
dies en Torras ja tenia a les mans un
interessant paper teatral, que
malauradament mai no havia de
representar.
La seva mort, però —la seva segona
i definitiva mort a l’estrany teatre de la
vida—, ha estat la d’un artista exquisit
i alhora d’un home bo i desinteressat
que va estimar la seva tasca, per da
munt de totes les coses.
I, així, arribem a la fi. Ja ho va dir
Shakespeare: «Morir... Dormir... I res
més.»
A reveure, Jordi !♦

L'ÚLTIM TREBALL, POQUES SETMANES ABANS DE
MORIR: EL COMPLEX PERSONATGE DE LLUC PALOU,
DINS DEL SERIAL «LABERINT D'OMBRES».

TRIA PERSONAL
PER

Antoni Dalmases, ÀL MIG DÈL
CAMÍ. Edicions 62, Barcelona,
1998.

Antoni Dalmases
AI mig del camí

Al mig del camí és un d'aquells rars
casos en què una novel·la, sense dei
xar de ser-ho, gosa reflexionar sobre
la literatura mateixa i la creació
artística en general. El seu autor,
Antoni Dalmases (Sabadell, 1953), ja
ra molts anys que escriu, sobretot
Per a nens i joves, si bé no és fins als
contes de La infinitud dels parcs
(1991) i, sobretot, la novel·la L'última
Primavera (premi Andròmina 1992)
c|ue el seu nom és familiar en els
ambients literaris. L'obra de què
lactem, premi Sant Joan 1998, és
Sens dubte la més densa de la seva
trajectòria i se situa, en la reflexió
c°nstant que suposa, força més enllà
flue una narració convencional.
Assistim a l'experiència vital de tres
Personatges —el català Tomàs
erneda, l'anglès Jack i l'alemany
Ludwig— que coincideixen com a
ectors a la universitat francesa de
aen —tots tres, doncs, estrangers,
e$arrelats— i que inicien una
afl^stat feta de llargues converses i
e vivències culturals més o menys
pOrriunes, fins que —després de
aparició de personatges femenins
lversos, o del pintor Mersault, que

JOSEP M. RIPOLL

fascina Ludwig— la mort fa la seva
aparició i el petit grup es disgrega. El
refugi final de Tomàs Verneda en una
relació estable i una feina plàcida, de
ressons entre volterians i rodoredians, constitueix el desenllaç,
tenyit d'ironia agredolça, d'una obra
en què el més important no és, però,
la tènue línia argumental, sinó les
idees i el món interior dels pro
tagonistes. D'aquí ve el fet que els
noms de Charlie Parker i Erik Satie,
Eric Rohmer i Katherine Hepburn, o
Turner i Bach, adquireixin, en tant
que fetitxes culturals, la mateixa
rellevància que els personatges ma
teixos; o que qüestions com ara la
funció de la novel·la als nostres dies,
o la seva relació amb les altres arts,
arribin a robar el protagonisme a la
trama, sense que això impliqui que
ens trobem amb un assaig: aquesta
és una rotunda obra narrativa escrita
en llargs paràgrafs torrencials, que se
serveix dels «flashbacks» i de l'alter
nança de persones gramaticals —la
primera per a Jack, la segona i la ter
cera per a Tomàs Verneda, el nar
rador en tercera persona que intro
dueix Ludwig en estil directe—, i en
què les citacions a l'inici dels capítols,
o els textos breus que de vegades
s'hi intercalen, són parts fonamentals
d'una totalitat prou complexa.
En definitiva, Al mig del camí és una
novel·la ambiciosa i personal, d'es
criptura densa i impecable, que
suposa no tan sols un pas endavant
en la trajectòria d'Antoni Dalmases,
sinó també l'afortunada exploració
de camins poc freqüentats per les
lletres catalanes.
Imma Monsó, CÒM ÜNÈS VA
CANCES. Edicions 62, Barcelona,
1998.

Heus aquí una novel·la realment
insòlita, sorprenent, guanyadora del
premi Prudenci Bertrana 1998 i que
confirma els dots narratius i la
peculiar visió del món que Imma
Monsó (Lleida, 1959) ja feia evidents
a l'anterior No se sap mai. Assistim
aquí a l'encontre entre Poltern, músic
i professor amb fòbia per les
repeticions, i Glenda, una psiquiatra
que abandona la feina per retrobar la
vocació. L'encontre de tots dos a

Imma Monsó

Com unes vacances
El Balancí

PREMI PRUDENCI BERTRANA 1998
«Una escriptora excel·lent.» Avui
Una autora sòlida i madura.» El Punt

Normandia i la vida que hi fan ple
gats —curiosament, apareix el
mateix Caen d'Al mig del camí
d'Antoni Dalmases— conformen el
nus de la novel·la, en què l'humor
absurd apareix lligat a l'observació,
entre irònica, tendra i patètica, dels
comportaments humans més sin
gulars. Així, cal destacar els perso
natges de la mare i la germana de
Poltern, que, allunyades de tota
lògica convencional, celebren el
Nadal pel maig, no cuinen mai i
fotografien tots els llampecs que
veuen; o bé el primer capítol, que
ens presenta una classe desesperant
de Poltern amb uns alumnes «flonjos
però insolents», «insípids però soro
llosos», «obtusos però pretensiosos»,
«poca-soltes però (també) sapastres»
(pàg.14) amb una comicitat física,
visual, del tot insòlita en la narrativa
catalana dels nostres dies. En canvi,
la inevitable però, malgrat tot, subtil
història d'amor entre els protago
nistes presenta uns tons més agre
dolços i, al final, una peculiar barreja
d'ironia i patetisme, tractada amb un
distanciament molt propi de l'autora.
Com unes vacances és, en defi
nitiva, una novel·la, si no del tot
arrodonida —li falla el ritme a la
segona meitat—, sí un devessall de
bones idees, sense precedents
immediats en la nostra tradició;
remet, si de cas, a l'humor espanyol

dels anys quaranta —Miguel Mihura,
per exemple— i, sobretot, a algunes
comèdies cinematogràfiques ameri
canes ja clàssiques —des de Bringing
up baby de Howard Hawks fins a
Arsènic i puntes de coixí en versió de
Frank Capra—, si bé amb una con
tenció, un ritme pausat i una estranya
poesia que arriben a fer-la torbadora.
Una obra, en definitiva, rara, diferent
i estimulant.
Martí de Riquer, QUINZE GENE
RACIONS
D’UNA
FAMÍLIA
CATALANA. Quaderns Crema,
Barcelona, 1998.
martí de riquer

i Quinze generacions

d’una família catalana

QUADERNS CREMA

Si és ben conegut el postulat d'Eugeni d'Ors segons el qual cal elevar
l'anècdota a categoria, també és prou
evident que no sempre es té en
compte l'estreta relació que sovint hi
ha entre l'una i l'altra. Concretant una
mica més: si sembla clar que la història
amb minúscula —lligada a la vida
quotidiana— depèn força de la his
tòria amb majúscula —els grans
esdeveniments-, es tendeix a oblidar
que el camí també es recorre a la
inversa: els fets, costums o per
sonatges d'importància aparentment
menor ens poden ajudar a com
prendre millor les grans fites d'una
època. Ens ho recorda, de manera
implícita, Quinze generacions d'una
família catalana de Martí de Riquer,
publicat per Planeta el 1979 i recu
perat ara per Quaderns Crema en
una nova edició, ampliada i revisada,
que ja ha merescut elogis unànimes
des de sectors ben diversos.
El llibre —no cal presentar-ne
l'autor, l'il·lustre erudit que ha format
tantes generacions d'estudiosos—

reconstrueix un impressionant arbre
genealògic, el de la família Riquer, des
del segle XV fins al XIX. Ho fa en un estil
concís, cenyint-se sempre a fets reals i
amb la inclusió de documentació
abundant, des de cartes —sobretot—
fins a inventaris i llistes de tota mena;
però aconsegueix transmetre a la
narració objectiva dels esdeveni
ments la força i l'amenitat d'una no
vel·la. Val a dir que molts dels episo
dis ja són, en si mateixos, prou
novel·lescos, i que sobta la quantitat
de casos en què els protagonistes es
troben a prop de personatges cèle
bres o al centre mateix d'esdeveniments transcendents per a la
història del país: així, tenim un Antoni
Riquer comissionat per la Generalitat
l'any 1460 de cara a obtenir l'alliberació del príncep Carles de Viana;
el cardenal Remolins, que interrogà
Savonarola, presidí el seu suplici i fou
virrei de la Cort de Nàpols; Francesc
Sabater, comandant de dues galeres
catalanes que caigueren en mans
dels pirates turcs el 1623; o el Martí
de Riquer que possibilità l’entrada
clandestina a Espanya d'un Carles VII
cofat amb barretina. Al costat d'a
quests espectadors —i de vegades
protagonistes— de la història amb
majúscula, trobem els violents en
frontaments de bàndols a la Lleida
del segle XVI, episodis curiosos de
les hostilitats entre dominicans i je
suïtes, o el transcurs de la guerra de
la Independència o de la guerra dels
Set Anys vistos des de les òptiques
afrancesada i carlina respectivament.
Finalment, a mesura que el llibre
arriba a la part final, es reprodueixen
minucioses llistes de despeses de la
família durant el segle XVIII o, ja en
trats al XIX, assistim als anys de for
mació del pintor i poeta Alexandre
de Riquer. Tot plegat, doncs, una
completíssima saga, que ens parla de
formes de vida passades, reconstruïbles a partir dels arxius de la família,
i que conformen un acolorit repàs,
sorprenent i divertit, a la nostra his
tòria, de la manera viva i humana
amb què l'anècdota aconsegueix
elevar-se a categoria.
Arthur Schnitzler, HISTÒRIA
SOMIADA. Traducció d’Anna
Soler. Quaderns Crema, Barcelo
na, 1998.

