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

Un nou servei. Un nou telèfon*

que pot resoldre alguns tràmits
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l’Administració
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Generalitat i també sobre d’altres
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El 012 posa, a l’abast de tot
hom, infinitat de dades d’interès.
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atenció
ciutadana
InfoCat

(fffi Generalitat
ilw de Catalunya

3

Gargots, per Cesc

I TANMATEIX...

38
4

Senyor director...

6

Tauler d'avisos

A PUNTADES DE VEU

La mirada compassiva, per Teresa
Pàmies

63

Maria del Mar Bonet, quart viat
ge al món de la tradició oral, per
Miquel Pujadó

64

Discografia catalana recent, per
M.P. i J.R.

DE TRASCANTÓ

38

Herència de por, per Ramon Sol
sona

FE I PENSAMENT
LA GENT I ELS BÉNS

39
PELS CAMINS DE LA TERRA

8

De la transparència com a virtut,
per Teodor Suau

Tanzi (I): «La corrupció, com un
elefant, és difícil de descriure,
però no de reconèixer», per
Josep M. Muntaner i Pasqual

TEATRE
65

TEXTOS
LLIURAMENT DELS PREMIS CRÍTICA
«SERRA D'OR»

SOBRE JESUCRIST

9

Conèixer i estimar. Conegut i
estimat, per Miquel Estradé
40

Paraules de benvinguda,
Josep Massot i Muntaner

42

Text de cloenda, per Jordi Puntí

CULTURA I VIDA
11

Josep Cuní, la veu dels matins,
per Zeneida Sardà

20

23

25

31

36

L'emigració republicana de Cata
lunya el 1939, per Daniel Díaz i
Esculies

L'exili català a Tolosa, 1939, per
Xavier Ferré
Repressió econòmica i política: la
llei de Responsabilitats políti
ques, per Francesc Vilanova i VilaAbadal

67

Stanley Kubrick, la mort del jugador
d'escacs, per Miquel Porter i Moix

70

Sobre la cultura de la televisió, per
Joan F. de Lasa

CONVERSES LITERÀRIES

44

Jordi Puntí, seduït per la realitat
oculta, per Marta Nadal

49

La Mirada a Sabadell (I), de la
revolta avantguardista..., per Mi
quel Bach

54

LLIBRES
72

Tria personal, per Sebastià Alzamora

75

La música va
Radigales

76

Lepistolari de Vicens i Vives, per
Josep M. Munoz i Lloret

77

Retrats d'Albert Manent contra
l'oblit, per Joan Triadú

79

L'obra d'Apel·les Fenosa en el
seu centenari, per J. CorredorMatheos

Notes de lectura, per Antoni
Capó, Bartomeu Badia, Francesc
Amengual i Guadalupe Ortiz de
Landàzuri i Busca

MÚSICA

ENTRETENIMENTS

El món de Joan Perucho: l'art de
tancar els ulls, per Julià Guillamon

ART

Cultura i teatre a les trinxeres
(1936-1939), per Francesc Foguet
i Boreu

58

La segona impremta de Mont
serrat (1518-1521, 1523-1524),
per Francesc Xavier Altés i Aguiló
llibreries

Laie, l'aroma del llibre, per Maria
Barbal
61

38

CINEMA

TELEVISIÓ
LLETRES

SEIXANTA ANYS DE L'OCUPA
CIÓ DE CATALUNYA

17

per

I Pina diu..., per Jordi Coca

LA PUNTA DEL LLAPIS

Ei fet de llegir, per Josep Ballester

Algunes notes de normalitat i
una de discordant, per Jaume Ra
digales

80

Pàgina de jocs

bé, per Jaume

SERRADOR

A LA NOSTRA PORTADA:
Un aspecte de la sala central de la
Biblioteca de Montserrat. (Foto:
Jordi Calafell.)

X

)

ició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
onsell de redacció: Margarida Aritzeta, Narcís Comadira, Isidor Cònsul,
bert Manent, Marta Nadal, Vinyet Panyella i Jordi Sarsanedas.
'rector: Josep Massot i Muntaner.
pSLHCC'°' administració i publicitat:
u licacions de l'Abadia de Montserrat, SA
^usias Marc, 92-98, interior
08013 Barcelona
Apartat 244 - Barcelona
elefon 93 245 03 03. Fax 93 247 35 94.
p mail: pamsa@mx2.redestb.es
reus de subscripció per a 1999:
0-900 ptes. l'any, IVA inclòs;
estranger, Europa, 8.700 ptes.;
p sta del món, 92 dòlars USA.
reu d'aquest número solt: 590 ptes.,
*A inclòs.
Ver6*’? rePr°duccions autoritzades,
SM«MBarCelOna' 1"6
2L1SSN 0037-2501
Bs^rtjdes publicats

a «Serra d'Or» expressen solament l'opinió de llurs autors.

nia^n3 °r>> n° es cornpromet a tornar els originals que li siguin enviats espontà------ -nt n' a mantenir correspondència amb els autors.______________________

J^Ptessió:
En"rsMGràfics So|ec SA

Uioòs t ?rSra' 15 ' EsPlugues
Posit legal: B.555 . -1959

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 CAIGUDA DE BARCELONA

Aquests dies, amb motiu del
seixantè aniversari de la caigu
da de Barcelona en poder de
les tropes franquistes, s'ha
afirmat (molt sovint per perso
nes que en aquell moment
n'eren lluny) que aquestes tro
pes van ser rebudes multitudi
nàriament i entusiàsticament.
No negaré que el mateix
vespre del dia 26 de gener, a la
plaça de Catalunya (que al
menys per uns dies va perdre
aquest nom i va ser rebatejada
com a «Plaza del Ejército Espanol»), on es va celebrar un ball
popular, sí que hi havia força
gent, com n'hi havia l'endemà
amb motiu de la Missa de
Campanya que, com el ball,
van organitzar els vencedors.
Però, quan les tropes van pe
netrar a la ciutat, la reacció de
la majoria (en molts casos pot
ser
perquè
estaven
a
l'expectativa) en general va ser
tota una altra. I no ho afirmo
jo, només, que vaig presenciar
com entraven per la Diagonal
a l'altura de Muntaner, el dia
26 a la tarda, i l'endemà al matí
al carrer Gran de la barriada
del Clot, sinó testimonis del
bàndol «nacional».
Al meu llibre, aparegut en
data recent, La batalla de
l'Ebre i la caiguda de Bar
celona, reedició conjunta de
dos llibres meus publicats el
1971 i el 1978 respectivament,
reprodueixo textos de testi
monis del bàndol dit nacional
que ho corroboren.
Escriu, per exemple, Logendio: «Els soldats baixaven fent
brandar les seves banderes i
entonant cançons de guerra
que ressonaven pels carrers
encara deserts de Barcelona.»
I també Torre Enciso i Muro
Zegri: «Es col·loquen en previ
sió, algunes màquines. Pel Pa
ral·lel i per les Rambles circulen
persones totalment al marge
del que està passant, com si
tot plegat no els afectés.»
Altrament, tampoc no s'a
justa a la realitat, em sembla,
afirmar, com fa Raimon Galí
(vegeu l'«Avui» del dia 12-111999), que Barcelona es podia

defensar i que si no va ser així
va ser a causa de determi
nades maniobres atribuïbles al
govern Negrín i als comunis
tes. Barcelona el gener de
1939 (per motius que ara seria
molt llarg d'explicar) era indefensable. Una resistència
desesperada hauria durat poc i
hauria produït víctimes i danys
inútils. En realitat la sort de
Barcelona (i amb Barcelona la
de la resta de Catalunya
encara no ocupada pels fran
quistes) es va decidir durant
els cent setze dies que va
durar la terrible batalla de
l'Ebre, no a causa de l'ofensiva
franquista següent.— Estanislau Torres (Barcelona).

col·lecció única a Espanya,
d'un valor científic incalcula
ble, que l'any 1973 fou traslla
dada a l'Hospital del Mar, nova
seu del Neurològic. L'any
1989, amb la desaparició de
l'Institut, es destruí la «Cere
broteca», que acabà al crema
tori i, amb ella, els arxius i les
col·leccions d'una labor de
mig segle.
Està vist que els barcelonins
no som afortunats en la desig
nació dels que haurien de
vetllar per la conservació del
nostre patrimoni: la «Cerebro
teca» l'enviaren al foc i el pre
ciós llegat de l'escultor Clarà
ens fou usurpat i ha quedat
escampat.— José Manuel
Piniés (Barcelona).

PÈRDUA DE PATRIMONI

Fa unes setmanes, el meu es
timat i vell amic, el doctor J.
Solé Llenas, va enviar-me el
llibre «El Instituto neurológico
Municipal de Barcelona (Notas
Históricas)», Ed. 1998, del qual
és autor, amb un pròleg del
professor Felip Cid, catedràtic
de la UAB i director del Museu
d'Història de la Medicina de la
nostra ciutat.
El doctor Solé descriu amb
detall les activitats de l'Institut
des de la fundació, el 1936,
poc abans de la guerra, pel
doctor Rodríguez Arias —que
en fou director fins a la seva
jubilació, el 1965—, fins a l'extinció. L'autor del llibre va in
gressar al Neurològic l'any
1960 i en fou l'últim director,
de 1986 a 1989, l'any de la se
va desaparició.
Segons la descripció històrica
de l'autor, refrendada pel doc
tor Cid, la labor científica de
l'Institut ha estat de gran im
portància, i la seva desaparició
és «un dels successos negres
que jalonen els nostres cicles
històrics», com escriu l'il·lustre
prologuista.
Resumint, a l'Institut es feren
més de tres mil autòpsies que,
degudament preparades i ca
talogades, van donar lloc a la
creació d'una «Cerebroteca»
de més de mil dos-cents cin
quanta encèfals patològics;

LA NACIÓ CATALANA EN EDI
CIONS ITALIANES

Recomano als lectors l'obra
d'Egger Kurt, «Chiesa e minoranze
etniche.
Documenti
delle chiese locali dell'Europa
centro-occidentale», publicat a
Bolonya per Edizioni Denoniane, de Via Nosadell, 6. L'autor
pertany a la minoria austríaca
de l'Alto Adigio (Itàlia) i és
germà del bisbe de Brixen
(Bressanone) i parla també de
Catalunya i defensa la identitat
de minories i de nacions sense
estat.
En el mateix sentit cal sub
ratllar la traducció italiana de
l'obra del doctor Ramon Mas
nou, bisbe emèrit de Vic, amb
el títol de «Guardando alia
Catalogna». L'obra, editada
per Nova Omicron, de Roma,
duu un pròleg del polític Giulio
Andreotti i és la segona versió
del llibre que sortí primer en
castellà amb el nom de «Carta
sobre nacionalismos».— Joan
Claret i Espluga (Barcelona).

SOBRE «RESSORGIMENT»

Pel mes de gener d'ara fa un
any, un grup d'amics de «Res
sorgiment», encapçalats per
Josep Maria Ribera, ens adre
çàrem a «Serra d'Or», entre
d'altres publicacions, per interessar-vos per la revista

«Ressorgiment», en complir-se
els vint-i-cinc anys de la seva
desaparició.
Es amb gran satisfacció que
hem vist ara, el mes de febrer
d'enguany, l'encertat article de
Josep Faulí «"Ressorgiment",
llunyania i respecte».
Tot i les moltes acotacions que
podríem fer a l'article, sempre
per enriquir-lo i no pas per
menysvalorar-lo, sols farem un
petit però molt important
aclariment: «Ressorgiment» mai
no presentà cap subtítol, com
es desprèn de l'escrit de Faulí,
llevat dels quatre darrers anys,
quan la revista ja n'havia fet
cinquanta-dos.
Això es degué a una dispo
sició d'un dels tants governs
militars que hem hagut de
suportar els ciutadans argen
tins. A partir de 1968 les pu
blicacions en llengua estran
gera eren obligades a traduir
la capçalera i la nota editorial.
Nadal s'avingué al subtítol, per
assegurar la continuïtat de la
revista, però va eliminar l'editorial, per no haver de fer-ne la
traducció.
Ja abans, i per disposició
d'una altra administració mili
tar, es veié obligat a posar en
lloc visible el seu nom com a
director de la publicació, cosa
que mai no havia fet. Aixo
s'esdevingué l'agost de 1957,
a quaranta anys de la seva
aparició.
Dues actituds que mostren el
tarannà del Mestre Pol Nadal i
Mallol, independentista radi
cal, tanmateix «civilitzat», a
pensar del vostre col·labora
dor Josep Faulí.— Fivaller
Seras (Buenos Aires, República
Argentina).

DE FOLKLORE I ETNOGRAFIA

Des de fa uns anys el folklore
i l'etnografia són cada vegad3
més valorats. És un dels ternes
que us han interesat, ja que
heu aplegat materials del can
çoner de Marià Aguiló.
Però molts d'aquests llibre5
no es difonen o són P°c
comentats a la premsa. ?er
exemple, «Meteorologia i agrl"

cultura catalanes» de Cels Go
mis. Es tracta d'una reedició
(editorial Altafulla), que ha
preparat el nét de l'autor, el
qual hi ha pogut afegir ma
terials nous. Gomis, enginyer
de professió, va viatjar per tot
Espanya i part d'Europa i per
això en el seu llibre aporta
elements comparatius de les
dites, les supersticions, els
aforismes, etc., que ha recollit
a Catalunya. Val la pena de
subratllar que del mateix autor
Altafulla publicà, fa pocs anys,
el volum, fins aleshores inèdit,
«La bruixa catalana».— Pere
Corts i Sadurní {Gelida, Alt
Penedès).

ELS OBLITS DE SEBASTIÀ ALZAMORA

En el número 470 de «Serra
d'Or» apareixia un article que
semblava fet aviat i de pressa
per Sebastià Alzamora, titulat
«Benvolgut crític estranger»,
molt mancat de rigor i amb
una visió excessivament sub
jectiva. L'esmentat escrit, al
meu veure, passa revista a la
Prosa que es fa a Mallorca,
més concretament a la narra
tiva, des d'unes perspectives
pue no estalvien feina al cu
riós, que, com és natural, haura d'ampliar la seva informació
Per altres camins.
Un bon crític, i, més que crí
tic, un bon publicista, del tema
que sigui, no pot caure en
determinats oblits. Particular
ment, humanament, li poden
caure malament alguns autors,
Però no els pot negligir, en un
treball seriós, si no coneix
Profundament el gruix de la
seva obra. Aquests oblits són
nombrosos, però per a no
cansar el lector ens podem
referir només a alguns dels
més constatables. És el cas de
esca Ensenyat, que aportà a
a literatura dels setanta un
nou estil de narrativa, amb
mcidència en els problemes
s°cials del moment, i que li ha
J'l 9ut premis i bones crítiques.
orenç Capellà és un altre
autor amb una obra sòlida i
c°nsiderable. No és menys
^Lp^ut, amb moltes ob res
ublicades i un autèntic rècord
el que fa a guardons i premis,
'quel
López-Crespí.
Uns
res dos autors «oblidats»
g6r Alzamora, Antoni Serra
au?a i Miquel Ferrà i Mar

torell, només pel que fa a la
seva bibliografia narrativa,
passen de la trentena de títols
cada un. No basta això per a
formar part d'un article del
senyor Alzamora? Hem de
creure que ha llegit aquesta
seixantena de llibres? I, anant
als joves, potser l'oblit més
injust sigui el d'Albert Herranz,
capaç d'assumir el gènere amb
una exigència estilística de pri
mer ordre.— Marina F. Hamelynck {Palma, Mallorca).

LOCALS

MONOGRAFIES
MARESME

DEL

Continua l'allau de llibres
d'història local la bibliografia
dels quals no sabem si hi ha
algú que inventariï. Molts sur
ten sota el patrocini d'una
institució o de l'ajuntament i
per això tenen una mínima
difusió. Un d'ells és «Recull de
mots i expressions marineres
tossenques», editat per l'ajun
tament de Tossa i l'autor del
qual és el mateix alcalde, Telm
Zaragoza i Raig. Es tracta d'un
nodrit diccionari que completa
llibres recents sobre llenguat
ge mariner, com el de J.L. Sa
vall sobre els pescadors de
Cambrils o el diccionari, ja
antic, de l'escriptor Ferran
Canyameres. Un miler de mots
són la riquesa d'aquesta obra,
que caldrà que tinguin en
compte els estudiosos del mar
i de la dialectologia. Un altre
llibre, també del Maresme,
editat pel Club d'Opinió Jau
me Llavina de Mataró, «La
guerra de Cuba (1895-1898)»
de Manuel Cusachs i Corredor,
és fruit d'una recerca deta
llada, sobretot de premsa i
també de documentació inèdi
ta, i situa molt bé l'angoixa de
l'època i la sagnia de soldats
catalans a Cuba.— Pere Clarós i Puig (Malgrat de Mar,
Maresme).

JAUME
CARRÉ

LORÉS

I

L'ABAT

ES-

He llegit, a l'«Avui» del dia 20
de febrer, un article de Jaume
Lorés sobre la recent biografia
de l'abat Escarré, signada per
Jordi Vila-Abadal, que m'ha
deixat ple d'estupor. Lorés,
que no és historiador profes
sional ni, pel que sembla, ha
tingut cap relació gaire intensa
amb Montserrat, desqualifica

en bloc la visió que va donar
de l'abat Escarré el professor
Albert Balcells, basada en una
reflexió profunda i en una
documentació segura, i alhora
assegura que el llibre de VilaAbadal és una obra definitiva i
que deixa resolts tots els
problemes, llevat d'algunes
qüestions que encara no és
oportú de desvelar. M'imagino
que entre aquestes qüestions
hi ha la demostració del fet
que l'abat Escarré passà la
guerra civil a Roma al costat de
De Gasperi (tothom mínima
ment informat sap que l'abat
Escarré visqué durant la guerra a
l'Espanya nacional i que el pro
tector de De Gasperi fou el car
denal Anselm M. Albareda, no
durant la guerra civil, sinó
durant la Segona Guerra Mun
dial!). Els testimonis han d'és
ser sempre escoltats amb
respecte i amb interès, però
els historiadors de debò saben
prou que els seus testimo
niatges són sempre suspectes,
per una raó o per una altra, i
que cal contrastar-los amb
altres testimoniatges i sobre
tot amb documentació fefa
ent, que en el cas de l'abat
Escarré és afortunadament
molt abundosa, bé que no
sempre prou coneguda ni ben
utilitzada pels qui prefereixen
continuar mantenint mites o
justificant actituds personals.—
Francesc Sòria i Estrany
(Barcelona).

Libros per poder publicar un
llibre va deixar de ser obligatò
ria i va passar a ser optativa».
Santa ingenuïtat! Qualsevol
editor d'aquell temps sap que
des de Madrid, per rentar la ca
ra al règim, es va convertir la
censura obligatòria en una su
posada «consulta voluntària»,
sense la qual era en realitat
impossible de tirar endavant.
Més encara, quan el censor de
torn donava el seu veredicte
respecte a aquesta «consulta
voluntària», els papers oficials
deien que «se desaconseja la
publicación» de tal o tal altra
paraula, o de tal o tal altre pa
ràgraf, o fins i tot de tota una
obra sencera, però pobre d'a
quell editor que no fes cas dels
consells madrilenys. Pregun
teu-ho, si no, a l'Editorial Este
la.— Francesc Riera i Agustí
(Barcelona).

ESTABLIMENTS

PERE COROMINES I LA CEN
SURA FRANQUISTA

En llegir l'interessant treball
de Xavier Renedo sobre Joan
Coromines, editor de textos
Casa fundada el 1886
catalans i occitans, aparegut al
volum L'obra de Joan Coro
mines, promogut per la Fun
Especialitats en
dació Caixa de Sabadell, m'he
adonat que la cerimònia de la
confusió organitzada pel règim
franquista ja comença a donar
fruits fins i tot entre persones
que haurien d'estar ben in
formades. En efecte, Xavier
Renedo comenta, amb raó, |
que les obres completes de
Pere Coromines, editades per
Major de Sarrià, 57
iniciativa del seu fill a l'Edi
torial Selecta, foren mutilades j Telfs. 203 00 04- 203 07 14
Plaça de Sarrià, 12-13
en alguns indrets pel llapis de
la censura, i assegura que Tel. 203 04 73 - Fax 280 65 56
08017 Barcelona
«això és força sorprenent, |
perquè l'any 1966 la consulta a i
la Sección de Inspección de |

PASTISSERIA
CONFITERIA
BOMBONERIA
GELATERIA

TAULER D'AVISOS

VI PREMI CARLEMANY DE NO
VEL·LA
Poden aspirar-hi les novel·les origi
nals i inèdites escrites en català, que
no hagin estat premiades en altres
concursos, d'una extensió mínima de
200 fulls mecanografiats a doble
espai —30 línies de 70 espais—,
escrits en una sola cara i adequa
dament enquadernats, presentats en
cinc còpies i amb el nom i l'adreça de
l'autor. Els autors es comprometen a
no retirar les novel·les abans de fer-se
públic el veredicte del jurat. La
presentació d'una obra comporta,
així mateix, que l'autor no en té
compromesos els drets d'edició i que
no ha estat presentada a cap altre
certamen pendent d'adjudicació. Els
autors que vulguin presentar-s'hi
amb pseudònim han de dipositar a la
Fundació Enciclopèdia Catalana una
plica amb la seva identificació, dins
un sobre tancat, amb la indicació
«Premi Carlemany de Novel·la, conté
plica». La Fundació Enciclopèdia Ca
talana tindrà custòdia de les pliques
fins al lliurament del premi, acte en el
qual serà oberta públicament la
corresponent a l'obra guanyadora,
com també la dels finalistes que ho
autoritzin. Si l'autor desitja que l'obra
sigui feta pública amb pseudònim
caldrà que ho indiqui expressament.
La dotació d'aquesta convocatòria
serà de 4.000.000 de ptes., aporta
des pel Govern d'Andorra, la
Fundació Enciclopèdia Catalana i les
editorials Columna i Proa. Aquesta
quantitat és a compte dels drets
d'autor. L'adjudicació del premi serà
duta a terme per un jurat format per
Elidà Amigó, Alex Broch, Joan Car
reras, Joan Ramon Marina i Joan
Triadú. Edicions Proa i Columna
Edicions, SA, en forma de coeditors
faran l'edició de l'obra guardo
nada, després de la signatura prè
via del contracte corresponent amb
l'autor, segons la llei vigent. Així
mateix, tindran una opció prefe
rent, durant el termini d'un mes a
comptar des de la data de
proclamació del premi, per a
decidir la publicació de la resta de
les obres presentades. Les obres
aspirants han d'ésser presentades a
la Fundació Enciclopèdia Catalana,
Diputa-ció, 250, pral., 08007-Barcelona, amb la indicació que l'obra
concorre al premi Carlemany,
abans del 15 de juny de 1999.
L'adjudicació del premi tindrà lloc
durant el mes de setembre de
1999. Un mes després de la procla
mació del premi, i fins al cap de tres
mesos, les obres no premiades
podran ésser retirades a la Funda
ció Enciclopèdia Catalana.

I PREMI DE NARRATIVA EL LECTOR IV CONCURS DE NARRACIONS
DE LÍODISSEA
BREUS PORT D'AIGUADOLÇ
Amb el tema «El mar», i dotat amb
Convocat i dotat per L'Odissea
Llibres i Música, La Caixa i Fundació 50.000 ptes. per a la narració gua
Enciclopèdia Catalana, hi poden nyadora i dos accèssits de 25.000, els
aspirar obres de narrativa originals i originals, d'una extensió d'entre 4 i
inèdites, no premiades en altres con 10 fulls, han d'ésser presentats per
cursos, d'una extensió entre 150 i triplicat, amb pseudònim i plica i la
250 fulls (de 30 línies de 70 espais), declaració que l'obra és inèdita, no
presentades en cinc còpies i amb el ha estat premiada ni participa simul
nom i l'adreça de l'autor, o amb tàniament en cap més concurs, abans
pseudònim i plica, a la llibreria L'O del 23 de maig a les 2 del migdia, a
dissea, carrer Font, 26, 08720-Vila- la Torre de Capitania del port
franca del Penedès, abans del 30 de d'Aiguadolç, 08870-Sitges. L'acte de
juny. Els autors es comprometen a no lliurament de premis tindrà lloc al
retirar les obres abans de fer-se port d'Aiguadolç el 16 de juliol. Si es
públic el veredicte, i no n'han de tenir publiquen les obres que el jurat
compromesos els drets ni les han considera que tenen el nivell ade
d'haver presentat en altres concursos quat, els autors, pel fet de participar
pendents d'adjudicació. El premi és al concurs, accepten de no rebre'n
dotat amb 1.500.000 ptes., de les cap compensació econòmica.
quals 500.000 són a compte dels
drets d'autor. La dotació d'una
tercera part consisteix en la suma de X CONCURS DEL LLIBRE JUVENIL
100 aportacions personals, de 5.000 GRAN ANGULAR - XVI CONCURS
ptes., de 100 lectors vinculats a la DEL LLIBRE INFANTIL EL VAIXELL
llibreria, i que constitueixen el Con DE VAPOR
sell de Cent Lectors, que nomenen
Per al guardó del llibre juvenil,
un comitè de lectura, que llegirà les s'estableix un primer premi dotat
obres presentades i triarà les cinc amb 1.300.000 ptes. L'adjudicació
que passaran al jurat, format per un del primer premi comporta l'edició
representant de la llibreria, un re —a càrrec de l'Editorial Cruïlla— de
presentant del Consell de Cent l'obra guardonada. De l'import del
Lectors, dues personalitats prestigio premi, 1.000.000 anirà a compte dels
ses triades pel Consell i un represen drets d'autor que s'estipulin en el
tant d'Edicions Proa. El veredicte es contracte d'edició, i 300.000 ptes. es
donarà a conèixer en un acte públic a donaran en concepte de premi.
la llibreria L'Odissea. Edicions Proa S'estableix un premi per a l'obra
tindrà una opció preferent durant un finalista, dotat amb 400.000 ptes.
termini màxim de dos mesos per a L'Editorial Cruïlla podrà discrecionaldecidir la publicació de l'obra gua ment contractar l'edició de l'obra
nyadora, o de les seleccionades, finalista, la dotació de la qual no anirà
després de la signatura prèvia del a compte dels drets d'autor que
contracte amb l'autor.
s'estipulin en el contracte d'edició.
L'extensió de les obres ha d'ésser
d'un mínim de 100 folis i un màxim
III PREMI LITERARI NOSTROMO
de 200, escrits a doble espai i per
El tema de la narració ha de ser una sola cara. Els originals han
fictici i ha de tenir una forta relació d'ésser totalment inèdits i redactats
amb la navegació marítima. Els ori en llengua catalana. Cal trametre'n
ginals han de ser inèdits i amb una cinc còpies a la Fundació Santa
extensió mínima de 75 fulls, mecano Maria, Balmes, 245, 4t. 2a. 08006grafiats a dos espais i per una sola Barcelona. Cada concursant pot
cara, enquadernats de manera acura enviar els originals que vulgui. No
da, i llegibles. Cal enviar-los per tri s'admeten a concurs, però, originals
plicat al Cafè, Restaurant, Llibreria d'autors premiats en la convocatòria
Nostromo, carrer de Ripoll, 16, 08002- immediatament anterior. Tampoc no
Barcelona, acompanyats d'una plica, es pot presentar al concurs el per
en sobre tancat, on han de constar el sonal de la Fundació Santa Maria i
lema o títol de l'obra, les dades per d'Editorial Cruïlla o del grup SM.
sonals, el telèfon i l'adreça de l'autor, S'entén que les obres no han estat
abans del 30 d'agost de 1999. El presentades simultàniament en cap
premi consistirà en una dotació més concurs. El termini d'admissió
econòmica de 500.000 ptes., i la pu d'originals es clourà el dia 15 de
blicació de l'obra a càrrec de l'Edi setembre de 1999. El tema de les
torial Joventut. El jurat, la composició obres és totalment lliure, però el gè
del qual s'anunciarà oportunament, nere literari ha d'ésser el de novel·la.
donarà a conèixer el seu veredicte Els originals han d'ésser tramesos
durant la tardor de 1999.
amb pseudònim i una plica tancada

on constin el nom i l'adreça de l'autor.
El jurat no obrirà les pliques corres
ponents als originals guardonats fins
després de l'adjudicació dels premis.
El jurat serà designat per la Fundació
Santa Maria i constituït per persones
enteses en els camps de la literatura,
la pedagogia, l'educació, i una repre
sentació de l'entitat patrocinadora.
Amb les mateixes bases es convoca
el XVI Concurs del llibre infantil El
vaixell de vapor; l'extensió mínima
de les novel·les és de 50 fulls i la
màxima de 150.

PREMI LAUREDIA
Es concedirà al millor recull d'entre
10 i 12 contes o narracions adreçats a
un públic de nois i noies d'edats
compreses entre els set i els dotze
anys. Cada conte ha de tenir una
extensió mínima de 8 fulls i el recull,
doncs, ha de tenir entre 80 i 120 fulls.
Cal trametre els originals per triplicat,
anònims i amb plica, abans del 31
d'agost, al Cercle de les Arts i de les
Lletres, Apartat de correus, 1157,
Principat d'Andorra, amb la indicació
«Premi Laurèdia - Banca Reig»L'import del premi és de 700.000
ptes. Es preveu que l'obra premiada
sigui publicada; en aquest cas, l'autor
en cedeix els drets de la primera
edició a la Banca Reig. L'acte d'ad
judicació del premi tindrà lloc dins la
Nit literària andorrana, la primera
quinzena de novembre.

I PREMI DE LITERATURA INFANTIL
CAIXA D'ONTINYENT
Adreçat a premiar una obra de
tema lliure i de qualsevol gènere
literari, d'una extensió màxima de 50
fulls, per a xiquets de 8 a 13 anys, i
dotat amb 500.000 ptes., els as
pirants han de trametre les obres per
triplicat, signats amb totes les dades
o amb pseudònim i plica, abans del
31 de maig, a la Caixa d'Estalvis
d'Ontinyent, Obra Social, plaça de
Sant Domingo, 24, 46870-Óntinyent
(Vall d'Albaida), o a qualsevol oficina
de la caixa. L'obra premiada sera
publicada en exclusiva per l'Obra
Social de la caixa; l'import del prem1
comprèn els drets d'explotació per
un termini de 5 anys i respecte dels
primers 10.000 exemplars. La decisió
del jurat s'anunciarà oportunament.