D'un temps ençà, Quaderns Crema
va recuperant títols d'Arthur Sch
nitzler i de Stefan Zweig, és a dir,
autors de la Viena a mig camí dels
segles XIX i XX que havien gaudit d'un
gran prestigi i després van caure en un
cert oblit. Si de Schnitzler —l'autor de
l'obra teatral La ronda, duta al

= ARTHUR SCHNITZLER

HISTÒRIA SOMIADA
_____ = TRADUCCIÓ D ANNA SÜLhK

La novel·la en què es basa la pròxima
pel·lícula de Stanley Kubriclc

cinema per Max Ophüls— havien
publicat El retorn de Casanova en
castellà el 1991 i La senyoreta Else el
1997, ara ens n'ofereixen aquesta
molt singular Història somiada, que
Anna Soler ha traduït amb sensibilitat
i en què, segons que sembla, s'ins
pira la propera pel·lícula de Stanley
Kubrick.
De fet, el títol és prou revelador,
perquè l'obra ens trasllada a un
univers oníric, entre barroc, líric i,
sobretot, inquietant, en què les
convencions de la vida familiar i
quotidiana es veuen profundament
alterades, si bé al final retornen a
l'aparent normalitat de sempre. Un
metge jove, acomodat i pare de
família, però amb un desig mo
mentani de transgressió, es veurà
transportat durant un carnaval a un
perillós món clandestí, en què la
fastuositat i l'erotisme es barregen, i
que el durà a una passió sobtada per
una misteriosa desconeguda. De re
gust entre freudià i decadent —n'és
una mostra el morbós malson de
l'esposa del protagonista—, l'obra
suposa una davallada als inferns en
què «tot es tornava irreal, fins i tot
casa seva, la dona, la filla, la feina, sí,
ell mateix» (pàg. 113) o en què, en
definitiva, «tot aquell ordre, tota
aquella harmonia, tota aquella re
gularitat de la seva existència només
eren aparença i engany» (pàg. 109).
El retorn final a la normalitat, després
de la catarsi, no impedeix que aquest
relat singular sigui, per les seves
grans dosis d'ambigüitat, un dels
més torbadors que avui dia, més de
setanta anys després d'haver estat
escrit, podem trobar encara a les lli
breries.

Jaume Subirana, PER A QUÈ
SERVEIX
UN
ESCRIPTOR?
Proa, Barcelona, 1998.

Jaume Subirana és un dels noms
més remarcables de la generació
poètica dels anys vuitanta —antologada per David Castillo al llibre Ser
del segle— i representa, en aquest
context general, i per a dir-ho a'una
manera ràpida i simplificada, una
certa adscripció a l'anomenada
«poesia de l'experiència», l'admiració per autors com Carner i Ferrater, o —enfront d'algunes heterodò
xies més o menys iconoclastes dels
anys setanta— l'entroncament amb
la gran tradició de la poesia occi
dental que arriba fins al noucentisme
i el postsimbolisme.
Val la pena aclarir aquestes qües
tions prèvies, encara que Per a què
serveix un escriptor? no sigui un
llibre de poemes sinó un recull
d'articles —la majoria publicats amb
anterioritat en diaris i revistes—, des
del moment que els textos que s'hi
apleguen són un reflex lògic de la
poètica de l'autor. Només fins a un
cert punt, però, perquè suposen,
més que no pas un conjunt de re
flexions sobre poesia pròpiament
dita, un retrat —subjectiu sempre,
sovint irònic, de vegades mordaç—

de determinats aspectes de l'am
bient literari català. Hi desfilen, per
exemple, temes com ara la quasi
inexistent atenció televisiva al món
dels llibres, la necrofília pròpia del
país en la mort d'escriptors de qui
mai no es parlava mentre vivien, els
criteris de traducció al català, els es
criptors «egòlatres» o «espavilats»
que busquen situar-se al preu que
sigui, la mitificació aparent d'alguns
autors paral·lela al desconeixement
real que se'n té... Tot això, i més, és
analitzat amb una ironia que de
vegades no exclou una indignació
evident, però que dóna potser els
millors fruits com més gran és el grau
de distanciament de l'autor. En
definitiva, i per a dir-ho amb els títols
de dos dels articles, es critica «l'es
pectacle de la cultura» per reivindicar
«l'estranger, l'estrany» —aquell que
viu apartat tant d'aquest espectacle
com de les modes en general. Un
llibre, doncs, lúcid i saludable, que
ofereix una perspectiva insòlita —àgil,
periodística, volgudament polèmi
ca— de determinats aspectes, sovint
silenciats o poc considerats, del món
literari català dels anys noranta.♦

LLIBRES D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
PER

A PROPÒSIT DEL 98

Santiago Izquierdo

Les engrunes de 1898
El Pacífic colonial
esp.tuyol: Ics illes Caroliues.
Mariannes i Palau

s
[EDICIONS DE LA MAGRANA)

. La commemoració que a Catalunya
I a Espanya s'ha fet de la pèrdua de
es colònies i de la crisi subsegüent
a estat relativament important, tant

JOAQUIM COLL I AMARGÓS

per la profusió d'actes i d'iniciatives
específics que han impulsat les ad
ministracions, els mitjans de comu
nicació o els centres d'estudi local i
universitaris, com per la bibliografia
apareguda amb aquest motiu. Així i
tot, el balanç que se'ns acut de fer-ne
és que, en efecte, el 98 ha estat més
un bon reclam publicitari per a di
vulgar entre el gran públic els temes
de Ta crisi colonial i de fi de segle que
no pas la gran ocasió que molts
esperàvem per a debatre novetats
historiogràfiques rellevants. Amb les
coses així, ens refermem en la idea
que la gran excepció d'aquest cen
tenari, a estones fatigós i previsible,
ha estat la publicació dels reelaborats escrits d'història cultural, ja
comentats en una miscel·lània ante
rior, del desaparegut professor
Vicente Cacho Viu (Revisar el 98).
En canvi, sí que hi ha hagut algunes
aportacions interessants respecte de
la relació de Catalunya amb les co
lònies, com ara la síntesi amena i
rigorosa que ha escrit Oriol Junqueras, Els catalans i Cuba (Proa,
Barcelona, 1998), en què l'autor re

passa els avatars comercials, polítics i
culturals i les influències mútues al
llarg de dos segles i mig, o l'esforç
de Joan Garrabou al llibre Presència
catalana a les Filipines (Publicacions
de l'Abadia de Montserrat, 1998) per
reconstruir l'obra dels catalans en
aquest arxipèlag, que mai no tingué
la importància de Cuba i Puerto Rico,
però que permet l'autor de glossar,
en forma de diccionari biogràfic, les
principals personalitats nascudes al
Principat que influïren en la vida ecle
siàstica, militar, econòmica, adminis
trativa, professional i docent de les
Filipines. Sense abandonar l'estudi
d'altres arxipèlags colonitzats pels
espanyols, cal destacar també el
treball de síntesi que ha elaborat
Santiago Izquierdo, Les engrunes de
1898. El Pacífic colonial espanyol: les
illes Carolines, Mariannes i Palau (La
Magrana, Barcelona, 1998). A partir
de fonts bibliogràfiques espanyoles i
internacionals, l'autor ha reconstruït
la història d'aquestes tres illes, des
de la colonització espanyola fins a la
venda, el 1899, per vint-i-cinc milions
de pessetes a Alemanya, com a

colofó del desmantellament de l'im
peri d'ultramar. Del llibre d'Izquierdo
sobresurt el capítol IV, titulat La
Micronèsia espanyola en el context
internacional, en què repassa el paper
que tingueren aquestes illes i la zona
del Pacífic a l'època de l'imperialisme,
amb una anàlisi de la política colonial
d'Alemanya (una constant amenaça
per a Espanya d'ençà el conflicte de
1885 sobre les Carolines), del Japó
(una potència massa propera que, a
finals de segle, iniciava el seu expansionisme aï'àrea) i dels Estats Units
(amb els missioners metodistes com
a avançada de la seva posterior in
fluència a les illes). A l'últim, tenim la
publicació de les interessantíssimes i
inèdites memòries del publicista,
poeta, polític i ambaixador de la
cultura catalana a Cuba, Josep Conangla i Fontanilles, Memorias de mi
juventud en Cuba. Un soldado del
ejército espanol en la guerra separa
tista (1895-1898) (Península, Barce
lona, 1998), la cura i l'estudi
introductori de les quals han anat a
càrrec de Joaquim Roy. Per bé que
Conangla fou més un testimoni de la
guerra que no pas un protagonista
directe —gràcies als seus estudis
universitaris va poder refugiar-se en
una oficina militar des d'on conreà el
periodisme i la creació literària—, l'in
terès d'aquests records rau tant en l'estil modernista de la prosa, com en la
descripció i el comentari distanciat
que fa dels esdeveniments, tot i que
ell és un manifest partidari de les
aspiracions independentistes dels
cubans. Cal agrair a Roy tant la
magnífica edició anotada d'aquestes
vivencials memòries, com l'esbós
biogràfic que ha traçat de Conangla,
en el qual ens il·lustra de l'atractiu
d'un personatge que, el 1904, féu la
seva entrada en el món cultural amb
l'obra poètica Elegia de la guerra,
prologada per Joan Maragall, i força
elogiada per crítics, com ara Carles
Rahola, amb qui Conangla manté des
de l'Havana una llarga relació
epistolar que només l'assassinat del
gironí per les tropes franquistes
estroncà, el març de 1939.

ELS EPISTOLARIS DE CARLES RA
HOLA I JAUME VICENS I VIVES
En relació amb això últim, no volem
desaprofitar l'ocasió de referir-nos a
la magnífica edició que han fet
Narcís-Jordi Aragó i Josep Clara
d'Els epistolaris de Carles Rahola.
Antologia de cartes de cent corres
ponsals (1901-1939) (Publicacions
Abadia de Montserrat, 1998). La tria
de cartes publicada, d'entre les
gairebé cinc mil de l'epistolari, ens

in?

ofereix una panoràmica força com
Les raons del passat
pleta de la vida cultural gironina i
catalana del temps de Carles Rahola,
Tendències historiogràfiques actuals
ensems que posa de manifest la talla
humana i intel·lectual d'aquest sor
prenent autodidacte, l'esgarrifosa
mort del qual el situa d'entre
Agustí Colomines
aquelles Vides heroiques que ell
Vicent S. Olmos
mateix va escriure per honorar la
(editors)
memòria dels republicans gironins. A
continuació, cal referir-nos a la publi
cació del segon volum de l'Epistolari
de Jaume Vicens i Vives (Quaderns
del Cercle, Girona, 1998), a cura de
Josep Clara, Pere Cornellà, Francesc
Marina i Antoni Simon, que ens
ofereixen ara la lectura de més de
quatre-centes cartes enviades a cent
vuit corresponsals diferents entre
1934 i l'any de la mort d'en Vicens,
1960, si bé el noranta per cent
d'aquestes lletres correspon als
darrers deu anys. Com els curadors
de l'epistolari posen sobradament de
manifest a la introducció, els esforços col·lectiva sobre els diferents camins
d'en Vicens s'adrecen a traçar un
que les més influents historiografies
pont cap a Europa que permetés a la
occidentals (francesa, alemanya, brità
historiografia catalana i espanyola
nica, americana i italiana) han seguit
d'empeltar-se amb els nous aires que d'ençà de la dècada dels seixanta,
a la dècada dels cinquanta bufaven
mitjançant la lectura de deu articles
de París, amb l'escola dels Annals. Al
de coneguts especialistes (Georg G.
costat de l'interès per resseguir la
Iggers, Roger Chartier, Richara T.
seva fluida relació amb una pila Vann, Hans Medick, Edward Muir,
enorme d'historiadors i estudiosos Cario Ginzburg, Cario Ponti, Natalie
d'arreu d'Europa i dels Estats Units, Z. Davis, Philip Benedict, Giovanni
la lectura d'aquest segon lliurament Levi i Frank Ankersmit). Per introduirde l'epistolari té moments realment nos-hi i oferir al públic moltes de les
deliciosos, com ara quan llegim la claus interpretatives per a una lectura
intenció d'en Vicens, en correspon profitosa d'aquests textos (algun ja
dència amb Josep Pla (el febrer de traduït al castellà, però tots inèdits
1955), d'escriure una biografia d'Alfons en llengua catalana), els editors hi
XIII («el Cametes»), en un moment en
han escrit un reeixit estudi preliminar
què la restauració monàrquica sem que subratlla la pluralitat de con
blava l'única sortida possible al règim cepcions teòriques i de pràctiques
franquista. Això sí, però, escriu en
historiogràfiques enfront de la re
Vicens, una biografia del monarca ducció que hom sovint ha fet dels
poc apologètica i en què «s'ome debats a dues úniques posicions
tessin les seves imbecil·litats i se (marxisme contra no marxisme, his
l'atocinés de tant en tant». El caràc tòria social versus estructuralisme,
ter científic i renovador de l'obra estudi dels processos de modernitat
d'en Vicens es connecta amb una
enfront història de la vida quotidiana,
dimensió política cada cop més etc.). D'entre tots els textos, sobre
accentuada que té per objectiu re surt el magnífic assaig d'Edward Mur
dreçar les noves elits intel·lectuals
(1991) sobre la microhistòria a Itàlia,
catalanes. Després de la suggeridora
la lectura del qual podria enllaçar-se
biografia que escrigué Munoz i Lloret a casa nostra amb una reflexió sobre
el 1997 sobre en Vicens, la lectura
el sentit de la praxi historiogràfica de
ara d'aquest epistolari (i d'altres que
la història local.
s'anuncien!) té la virtut de fer-nos
veure els detalls d'una tasca tossuda i
DUES BIOGRAFIES I ALTRES ESTU
d'un magisteri intel·lectual extraordi DIS
nàriament fecund. Sense abandonar
D'entre els nous corrents historio
les qüestions de l'ofici d'historiador,
volem donar notícia del llibre que
gràfics, no hi ha cap dubte que la
han editat Agustí Colomines i Vicent biografia ocupa avui, després de
S. Olmos, Les raons del passat. Ten dècades d'ostracisme universitari, un
dències historiogràfiques actuals lloc destacat, avalat sovint per un èxit
de públic i de crítica. L'obra del
(Afers, Catarroja-Barcelona, 1998). Es
professor Manuel Llanas, Gazieltracta d'un convit a una reflexió
recerca i pensament
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I LITERATURA
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vida, periodisme i literatura (Publica
cions de l'Abadia de Montserrat,
1998) n'és un exemple clar: en el
cuita-corrents tothom atribuïa al biografiat una gran importància, en qua
litat d'orientador principalíssim de la
línia editorial de «La Vanguardia»
entre 1918 i 1936, però ni la seva fi
gura humana ni el sentit de la seva
obra intel·lectual, literària però
fonamentalment periodística, no
eren adequadament conegudes. En
aquest sentit, l'estudi de Llanas
aporta novetats rellevants sobre el
Paper d'en Gaziel a «La Vanguardia»
LPel que fa al seu enfrontament amb
Carles Godó, informacions com ara
que, poc després d'acabada la guer
ra civil, mitjançant Eduard Aunós, el
Propietari li insinuà per a sorpresa de
tothom la possibilitat de tornar a la
direcció del diari, o que, empès per
Galinsoga, el comte de Godó
declarà contra Gaziel en el procés de
responsabilitats polítiques que li obrí
el franquisme entre 1940 i 1942. Així
1 tot, el perquè d'aquesta hostilitat
tan manifesta, quan entre 1931 i
J936 ambdós (director i propietari)
havien sabut conviure clavant de
molts moments conflictius, continua
essent un misteri per destapar. Molt
mes aclaridora resulta, en canvi,
anàlisi de les polèmiques periodíst'ques de Gaziel amb els seus
companys de generació noucentista
e «La Publicitat» o «La Veu de CaaGnya» (Sagarra, Soldevila, Rovira),
l darrere de les quals hi havia una
arreja d'enveja i de por per l'excessiva influència que Gaziel exercia
es d'un diari castellà i titllat d'esPanyolista, enfrontament que li geera una imatge de patriota renegat
"Ue només els fets posteriors van

desfer totalment. Com a director
únic de «La Vanguardia» durant la
Segona República, els seus articles
d'opinió política són extraordinà
riament lúcids, i destaca la manera
com Gaziel aconsegueix adaptar el
diari dels Godó a la nova etapa i
catalanitzar-lo de continguts. Desarés de la guerra, la posició ideoògica del biografiat, un liberal
lumanista que es troba cada cop
més sol i incòmode davant la massifícació i l'americanització de les so
cietats del vell continent, és objecte
de perfecta dissecció en l'impecable
examen que fa Llanas dels textos
literaris d'en Gaziel. El perfil biogrà
fic que n'ha reconstruït, en un llibre
que a mesura que el relat avança
guanya en exposició, anàlisi i gruix
humà, esdevé una aportació primor
dial per al coneixement del més
notable dels periodistes del país.
A continuació, també en el camp
biogràfic, tenim l'obra de Ramon
Alberch i Josep Quer, Joaquim Botet
i Sisó. Del catalanisme al nacio
nalisme (Columna, Barcelona, 1998).
Som davant d'un treball eficaç, en
què els autors estableixen precisions

interessants, tant sobre l'origen i la
posició social del biografiat, com
sobre diferents aspectes de la vida i
l'evolució política d'aquest home de
lletres (historiador, arqueòleg, perio
dista), membre de la Jove Catalunya
i destacat impulsor del catalanisme a
Girona. Així, per exemple, sabem ara
que en Botet era un petit propietari
rendista, que passà per moments
d'estretors econòmiques (s'hagué de
vendre la col·lecció numismàtica!) i
fracassà com a advocat. El cas d'en
Botet palesa com sovint l'encaix pro
fessional d'alguns d'aquests catala
nistes provinents de classes mitjanes