X PREMI JOAN MARAGALL
Convocat per la Fundació J°arl
Maragall per a una obra d'assaig 0
d'investigació sobre Cristianisme
Cultura, entenent tots dos termes i 3
seva relació en el sentit més amp1,
les obres que hi aspirin han de seí

originals, inèdites, en llengua catala
na i no premiades en altres concur
sos, presentades per quintuplicat, a
doble espai i relligades. Al primer full
ha de constar clarament el nom de
l'autor o el pseudònim amb què con
cursi (en aquest cas, amb plica closa).
Els treballs, que han de tenir un
mínim de 125 pàgines i un màxim de
300 (2.100 espais per pàgina), s'han
de lliurar a les oficines de la Fundació
Joan Maragall (carrer de València,
244, 2n., 08007-Barcelona), fins al 28
d'octubre de 1999 a les 7 del vespre.
El jurat estarà compost per Josep M.
Tubau, Norbert Bilbeny, David Jou,
Albert Sàez i Josep M. Via Taltavull.
La dotació del premi és d'1.000.000
de ptes. El jurat emetrà el veredicte
durant la celebració de la Festa
Literària de la Nit de Santa Llúcia. La
Fundació tindrà una opció preferent
durant un termini màxim de dos me
sos per a gestionar l'edició de l'obra
guanyadora. La Fundació es reserva
igualment el mateix termini d'opció
preferent en relació amb la resta d'o
bres presentades. L'import del premi
es en concepte de drets d'autor de la
primera edició catalana. L'eventual
publicació en altres llengües no po
drà fer-se fins passats nou mesos de
la publicació en català.

PREMI ILURO DE MONOGRAFIA
HISTÒRICA
La Caixa Laietana l'ofereix a la millor
monografia d'investigació històrica
sobre Mataró o el Maresme, de
caràcter general o sobre un determi
nat període o tema (art, arqueologia,
economia, folklore, etc.). Hi poden
aspirar igualment estudis sobre
memòries, diaris, fons documentals, i
també biografies i autobiografies
gue constitueixin una aportació al
coneixement del passat de la ciutat i
a comarca. L'import del premi és
d 1.250.000 ptes. i no pot ésser
fraccionat. Els treballs que hi aspirin
han d'ésser inèdits i cal presentar-los
escrits a doble espai, en una cara i
Per triplicat, anònimament, amb títol
1 plica. Hom hi pot adjuntar il·lus
tracions o bé indicar on poden ésser
trobades. Cal trametre els treballs a
a Biblioteca Popular de la Caixa
Laietana, Premi lluro 1999 de Mono
grafia Històrica, carrer de Santa
®resa, 63, 08302-Mataró (Maresme).
termini d'admissió acabarà el 15
e setembre de 1999, a les vuit del
vespre. El veredicte del jurat, la comPosició del qual no ha estat anunc|ada, serà proclamat abans del 31
octubre d'enguany. El jurat es re
serva el dret de no adjudicar el
Premi si considera que cap de les
res concursants no presenta
^r°u mèrits. Els originals guardoa s quedaran de l'exclusiva proletat de la Caixa Laietana, la qual
s reserva el dret de publicar-ne
a edició de mil exemplars com a
mínim.

III PREMI DE RECERCA
Adreçat a establir un balanç cultural
de la Lleida del segle XX o la definició
d'un model cultural per a la Lleida del
segle XXI, els originals aspirants s'han
d'estructurar com a mínim en tres
apartats: plantejament, desenvolupa
ment i conclusions. El concurs és res
tringit a estudiants o titulats univer
sitaris (que hagin acabat els estudis
dins un màxim de 5 anys abans de la
convocatòria) en qualsevol escola o fa
cultat de les comarques de Lleida o
nascuts a les comarques nord-occidentals del Principat que estudiïn en
altres llocs; si el treball és col·lectiu, el
primer signant ha d'entrar dins
aquests supòsits. L'extensió del tre
ball, que es pot presentar en suport
informàtic, ha de ser d'entre 100 i
300 fulls, inclosos gràfics, il·lustra
cions i apèndixs. Cal presentar els
treballs, anònims, amb títol i plica, en
cinc còpies, abans del 5 de novem
bre de 1999 a la 1 del migdia, a nom
de Res non verba, Cardenal Cisneros,
28, 25003-Lleida. La dotació del
premi és d'1.500.000 ptes. Res non
verba editarà un llibre amb el treball
premiat i, si ho considera oportú,
amb algun dels seleccionats. Els
drets d'autor de la publicació del
llibre, els negociarà directament
l'autor amb l'editorial que el publi
qui. L'autor es compromet a fer una
presentació pública del llibre editat.

PREMI DE RECERCA DOCTOR
JOAN MERCADER
Convocat pel Departament de Cul
tura de l'Ajuntament d'Igualada, i
dotat amb 700.000 ptes., s'oferirà a
un estudi sobre la història, l'economia, la demografia o qualsevol as
pecte de les ciències socials que
tingui per objecte la ciutat d'Igualada
o la comarca de l'Anoia. Els treballs,
en forma de llibre, amb lema i plica,
d'una extensió d'entre 300 i 500 fulls,
inclosos gràfics, notes i bibliografia,
s'han de presentar en condicions per
a l'edició, i acompanyats de disquet
informàtic, abans de 1'1 de setembre
de l'any 2000, al Departament de
Cultura de l'Ajuntament d'Igualada,
carrer de Santa Maria, 10, baixos,
08700-lgualada (Anoia). La resolució
del jurat serà donada a conèixer dins
l'acte de lliurament dels premis Ciutat
d'Igualada el novembre de 2000.
L'estudi guanyador serà publicat l'any
següent al de l'adjudicació. Excepcio
nalment el jurat podrà proposar la
concessió d'un màxim de dos accèssits,
dotats cadascun amb 300.000 ptes.

PREMI D'INVESTIGACIÓ JAUME
CARESMAR
Convocat pel Departament de
Cultura de l'Ajuntament d'Igualada i
el Centre d'Estudis Comarcals d'I
gualada, i dotat amb 300.000 ptes.,
s'oferirà a un estudi sobre llengua,

literatura, història, geografia, art, dació Jaume Bofill, Provença, 324,
economia o ciències naturals, o qual 1 r., 08037-Barcelona, tel. 934 588
sevol disciplina relacionada amb 700, fax 934 588 708, o a la Fundació
l'àmbit geogràfic, social o cultural Serveis de Cultura Popular, Provença,
d'Igualada o la comarca de l'Anoia. 324, 3r., 08037-Barcelona, tel. 934
Els treballs, de menys de 50 fulls, 583 004, fax 934 588 710.
complementats si convé amb gràfics
o fotografies i acompanyats de
disquet informàtic, s'han de lliurar IV PREMI PERIODÍSTIC GARBINAper triplicat, fins al 15 de setembre DA
de l'any 2000, al Departament de
Hi poden participar tots els articles,
Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, informacions i reportatges, publicats
carrer de Santa Maria, 10, baixos, en qualsevol llengua i qualsevol mitjà
08700-lgualada (Anoia). La resolució entre el 16 de maig de 1998 i el 15
del jurat serà donada a conèixer dins de maig de 1999 (dotació del premi,
l'acte de lliurament dels premis 100.000 i 50.000 ptes.), i les fotogra
Ciutat d'Igualada el novembre de fies, publicades o inèdites (dotació
2000. El treball guanyador i els se del premi, 50.000 ptes.), sempre que
leccionats seran editats dins el desè totes aquestes informacions es refe
volum de la «Miscellanea Aqualaten- reixin a les Garrigues. El termini
sia», que es presentarà el 2001. d'admissió acabarà el 31 de maig de
Excepcionalment el jurat podrà pro 1999 a la seu del Grup Cultural i
posar la concessió d'un màxim de Recreatiu Tots Junts, Raval, sn,
dos accèssits, dotats cadascun amb 25160-Granyena de les Garrigues,
100.000 ptes.
tel. 973 136 185 i 973 136 449, fax
973 136 185, on els interessats po
den demanar les bases completes.
PREMIS DE LA FUNDACIÓ CAIXA
DE SABADELL
Dotats amb un màxim de cinc CONCURS MUSICAL INTERNACIO
milions de pessetes per a premiar NAL REINA ELISABETH DE BÈL
treballs de caràcter sociocultural GICA
dedicats preferentment a les zones
Dedicat en aquesta edició al cant,
d'influència de la Caixa, hi poden tindrà lloc a Brussel·les, i cal enllestirconcursar estudis d'investigació so ne la inscripció abans del 15 de
cial, econòmica i cultural i programes gener de 2000. Els interessats en
d'actuació sociocultural. Els estudis poden demanar les bases al consolat
han de tenir per objecte temes de general de Bèlgica, telèfon 934 677
caràcter social, econòmic o cultural 080, senyora T. Ramos, de dilluns a
(termini d'admissió, fins al 31 de divendres de 9 a 1 i de 2 a 4.
maig), i els programes han de ser
d'actuació pràctica damunt un medi
social concret, per a millorar-ne la VEREDICTE DELS JOCS FLORALS
situació (termini d'admissió, fins al 31 DE CALELLA
de maig). També es poden sol·licitar
El jurat format per Jordina Nadal,
beques d'interessos per a subven Anton Sala-Cornadó i Maria-Rosa
cionar crèdits d'estudis contractats Ramoneda i Soler ha atorgat la Flor
amb la Caixa de Sabadell (termini de Natural a «Neix en mi» de Iolanda
sol·licitud, fins al 30 de juliol i fins al Colomé, l'Englantina a «Sirena, nim
30 de setembre). Els aspirants han de fa, goja..., costa meva» d'Anna-Maria
presentar la documentació i la Ticoulat i Coll, la Viola a «L'amfiteatre
sol·licitud de participació a l'Obra del sol i del llamp» de Joan Cons
Cultural de la Caixa de Sabadell, tants i Aubert, el premi Maria Car
carrer d'En Font, 25, 08201-Sabadell, dona a «Els ocells» de Maria-Rosa
telèfon 901 222 233, on poden Oliva i Vives, el premi Francesc Cas
demanar les bases completes del tells a «Clam de solidaritat» de Josep
concurs, el veredicte del qual es Lladó i Pascual, el premi juvenil La
publicarà abans del 30 de setembre Llopa a «Perquè t'estimo» d'Hèctor
de 1999 (les beques, el 29 d'octubre). Tirado i Cuní, el premi Francesc Grau
a «Rondó» d'Helena Porteros i Liroz i
el premi Maria Tersa Saula a «MareBEQUES I AJUTS DEL FUS
Lluna» de Meritxell Costa i Romea.
El Grup de Fundacions Jaume
Bofill, Institut Pacis i Serveis de Cul
tura Popular convoca ajuts per a la ALTRES CONVOCATÒRIES PUBLI
realització de tesis doctorals (termini CADES A «SERRA DOR» EL TER
d'admissió de les sol·licituds, fins al MINI DE LES QUALS ACABA
31 d'octubre de 1999 i el 31 de maig ENTRE EL 15 DE MAIG I EL 15 DE
de 2000), dues beques de recerca JUNY
sobre la joventut (dotació, 600.000
Premi Gumersind Bisbal i Gustems
ptes.; termini, fins al 15 de febrer de dels Premis de la Fundació Salvador
2000) i 22 beques per a tesis doc Vives i Casajuana (vegeu «S. d'O.»,
torals (termini d'admissió, fins al 18 gener 1999).
de maig de 1999). Els interessats en
XV premi literari mossèn Narcís
poden demanar les bases completes Saguer (febrer 1999).
i els formularis de sol·licitud a la Fun

PELS CAMINS DE LA TERRA

De la transparència com a virtut
perTeodor

Suau

aig parlar no fa gaire amb un tòria de l’enemic. Podem equivocarcapellà amic meu, molt més nos. És un dret. Sols hi ha pecat, però,
jove que jo. Em deia: «Quan quan lliurement i lúcida volem fer el
vaig entrar al Seminari em digueres:
mal.
si
vols ser un bon prevere, procura sem
L’evangeli és molt explícit en aquest
pre ser transparent. He intentat dur- punt.
ho a la pràctica. I no m’ha anat bé.»
Jesús de Natzaret, Déu-amb-nosalEm féu pensar prou. I resar més.
tres, se’n va anar d’aquest món sense
Per a mi, transparència és una ac haver-se sabut explicar per què l’amor
titud que resumeix en un sol mot no engendra sempre amor, sinó tan
l’esperit de les benaurances.
sovint violència, odi. Getsemaní. Je
Significa tenir el coratge de veure sús, deprimit, esglaiat, caigut a la terra
les coses tal com són, en la mesura del del desconhort experimenta aquesta
possible. Dir-les com un les veu, mateixa sensació de fracàs, de desen
després d’haver-les passat pel forn de cís, de què em parlava el meu amic.
la contemplació. No calcular el preu
Ho resol. D’una manera genial,
de fer-ho. I tenir com a absolut de la corprenedora.
vida el do d’un mateix per amor. Tot
He de confessar que, per a mi,
un programa difícil que passa cons aquesta és una de les raons més fortes
tantment per l’experiència dolorosa per a ser cristià.
del propi pecat.
No s’enganya: hi ha un calze per
Té unes conseqüències. No és gaire beure. Inexplicable, injustificat, que
benvista. Suposa una crítica constant no hauria de ser. Però que hi és cada
de les situacions de poder, mai ben re dia. Mentre els deixebles dormen!
buda.
Donar és empobrir-se, en primera
Fa que hom opti per aquelles coses instància.
que no són les més reconegudes pel
Oblidar-se d’un mateix és prescin
col·lectiu a què pertany, sensible a les dir de les estratègies d’autoprotecció.
modes, als resultats palpables, al
Sovint conservem la secreta espe
principi suprem de no molestar ni rança que la resurrecció suprimirà la
deixondir.
creu. Que la torni bella, que susciti el
Obliga a anar més enllà dels criteris reconeixement dels bons i la vergonya
habituals que organitzen les relacions dels dolents. No és així. De cap ma
socials: que ningú no es fiqui amb mi; nera no és així.
que tothom estigui content, sobretot
L’alternativa no és entre la creu i la
l’autoritat; que no es toqui el llistó de resurrecció. Tampoc entre l’amor i el
la mediocritat.
dolor. Sinó entre l’amor i el guardar-se
La transparència, en aquest sentit, zelosament. Entre el do i el retenir i
és una forma de despullament. I, per retenir-se. Entre el ser i el tenir.
tant, posa la persona en les millors
Ressuscitar és dir ABBA al llit hor
condicions per a ser ferida. Es vulne rible de la creu. És cantar a la fornal.
rabilitat.
No abans ni després: mentrestant.
Mai no s’acceptarà explícitament
Per això el premi de la transparència
que hom ataca algú perquè viu l’es és la benaurança: consciència trenca
perit de les benaurances. Això resulta dissa però cada vegada més inevitable
groller. Aleshores caldrà cercar qual que el Senyor està amb mi. I que, si Ell
sevol altre motiu que justifiqui el hi ha passat, jo també hi podré passar.
rebuig. I, atesa la nostra insuportable
Amb Ell, per Ell, en Ell.
fragilitat, sempre hi haurà raons per a
Sols després de celebrar l’eucaristia
condemnar. Mai no som innocents del la transparència troba la seva dife
tot: diu el prefaci que Jesús és «l’únic renciació amb la pusil·lanimitat, la co
just». Però el gran error de la persona vardia, la ingenuïtat, la peresa davant
transparent seria arribar a creure’s que del conflicte. O el masoquisme i la
el mal es troba en ell i no en la visió fuita de la realitat.
interessada de l’altre. Vet aquí la vic
Sols aleshores, unint el do de la prò