no fou fàcil. En el camp polític,
sorprèn d'una banda que Botet i Sisó
s'avingués a concórrer en les llistes
conservadores, essent ja a mitjan
anys noranta un dirigent de la Unió
Catalanista, i de l'altra la seva fide
litat als sectors puristes o inhibicionistes del catalanisme. Aquesta
aparent contradicció és potser expli
cable per diferència de ritmes territo
rials o pels lligams generacionals i
d'amistat personal que en Botet
conservava amb els Guimerà i Aldavert, però també posa de manifest
que les persones no sempre tenen
uns comportaments radicalment con
seqüents, per molt que els biògrafs
s'esforcin a demostrar el contrari.
Perquè, en efecte, en el treball d'AIberch i Quer s'aporten alguns ele
ments nous sobre en Botet però no
s'afegeix cap dada fonamental que
desmenteixi el que va escriure Jordi
Llorens (La Unió Catalanista i els
orígens del catalanisme polític, 1992)
en el sentit que al moment de
l'escissió de la Unió ni «Lo Geronés»
ni Botet i Sisó es van manifestar par
tidaris de concórrer a la lluita elec
toral. En aquest sentit, els autors
atribueixen a Llorens afirmacions i
judicis que, al llarg de la seva obra,
no hi figuren, com ara el qualificatiu
d'«integrista» a Botet. Si llegeixen
amb atenció el seu llibre veuran com
si alguna cosa hi ha és una certa
reivindicació dels sectors diguem-ne
«marginals» i «no intervencionistes»
del catalanisme. Més estèril és la
refutació que fan sobre el qualificatiu
de «romàntic» que Llorens i altres
historiadors han utilitzat per referir-se
als homes de «La Renaixensa» i als
partidaris del «tot o res». L'alternativa que plantegen aquí, qualificarlos d'«intel·lectuals» en lloc de
«romàntics», és encara més embo
licada, perquè, en realitat, el gruix
dels quadres del catalanisme està
format per intel·lectuals, és a dir, en
llenguatge de l'època, per «gent
amb capacitació intel·lectual». A l'úl
tim, cal destacar l'interès de les
pàgines dedicades a analitzar la
ideologia i el pensament polític de
Botet i Sisó i, també, el darrer capítol
del llibre, en què els autors tracten
de la seva obra com a historiador i
home de lletres.
Seguidament, cal referir-nos a la
publicació del volum II de l'Obra
completa d'Enric Prat de la Riba
1898-1905 (lEC/Proa, Barcelona,
1998), a cura d'Albert Balcells i Josep
M. Ainaud de Lasarte, que permet
resseguir el Prat estrateg i orientador
de la ideologia de la Lliga Regio
nalista, en uns anys d'enormes difi
cultats de cara a consolidar la nova

formació política. D'aquest nou
volum, sobresurten com a textos
gens o molt poc coneguts, primer,
els informes que Prat redacta sobre
la marxa de «La Veu de Catalunya»,
amb suggeriments sobre l'organització de les diverses seccions del
diari i la manera de donar les no
tícies, que normalment, escriu Prat,
les vol condensades, excepte en «els
casos en què constituïssin aconteixements, com per exemple, la Copa
Catalunya», convertida en la «nota
catalana del dia». Tot un senyal de
sagacitat periodística del gran in
terès modern pels esports espec
tacle. Segon, l'article que escriu el
1905 per a l'òrgan del Foment del
Treball Nacional, «Misión de la burguesía catalana. No cuida bien de su
casa quien cuida exclusivamente de
su casa», una nova crida perquè els
industrials se sumessin a la tasca
catalanista de regenerar l'Estat.
Abans d'acabar aquesta panoràmi
ca, voldríem referir-nos a dos llibres
més. El primer és la publicació de la
tesi doctoral de Jordi Canal i Morell,
El carlisme català dins l'Espanya de la
Restauració. Un assaig de modernitza
ció polític (1888-1900) (Eumo, Vic,
1998). Es tracta d'un impecable i minu
ciós estudi sobre els intents de transfor
mar el partit carií, després de l'escissió
inteqrista de 1888, en una formació
moderna que s'adeqüés a la nova
societat naixent urbana i de masses.
A més, a Catalunya, l'agudització
progressiva de temes com ara el
nacionalisme o la qüestió social feia
políticament inviable l'esclat d'una

Valentí Serra de Manresa, ofm. cap.

»

Els framenors caputxins
5 ala Catalunya del segle xix
Represa conventual, exclaustracions
i restauració (1814-1900)

«iÇ^^Sol·lectàniíi Sunt Pacià

nova guerra civil per qüestions
dinàstiques, a banda que l'estructura
militar carlista arribés a finals de
segle fortament delmada. A l'obra
de Canal, el lector hi trobarà el detall
de l'estructura del partit carií, l'anàlisi
d'una premsa molt variada i influent,
l'estudi d'una propaganda efectiva i
d'uns espais de sociabilitat (els
famosos cercles tradicionalistes) que
els permetien ser un moviment viu i
força nombrós, socialment hetero
geni i de base popular (pagesos,
però sobretot artesans i també
obrers). A l'últim, és interessant de
subratllar-ne les xifres: dels cinc o sis
mil quadres que componen les juntes
a tot l'Estat el 1892, es passà a uns
quinze mil el 1896; a Catalunya, en
aquests anys, entre deu i trenta mil

associats formaren part dels cercles
tradicionalistes.
El darrer llibre és el del religiós
Valentí Serra, Els framenors caputxins
a la Catalunya del segle XIX. Represa
conventual, exclaustracions i restau
ració (1814-1900) (Barcelona, Facul
tat de Teologia de Catalunya, 1998).
Es tracta del segon lliurament d'una
important investigació en curs sobre
la història dels caputxins catalans, de
la qual ja s'havia publicat un primer
estudi corresponent al segle XVIII i
fins al final de la guerra del Francès,
recerca que es tancarà amb un altre
llibre sobre el complex període 19001950. El volum que ara ressenyem
permet de resseguir, prenent per
base una extensa recerca i un ús
abundant de la documentació, tota la
problemàtica de la vida conventual
marcada, primer, per la represa sota
el regnat de Ferran VII i, després, per
les successives exclaustracions li
berals entre 1835 i 1877, en bona
part com a resultat de la inclinació
que la clerecia espanyola en general
i aquest orde religiós en particular
sentien pel bàndol carií. Com explica
l'autor i recull la tradició popular amb
cants i rodolins, la vinculació dels
frares caputxins a la causa de «Don
Carlos» és, fins i tot, militar («los
caputxins són los cabecillas de los
carlins»). Serra analitza els resultats
d'aquestes exclaustracions, la disper
sió i l'exili d'aquests religiosos i el
treball pastoral que molts d'aquests
exclaustrats feren a Mesopotàmia,
Veneçuela i l'Amèrica Central. Final
ment, amb la restauració borbònica
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Zeneida Sardà
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Recull de les entrevistes de Zeneida Sardà per a la revista
"Serra d'Or". Historiadors, arquitectes, músics, pintors,
científics, poetes, polítics parlen del seu quefer, de la
professió que ha donat sentit a les seves vides, però, també,
d'inquietuds, d'aspiracions, de projectes encara en el tinter i
de la pròpia existència.
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arribà també el moment de l'obertura dels convents i la reincorporació
dels caputxins exclaustrats. De l'estudi d'aquest darrer terç del dinou,
cal fer notar que l'orde serví els
interessos colonials espanyols amb
diferents missions a les illes Carolines
i Palau després de l'amenaça ale

manya de 1885. El 1889 es produí la
restauració de la Província d'Aragó,
precedent del restabliment definitiu
de la Província monàstica dels ca
putxins de Catalunya, el 1900. D'a
quests anys, destacaríem també les
pàgines que Serra dedica a les
novetats introduïdes en la vida diària

dels caputxins, la modernització dels
costums i, fins a un cert punt, del
mateix esperit ideològic de l'orde amb
el final de les prèdiques reaccionàries
i l'anunci d'actituds populars i
catalanistes.♦

UN DOBLE HOMENATGE A GERMÀ COLÓN
PER

Maria Àntonietta Terzoíi, ed.,
COLLOQUIUM ZU EHREN VON
GERMAN COLÓN. ACTA - ATTI
- ACTES - ACTAS - ACTES.
Basel, 14. Februar 1997 («Acta
Romanica Basiliensia», 9). Uni
Basel, Romanisches Seminar,
1998.

ESTUDIÓS DE LINGÜÍSTICA Y
FILOLOGIA ESPANOLAS. HOMENAJE A GERMÀN COLÓN.
Gredos, Madrid, 1998.

Amb motiu de la jubilació de Germà
Colón, catedràtic de filologia romà
nica a la Universitat de Basilea, que
ha coincidit inexorablement amb el
seu setantè aniversari, els seus collegues i amics li han dedicat dos
volums d'homenatge cordial, que
s'han afegit als que li havien estat
dedicats des d'Alemanya el 1989—La
Corona de Aragón y las lenguas
romànicas— i des de Barcelona entre
el 1994 i el 1997 —Miscel·lània
Germà Colón, en set volums de la
sèrie «Estudis de llengua i literatura
catalanes».
El volum poliglota de la col·lecció
«Acta Romanica Basiliensia» recull els
textos del col·loqui en honor de
Germà Colón que el Seminari Ro
mànic de la seva Universitat de
Basilea li va dedicar el 14 de febrer
de 1997, per commemorar el final de
I activitat acadèmica d'un professor
cjcie ha passat més de quaranta anys
de la seva vida dins les aules de
Basilea. Maria Àntonietta Terzoli,
coordinadora de l'homenatge, posa
relleu que, com a col·lega de
Germà Colón, n'ha pogut apreciar la
vastíssima erudició i el gran saber i
Aue per a ella ha estat un goig reunir
en el seu nom estudiosos de diverses
Seneracions i de diverses formaCl°ns, que directament o indirecta
ment n'han estat alumnes, col·leques
1 amics.
L homenatge s'inicia amb un discurs

JOSEP MASSOT I MUNTANER

en alemany del rector de la Uni
versitat de Basilea, René L. Frey, que
recorda amb emoció que Germà
Colón va arribar a Basilea el juliol de
1954, com a col·laborador del pro
fessor Walter von Wartburg, i més
endavant esdevingué lector d'espanyol a la Universitat i arribà a
ésser-ne catedràtic de filologia iberoromànica i director del Seminari
Romànic. Frey assenyala que Colón,
filòleg prestigiós, ha destacat so
bretot en la lingüística romànica
comparada, seguint una de les grans
tradicions de la romanística, i que
alhora ha sobresortit com a mestre
de mestres, atès que molts dels seus
alumnes s'han convertit en estudio
sos i professors coneguts.
De les vuit intervencions fetes al
col·loqui, cinc sobre literatura i tres
sobre llengua, n'hi ha una de referida
directament a un tema català: «En
torno al mejor libro del mundo»,
sobre la traducció castellana del Ti
rant lo Blanc, feta per un dels millors
deixebles de Colón, Pere Ramírez,
de la Universitat de Fribourg. Clou el
volum un discurs d'un mestre de
Germà Colón, l'antic rector de la
Universitat de Barcelona, Antoni M.
Badia i Margarit, que ja havia estat al
costat de Lhomenatjat en gairebé
tots els actes importants de la seva
vida acadèmica i que li agraeix el seu
zel en la defensa de la veritat cien
tífica, el seu rigor, la seva exigència i
la seva contribució a l'aclariment de
molts punts de la lingüística catalana
que, gràcies a la seva tasca, han
esdevingut menys enigmàtics o han
quedat plenament resolts.
Els Estudiós de lingüística y filologia
esparíolas en honor de Germà Colón
—apareguts en realitat al comença
ment de 1999— han estat promo
guts per Irene Andrés Suàrez i per
Luis López Molina, de les universitats
de Neuchàtel i de Ginebra respec
tivament, i han pogut tirar endavant
gràcies al suport de la Facultat de

Filosofia i Lletres de la Universitat de
Neuchàtel, de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat de Basilea, de
la Sociedad Suiza de Estudiós
Hispànicos, de l'Ambaixada d'Espanya
a Berna i del Ministerio de Educación
y Cultura de Madrid. Segons la pre
sentació dels coordinadors, el volum
vol ésser complementari de les
miscel·lànies anteriors dedicades a
Germà Colón, que insistien sobretot
en la Corona d'Aragó i les llengües
romàniques i en la filologia catalana,
i és dedicat íntegrament a l'espanyol.
No hi manquen, però, com és lògic,
algunes al·lusions al català, per
exemple al treball de José Mondéjar
«Sobre los pescados y otras mercancías que 'viajaban' en las armadas
de las Indias (1495-1500)» i sobretot
a la contribució d'un altre dels
deixebles més rellevants de Colón,
Curt Wittlin, de la Universitat de
Saskatchewan, al Canadà, que es
tudia «Los catalanismos en la traducción castellana de la versión catalana
del libro de Valerio Màximo», és a dir,
la traducció que Juan Alfonso de
Zamora en féu al començament del
segle XV basant-se en la versió
catalana anterior d'Antoni Canals.
Tot amb tot, l'article dels Estudiós
de lingüística y filologia espanola que
interessarà més vivament els lectors
catalans és el de Kurt Baldinger, de la
Universitat de Heidelberg, «Los dos
nuevos diccionarios de Corominas
para el espanol y el catalàn (DECH y
DCAT). Reflexiones críticas», que
reprodueix un text que va presentar
el 1989 en un simposi de Poznan,
Polònia, del qual havia aparegut an
teriorment un breu resum a la Zeitschrift für Katalanistik de Frankfurt.
Com és lògic, Baldinger fa grans
elogis dels aspectes positius dels
diccionaris de Joan Coromines, que
qualifica d'esforç realment gegantí,
però alhora en destaca els aspectes
polèmics discutibles, la seva «agres
sivitat» que el duu fins i tot a una
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«infàmia» que considera «l'escàndol
potser més gran de la història de la
lingüística romànica», és a dir, els
atacs contra Georges Straka, acusat
de nazi quan, en realitat, fou un dels
supervivents del camp de concen
tració de Buchenwald (de la mateixa
manera, Coromines havia acusat de
nazi Walter von Wartburg, «difa
mació» refutada per Bernara Pottier,
lorgu lordan, Antoni M. Badia i
Baldinger mateix). Coromines, as
senyala Baldinger, ho critica tot i,
amb poques excepcions, critica tot
hom, sovint amb judicis apodíctics i
sense arguments (fins al punt que
Yakov Malkiel li retragué la seva
«inability to control his inborn emotionalism»). Des del punt de vista
científic, Baldinger considera que
Coromines utilitza una base etimo
lògica discutible, que resulta difícil
de manejar i és, per tant, poc
pràctica; que les seves discussions
etimològiques resulten d'una exces
siva prolixitat; que té poca cura i
desatenció a l'hora de l'avaluació
semàntica amb tota la seva com
plexitat polisèmica, i que té igual
ment poca cura i desatenció respecte
a l'evolució dels derivats, de les pa
raules compostes i de les locucions.
Pel que fa al diccionari etimològic
català, «l'obra de tota una vida»,
segons Coromines mateix, Baldinger

constata que no ha suscitat gaires
reaccions crítiques, bé que té en
compte les de Harri Meier i de
Straka, que retreien a Coromines
prejudicis i superficialitats i l'acusaven
de manca d'esperit crític, precisament
el que ell mateix retreia a molts
col·legues. Baldinger torna a insistir
en el caràcter polèmic de l'obra, amb
discussions sovint injustes i falsi
ficadores, on abunden les «invectives
generalitzants», com ara «el racista
Wartburg», «del grecòman Wart
burg», «la ignorància de Wartburg»,
«els acrobatismes de Wartburg», etc.
El crític i el romanista, conclou Bal
dinger, no poden passar per alt les
llacunes (perdonables), les imper
feccions i deficiències (comprensibles
en obres d'aquest embalum) i el cos
tat polèmic que, a vegades, arriba
fins a l'escàndol (imperdonable). Tots
tres aspectes estan interrelacionats.
Les llacunes són inevitables, condi
cionades per casualitats i per pre
ferències personals i per l'estat de la
recerca (val a dir que Baldinger
oblida que Coromines no esta
gairebé mai al corrent de l'estat de la
recerca o fa veure que no hi està). La
prolixitat, sobretot en les discussions
etimològiques, s'allarga més encara pel
temperament
polèmic.
Alhora
aquestes discussions —sovint poc im
parcials— evidencien un èmfasi en

una concepció un xic antiquada de
l'etimologia, l'etimologia-origen, im
prescindible, sens dubte, però com
binada, en una perspectiva més
moderna, amb la història dels mots.
Sempre segons Baldinger, el Franzosisches Etymologisches Wórterbuch
de Wartburg, amb la presentació
dels camps semasiològics i la seva
evolució, ofereix una riquesa incomparablement més gran, tot i que cal
tenir present que les condicions en el

domini gal·loromànic eren molt mi
llors que no pas les del domini hispà
nic. La manca de l'evolució semàntica
dels camps semasiològics va unida a la
gairebé inexistència de la majoria
dels derivats, dels composts i de
moltes locucions, sense parlar dels
refranys. El tema de les primeres da
tes és igualment molt discutible i
sempre provisional. Així i tot, com ja
deia al començament, Baldinger no
amaga que les obres de Coromines

constitueixen un progrés enorme per
a la filologia i la lexicologia hispàni
ques.
Com el rector de la Universitat de
Basilea, també voldria desitjar a
Germà Colón, estimat i admirat amic,
que durant els pròxims anys pugui
trobar temps i lleure per continuar
fent tantes coses bones com ha fet
fins ara, tant en el terreny privat com
en el terreny científic.♦

DE LES MEMÒRIES DE MIQUEL FORTEZA
per

Miquel Forteza Pinya, DEL MEL
TEMPS. Edició a cura d’Antònia
Sabater i Vallespir. «Biblioteca
Marian Aguiló», 24 i 27. Univer
sitat de les Illes Balears, Departa
ment de Filologia catalana i Lin
güística general — Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1998.

És remarcable el contrast entre
aquests volums i la precedent Obra
poètica del mateix Miquel Forteza.
L'obra poètica d'aquest sensibilíssim enginyer de Camins, tant l'original seva com les primfilades versions
en vers, és un exemple de la lite
ratura catalana més exigent, més
europea —amb un exemplar anostrament de Paül Valéry— i universal
—amb la fosca alenada d'Edgar Poe.
Aquestes pàgines en prosa fan la
Primera impressió d'unes memòries
locals, amb un localisme més local
que el de la Ciutat de Mallorca —de
Ciutat, sense més—, el «des carrer»,
que hi domina de molt tots dos
volums i tots llurs personatges. La
seva llengua mateixa no és dialectal,
Però sí localista, dintre la seva gran
riquesa de típiques construccions
rraseològiques i d'espontanis re
flexos dels vells i vius refranyers.
Aquesta primera impressió aug
mentaria més si no hi hagués interV|rigut una editora modernitzadora
les normes de la qual, però, no puc
c°rnpartir. Tot amb tot, hom hi troba
lents contrasts, que aquella primera
lrnpressió es va afeblint, a mesura
Aue hom ressegueix aquestes pà9'nes.
Aquell món petit de l'entorn de
anta Eulària s'eixampla quan hom
P.essa al carrer de Sant Bartomeu, on
,,e.el casal familiar aquesta notable
lnia de Forteza: en una mateixa
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generació, l'enginyer-poeta Miquel,
l'enginyer-crític Bartomeu i l'arquitecte-polític Guillem.
Tots tres, des de llur casa senyorial
del carrer de Sant Bartomeu, podien
tractar quasi de tu a tu els perso
natges de l'aristocràcia. És emblemà
tica l'amistat de Miquel amb Don
Joan Berga, ací recontada minuciosa
ment. I en podria assenyalar d'altres
encara: amb els Quint i els Olesa, per
exemple. Un contrast temàtic, que se
suma als anteriors i als que encara
seguiran.
Contrasta sobretot el mal record
que li deixà —a ell, tan sincer amic de
Catalunya— el frustrat i lamentable
desembarcament dels d'Estat català
el 1936 per la banda de Manacor
(pàg. 172), amb el gran poema «Els
vençuts», una de les poesies més
cíviques dels anys bèl·lics —o
postbèl·lics— i més impressionants,
que mai no he entès com no s'ha
divulgat més entre nosaltres.
Inesperable igualment el to irònic i
humorista que li dicten dos fets ben
vinculats a la nostra comuna cultura
catalana: el tan reeixit retrat esperpèntic d'«EI pare de la Benplantada»
(I, pàgs. 143-148), i la representació
d'Ifígènia in Tàurida pels Belluguets
de can Masriera de Barcelona al
teatre romà (bé que de tipus grec) a
la gran badia de l'antiga Pollentia.
Tampoc un hom no s'esperaria que
la major part dels seus records de
Ciutat de Mallorca anteriors al 1931
haguessin estat escrits durant les se
ves llargues estades a Barcelona —ell
evocava sovint, amb entusiasme, la
seva col·laboració en la planificació i
la construcció de l'estació de França,
que solia visitar quan passava per
Barcelona per gaudir de la seva
agilíssima curvatura.