V

pia vida al del Senyor que vessa la seva
copa, cobra sentit: provoca l’expe
riència de la resurrecció.
Jesús es confronta violentament
amb el seu Déu. I aquest li respon
amb el silenci. La gràcia és resistència
al cansament. Capacitat de mantenirse en el tall quan no hi ha cap raó per
a fer-ho. Sols la fidelitat a un amor
més gran que la mort: l’amor al Déu
Crucificat cercat, descobert i tendrament acollit en el germà que no ens
estima.
No hi ha altra paga a l’amor que la
sort immensa de poder continuar es
timant.
Aleshores, l’amor fa el miracle:
algú, de tant en tant, ens dóna també
a nosaltres espurnes del seu do. I
s’encén la foguera de l’amistat cris
tiana. I, plegats, units en la pregària i
en l’esforç de la transparència, ens fem
més forts en la nostra voluntat de do
nar la vida. Tastem ja un poquet de la
vida de la Trinitat Santa. Ressuscitem.
Perquè resurrecció és gratuïtat.
Els evangelistes no defugiren la
qüestió. Cercaren respondre la pre
gunta punyent dels seus germans
cristians: per què estimar és sofrir.
Es confrontaren, des de la tradició
de l’antic testament, amb la idea que
el dolor és sempre imputable a la per
sona, al pecat, a l’error. Signe del
rebuig de Déu.
I arribaren a una conclusió: el pa
timent que neix de la transparència és
el criteri més preuat d’haver encertat
el camí, la veritat i la vida. No n’hi ha
altre de més segur.
Per això es va escriure el capítol
tretze de l’evangeli de Marc: perquè
tinguéssim clar que Déu no es com
promet a llevar els màrtirs de les co
munitats. Ni tan sols els provocats per
altres membres de la mateixa Església,
escàndol insuportable per a la cons
ciència creient. Però possible. No. Déu
es compromet a fer que la mort del
militant esdevingui martiri: signe
eloqüent des del seu silenci aspre que
l’amor és més fort que la mort. Que
sols l’Amor és la resposta. La paga. El
premi. La sort.<
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Conèixer i estimar. Conegut i estimat
per

Miquel Estradé

l drama del poble d’Israel, per aquest sentit, és fruit de la nova
sonalment i col·lectivament, al aliança.8 Jeremies parla de voluntat de
llarg del temps mogut de la seva conèixer Déu: «Els obriré el cor per
història, fou la manca de correspon
què
 em coneguin; sabran que jo sóc el
dència entre el fet que Déu coneixia el Senyor» (jfr 24,7; cf. 31,34).
poble i que el poble no conegué el seu
Unes aplicacions semblants pot
Déu.
tenir el verb conèixer en català, quan
«Escolta, cel! / Estigues atenta, s’usa per a significar tenir experiència
terra! / El Senyor parla: “He criat fills d’alguna cosa: A les Canàries no
i els he ennoblit, / però ells s’han coneixen el fred (Fabra). Conèixer la
revoltat contra mi. / Un bou coneix el fam. No conèixer la fatiga.
La gràcia de conèixer Déu és la que
seu propietari, / i un ase, l’estable del
seu amo, / però a mi, Israel no em més demana sant Pau per als seus
coneix, / el meu poble m’ignora”» (Is cristians:
1,2-3).
«El que jo demano en la pregària és
Déu coneix Abraham, Jeremies, que el vostre amor s’ompli més i més
Moisès pel seu nom.1 Déu també es fa encara, fins a vessar, de coneixement i
conèixer revelant el seu nom i fent de clarividència» (Fl 1,9).
«No ens cansem de pregar a favor
conèixer els seus manaments.2 Però el
poble no el coneix, o el coneix mala vostre demanant a Déu que arribeu al
ment.3 El poble no es deixa instruir en ple coneixement de la seva voluntat, a
el coneixement, en un coneixement tota mena de saviesa i a la intel·li
gència que ve de Déu» (Col 1,9).
que es tradueixi en la vida.4
La conclusió de la segona carta de
Ja es veu que no limitem el verb
conèixer a un context de saber, sinó Pere fa així: «Creixeu en la gràcia i en
que l’hem d’entendre en un context de el coneixement del nostre Senyor i
vida. Per a un semita, conèixer des salvador Jesucrist» (2Pe 3,18).
Una imatge corrent en aquest camp
borda el saber abstracte i expressa una
del
coneixement és la il·luminació:
relació existencial. Conèixer alguna
«Demano
al Déu de nostre Senyor
cosa és fer-ne l’experiència concreta.
Així es parla de conèixer el sofriment, Jesucrist, el Pare gloriós, [...] que
el pecat, la guerra i la pau, el bé i el il·lumini la mirada interior del vostre
mal.5 Conèixer algú és entrar en rela cor, perquè conegueu a quina espe
cions personals amb ell, en molts rança ens ha cridat...» (Ef 1,17-18. Cf.
sentits: relació familiar, relacions con 2Co 4,6).
Allò que s’oposa a aquesta il·lu
jugals.6 Es parla de conèixer el judici
de Déu, de conèixer Déu entrant en minació és la ceguesa: «La seva intel·li
gència és plena de tenebra i estan
l’aliança.7
Fixem-nos en el text següent: «Nin allunyats de la vida de Déu ja que
gú no serà dolent ni farà mal / en tota l’enduriment del seu cor els manté en
la muntanya santa, / perquè el país la ignorància» (E/4,18).9
Aquest coneixement no es refereix a
serà ple / del coneixement del Senyor,
l
’
accés
a la fe, que ja posseïen, sinó a
/ com l’aigua cobreix la conca del mar»
una penetració més íntima del misteri.
(A 11,9).
Per a entrar pel camí del conei
El coneixement, en agafar tots els
racons de la vida, porta a una con xement de Déu cal tenir consciència
ducta bona, i per a arribar aquí cal de ser coneguts per Déu, amb el
haver rebut del Senyor gràcia: «Fins mateix sentit ple del mot conèixer. Hi
avui Déu no us havia donat un ha tres textos capitals en sant Pau que
enteniment capaç de comprendre, ni es refereixen explícitament a aquest
nns ulls capaços de veure-hi, ni unes coneixement:
«En altre temps, vosaltres no conei
orelles bones per a sentir-hi» (Dt
29,3).
xíeu Déu i servíeu uns déus que, en
El coneixement de Jahvè, entès en realitat, no existien. Però ara heu
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conegut Déu; més ben dit, heu estat
coneguts per ell» (Ga 4,8-9). Segons
aquest text, la conversió té com a
origen haver estat coneguts, o recone
guts, com tradueix la BCI, per Déu.
«Els qui estimen Déu són coneguts
(o bé reconeguts) per ell» (ICo 8,3).
Aquí podríem parlar del coneixement
al servei de l’amor: cf. ICo 13,2.
«Ara hi veiem de manera fosca, com
en un mirall poc clar; després hi veu
rem cara a cara. Ara el meu conei
xement és limitat; després coneixeré
del tot, tal com Déu em coneix» (ICo
13,12).10
Tots aquests textos no es refereixen
a l’omnisciència divina: van molt més
enllà i volen expressar una gràcia. En
el grec comú, ésser conegut per algú
significa gaudir de la seva amistat,
estar en relació íntima amb ell.
Nombrosos textos de l’Antic Testa
ment ens indiquen que el coneixement
diví equival, si no exactament a una
elecció, almenys a una predilecció:
«Moisès va dir al Senyor: [...] M’has
dit: “Jo et conec pel teu nom” i encara
“Et concedeixo el meu favor”. El Se
nyor li respongué: “T’he concedit el
meu favor i et conec pel teu nom”» (Ex
33,12.17).
«El Senyor que t’ha creat, poble de
Jacob, / el qui t’ha format, Israel, et
diu: / “No tinguis por, que jo t’allibero.
/T’he cridat pel teu nom: ets meu”» (Is
43.1) .
«Un dirà: “Jo sóc del Senyor”, / un
altre posarà als seus el nom de Jacob, /
un altre escriurà a la seva mà: “Sóc del
Senyor”, / i dirà ben alt el nom d’Is
rael» (Is 44,5).
«Abans de néixer, el Senyor em va
cridar, / va pronunciar el meu nom /
quan era a les entranyes de la mare» (Is
49.1) .
«Abans de formar-te en les en
tranyes de la mare, / jo et coneixia» (Jr
1,5).
«No hi hagué mai més a Israel cap
profeta com Moisès, que conegués el
Senyor i el tractés cara a cara» (Dt
34,10).
«Conèixer és per als hebreus un
fenomen existencial, acte de tota la
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persona, i no només d’una facultat;
moviment de la voluntat i no només
de la intel·ligència.»11
Ser conegut per Déu voldrà dir ser
objecte de la seva atenció benvolent i
de la seva sol·licitud, ser objecte de la
seva cura amorosa. No és ben bé la no
ció d’elecció, però s’hi acosta.
La iniciativa parteix sempre de
Déu, tant en el coneixement com en
l’amor i la salvació o justificació:
«El món comptava amb la saviesa
de Déu, però malgrat aquella saviesa
no va arribar a reconèixer-lo; per això
Déu ha volgut salvar els creients per
aquest absurd que prediquem» (7 Co
1,21).
«Déu dóna la seva justícia [...], els fa
justos purament per gràcia [...] Déu ha
decidit, [...] ha mostrat» (Rm 3,21-26).
«No vull dir que ja hagi assolit tot
això o que ja sigui perfecte. Hi corro al
darrere per tal d’apoderar-me’n, ja
que també Jesucrist es va apoderar de
mi» {Fl 3,12).
«Germans estimats del Senyor,
sempre hem de donar gràcies a Déu
per vosaltres, ja que ell us ha escollit
[...] us ha cridat» (27è 2,13-14).
«Ell ens ha cridat amb una vocació
santa» {2Tm 1,9).
«Nosaltres, a qui ell ha cridat» {Rm
9,24).
«Déu no ha rebutjat pas el seu po
ble, que ell coneixia des de sempre»
{Rm 11,2).
Un text clàssic és el de Rm 8,28-30:
«coneguts, predestinats, cridats, justifi
cats, glorificats.»
Ho és també l’himne cristològic de
Rm 1,33-36.
Tot això es resumeix en el concepte
de ser estimats per Déu. L’amor de
Déu és el tema central de tota la
història de l’Antic Testament i és el
centre del missatge de Jesús. La seva
pedagogia no pretenia altra cosa sinó
fer-nos viure aquesta realitat: el Pare
us estima!
Ser conegut i ser estimat són anhels
del cor de l’home; com ho són co
nèixer i estimar. Es precisament en
aquest anhel on s’encarna l’amor amb
què Déu ens estima.
Ser conegut i ser estimat és ser re
conegut, ser valorat, ser algú per a
algú; i aquest és precisament el sentit
del verb grec agapao. Som en tant que
som reconeguts. Déu és-el-qui-és
perquè és-el-qui-es-coneix.
Tot això ho hem de veure en Jesús.
La seva consciència de Fill, sense po
sar-nos ara en discussions sobre la

consciència humana de Jesús, suposa
un ser conegut, estimat, reconegut.
Ningú no coneix el Pare sinó el
Fill,12 i aquest coneixement que el Pa
re té del Fill és un coneixement viscut,
que compromet a fons aquell qui
coneix.13
Conèixer té un sentit afectiu, d’amor, d’abnegació, com el del pastor
que dóna la vida per les ovelles (Jn
10,14-15).
Jesús se sap estimat pel Pare i
estima el Pare.14
Els miracles són signe de l’aprovació (=reconeixement, estimació) del
Pare.15
Jesús és amb el Pare.16 Aquest ser
amb té una gran força.
Tota la pregària anomenada
sacerdotal és plena del sentiment
d’intimitat, fruit del coneixement i de
l’amor entre Pare i Fill Jn 17).
Jesús viu tota la seva vida amb una
consciència profunda de ser conegut
(=estimat) pel Pare. En els moments
més difícils de la seva missió, s’adreça
a Déu amb el nom de Pare, Abba,
perquè sap que l’amor del pare és
incondicional i que la seva fidelitat no
el deixa mai.
L’himne de jubilació (Lc 10,21-22)
té un context que podríem anomenar
de fracàs: els savis i els entesos no han
acollit la seva predicació. Però el Pare
és present i s’interessa pel Fill.
La pregària a Getsemaní comença
amb el mot: Pare!17 El context és gai
rebé tràgic: els enemics l’envolten, els
deixebles dormen. Però l’amor del
Pare és present.
Clavat a la creu encara prega el Pare
pels seus enemics (Lc 23,34). Imita
així la conducta del Pare, que fa sortir
el sol sobre bons i dolents. En aquest
moment suprem renuncia al dret de la
venjança, perquè l’amor del Pare
l’omple. Continua essent l’home que
fa l’experiència íntima de la fidelitat
de Déu, en el qual reconeix un pare.18
Finalment, Jesús clama: «Pare, a les
vostres mans encomano el meu es
perit» (Lc 22,46). En aquest moment
Jesús no cessa de reconèixer en Déu
algú que es comporta com un pare en
relació amb ell. La seva pregària
expressa aquesta experiència. 194
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gn 18,17; Jr 1,5; Ex 33,13.17.
Ex 3,14; Dt 30,16; SI 147,19ss.
Ex 32,8; SI 95,10; Jr 8,7; Os 82,; Is 29,13ss; Jr7.
Os 6,6; Is 1,10ss; Jr 7,28; 22,16.
Is 53,3; Sv3,13; Jt 3,13; Is 59,8; Gn 2,9.17.
Gn 33,9; 4,1; Lc 1,34.
Ez 12,15; Jr 31,34.

8. Jr 31,31-34. Cf. Jr 24,4; Ez 34,25; 37,26-28.
9. En aquest text hi ha un mot grec significatiu,
pórosis, traduït aquí per enduriment, que vol dir
«callositat, call». El trobem també en Mc 3,5,
traduït també per enduriment, en Rm 11,25, amb
la mateixa traducció. La forma verbal és traduïda
per endurir. Mc 6,52; Rm 11,7. Per al sentit
d'aquest mot, vegeu Dupont, Gnosis, 44, nota 2.
10. Hi ha qui tradueix: «tal com he estat conegut»,
fixant-se en l'aorist del verb: epennósthene.
S'entén, en el moment de la conversió. Algun
autor tradueix encara: «perquè he estat
conegut», donant al kathós kai un valor causal (cf.
Dupont, 55, nota 1). La idea és correcta, encara
que no sigui necessari de traduir-ho així.
H.BuItmann, a Dupont, 80.
12. Mt 11,27; cf. Lc 5,22; Jn 10,15.
13. Dupont, 61.
14. Jn 3,35; 15,9; 17,24.26; 14,31.
15. Jn 3,2; cf. 5,26; 10,38; 11,42.
16. Jn 14,10; cf. 9,33.
17. Mt 26,36-46; Mc 14,32-43; Lc 22,39-46. La meva
versió preferida és la de Marc.
18. Louis Monloubou, La prière de Jésus. Cerf, 1976,
pàg. 71.
19. Ibídem.

Josep Cuní
LA VEU DELS MATINS
per

Zeneida Sardà

a complicació tecnològica creixent i aparentment imparable del món de la comunicació, la informació
convertida en producte de consum, la multiplicitat de les fonts informatives, la globalització del fet
informatiu, tot plegat forma un entreteixit d'una complexitat inextricable en la qual ens trobem
inevitablement immergits, al marge fins i tot de la pròpia voluntat. Des que ens despertem, l'impacte informatiu
ens condiciona, ens modela, conforma la realitat social del nostre dia a dia. El poder de la comunicació i el valor
de la informació són, d'entre la pluralitat de temes que sorgeixen a la reflexió, dels més enrevessats i fascinants.
I, al costat d'això, el paper del periodista, la seva funció, el seu posicionament ètic professional.
Josep Cuní dedica sis hores diàries a la comunicació en directe a COM Ràdio. La resta del dia, l'omple amb el
treball de direcció i d'elaboració del programa per a l'emissora (programa que només en tres temporades ha
situat entre els de més alta audiència a Catalunya, amb 317.000 oïdors de mitjana), amb la redacció d'artides
per a «La Vanguàrdia», setmanaris i revistes, i amb la docència periodística de postgrau. La seva professionalitat
ha estat reconeguda públicament amb diversos guardons, entre els quals quatre premis Ondas, el darrer el
novembre de 1998 en la seva qualitat de productor del programa «García Lorca. La resurrección», emès per
diverses emissores de Catalunya i d'arreu de l'estat.
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—La teva afecció per la ràdio es ma
nifesta de molt jove, en plena ado
lescència. Creus que això va lligat a
un determinat temperament, a una
manera dinàmica de ser o de fer?
Per què l'atracció per la ràdio?