Ara ens sorprèn, i ha sorprès també
una mica la prologuista, que, un
home que en tantes coses estava tan
al dia, s'enfrontés tan apassionada
ment amb el cinema, del qual deia
que ni era ni podria esdevenir mai un
veritable art. Però cal recordar el to
tan kitsch, per no dir cursi, que el
cinema tenia encara els anys vint; ni
cal oblidar tampoc la seva profunda i
emotiva admiració per Charles
Chaplin —tan emotiva i tan pro
funda, que ara ens impedeix d'anomenar-lo Charlot, a la francesa.
Els qui sabem l'atmosfera que es
respirava a Mallorca arran del juliol
de 1936, comprenem per què són
tan escasses les pàgines dedicades
als anys de la nostra guerra. Miquel
Forteza pertanyia a la gent que no
podia estar ni amb els uns ni amb els
altres, i que havia de sobreviure i
actuar públicament, des de la Di
recció d'Obres Públiques, en un
ambient hostil —enrarit sobretot a
l'entorn del seu tan admirat germà
Guillem, exalcalde liberal de Ciutat i
autor d'un tractat tan agut com pe
rillós sobre el futur polític de
Mallorca.
Al volum II continuen el mateix to i
el mateix estil del primer, i un s'ad
mira també que, ja ultrapassats el
1945 i el final de la segona guerra
mundial, l'autor d'aquestes memò
ries persisteixi en l'aïllament dins el
seu grup social, al marge dels fets
polítics de Mallorca i d'Espanya, i
quasi sense reflectir-hi els canvis que
s'havien esdevingut a les Balears en
els camps de la literatura i de la
cultura en general.
Per això mateix cal subratllar les
escasses, però ben encertades ratlles
que dedica (II, pàg. 53) a les polè
miques —tan exagerades per

ambdues bandes— sorgides els anys
cinquanta sobre l'Escola Mallorquina;
les referències precises al proper
parentiu de l'autor amb Marià Aguiló
i al parentesc d'afinitat amb Llorens i
Barba (II, pàg. 79); a la persistència
en el seu entusiasme per Wagner i en
contra de la lírica italiana, tan carac
terístics de la Barcelona dels anys
vint; i als orígens de la seva publi
cació anònima, força important des
del punt de vista històric, Inquisíción

de Mallorca: Reconciliados y relajados, 1488-1691 —tema esbandit
darrerament per Carme Riera amb un
gran succés literari.
Convé remarcar les diferents al·lu
sions, en ambdós volums, al jesuïta
alemany convertit del protestantisme
al catolicisme August Hupfeld, ací
presentat només com a moralista
intransigent, sense cap al·lusió al fet,
que l'autor d'aquestes memòries
probablement desconeixia, que havia

estat en contacte, a Valldemossa, amb
Rubén Darío, per obra de Don Pere
Sureda i Bimet, gran amic de Miquel
Forteza i del seu germà Guillem, el fi
arquitecte que havia reeixit a ennoblir
les casernes de les Balears.
Tot i el caire resclosit i limitat d'a
quests dos volums, prou mereixien
un índex onomàstic més acurat i més
exacte que les pàgines (II, pàgs. 147159) que els clouen.♦

UNA OBRA FONAMENTAL SOBRE RAMON LLULL
I EL LUL·LISME
per

J.N. Hillgarth, RAMON LLULL I
EL NAIXEMENT DEL LUL·LISME. A cura d’Albert Soler, amb la
col·laboració d’Anna Alberni i
Joan Santanach. Curial Edicions
Catalanes i Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barce
lona, 1998.

La versió original del present llibre

LOLA BADIA

va ser publicada a Oxford el 1971, en
col·laboració entre la Clarendon
Press i els Warburg Studies: Ramon
Lull and Lullism in Fourteenth Century France. L'obra era el resultat de
l'examen sistemàtic dels materials
lul·lians conservats a París i posava
sobre la taula, amb tot l'aparat erudit
que feia al cas, l'estreta vinculació de
la carrera intel·lectual de Llull amb el

major centre de cultura i poder de la
seva àrea, més enllà de les fronteres i
dels interessos particulars dels reg
nes d'Aragó i de Mallorca. Emergia
amb vigor el paper del deixeble
gairebé únic de Ramon, el canonge
Thomas le Myésier, autor dels pri
mers manuals de lul·lisme, i també es
feia evident l'atracció que França, i
més concretament la monarquia

Els orígens ideològics de la
Revolució Catalana de 1640
ANTONI SIMON I TARRÉS

Antoni Siroon i

- --------

ELS ORÍGENS IDEOLÒGICS
DEIA
RFVO1.VCIO catalana
DE 1640

Una aproximació al coneixement de les bases ideològiques i intel·lectuals de
la Revolució Catalana de 1640. L'autor ens mostra com la confrontació
institucional i fiscal entre el govern central de la monarquia hispànica i les
classes dirigents que controlaven les institucions catalanes en el segle XVII
no fou aliena al desenvolupament de dues concepcions o models de poder
divergents.

Els inicis del catalanisme
polític i Leonci Soler i March
(1858-1932)

ELS INICIS ~
DEL
CATALANISME POLÍTIC

leonci soler
I MARCH
(1838-1932)

PILAR MARTÍNEZ-CARNER I ASCASO
Estudi detallat de l'entorn polític de l'últim decenni del segle XIX i del
començament del segle XX que té com a eix la biografia de Leonci Soler i
March (Manresa, 1858-1932), el primer que reivindicà a les Corts
espanyoles l'oficialitat de la llengua catalana i el reconeixement de la
personalitat política de Catalunya.
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francesa, va exercir sobre el nostre
beat. Als qui abominem de la retò
rica mediterraneista aquest llibre de
Hillgarth ens va fornir arguments i
energies per a treballar en la inter
pretació de Llull des d'una perspec
tiva desenteranyinada i crítica. No es
tracta, entenguem-nos, de fer de
Llull un satèl·lit del rei de França,
però el pragmatisme del beat, la
seva necessitat imperiosa de trobar
un suport en el poder per al seu
projecte intel·lectual i apostòlic, el
duia necessàriament a Roma i a París;
i a partir de la mort de Bonifaci VIII, a
principis del XIV, Roma havia caigut
sota l'òrbita de París. Ciutat de
Mallorca, Montpeller, Barcelona, Gè
nova, Nàpols, Pisa, Messina i Tunis
no deixaven de ser solucions parcials,
i en el fons frustrants, imprescin
dibles als anys del llançament del
«negoci» artístic, refugi últim després
del triomf formal i inoperant al Con
cili de Vienne del 1311.
El mètode de Hillgarth és el de la
historiografia de la línia més dura, en
què caaa frase de l'estudi descansa
sobre un parell de dotzenes de
documents avaladors (vegeu la den
sitat de l'anotació i de T'aparat de
referències), la qual cosa permet preci
sament, quan els materials examinats
són prou abundosos, de reconduir el
fil de la interpretació dels fets. És així
com el primer capítol del nostre
llibre, una presentació general de la
vida i de l'obra de Ramon Llull, on
conflueix tot el nou saber adquirit
Per l'autor en l'anàlisi de les fonts
franceses del XIV, va acabar oferint
una renovació significativa de la
figura del beat. El capítol en qüestió,
traduït al català en un dels primers
números de la revista «Ranaa», va
esdevenir una peça clau de la imatge
de Llull que s'ha anat imposant les
tres darreres dècades, i que ara és fà
cilment accessible per mitjà de les
compilacions divulgatives d'Antoni
Bonner. El Llull dels nostres dies ha
Perdut la fascinació del somni utòpic
1 de la follia poètica: és un Llull que
toca de peus a terra, que fa gestions
Polítiques calculades i pertinents i
pue sap que, per a triomfar, cal in
troduir-se eficaçment als nuclis de
Poder. El que va fallar no era la
capacitat de maniobra de Ramon, sinó
les increïbles dimensions del seu
Projecte: una Art que es presenta com
a autoritat alternativa absoluta, adreçaa la capacitat racional dels homes,
com a motor exclusiu del coneixement
do la veritat i de la reforma de la
conducta individual i col·lectiva.
oo cop reconegut el deute que les
Promocions més recents de lul·listes
erri contret amb Hillgarth, no costa

gaire de justificar la satisfacció amb
què acollim el seu Ramon Llull i el
naixement del lul·lisme, que torna a
la vida una obra ja clàssica, totalment
exhaurida i irrecuperable en la seva
versió original. Deixant de banda les
traïcions tipogràfiques del diable
especialitzat en la matèria, la versió ca
talana és una obra esplèndida des de
diversos punts de vista. Per una ban
da, l'autor s'ha esmerçat en una tasca
ingrata i rarament practicada, com és
la d'actualitzar de forma crítica la
bibliografia d'una obra escrita trenta
anys abans; de l'altra, Albert Soler i
els seus col·laboradors s'han carregat
la feina bruta, perquè invisible als ulls
del profà, de traduir i adaptar al ca
talà un llibre tècnicament complex,
ple de notes, documents, índexs de
materials diversos i innumerables
referències encreuades. És un pro-
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ducte d'artesania que en termes eco
nòmics no té preu i que només es fa
per amor a la causa. Vegem ara quins
són els continguts del Ifibre.
La primera part (pàgs. 21-163) es
presenta com una descripció en dos
capítols del fenomen Llull, emmarcat
en la política dels seus dies; per això
va precedida d'una cronologia i compendiada d'abundoses notes, on es
combinen fonts documentals i lite
ràries. No cal dir que les tres principals
estades de Llull a París (1287-1289,
1297-1298 i 1309-1311), totes deci
sives en la seva carrera, ocupen un
lloc d'honor.
La segona part (pàgs. 165-364)
s'articula en cinc capítols que es
plantegen la qüestió del naixement
del lul·lisme a partir dels seus textos
més antics, conservats en diferents
punts de l'àrea europea freqüentada

pel beat, i començant per la Vida
coetània, el relat oficial de la bio
grafia de Ramon que ell mateix va
aromoure durant la darrera estada a
a capital de França. Les obres
ul·lianes redactades a París són po
sades en relació amb el clima cultural
coetani, tant el dels sectors favo
rables als plantejaments de l'Art,
com el dels declaradament incom
patibles, com ara l'aristotelisme dels
anomenats averroistes llatins (al llibre
hi ha molts materials, per exemple,
sobre Joan de Jandun). Hillgarth
repassa els manuscrits d'obres lul·lia
nes de la universitat de la Sorbona i
de la cartoixa de Vauvert per centrar
el paper de Thomas Le Myésier, el
principal protagonista del lul·lisme
naixent.
Le Myésier era un doctor en me
dicina que havia estudiat teologia a
la Sorbona i que, d'ençà que va en
trar en contacte amb Llull, es va com
portar com a deixeble-divulgador del
seu mestre. Així, als temps de la
segona estada de Llull a París li va
formular cinquanta qüestions sobre
temes naturals i cosmologies, desti
nats a posar a prova la capacitat de
l'Art per a enfrontar-se a qualsevol
assumpte. Es conserva la resposta de
Ramon al qüestionari, són les Qües
tiones Attrebatenses (és a dir
d'Arras, la vila on Le Myésier feia de
canonge). Aquest text inicia el diàleg
intel·lectual de Llull amb el seu dei
xeble, que es va sentir encoratjat a
treballar en la sistematizació del lle
gat científic, immens i dispers, de
Ramon, al marge de les gestions més
pròpiament polítiques i missioneres
del mateix beat.
Així doncs, just després de la mort
de Llull el 1316 i abans de 1325, Le
Myésier va recórrer els manuscrits
lul·lians a l'abast a París per compilar
un ampli recull antològic, capaç de
donar raó de la diversitat de les
formes de l'Art i de les seves variades
aplicacions als diversos camps del
saber, en relació també amb textos
científics de la tradició. Aquesta
antologia comentada, l'Electorium
magnum (ms. lat. 15.450 de la Bi
blioteca Nacional de França), abans
del llibre de Hillgarth era poc més
que una dada obscura i arraconada;
l'estudi dels seus orígens i compo
sició (vegeu-ne el detall dels contin
guts a l'Apèndix, pàgs. 364-409) és
un dels punts centrals del nostre
llibre, que ha permès descobrir com
operava la influència del pensament
del beat en una ment cultivada dels
seus dies i resseguir els títols dels
materials lul·lians dipositats a París.
Le Myésier afirma que va fer una
versió alleugerida de l'Electorium,
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Cario Maria Martini
Traducció de M. Cecília Boqué

Cario Maria Martini
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però se n'han perdut les traces. En
canvi, s'ha conservat la tercera de les
seves obres de propaganda lul·liana,
l'anomenat Breviculum, avui a la
Biblioteca de Karlsruhe, procedent
d'un monestir benedictí de la Selva
Negra. Le Myésier va saber donar a
la divulgació del pensament lul·lià la
categoria artística d'un llibre d'hores
per a l'ús d'una reina de França
d'identitat discutida: al Breviculum la
imatge té més pes que no pas la lle
tra. Els actuals mitjans de reproduc
ció han divulgat àmpliament les
dotze miniatures del Breviculum,
sovint en condicions de fidelitat
extrema. Per això resulten una mica
pobres les reproduccions en blanc i
negre que hi ha al final del nostre
llibre; cal tenir present, però, que hi
tenen un paper instrumental, en
relació amb l'estudi que Hillgarth du
a terme dels textos que acompanyen
les imatges del Breviculum, sobre els
quals la crítica mai no havia incidit
amb profunditat. Hillgarth no es
limita a això, sinó que investiga les
vies de contacte de Le Myésier amb
la cort, per mitjà de la figura de Mahaut, la comtessa d'Artois i de Borgonya, de qui era metge, i que el va

arotegir econòmicament. Recórrer
'agitada biografia de la comtessa
Vlahaut permet de proposar com a
destinatària del Breviculum la seva
filla gran, Joana de Borgonya-Artois,
esposa de Felip V de França; la pro
posta es fonamenta en un coneixe
ment de primera mà de les afeccions
literàries i artístiques d'aquesta
candidata i d'altres (pàgs. 197-219).
Quan alguns especialistes deien
que el llibre de Hillgarth sobre el
lul·lisme francès del segle XIV oferia
molt més del que prometia el seu
títol es referien a la diversitat sor
prenent de l'erudició que el sustenta;
l'exemple de l'excursus sobre la
comtessa Mahaut i les afeccions
culturals de les grans dames de
França n'ha volgut ser un tast. Qui
llegeixi Ramon Llull i el naixement
del lul·lisme, doncs, cal que es
prepari per assimilar informació
sobre el conjunt de la vida política i
cultural, francesa en particular i eu
ropea en general, del pas del segle
Xlil al XIV; els lul·listes ja saben que
l'han de freqüentar, els no lul·listes
tindran ara ocasió de descobrir-lo.♦

NOTES DE LECTURA
Recull d'un seguit de reflexions del
cardenal Cario M. Martini,
arquebisbe de Milà, ben conegut
per la seva gran tasca com a
biblista i com a animador de la
seva comunitat cristiana. Aquesta
vegada s'ocupa del paper de la vida
consagrada dins l'Església i exhorta
els religiosos, les religioses i totes
les persones que volen viure
sincerament el seu cristianisme a
ser fidels a la crida de Déu i a
seguir Jesús al llindar del segon
mil·lenni.
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LLEGIR l/O COMPRENDRE
Teresa Colomer i Anna Camps,
ENSENYAR A LLEGIR, EN
SENYAR A COMPRENDRE. Edi
cions 62, Barcelona, 1998.

Amb aquesta obra, guanyadora del
premi Rosa Sensat de pedagogia
1990 i editada anteriorment a la
col·lecció que duu el mateix nom que
el premi, recuperem una peça fona
mental que, amb aquesta edició,
coneix la tercera reimpressió. És una
obra de gran interès per als educa
dors, ja que facilita una visió teòrica i
pràctica de l'ensenyament de la
lectura feta des d'una perspectiva
crítica del que ha passat i segura
ment continua passant a moltes es
coles. El nucli del que aporta és la
defensa d'una concepció molt àmplia
i pregona de la lectura, com a proce
diment —i molt sovint com l'únic
instrument— del coneixement. La

qüestió de què arrenca és molt bàsi
ca i la podríem expressar així: «què
és llegir?», o, més aviat, «què és
aprendre a llegir?». Les autores
fonamenten la seva concepció bàsica
de la lectura com a mitjà de conei
xement, que, per tant, no acaba
quan l'infant és capaç de «recitar» o
reproduir oralment un text escrit.
D'acord amb aquest plantejament,
l'ensenyament de la lectura hauria
d'abraçar totes les etapes de l'ense
nyament i afectaria totes les matè
ries, no només l'àrea de llengua. A
més de la base documental i d'investigació a escala internacional que
les autores aporten, hi ha una contínua
referència a la pràctica i a l'experiència
d'aula que en valora les aportacions.
Hi ha un capítol molt pràctic —el IV—que interessarà especialment els
mestres, ja que presenta una exem
plificació de la planificació de la lec
tura a l'escola.— G.O. de L.B.

ANSELM VIOLA, MÚSIC COMPLET

CARTES DES DE LA UTOPIA

M. Lluïsa Cortada, ANSELM
VIOLA. COMPOSITOR, PEDA
GOG, MONJO DE MONTSERRAT
(1738-1798). «Biblioteca Abat Òli
ba», 204, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, Barcelona, 1998.

Oriol Bohigas, DÈL DUBTE À LA
REVOLUCIÓ. EPISTOLARI PÚ
BLIC, 1995-1997. Edicions 62,
Barcelona, 1998.