—Jo crec que m’hi vaig trobar sense
adonar-me’n gaire. Vull dir que, d’al
guna manera, va ser l’entorn el que
m’hi va anar conduint de mica en
mica. De petit vaig ser escolà perquè
deien que tenia una veu molt clara. A
l’escola, a sis o set anys, em feien
recitar poemes i llegir textos en veu
alta... En el grup del casal parroquial,
si es feia una tómbola benèfica, me
n’encarregaven la megafonia... Fins
que va arribar un dia que algú em va
dir: «Tu t’has de dedicar a la ràdio!»
No hi ha dubte que la veu hi va tenir
un paper. Però, per altra banda, la
ràdio forma part de la banda sonora
de la meva vida. Els meus records
d’infantesa estan íntimament lligats a
la ràdio. Recordo tornar de l’escola i
sentir sempre la ràdio funcionant en
aquella hora que la meva mare fei
nejava per casa.
Després d'uns cursos de formació
a I escola de Ràdio Joventut entres a
treballar a Ràdio Terrassa, quan encara no has complert divuit anys.
D allà passes, al cap d'un temps, a
Ràdio Barcelona, on ja obtens uns
reconeixements professionals, no és
així?

—Efectivament. M’estic a Ràdio Ter
rassa fins el 1976. Aleshores passo a
Ràdio Barcelona, on treballo fins el
1984. Allà ja obtinc uns premis Ondas,
la responsabilitat d’una sèrie de pro
grames importants, d’aquests de llarga
durada... Toco totes les tecles... Sóc
una de les persones de la cadena SER
i, per tant, faig programes per a tot
Espanya... Fins que em vénen a buscar
perquè vagi a Catalunya Ràdio, la pri
mavera del 84. Volen que hi vagi com
a cap de programes i com a respon
sable del programa del matí. Accepto,
però amb la condició d’entrar primer
com a cap de programes durant tres o
quatre mesos, per tenir temps de
situar-me i de veu
re el replanteja
ment que calia fer.
El que volien era
canviar la línia pro
gramàtica que se
guia l’emissora des
del primer any
d’existència, i amb
la qual s’havia inau
gurat. Primer ho
faig amb Catalunya
Ràdio i després amb
Ràdio Associació de
Catalunya, que re
convertim progres
sivament a RAC
105. Em faig càrrec
del programa del
matí, de nou a dotze, i que aviat
s’amplia de vuit a dotze. Poc després
posem en funcionament Catalunya
Música.
—Uns anys més tard t'incorpores a la
televisió. Què suposa per a tu aquest
canvi de mitjà?

—Passar a la televisió implica, d’entrada, haver de renunciar a ser cap de
programes a la ràdio, encara que hi
continuo treballant. El mes de setem
bre de 1989, després d’haver-ho pror
rogat en dues ocasions, renuncio
doncs a fer de cap de programes per
passar a treballar per a la televisió. Es
la inauguració del Canal 33 i m’en
carreguen el primer programa de
debat. Assumeixo dur aquests progra
mes de debat, que es fan els dilluns a
la nit i que faig compatibles amb el
programa de ràdio diari dels matins.
Durant la primavera del 90 també
m’encarreguen una tanda d’entrevis
tes biogràfiques, per a un cicle d’entre
vistes que agafen un ampli ventall de
personatges i de professions. Faig el

programa de debat fins el desembre
del 90. Aleshores em plantegen que
assumeixi, i que me n’encarregui de la
posada en funcionament, el primer
informatiu del Canal 33, que comença
el gener del 91. «Les notícies amb
Josep Cuní» suposa la primera vegada,
en aquest país, que hi ha un format
televisiu de notícies amb entrevistes en
directe, tant amb connexions com a
l’estudi. Aquest programa passa a ser
diari. Tanmateix faig compatible la rà
dio del matí i l’informatiu de la tele
visió al vespre, de dilluns a divendres,
durant tot l’any. Després d’això m’a
turo. Vull dir que descanso de la tele
visió. La ràdio, no l’aturo mai. Torno a

la televisió l’any 94 amb un programa
de sobretaula, «La tarda és nostra»,
que també faig compatible amb la
ràdio.
—La feina a la televisió és doncs una
feina discontínua que superposes a
la feina radiofònica, que mai no has
deixat. Per què aquesta prioritat que
dónes a la ràdio? T'hi sents més
còmode? Quins avantatges creus
que té la ràdio, com a mitjà de co
municació, respecte de la televisió?

—D’entrada he de dir que a mi
m’interessa tot, del món de la comu
nicació, tot. Sóc una persona amb
moltes inquietuds: inquietuts profes
sionals, culturals, sociològiques... Res
pecte de la televisió com a mitjà, em
sembla molt interessant i professional
ment és molt enriquidor treballar-hi.
Però jo, personalment, tinc una relació
amb la televisió de temporades de
vinculació i temporades de descans o
d’allunyament. Crec que és el que ha
de ser, perquè entenc que la televisió,
amb tot el que té de positiu, té algunes

coses que generen un parany en els
professionals que no sempre són
capaços de superar bé. Un d’aquests
paranys és que és un mitjà que fa
perdre una mica el món de vista. No
solament per la complexitat tecno
lògica que representa, sinó també i
sobretot pel llenguatge que exigeix,
que és un llenguatge basat en l’impacte
de la imatge, acompanyat, és clar, del
corresponent impacte sonor o verbal.
Es molt fàcil allunyar-te de la realitat
que serveixes, realitat que instintiva
ment vas transmetent amb una tendència
cap a l’exageració, amb una tendència a
sublimar l’anècdota i a convertir-la en
categoria. Això és el llenguatge del
mitjà i jo no el critico. Però és evident
que comporta un risc quan s’exerceix
de manera continuada. D’altra banda,
la popularitat que comporta inevita
blement la televisió pot abocar-te a
creure’t important i, a partir d’aquí,
corres el perill de supeditar no
solament la teva manera d’entendre la
feina, sinó també la teva vida, al
dictamen de la televisió. Vull dir que,
com a mitjà, et marca molt, fins al
punt d’absorbir-te i de convertir-te en
un instrument més. Sempre he tingut
aquesta sensació.
—En un moment determinat fas un
«break» en la teva feina i te'n vas als
Estats Units. És per una necessitat
professional, per desig de reciclatge,
o és més una necessitat d'aturar el
ritme accelerat de treball que por
tes?

—La meva voluntat inicial és in
tentar estudiar una certa prospectiva a
partir dels canvis que hi havia hagut en
el món audiovisual nord-americà, es
tudiar com això ens podria afectar a
nosaltres. Es evident que hi anem a re
molc, sempre hi hem anat i hi conti
nuarem anant. Ara bé, de retruc,
m’adono que aquesta anada als Estats
Units era també una necessitat vital.
Però me n’adono quan ja ho he fet. Hi
havia una voluntat meva molt cons
cient d’aturar la velocitat absoluta
ment demencial que portava i poder
reflexionar sobre la feina. Però també
ho necessitava en l’aspecte personal.
Jo tenia a l’Amèrica del Nord una sèrie
de contactes i d’invitacions, a conse
qüència de viatges anteriors. Ho
acumulo tot i me’n vaig sis mesos,
que, per descomptat, van ser molt profitosos. Quan torno, disposo de tres o
quatre ofertes professionals, totes
interessants, entre les quals hi ha la de

la COM. En aquell moment em sem
bla que cal continuar apostant per una
nova possibilitat professional catalana
i en català. Mantenia aleshores, i ho
continuo mantenint, que el català en
l’àmbit audiovisual a Catalunya no
està normalitzat. I no ho està perquè
les iniciatives sòlides, d’envergadura,
amb voluntat competitiva, encara són
públiques. Falten alternatives priva
des. Malgrat doncs que no apareguin
alternatives privades, que és pel que jo
estava esperançat, penso que val més
plantejar una altra alternativa en
català, encara que sigui pública, per tal
que es vagi obrint més el ventall en
català. Em sumo doncs al projecte de
la COM, i fins avui...
—Dirigeixes i presentes «Els matins
amb Josep Cuní» a COM Ràdio des
de 1995, un programa que s'ha
situat entre els més escoltats de Ca
talunya. Com es preparen sis hores
seguides d'emissió? Quanta gent hi
ha al darrere? Quina importància do
nes a l'equip?

—L’equip és bàsic. Aquest tipus de
programes té una imatge i una realitat
que no coincideixen. Una cosa és l’aparador i l’altra és el magatzem. La
tendència ha estat la de simplificar
l’aparador en un sol personatge, però,
és clar, al magatzem n’hi ha molts
més. Jo tinc un equip que és sensa
cional, una part important del qual fa
molts anys que treballem junts. Ens
avenim molt i està format per una
sèrie de persones d’aquestes que no
se’n troben. No solament per l’alta
qualificació professional, sinó també
per la seva condició personal, la qual
cosa permet tenir una relació molt
fluida, que ens entenguem els uns als
altres malgrat les moltes discrepàncies
1 les discussions professionals. Les ten
sions professionals d’un moment de
terminat no erosionen la bona relació
Personal que hi ha entre nosaltres i
això és absolutament imprescindible.
L equip ha d’estar compenetrat no
solament amb el director del progra
ma, sinó també entre les persones que
el conformen. Tothom ha de ser capaç,
A altra banda, respectant els propis
criteris, de seguir la línia editorial que
eus hem marcat. L’equip és la suma
A individualitats que treballen «en
conjunt» per una idea «conjunta». Si
n°> no parlaríem d’equip. I sense
equip no hi hauria programa.
Un dels plats forts del teu pro

grama a la COM són les tertúlies.
Quins són els criteris que regeixen
quan esculls un determinat grup de
contertulians?

ballat, és cert, a favor d’unes infraestructures. Però el problema sempre ha
estat el mateix: quan han tingut les
infraestructures no han sabut gaire
—Per damunt de tot, que siguin com omplir-les. Per tant, el projecte
persones que a mi m’hagi semblat que polític com a tal no existia. Hi havia
radiofònicament «donen» bé. Amb un projecte d’obra pública, però no hi
això no em refereixo al fet que tinguin havia un projecte de contingut. A mi
la veu clara o que tinguin les carac això em recorda molt el gran debat
terístiques dels locutors d’abans. Em que ara hi ha sobre el futur dels
refereixo al fet que reuneixin una sèrie mitjans. Tothom parla de la digid’elements entre els quals hi hagi la talització i al darrere d’aquest debat,
capacitat de discutir, de provocar, de que és purament tècnic, ningú no
promoure, d’encaixar, i alhora que tin parla de què hi posarem, en aquests
guin una mínima capacitat d’adapta- nous mitjans. Jo crec sincerament que
ció en un context i d’adequació a la no se’n parla perquè ningú no sap què
realitat viva que es planteja cada dia.
posar-hi. Per no admetre que no ho
sabem, ens emparem en el debat
—En aquestes tertúlies els debats
purament tècnic. Quan hi ha hagut
són habitualment debats sobre te
propostes de cultura, no s’acaba de
mes polítics o sociopolítics. Què
saber prou si parlem de cultura o
opines del trencament actual entre
parlem d’una determinada cultura que
cultura i política?
respon a uns determinats interessos
—Jo, de fet, no crec que hi hagi electorals, d’altra banda, legítims. Si
hagut mai cap gran relació entre cul parléssim de Cultura, amb majúscula,
tura i política. Crec que els polítics, en la majoria de les picabaralles dialèc
general, han fet creure que els inte tiques entre partits no tindrien motiu
ressava la cultura en la mesura que la de ser. Qui va intentar un consens, que
podien instrumentalitzar. No vull dir se’n va dir «Pacte cultural», va ser el
que no hi hagi polítics que individual conseller Rigol, i se’l van carregar al
ment no estiguin interessats per la cap de poc temps. A partir d’aquell
cultura. Ara, el col·lectiu polític com a moment, la conselleria de Cultura,
tal, no crec que hagi estat mai cap hagi estat en mans de qui hagi estat,
gran defensor dels plantejaments cul ha estat sempre un niu de problemes,
de discussions i d’enffontaments. Jo entenc
que pugui haver-hi
enfrontaments per
«El català en l'àmbit audiovisual què no es coincideix
en la política d’ocua Catalunya no està normalitzat, pació, o en la política
d’habitatges o en la
perquè les iniciatives
política d’ensenyament. Però en un país
d'envergadura, amb voluntat
que té per estendard
el fet diferencial, és a
competitiva, encara són
dir, que té una llengua
públiques.»
i una cultura pròpies,
és incomprensible que
no hi hagi un element
cohesionador de de
fensa col·lectiva d’a
questa cultura. Hi és
turals. Suposant que haguessin previst en moments concrets de defensa de la
línies culturals mínimament innova llengua, però de la llengua en tant que
dores, tampoc no han estat capaços de expressió, no en tant que element
transmetre-ho d’una manera clara. Hi vehiculador d’altres manifestacions de
ha hagut una preocupació per la la cultura.
llengua. S’ha vist, i em sembla molt
bé, que la manera de promoure millor —Informar, crear opinió, investigar.
la llengua és fent una forta aposta pels Quina d'aquestes funcions creus que
mitjans de comunicació audiovisuals,
caracteritza més especialment la fei
els de masses, i, fora d’això, s’ha tre na del periodista?

—Bàsicament, la funció del perio
dista és transmetre les notícies. Per
tant, és informar. Si ens agafem a la
trilogia històrica, el periodista d’un
mitjà audiovisual s’ha de preocupar
d’informar, formar i entretenir. Això
ara queda molt desdibuixat, perquè la
mateixa dinàmica dels mitjans audiovisuals ja ha fet entendre que la
manera d’informar passa per informar
tot entretenint. Hi ha hagut una
simbiosi entre informació i entrete
niment, molt especialment en el ter
reny de la televisió, perquè el mitjà ho
ha anat imposant. El capítol de la
formació ja és més discutible. Jo
continuo pensant que una de les fun
cions del mitjà de comunicació també
és formar. La conseqüència de la
transmissió del fet noticiable ha
d’ajudar a la formació de l’individu.
No em consta que això hagi estat de
rogat d’enlloc, però l’aparició, sobre
tot, de televisions privades ha portat a
fer-nos dir que això correspon només
a les públiques. I com que aquí encara
no hem sabut resoldre el contenciós
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de quin model de mitjà de comuni
cació públic volem, mentrestant s’en
tra en una situació paradoxal: per a
subsistir, el mitjà públic necessita
publicitat; per tant, està en com
petència directa amb el privat, que no

rebaixar la qualitat dels productes.
S’entra en una mena de cercle pervers
que provoca moltes elucubracions,
molt pocs debats seriosos i cap vo
luntat de solució. Respecte del capítol
formatiu, i amb això lligaria també
amb el que dèiem sobre
la promoció de la cultu
ra, les televisions priva
des, com que no tenen
«Crec que els polítics, en
cap més opció, dema
nen que de la cultura se
general, han fet creure que
n’encarreguin les televi
els interessava la cultura en la
sions públiques. Però
com que les públiques
mesura que la podien
no tenen resolt el seu
model, tampoc no se
instrumentalitzar.»
n’acaben d’encarregar,
entre altres coses per
què hi ha una conside
ració prèvia, que també
és perversa, i que és
té cap més manera de sobreviure que haver fet creure que un programa cul
la via publicitària, mentre que el tural és sinònim d’avorriment. S’hau
públic continua rebent subvencions, ria de disposar de temps i sobretot de
directes o indirectes. Aquesta compe voluntat per a desmuntar tots aquests
tència ferotge per l’audiència porta a prejudicis i lluitar per crear una via
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complementària alhora que també al
ternativa que demostrés tot el contrari.
Però per a això és necessita allò que els
politics no donen mai als responsables
dels mitjans públics i que és temps.
—El dia a dia tan brutal en què es
mou el periodista no permet tenir
perspectiva sobre allò de què parla,
no es pot tenir distància respecte de
la informació que es dóna. La notícia
diària està lligada a la manca de
reflexió?

—Una de les característiques de la
ràdio és la immediatesa i això és el que
li continua donant, justament, unes
altes dosis de credibilitat. Continua
sent, amb el pas del temps, el mitjà de
comunicació més creïble, globalment
parlant. Per descomptat, molt més que
la televisió. No és el de referència,
perquè ho és el diari, no és el de con
sum multitudinari, perquè ho és la
televisió, però, en canvi, en igualtat de
condicions, és el més creïble, segons
tots els estudis que s’han fet en aquest
sentit. Aquesta immediatesa i l’evolució del mitjà han portat a demanar la
reflexió sobre una notícia uns instants
després d’haver-se fet pública. Això és
el que de vegades fa que critiquin les
tertúlies molt sectors que consideren
que tothom hi opina de tot, fins i tot
de coses que acaben de passar i de les
quals no es té ni idea. Jo defenso les ter
túlies, no solament perquè han supo
sat una injecció de revitalització de la
ràdio, que després han acabat copiant
les televisions, sinó perquè, en defi
nitiva, la tertúlia no ha enganyat mai a
ningú. Es la reunió d’una sèrie de per
sones, en el bar del poble o en el pe
drís de la plaça de l’Ajuntament,
parlant de les coses que passen. Evi
dentment, sempre es busca que res
pecte del tema que s’ha de tocar hi
hagi una persona més documentada o
més experta. La reflexió dels altres
sempre serà a partir del coneixement i
de l’exposició que hagi fet aquella
Persona que hi entén més que els al
tres. Aquesta és una línia que a mi
m’agrada seguir. Però lligant-ho amb
el plantejament que tu em feies: infor
mació i reflexió, jo crec que aquí
entraria en joc la complementarietat
dels mitjans. Penso que la reflexió més
Profunda correspon als diaris, que
disposen de molt més temps des que
Passa el fet fins que l’han d’explicar.
1 ero no solament els correspon perfiue tenen més temps, sinó perquè,
amb la immediatesa que sempre ha

tingut la ràdio i amb la capacitat d’immediatesa que la televisió també ha
anat adquirint per la via de l’agilitació
de les tecnologies, la reflexió és la gran
possibilitat que els queda. Crec que és
justament el diari el mitjà que més
possibilitats té d’instar a la reflexió.
També li correspon jugar més espe
cialment aquest paper perquè disposa
de mijans humans per a fer-ho, i aquí
entra en joc la investigació. En canvi,
hi ha tot un seguit d’informació que
no és res més que periodisme de de-

indispensable una certa especia
lització o, justament, el periodista és
aquell que ha de ser capaç de trans
metre qualsevol tipus de notícia?

—Josep Pla deia que la incultura del
periodista és enciclopèdica. És cert. Jo
crec que, de tota manera, el periodista
està en un reciclatge permanent. El
periodista és aquell professional que,
arran de la sorpresa que li ha provocat
una notícia determinada, té la suficient
curiositat per a, per la seva banda,
il·lustrar-se una mica més, es tracti de
biologia o es tracti d’automobilisme. De tota ma
nera, cada vegada més,
el periodisme compta
«Aquesta competència
amb persones formades
ferotge per l'audiència porta
que han anat aprenent
les tècniques periodísti
a rebaixar la qualitat dels
ques. El periodisme és
un
ofici, i només és un
productes.»
ofici. Una altra cosa és
que ho haguem volgut

claracions. Això ja ho fa la ràdio, i
també ho fa la televisió.
—Què opines de l'objectivitat infor
mativa?

—El periodista, primer de tot, és un
ésser humà, i després, un professional.
És impossible deixar a casa, sobre la
tauleta de nit, els prejudicis, les cre
ences, les conviccions, per a ser, en el
moment en què s’exerceix professio
nalment, una persona absolutament
neutra. Una cosa diferent és que
aquest posicionament, que l’especta
dor, l’oïdor, percep clarament, s’hagi
d’admetre públicament. Jo crec, senzi
llament, que s’ha d’acceptar que
l’objectivitat no existeix. L’oïdor, l’es
pectador, ha de tenir la llibertat de
triar. I ho farà en virtut de les
consideracions de proximitat ideolò
gica i gairebé de relació emocional.
Això permetrà que sigui una tria
sincera, sense engany per cap part.
Mentre els periodistes continuem
omplint-nos la boca d’objectivitat
quan sabem que no existeix i conti
nuem apel·lant a la independència
informativa quan també sabem sobradament que no existeix, anirem
fent un frau a la nostra audiència.
—El fet que el periodista no espe
cialitzat parli de tot fa pensar que
necessàriament ho fa amb una inevi
table superficialitat. Creus que és

convertir en una ciència i en diguem
«de la informació». El centre de
formació de periodisme número u del
món és a la Colúmbia University de
Nova York, i no és una facultat: és una
«escola de periodisme», el nivell és de
postgrau i es pot cursar en un any o
dos. El problema està a pretendre tenir
unes carreres de periodisme que, en
definitiva, són d’ampliació de con
ceptes de cultura general, a les quals
s’afegeixen les tècniques dels mitjans.
Però, sobretot, el més preocupant és
que en molt pocs casos s’incentiva el
que és l’essència del periodisme, que
és la curiositat per tot. No solament no
s’ha de perdre, sinó que s’ha de fo
mentar i mantenir l’hàbit de la lectura,
procurar estar al dia... Evidentment
que mai no pots saber-ho tot de tot, no
es pretén això, però en un moment
determinat has de ser capaç de posar-

haurien hagut de fer, o quins són els
perills en què poden incórrer, tenint
en compte la meva experiència. Des
prés, si convé, fem la reflexió teòrica
que calgui sobre l’impacte, el compor
tament, etc. Jo sempre he volgut
fomentar la creativitat individual i que
cadascú sigui ell mateix. Un dels
problemes que de vegades es detecta
en el procés formatiu universitari
d’aquest país és que sembla que es
busquin periodistes clònics. Cadascú
ha de ser ell mateix, expressar-se ell
mateix... No hem de limitar, de matar

te a estudiar, de consultar un expert
en un tema concret si ho creus oportú,
de documentar-te... Ara bé, la tècnica
del periodisme porta que, un cop
entès un tema determinat, el perio
dista ha de tenir la capacitat de simpli
ficar l’explicació que dóna, de manera
que la persona a qui va adreçada la
pugui entendre. No és més que això.
No es tracta que primer t’hagis de
doctorar en tractament de residus o en
aliments transgènics perquè després
puguis explicar-ho. Al contrari, de ve
gades com més docta és una persona
en una matèria més difícil li resulta
simplificar-ho perquè tothom ho
entengui. El periodista és un traduc
tor, un adequador capaç de transme
tre, en un nivell determinat, segons el
públic al qual s’adreça, allò que ex
pliquen uns altres que en saben més.
—Respecte de l'ensenyança de
l'ofici, has estat professor de la Fa
cultat de Periodisme de la Uni
versitat Pompeu Fabra durant cinc
anys. Com has viscut aquesta
experiència docent? Quines han
estat les teves aportacions?

—Els anys de professor universitari
han estat d’un gran enriquiment. Totes
les meves classes eren classes-taller,
per tant, pràctiques. Això m’ha obligat
a anar reflexionant permanentment
amb els alumnes, no solament a partir
del que jo deia, sinó, també, a partir
del que els alumnes em deien. He
optat sempre per una tècnica que no
és la d’arribar i donar una explicació
que serveixi de guia, sinó que, a partir
del que van fent els alumnes, anem
analitzant el seu treball i incorporant
conceptes o maneres de fer a allò que
ells prèviament ja han elaborat. Jo no
dic mai que un determinat treball està
mal fet. Comento allò que potser no

«El periodisme és un
ofici. Una altra cosa és
que ho haguem
volgut convertir en
una ciència i en
diguem "de la
informació".»

globalització i anirà a més. El pro
blema que al meu entendre té aquest
excés d’informació és que l’infor
mador cada vegada ha de simplificar
més i, per fer receptible la informació
que vol transmetre, ha fomentat el que
jo anomeno un «periodisme de titu
lars». Només ens preocupem de fer
titulars, sobretot els mitjans audiovisuals. D’aquí ve la manca de reflexió
de què parlàvem. I és que, el temps
que dediques a la reflexió, moltes ve
gades et fan pensar que és un temps
que perds perquè podries donar més
notícies. Això no és veritat. Cal asse
renar-se. Que als mitjans els arribi
molta informació, no vol dir que l’ha
gin de donar tota. Una de les feines
del periodista és seleccionar la infor
mació. Tot i així, el risc per part del
periodista és que la mateixa dinàmica
de la selecció el porti a haver de sim
plificar tant que aleshores només
busqui l’impacte a qualsevol preu.
Però això no és culpa del periodista,
sinó de la mateixa societat i dels
avenços que la societat ha anat assu
mint.
—D'alguna manera, i contràriament
al que sembla lògic, és com si el
periodista anés a remolc de la
notícia?

la creativitat! Hem d’ajudar a adequar
la iniciativa personal, la creativitat de
cadascú, a les tècniques reals de què
disposem. Ensenyar quines són les
limitacions tècniques segons el mitjà
emprat, però deixant que es manifesti
l’explosió primera, personal, del futur
periodista. Aquests són els criteris que
he emprat sempre mentre he estat a la
Universitat Pompeu Fabra. Ara sóc el
director d’un màster de periodisme de
la Universitat de Barcelona, a la For
mació Continuada de Les Heures de
la Fundació Bosch i Gimpera, i con
tinuo utilitzant aquests criteris. En
aquest màster, que es fa conjuntament
amb la Colúmbia University de Nova
York, hem volgut importar el model
eminentment pràctic que utilitzen allà,
enriquit amb el foment de l’interès pel
coneixement intel·lectual.
—Les revolucions tecnològiques han
fet possible que els mitjans rebin
informació des de qualsevol punt del
planeta, de manera permanent i
amb una immediatesa total. Aquest
«excés» de notícies no acaba pro
duint una distorsió de la realitat?

—Això és una conseqüència de la

—Efectivament, i això demostra,
des del meu punt de vista, una certa
crisi del periodisme. No s’investiga
prou, no es va a buscar la notícia. Es
molt més còmode el periodisme de
declaracions. De tota manera, aquest
no és només un problema del perio
dista, és un problema de les empreses
comunicacionals, que no volen des
tinar el temps i els recursos suficients
perquè el periodista pugui investigar.
Hi ha el criteri que si un periodista no
apareix durant dos dies per l’empresa
perquè va investigant alguna cosa,
potser està perdent el temps, potser no
rendeix prou. Aquest és un problema
greu al qual s’enfronta avui dia el
periodista. El seu producte, la infor
mació, s’ha convertit en una mer
caderia. D’altra banda, cada vegada
més, el seu rendiment es valora per
paràmetres economicistes. Això és
greu, perquè es va desdibuixant el
principi del periodisme, que és «servir»
la informació, és a dir, ajudar a la
difusió del dret que té el ciutadà d’es
tar informat.♦

L'emigració republicana de Catalunya el 1939

Camí de l’exili

El juny de 1938 l’evolució de la
guerra havia col·locat tres onades més
de refugiats —d’ideologia antagònica
a la inicial— provinents de tres
derrotes militars de la República
espanyola. Es tracta de la campanya de
Guipúscoa (agost-setembre de 1936),
la fase final de la guerra del Nord
(juny-octubre de 1937) i l’ocupació de
l’Alt Aragó (abril-juny de 1938).
Segons els darrers càlculs de Javier
Rubio, haurien entrat a la República
francesa unes 164.000 persones, en
cara que no totes hi residiren si
multàniament, ja que diversos milers
emprengueren de seguida el camí de
retorn al seu territori, ara sota control
franquista, o s’encaminaren a la zona
republicana. En conclusió, a finals de
1938, aquestes tres onades migratòries
havien deixat a França un romanent
d unes 45.000 persones.
L’abril de 1938, amb l’ocupació
Pels franquistes de Gandesa, Lleida,
Balaguer, etc., i l’arribada a la Medi
terrània, en els cercles governamentals
es començà a témer una imminent
derrota total de la República. És amb
aquesta perspectiva que hem d’in
terpretar la carta i el memoràndum,

El pas de la frontera

L’ofensiva dels exèrcits franquistes
contra Catalunya el 23 de desembre
de 1938 col·locava els republicans
arran del col·lapse. Tot semblava
indicar que el més convenient era
iniciar els preparatius de cara a l’exili,
però Juan Negrín es negà en rodó a
abordar aquesta possibilitat, ja que ell
propugnava la resistència a ultrança.
El 21 de gener de 1939, per in
dicació de Negrín, el govern català
abandonava Barcelona; els consellers
continuaren treballant a Olot. Davant
l’exèrcit republicà que es replegava
força ordenadament, hi havia una
enorme massa de població civil que
fugia envers la frontera. La por de les
represàlies indiscriminades dels ven

cedors, del saqueig, dels marroquins,
etc., determinà que molta gent que no
havia tingut cap tipus de respon
sabilitat política s’adrecés desespe
radament envers la frontera, la qual
París mantenia tancada.
A mesura que les hores trans
corrien, la situació dels fugitius civils
empitjorava acceleradament. Les car
reteres i els camins que els havien vist
passar quedaven, a banda i banda,
plens de matalassos esventrats, roba
de vestir, vehicles estimbats, bestiar
mort, etc. La sol·licitud que Julio
Alvarez del Vayo, ministre d’Estat de la
República, havia fet a mitjan gener al
govern francès, per tal que acollís, per
raons humanitàries, en el seu territori
metropolità o a l’Àfrica del Nord un
contingent de 150.000 civils havia
obtingut com a resposta una lacònica
negativa. La ràpida creixença de la ma
rea humana que pressionava la frontera
obligà les autoritats franceses a canviar
de política i a obrir-la, a desgrat, a la
població civil el 27 de gener. Ara, París
es trobava davant un problema que en
cap moment no havia considerat.
D’altra banda, la situació de l’exèr
cit republicà es deteriorava ràpi
dament. Vicente Rojo, general en cap
de l’Estat Major Central, elevava al
cap de l’executiu un pla de retirada
del Grup d’Exèrcits de la Regió
Oriental. Per a l’execució d’aquest
pla, Rojo assenyalava que l’exèrcit
havia d’ésser reconstruït dins de la
frontera
de
l’Estat
francès;
seguidament s’enviarien a la zona
Centre-Sud tots els mitjans humans i
materials per tal de continuar-hi la
guerra. Les gestions del govern
republicà aconseguiren que les
autoritats franceses admetessin a
partir del dia 5 de febrer els com
batents, però, al contrari del que havia
previst Rojo, foren desarmats i inter
nats en camps de concentració. El pla
militar de Rojo resultava correcte
entès des de l’òptica estatalista, en el
cas que s’hagués dut a la pràctica,
però oblidava que es movia en terra
catalana i que, per als dirigents del
catalanisme liberal, amb l’ocupació
militar de Catalunya acabava la
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datats el 23 d’abril de 1938, que el
cònsol republicà a Perpinyà, Joaquim
de Camps i Arboix, va fer arribar al
dels Pirineus Orientals (la
l’prefecte
esCatalunya del Nord), Raoul Didkowski. En aquests escrits, el cònsol
expressava els seus temors davant una
imminent victòria de Franco i els
enormes problemes que podria ge
nerar a l’Estat francès la massa de
republicans que fugiria de les armes
franquistes. Per a solucionar aquesta
qüestió, de Camps li suggeria un pla
que consistia a obtenir la signatura
d’un acord entre Londres i París amb
el govern de Burgos —al qual es
reconeixeria el triomf militar— amb el
fi de crear dins el territori català una
zona neutral que correspondria a la
província de Girona. En aquesta zona
serien reconeguts els drets d’asil i
d’extraterritorialitat provisional. An
glaterra i França garantirien la vida
dels refugiats i l’ordre. El cònsol
afegeix que aquest projecte donaria un
atot a ambdues democràcies en el cas
que en acabar la guerra les tropes dels
països de l’Eix no abandonessin l’Es
tat espanyol. Aquesta lletra i aquest
memoràndum, tot i que no hi ha res
que ho demostri, fan pensar que
degueren ser un sondeig que les
autoritats catalanes feren amb el fi que
arribés fins al ministre d’Afers Es
trangers de França.