La musicologia catalana està de
sort, com ho confirma el darrer
treball de M. Lluïsa Cortada. L'auto
ra, professora de clavicèmbal al
Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona, ha publicat la
seva tesi doctoral sobre Anselm
Viola, el compositor i monjo montserratí del segle XVIII. L'aportació de
Cortada és definitiva per a entendre
un dels nostres músics més complets
i que tant va fer per a la música de
teclat. Cortada ha aprofitat material
inèdit per a bastir la biografia, l'anàlisi musicològica i l'edició d'algunes
pàgines fascinants del mestre montserratí. L'acurada estructura del tre
ball permet resseguir un itinerari que
s'inicia amb la reconstrucció bio
gràfica del compositor, nat a Torroe
lla de Montgrí el 1738. Després
l'autora situa el lector en el context
de la música del segle XVIII a Mont
serrat. Un dels capítols més brillants,
malgrat la brevetat, és el de l'anàlisi
de la introducció del classicisme a la
Península Ibèrica. Els següents
capítols són destinats a la classifica
ció de la música per a teclat de les
nostres terres, tant per raó de
l'instrument (orgue o clavicèmbal)
com de les formes (obres litúrgiques
0 sonates) i finalment analitza amb
profusió de detalls i d'il·lustracions
musicals l'estil del pare Viola, abans
de la inclusió d'un apèndix documen
tal amb textos de diversos autors,
entre els quals Ferran Sor. L'abun
dant bibliografia hauria pogut inclou
re algunes referències discogràfiques
pue ja existeixen (Cortada mateix té
enregistrades algunes obres de
Viola), i també hi trobem a faltar
'l lustracions gràfiques (manuscrits,
9ravats, etc.). Tot plegat, mals men°rs en una obra científicament
exemplar. A partir d'ara Viola ja té
estudi que el dignifica i que el situa
al lloc que li pertoca, al costat del
Pare Soler i al nivell d'alguns dels
9rans músics del segle XVIII. Lluïsa
portada, incansable investigadora, hi
na contribuït de manera definitiva. El
vo um és un treball referencial que
naldrà consultar per a entendre un
íj’els períodes musicalment més briants de la nostra, no tan pobra,
'stòria sonora. Esperem que serveixi
exemple per a nous historiadors i
Musicòlegs a l'hora de tirar endavant
n°us projectes.— J.R.

Aquest llibre recull vuitanta-vuit
cartes que l'autor va publicar a
l'«Avui», adreçades a personatges de
rellevància cultural i política, sobre
qüestions vitals de la convivència
ciutadana i política, en un sentit molt
ample. L'autor se'ns hi presenta crític
i utòpic, i no s'està de dir-hi la seva
en qualsevol tema d'interès general.
El to és dur i clar, i insisteix en algu
nes idees, obsessions i clarividències.
Lògicament n'hi ha bastants que
tracten de problemes arquitectònics i
culturals del país; un segon bloc,
molt lligat al primer, aborda la qües
tió política genèrica i les polítiques
concretes. Com era d'esperar, Bohi
gas s'estén en la crítica a la dreta
espanyola i a la catalana, alhora que
somia un front comú nacionalista
d'esquerres —aglutinant i diferen
ciat: admetent internament els mati
sos de cada partit—, deslligat dels
partits espanyols, dels quals ara
només hi ha «pures sucursals» a
Catalunya. Podem apreciar un centre
d'interès més, estretament lligat a
aquest últim: la crítica sense pal·lia
tius a l'ultraliberalisme econòmic que
fa vencedors els quinze taurons
mundials i enfonsa cada cop més
l'enorme tercer món i el quart en una
pobresa clamorosa, i el desig d'una
autèntica revolució de les masses
famèliques i abandonades que no
solucionen llur situació amb mesures
caritatives, cada vegada més allunya
des de l'origen de la misèria. La
crítica de l'autor és revalidada per la
seva posició cultural i la visió
panoràmica que té de la situació del
país.— G.O. de L.B.
RECORDS D'UN SACERDOT EMI
NENT
Gregori
Creus,
MEMÒRIES
D’UN VICARI GENERAL DE LA
SEU D’URGELL, DELEGAT
PERMANENT
PER A AN
DORRA. «Biblioteca Abat Oliba»,
206, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1998.

Mossèn Gregori Creus i Setó (19051984) fou un personatge clau de la
diòcesi de la Seu d'Urgell, on exercí
tots els graus del ministeri pastoral i
els més alts càrrecs directius de la
diòcesi: professor i rector del
Seminari Nen una època de crisi molt
discutidaN, canonge, vicari general i
representant del copríncep episcopal
a Andorra. Dugué a terme les seves

missions amb seny, amb humilitat i
amb una dedicació absoluta, ja des
de la seva etapa com a consiliari de la
Federació de Joves Cristians, durant
la seva joventut. Els darrers anys de
la seva vida, un cop alliberat del
càrrec delicat i dur de delegat
permanent per a Andorra, es dedicà
a escriure, amb senzillesa i amb
amenitat, les seves memòries, que
omplen tot un gruixut volum de la
«Biblioteca Abat Oliba», il·lustrat
amb fotografies ben interessants. Hi
trobem el retrat d'un home de fe,
d'un sacerdot lliurat en cos i ànima a
la seva tasca, amb una obediència
sense límits al seu bisbe, i un ampli
fresc de la vida a les parròquies rurals
de Catalunya durant el segle XX. Té
una importància especial la segona
part de l'obra, dedicada a explicar
les vicissituds de mossèn Creus
durant els anys de la guerra civil:
l'empresonament, el judici Nen el
qual s'alliberà de Ja pena de mort
que li demanavenN i la condemna a
treballs forçats. Tot plegat fa del
llibre un testimoniatge ben poc
corrent, del qual cal recomanar la
lectura.— B.B.

ENTRETENIMENTS

MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 316

TARGETA DE VISITA

Número 191

per Amanci Mestre i Tirador
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Concurs
Un lot de llibres serà sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema núm. 316 de
mots encreuats que hagin estat en
viades abans del dia 5 de maig a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apar
tat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les trenta-dues respostes
correctes, d'entre les trenta-set que
han estat rebudes a temps, corres
ponents al problema número 314,
el lot de llibres ha correspost a Jordi
Mestre i Bas, de Barcelona, a qui
serà properament enviat al seu
domicili.

Definició: Els colobrots l'han tornada als seus orígens.

TERESA CEMPRIMO
Concurs

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

núm. 191 que hagin estat enviades abans del dia 5
de maig a: "Serra d'Or", targeta de visita, apartat

244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les vint

respostes correctes, d'entre les vint que han estat
rebudes a temps, corresponents a la "targeta de

visita" núm. 189, el lot de llibres ha correspost a
Emili Moreno Pérez, de Sant Feliu de Llobregat

(Baix Llobregat), a qui serà properament enviat al
seu domicili.

HORITZONTALS:
1. L'estiu passat era ben pròdig d'aquesta qualitat. Amb una ela, llestos.
2. Recargolada passió. Pronom. Corre cap al nord.
3. Quan allò que guia opta per una sobtada dreta o esquerra, és contra la seva

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 314

voluntat.
Malda per igualar o superar algú. Ja tenen edat però duen la contrària.
Una ena, i dispenseu. Grega, en setè lloc. Una te, si us plau. Entrevies.
Al nord d'Àfrica. Article. Una desvalguda erra.
Entrada a l'Ateneu. Vendríem a crèdit, però de corcoll.
«De debò? Se'm deu haver espatllat el rellotge!» En els recs grocs.
Ràbia en casos admirables. Deessa.
Crida l'atenció de manera escandalosa. Arxipèlag d'Indonèsia.
Una te, si em feu el favor. No és pas que sigui un indi, però ja li ha quedat per
sempre.
12. Corrent que va del mar-est a la terra-oest. Tenyir.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VERTICALS:
1. Sol ser una veu autoritzada.
2. Va arribar primer que tots. Parla d'intimitats d'allò més íntimes. Una i us autoritza

a saltar de rengle.
En les cèl·lules d'una alga. Rebaixar allò brut.
Dèiem una i, no fa? Realitza, duu a terme. Reflexiu.
Famosa la seva Scala. Afable actitud, palesada de corcoll.
Nens calamitosos. Conjunt de pensaments rectors.
Obriu el foc amb una essa. Fa de les seves a Milà. Què dèieu d'una altra i?
Interior anglès.
8. Sí, que hi ha per on agafar-ho! Ningú no li ha ensenyat a fer aquesta succió.
9. Se sol acompanyar de lantànids. Salvatge, aspra.
10. Rasca i rasca tota la vida però, això sí, del dret. Acte de devoció, cerimònia que fa
de mal seguir
3.
4.
5.
6.
7.
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núm. 189

PEPE RUBIANES

Par un món
an pau
jubtícia.

POTS COL LABORAR AMB
„ NOSALTRES DE MOLTES
| MANERES INFORMA'T!
JUSTÍCIA

I PAU

Rlwideneyri, 6. 10*

08002 - Barceloní - Tel

317

61 77

UP

Institut
d'Edicions
Diputació
de Barcelona

Els rius de Catalunya són molt més rics del que t’imagines. Són tot un món per descobrir. Amb el seu misteri. Amb la seva pròpi
fauna. Amb la seva mitologia. Amb el seu passat. I també, amb molt de futur. I és que ara, a Catalunya, els rius tenen i ens dot
vida. Redescobrim i conservem la seva màgia. Perquè els nostres rius són un patrimoni de tots. Ara, a Catalunya, els rius són

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

,|

Generalitat

Exposició Les veus del riu.
Amb el patrocini de:

/\gbar