\tn

l fracàs de la insurrecció dels
militars antirepublicans el juliol
de 1936 en àmplies zones de
l’Estat espanyol fou seguit per
tabliment d’un nou ordre revolu
cionari. Al marge de la nova legalitat
quedaren partits polítics, entitats, etc.,
que s’havien adherit al bloc de dretes
derrotat per les urnes el mes de febrer,
o que eren vistos per les formacions
polítiques i sindicals d’esquerres com
a agents seculars d’opressió. Davant
d’aquesta situació, els elements afectes
a l’antic règim adoptaren l’única
actitud possible: l’exili urgent. Al pri
mer moment aquests elements emi
graren a les terres de la Catalunya del
Nord; més endavant triaren destina
cions diverses: s’acolliren a l’hospitalitat
de la Itàlia feixista, París, l’Espanya antigovernamental, etc. Aquesta era la pri
mera onada d’emigrants de la guerra
civil.

Daniel Díaz i Esculies

UI
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guerra. Per a ells no tenia sentit anar a
defensar el territori que la República
encara controlava, ja que a la desmo
ralització existent se sumava el fet
d’haver hagut de suportar l’anticatalanisme militant exercit per tots els
líders i institucions republicans que
havien desfilat per Catalunya. El
govern basc mantenia un posicionament idèntic.
La tarda del 6 de febrer, les tropes
franquistes arribaven a la frontera an
dorrana, i el dia 9, encalçant les
darreres columnes de l’exèrcit gover
namental, al Portús. L’ 11 de febrer
ocupaven Llívia i tot el Pirineu que
dava sota el seu control. Davant la
corrua de dolor i de misèria que havia
circulat pels camins de Catalunya, al
cap de Creus, el franquista Carlos
Sentís redactava un cruent article que
publicà «La Vanguardia Espanola». A
l’interrogant de si havia arribat el
«Finis Cataloniae», el periodista res
ponia negativament; el que havia arri
bat, deia, era «El “fin” de unapelicula de
“gàngsters ”, simplemente».
La quantifícació de l’èxode repu
blicà de 1939 resulta difícil d’obtenir
amb exactitud. La seva magnitud i el
caos que es produí ho dificulten. El
primer còmput oficial de l’èxode, el
facilità el 15 de febrer Jean Mistler,
president de la comissió d’Afers
Exteriors de la Cambra de Diputats
francesa. Segons ell, després de la
ocupació de Catalunya, a l’Hexàgon hi
havia 353.107 refugiats, distribuïts
com segueix:

Dones
Nens
Vells
Milicians i homes vàlids
No classificats

63.543
68.035
9.029
11.476
11.024

Total

163.107

Milicians dels camps
(Estimació)
Ferits als hospitals
(Estimació)

180.000

Total

190.000

10.000

L’informe de Valière, president de la
comissió d’Hisenda, fet públic el 9 de
març de 1939, elevava el nombre de
refugiats a 440.000 i els classificava de
la manera següent:

Homes vàlids i civils
Ferits

40.000
10.000

La principal discrepància entre els
informes Mistler i Valière rau en el fet
que el primer no comptabilitza els re
fugiats existents a l’Estat francès amb
anterioritat a l’ocupació de Catalunya
—uns 45.000— ni els combatents que
hi entraren poc després d’arribar els
franquistes al Pirineu, uns 18.000.
La delegació del Partit Socialista
SFIO, a mitjan febrer, elevava el
nombre de refugiats que havien entrat
a la Catalunya del Nord, entre el 27 de
gener i el 12 de febrer de 1939, a
400.000. A hores d’ara, pensem que la
xifra més ajustada és l’últim càlcul de
Javier Rubio, que situa en 471.000 el
nombre de refugiats que provinents de
Catalunya entraren a França a prin
cipis de 1939. En aquest guarisme
s’inclouen 6.000 combatents inter
nacionals. Cal assenyalar que, malgrat
que els còmputs presentats són diver
gents, cap no arriba a la xifra rodona
del mig milió que amb tanta fre
qüència s’ha fet circular.
Si quantificar el nombre d’exiliats a
escala estatal ja és prou complicat, fer-ho
pel que fa a Catalunya o als Països
Catalans esdevé impossible, ja que per a
l’administració francesa un refugiat
provinent de l’Estat espanyol era simple
ment espanyol. D’altra banda, no tots els
emigrats de Catalunya declaraven que la
seva nacionalitat era la catalana.
Antoni Rovira i Virgili, el juny de
1939, publicà un article sobre l’èxode
català en el qual afirmava que els
emigrats catalans eren 300.000. També
afegia que la suma d’expatriats del País
Valencià i de les Illes Balears pujava fins
a 50.000, amb la qual cosa els Països
Catalans haurien perdut 350.000
habitants. Més Habilitat ofereix el cens
que intentaren dur a terme les
autoritats de la Generalitat de Cata
lunya el mes de febrer de 1939, que dis
tribuïren uns fulls a les concentracions
de refugiats. El cens, que sols aconseguí
registrar un 60% dels catalans, estimava
que el seu nombre global depassava els
100.000. D’altra banda, Pere Puig i
Subinyà, militant de l’Esquerra Repu
blicana de Catalunya, elaborà un report
en el qual establia que el nombre de
catalans emigrats a França el febrer de
1939 era de més de 80.000.
Els camps de concentració

Dones, nens i vells
Militars

170.000
220.000

Davant la gegantina onada de fu
gitius que a les acaballes de gener de

1939 pressionaven la frontera de l’Es
tat francès, les autoritats organitzaren
un dispositiu anomenat Plan Barrage,
que estigué activat entre el 26 de gener
i el 13 de febrer. L’integraven uns
50.000 homes de la Garde Républicaine Mobil, l’exèrcit i gendarmes.
Amb l’arribada d’aquella onada de
població civil, les localitats de la Ca
talunya del Nord veieren de seguida
desbordades les seves possibilitats
d’atendre-la mínimament. La solució
que immediatament adoptà París fou
evacuar un elevat nombre de refugiats
als departaments de l’interior i ins
tal·lar-los en camps civils. L’altre
problema greu que es plantejà fou la
dramàtica situació dels ferits. Marc
Rucart, ministre de Sanitat, aviat or
denà que una part també en fos
traslladada a l’interior i que s’obrissin
dos vaixells hospital als ports de Port
vendres i de Marsella.
La nit del 5 al 6 de febrer de 1939
començava a travessar la frontera
l’exèrcit republicà. Els soldats eren
desarmats i escorcollats pels gendar
mes, que amb aquest pretext els
robaven tot el que duien de valor
(màquines d’escriure portàtils, joies,
records de família, etc.); els més
honrats hi especulaven i els oferien
quantitats irrisòries. Els soldats repu
blicans que havien entrat pels posts
fronterers orientals foren emmenats
als camps de concentració de la costa,
on l’únic que trobaren fou un escenari
nu envoltat de filat, sorra sota els peus
i la remor de les onades com a música
de fons. La vigilància dels camps era
responsabilitat de personal de tot
tipus: gendarmes, senegalesos, espahís, marroquins, etc.
Els combatents que entraren per la
Cerdanya visqueren una situació molt
pitjor, ja que en aquella època de l’any
les temperatures se situen sempre
entre els nou i els tretze graus sota ze
ro; al Vallespir les condicions clima
tològiques eren idèntiques. Els camps
de concentració —la Guingueta, Ur,
Càldegues, Tec, Arles, Prats de Molló,
etc.—, bastits a corre-cuita, oferien
unes condicions infrahumanes. La
situació empitjorà sobtadament el 24
de febrer amb l’arribada d’un convidat
no desitjat: la pluja al Rosselló i la neu
a la Cerdanya i al Vallespir. En aques
tes darreres comarques el nombre de
malalts i de defuncions creixé en
progressió
geomètrica.
Aquests
camps, considerats provisionals, ha
gueren de ser urgentment evacuats; els

dèlic, fou construït en una esplanada
sorrenca anomenada Lido a l’altra
banda del grau anomenat de SaintAnge que per l’est limitava amb la
Mediterrània i per l’oest amb 1 estany
de Salses. La seva creació obeïa a la
necessitat d’esponjar els altres dos
camps del Rosselló. A principis de
juny, el Barcarès tenia 60.000 homes.
Entre els altres camps dels depar
taments del migdia citarem: el Vernet
(Arieja) amb 10.200 refugiats el març
de 1939; Setfonts (Tarn i Garona),
que el juliol tenia 15.000 interns, Agdc
(Erau) estava subdividit en tres camps
amb capacitat per a 8.000 homes
cadascun, el camp número tres fou
reservat als catalans. Agde, a mitjan
maig, albergava 24.500 exiliats;
Braum (Aude) el mes de maig n acollia 17.000, etc. En general, els
militars de graduació, la classe política
i els intel·lectuals eludiren l’internament als camps de concentració.
Conclusions

Resulta evident que, a la llum dels
esdeveniments, cap observador impar
cial no pot negar les condicions de
vida infrahumanes dels camps, però
tampoc no pot negar que el volum de
l’emigració republicana depassà del
tot les previsions més pessimistes que
havia fet l’Estat francès, el qual hague
d’afrontar la gegantina tasca d’acollir i

atendre —encara que fos a desgrat—
els refugiats davant l’escassa o nul·la
col·laboració dels governs dels països
de l’entorn, l’opmió pública dels quals
criticava l’actuació de França. En
aquella angoixosa conjuntura gairebé
l’únic ajut important vingué de països
extraeuropeus dotats d’uns recursos
econòmics força escassos: Mèxic, la
República Dominicana i Xile.
Més enllà de la xenofòbia dels par
tits feixistes i de dretes, amplis sectors
de la societat francesa prestaren des
interessadament llur concurs en les
tasques d’ajut als refugiats. D’altra
banda, cal assenyalar també que els
dirigents de la República espanyola,
entredevorant-se en la lluita pel poder,
no havien dissenyat cap pla amb vista
a una hipotètica emigració en massa; a
l’exili continuaren la mateixa tònica i
arribaren a l’extrem de crear dues
organitzacions rivals d’ajut als re
fugiats —el Servicio de Emigración de
los Republicanos Espanoles (SERE)
controlat per Juan Negrín i la Junta de
Auxilio a los Republicanos Espanoles
(JARE) en mans d’Indalecio Prieto—,
que posseïen cadascuna una part del
tresor de la República vençuda.♦
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seus estadants foren conduïts a altres
indrets de l’interior, on n’estaven
construint de nous. En aquest univers
concentracionari no podem deixar
d’esmentar el sinistre castell de Cot
lliure, on internaren membres de les
Brigades Internacionals i classe de
tropa republicana que, arbitràriament,
les autoritats franceses havien cata
logat com a perillosa. Els reclusos
vivien en una situació d’aïllament total
i foren objecte de tot tipus de vexa
cions.
A les terres de la Catalunya del
Nord no solament hi havien penetrat
civils i militars, sinó que a més hi
havien entrat 1.600 bovins, 80.000
bens i 8.700 cavalls i muls. Una part
d’aquest bestiar fou destinat a l’alimentació dels refugiats.
Argelers, el primer camp de con
centració bastit al Rosselló i considerat
Permanent, originàriament era un
simple rectangle tancat amb filat per
tres costats i obert al mar. Els barracots destinats als refugiats s’anaren
construint al llarg de les primeres
setmanes. Sant Cebrià s’havia aixecat
amb urgència en un indret de la platja
anomenat l’Aigual i començà a omPür-se de soldats republicans a partir
del 8 de febrer. Ambdós camps el mes
de febrer de 1939 albergaven uns
80.000 homes cadascun. El Barcarès,
camp presentat per París com a mo

L'exili català a Tolosa, 1939
per

Xavier Ferré

e tothom que ve sempre
En aquest context de les primeres
—aquest tothom és el meu setmanes d’exili, Daniel Díaz i Esmón català a Tolosa», escri culies comenta que «en general es pot
gué Ramon Vinyes al seu Dietari.
afirmar
París que ni els intel·lectuals ni la
i Tolosa 1939 el 28 de setembre de classe política anaren a parar als
1939.Tanmateix, a més de conduir les camps de concentració. Un important
persones a la pròpia defensa amb la nucli dels primers aconseguí d’arribar
creació d’un «micromón» individual,
a Tolosa de Llenguadoc i s’hostatjà als
també és cert que la diàspora repu Pompiers». El Comitè Universitari de
blicana s’anà retrobant col·lectiva Tolosa era una mostra de solidaritat
ment mitjançant una complexa xarxa real i humanitària, però també cul
de relacions que s’anà establint amb tural. Certament, alguns d’aquests
els sectors culturals i polítics dels in intel·lectuals, com Roure-Torent, cer
drets d’acollida. Tolosa de Llenguadoc caven l’establiment de vincles amb
va ser un cas «pilot» de solidaritat per altres occitanistes a fi de donar suport
part dels nuclis d’intel·lectuals occi a iniciatives culturals d’altres comu
tans que havien mantingut contacte nitats d’exiliats, com exemplifica una
amb el Principat al llarg dels anys vint lletra adreçada per aquest escriptor al
i trenta. L’objecte d’aquest article és fundador de l’Institut Catòlic de
palesar l’acollida als refugiats catalans Tolosa i erudit, mossèn Josep Salvat,
que es dugué a terme des de la Maison perquè donés suport a l’Agrupació
des Étudiants (Residence des Refugiés d’Ajut a la Cultura Catalana de BueUniversitaires, 6, Rue de Conserva- nos Aires: «[...] escriptor català exiliat
toire), adscrita al Comitè Universitaire per la força dels esdeveniments del
Toulousaine d’Aide à l’Espagne Re- meu país, em trobo a Tolosa sota
publicaine i amb seu al 29, Rue de l’acull del Comitè Universitari [...].
Potiers. Aquest centre, fundat amb Donat que, a Catalunya, la cultura ca
anterioritat al Comitè de Montpeller talana és perseguida pels falangistes i
—nucli rellevant d’exiliats, amb la pre està prohibit publicar cap llibre català
sència de Rovira i Virgili, Pere Lloret i i les manifestacions culturals, els cata
Alexandre Cirici, entre d’altres—, lans de la República Argentina han
significà una primera base estable per constituït l’entitat Agrupació d’Ajut a
a un sector d’exiliats catalans, polítics la Cultura Catalana [...]. L’AACC
i homes i dones de lletres, d’ençà de la m’ha encarregat de cercar abonats a
darrera reunió al Mas Perxers del 28 Tolosa i comarques veïnes. Jo m’atre
de gener de 1939. «Organitzar alguns veixo doncs, a demanar-vos que us hi
centres d’acolliment. Fins ara tenim el volgueu abonar» (Salvat hi col·laborà,
de Tolosa. Tractem d’organitzar-ne un d’acord amb la lletra de Roure del 17altre a l’Herault o a l’Aude. Fer un VIII-1939). D’altra banda, la intensa i
cens i una tria dels catalans internats a efectiva activitat d’aquest centre d’a
França», escrigué Antoni Sbert a Pous collida és remarcada per altres
i Pagès el 19 de febrer de 1939. La escriptors, entre els quals cal esmentar
nòmina exacta d’aquest sector consta l’historiador Ferran Soldevila, que en
a la llista escrita a mà al Mas Perxers lletra a Pous i Pagès (Tolosa, 25-11el 28 de gener del 39, que distribueix
1939) comenta: «[...] aquí la sola cosa
els intel·lectuals i llurs famílies en sis positiva és la Institució que ha creat el
grups: Patrimoni Artístic (15), Insti Dr. Soulà. Els menjadors dies ha que
tució de les Lletres catalanes (26), funcionen, a un preu molt mòdic. I
Conseller de Cultura (15), Secretariat aviat els que s’aconformin d’una ha
de la Institució de les Lletres Ca bitació molt modesta tindran estatge
talanes (9), Escriptors col·laboradors gratuït en una antiga caserna de
de la Institució (17) i Conselleria de bombers. Als menjadors no baixa de
80 persones la gent que hi acut, tots
Cultura.
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més o menys intel·lectuals, i llurs
famílies.» Soldevila al·ludeix als serveis
oferts als Pompiers, que podem conèi
xer amb exactitud gràcies a l’exquisida
comptabilitat duta a terme per la
infraestructura organitzativa governada
pel matrimoni Torres-Baldó. Es pot
establir així la presència i la progressiva
partença dels diversos intel·lectuals a
partir de la seva participació en els
àpats col·lectius per als refugiats fets a
la Maison. Cal tenir en compte —a tall
d’exemple de l’evolució que sofrí
aquesta participació— que dels vint-iset noms anotats a la llista del primer
dia, el 13 de febrer de 1939, comptant
tots els components de cada nucli
familiar, es passa a cent nou a la del 13
d’octubre, a seixanta la setmana del 22
al 28 d’octubre, a cinquanta-quatre la
setmana del 29 d’octubre al 4 de
novembre i a cinquanta-sis la setmana
del 5 a 1’11 de novembre. Es pot
constatar també, per exemple, que
Mercè Rodoreda féu els seus darrers
àpats a la Maison el 21 de febrer i, per
bé que Jordana, Artís i Benguerel hi
assistiren des del primer dia, aquest
darrer en desaparegué el 2 d’abril i el
grup de Trabal, Obiols, Cluselles i
Calders hi anà per primer cop el 6 de
març i s’hi mantingué fins al 3 d’abril,
el darrer dia en què utilitzà els serveis
del menjador i en partí, amb la família
Jordana.
A la seva carta, Soldevila afegeix a
les explicacions que descriuen la si
tuació una impressió més profunda
sobre els fets: «Però pel que fa a una
tasca intel·lectual, jo no veig sinó la
tasca personal de cadascú. Almenys
ara com ara.» Aquesta impressió es
concreta de manera versemblant si
fem un ràpid cop d’ull a l’evolució dels
esdeveniments a l’exili tolosenc. La
institució que tingué cura dels in
tel·lectuals catalans a la primeria, la
Casa dels Estudiants, fou presidida
des del primer moment pel doctor
Soulà —rector de la Universitat de
Tolosa i occitanista que ja havia pres
contacte amb nuclis polítics cata
lanistes durant la Dictadura de Primo

Relation des assistants au Restaura t

Famille Bellido.....................................................
ii
Serra. Hunter ....
1!
Carrasco Formiguers. . . .
!>
Torres-Baldó
. .. .
1!
Rioja.....................................
n
Carrasco ...........................
ii
Martín Navarro . . .
n Jordana................................
H
Murià.....................................
II
Ar.tf s.....................................
11
Bransuela...........................
1!
Sainz.....................................
.n
Benguerel.............................
Mr. Vinas....... M .
H
Haseras. ......
ii
Guansé.......................... .
ti
Tarredas ...........................
n
Moles.....................................
ii
Isern.....................................
n
Palau. .......
ii
Bofill ................................
n
Griiïó......................................
ii
Benàges................................
ii
Oriol Anguera. . . ii
Gasch.....................................
Mme..Rodoreda ...........................
Baniille Royo.....................................
Total. .
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UN DELS PRIMERS ESCRITS DE ROVIRA I VIRGILI A L'EXILI. LES RELACIONS
AMB EL DOCTOR ISMAEL GIRARD FOREN SOVINTEJADES DES DE LA
FUNDACIÓ DEL PERIÒDIC «OC» (1924). (ARXIU DEL COL·LEGI D'OCCITÀNIA.)

13 février 1939

de Rivera—, que en delegà la direcció
al professor Lluís Torres Ullastres i la
seva muller, Maria Baldó. Torres
Ullastres s’encarregà de distribuir
l’ajut econòmic del Comitè Uni
versitari entre els refugiats. La tasca
d’aquesta institució, situada a la Casa
dels Bombers, era, doncs, donar
aixopluc i suport material i econòmic
a un nucli de professors i intel·lectuals
catalans que provenien d’El Voló - Per
pinyà, o d’altres ciutats occitanes (on
hi havia —o estaven en procés d’organització— altres Comitès d’Ajut als
Refugiats). Aquest fou el cas de Didac
Ruiz, que escriví des de Montolieu
(Aude) el 12 d’abril de 1939 una lletra
a Jean Sermet —metge col·laborador
del doctor Soula en el Comitè—, en
què confessava: «El éxodo me sorprendió
en pleno trabajo. Actualmente vivo mal,
en promiscuidad insoportable: ipueden, V
y sus amigos, llevarme a la “Malson de
l Etudiant” de Toulouse? En ese sitio, el
senor Alfonso Maseras, que en dicha
Maison està, podria informaries de quien
soy.» D’altra banda, Anna Murià
observa que a Tolosa «s’havia format
un comitè d’ajut als intel·lectuals
espanyols refugiats, presidit pel doctor
Soulà, que era el rector de la

Universitat de Tolosa i ens en vam
anar cap allà. De moment, perquè
encara no ens tenien allotjament a
punt, vam haver d’anar a dormir a
l’hotel i el dinar i el sopar ens el
donaven a la Maison des étudiants.
Potser érem uns dos-cents, molts, i
encara vàrem augmentar. Més tard
ens van acomodar en una antiga ca
serna de bombers, que feia com petits
pisets i aleshores, allà, ens hi vam
poder posar a viure, les famílies en els
pisets i les persones soles, en una
habitació». De fet, una llista del 4
d’octubre de 1939 detalla la distri
bució en vint-i-tres apartaments del
nombre ja reduït de refugiats que res
taven a Tolosa, entre els quals consten
pocs noms coneguts: la família Elias,
els Lluelles, els Sales, els RoureTorent, Maseras i Ramon Vinyes.
Soldevila descriu també en la lletra
a Pous el moviment dels exiliats: «No
sé si l’ambient de Tolosa us plauria,
vull dir el de l’emigració. Dels com
panys ja no hi ha sinó en [Xavier]
Benguerel, l’[Armand]Obiols, l’Oliver
[Joan, que arribà a Tolosa el 7 o el 8 de
febrer de 1939, segons lletra a Pous i
Pagès del 6-II] i en [Cèsar-August]
Jordana [de qui tenim notícies a

Tolosa des del 10 de febrer]. Suposo
que en Rovira [i Virgili] és a prop de
Tolosa, però no el veig mai. Dels altres
hi ha en [Alfons] Maseres, En [Ra
mon] Vinyes, En Moles, júnior, En
[Domènec] Guansé, En Marc Aureli
Vila, l’Avel·lí Artís, en Roure [Torent]
i altres que en aquest moment no
recordo. Jo no hi estic sinó provisio
nalment i probablement d’aquí a tres
o quatre dies marxaré, sia cap a París,
sia cap a Boissie, sia cap a “La Quarentaine”. Depèn de les cartes que
estic preparant.»
Efectivament, la darrera llista dels
intel·lectuals que he pogut consultar,
dipositada a l’Arxiu Municipal de
Tolosa, data del 30-IV-1939 i comptabilitza cent quaranta-quatre refugiats catalans i espanyols hostatjats al
Comitè. Entre aquests —a tall
d’exemple—, apareixen les fitxes
d’admissió de Cèsar-August Jordana,
Pompeu Fabra, Alfons Maseras, Mer
cè Rodoreda i Antoni Rovira i Virgili,
datades el 19 de febrer de 1939, i les
de Josep Miracle (24-11) i Josep Renau
(28-11). El nucli de solidaritat tolosenc
era rellevant també per a d’altres
polítics dels Països Catalans; així
s’esdevingué —per exemple— amb el
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nacionalista castellonenc Gaietà Hu
guet, el qual, mitjançant Pompeu
Fabra, sol·licitava d’ésser acollit a la
residència de Tolosa. Fabra, en una
carta del 18 d’abril de 1939, pregà a
Torres Ullastres: «[...] un amic meu
valencià, el Sr. Gaietà Huguet, notable
propulsor de la cultura catalana a la
comarca de Castelló, actualment resi
dent a París em va escriure dient-me
que desitjaria ésser acollit a la
residència de Tolosa i demanar-me
que el recomanés a en [Carles] Pi [i]
Sunyer, com vaig fer-ho fa ja prop
d’un mes.» Es a dir, s’anaven confegint
nusos de relacions a fi de rompre
l’isolament que d’alguna manera es
tractava de superar establint contacte
amb París mitjançant la Fundació
Ramon Llull, dirigida per AntoniMaria Sbert. Aquesta Fundació féu
d’enllaç —no sense dificultats de
coordinació—, com mostra Sbert en
lletres adreçades a Torres Ullastres
(París, 20 i 29 de juliol de 1939), amb
exiliats establerts a París perquè
poguessin traslladar-se a Tolosa. En
una línia anàloga, una altra carta del
principi de l’exili adreçada per Sbert al
doctor Soula des de París (26 de
febrer de 1939), quan encara no s’ha
via constituït la Fundació Ramon
Llull, regracia l’acollida del Comitè de
Tolosa als exiliats i vetlla per la seva
estada a la ciutat. Aquests catalans
eren generalment professionals vin
culats a la Generalitat. Es el cas, per
exemple, de la lletra que Sbert adreçà
a Maria Baldó de Torres, des de París,
el 18 de març de 1939, explicitant que
«en la impossibilitat de continuar a la
banlieu parisenca, malgrat tenir uns
parents pròxims, per oposar-s’hi les
normes generals de la Prefectura, la se
nyoreta Joana Just, mestressa de la Ge
neralitat, a la qual segurament vostè
coneix, es trasllada a Toulouse amb la
nostra autorització i encomanada a la
protecció del Comitè d’Ajut tolosenc».
Una altra intervenció de Sbert fou la
que dugué a terme per ajudar el
musicòleg Baltasar Samper (lletra
adreçada a Torres-Baldó [París], 3VII-1939).
Aquestes mediacions, tanmateix, no
estaven exemptes de dificultats eco
nòmiques, que podien ésser hipotètica
ment superades amb la col·laboració
del SERE (Servicio de Emigración de
Refugiados Espanoles), com reflecteix
altre cop Sbert en lletra a Lluís Torres
Ullastres (París, 15-V-1939): «També
vull manifestar-vos que estem estu

diant, conjuntament amb el SERE,
una solució de conjunt per als nostres
centres residencials. Els recursos eco
nòmics amb què comptaven estan
esgotats i hem de recórrer a un règim
econòmic apoiat en el pressupost del
SERE a fi que restin lliures per a
cultura i atencions d’ordre espiritual
les subvencions que puguem rebre
[dels exiliats] d’Amèrica i les apor
tacions que es facin a la nostra fun
dació Ramon Llull.» Aquest ajut, però,
era provisional, car «El SERE —se
gons lletra des de París de Sbert a
Torres Ullastres del 20-VII-1939— no
pot fer-se càrrec de cap residència que
no sigui destinada a persones majors
de 50 anys, a malalts o a mutilats de
guerra». I també cal remarcar les ten
sions entre la JARE (Junta de Auxilio
a los Refugiados Espanoles) i el Co
mitè d’Ajut de Tolosa pel que fa a fets
laborals, com fou la competència per a
la contractació de treballadors entre
una institució o l’altra.
Tot aquest context de dificultats
econòmiques dels refugiats fou sin
tetitzat per Jordana en carta a Pous i a
Pagès del 10 de febrer de 1939: «En
arribar a Tolosa, el grup d’intel·lectuals que ens hi trobem, teníem
mitjans de viure-hi una setmana amb
prou feines, mitjans que s’han exhau
rit. Avui reparteixo entre quaranta
persones 1500 francs rebuts de
Marsella [probablement mitjançant
Pèire Roqueta], cosa que ens permetrà
de viure un parell de dies més.»
Tanmateix, Ramon Peypoch, delegat
de la JARE a Tolosa, el 16 de juliol de
1939 escriu: «[...] actualment estem a
Tolosa, en una Residència organitzada
pel Comitè Universitari, on fan tot el
que poden per fer-nos oblidar les
penes sofertes.» D’altra banda, la tasca
de suport tant del Comitè Universitari
de Tolosa com dels altres centres
d’ajut als exiliats no es pot entendre
sense una cobertura institucional i
política de l’Estat francès.
Aquesta institució de suport a la
totalitat dels refugiats catalans s’acon
seguí amb l’Association des Amis de la
République Française, la secció ca
talana de la qual fou constituïda a
París el 26 de juny de 1939. El seu
primer article declarava: «Dins el marc
de l’Association des amis de la Répu
blique Française, la Secció Catalana té
per objecte crear lligams morals i es
pirituals entre Francesos i Catalans i
estrènyer més aquests lligams, tot
respectant l’adhesió natural dels

darrers envers llur pàtria d’origen i llur
afecte per la França [i] [...] Ajudar
moralment i materialment els catalans
residents a França.» El seu president
era Lluís Nicolau d’Olwer, repre
sentant de la Secció Catalana en el
Consell de Direcció de l’Association, i
Sbert era el delegat de les Comissions
de Treball, d’Emigració i de Col·la
boració Civil.
Tampoc no es pot entendre la tasca
del Comitè de Tolosa sense l’ajut de
militants occitanistes, com fou el cas
de Pèire Roqueta, en relació amb Pous
i Pagès, i el de Pèire Azéma, en relació
amb els exiliats de Montpeller. Tot
amb tot, cal anotar, també, l’ambient
crític que es palesà en ocasions entre
part dels intel·lectuals, arran, per
exemple, de la malaltia de Maseras, a
qui feren el buit alguns refugiats i que
féu exclamar durament a Vinyes en el
seu Dietari: «Aquest grapat d’intrigants que regeixen la casa segueixen
fent l’agost a les costelles dels que ens
hem sacrificat i ni la delicadesa tenen
d’atendre un home que ha consagrat
tota la seva vida a Catalunya. Fa molt
fàstic. Dia 11 de setembre, festa cata
lana, passada entre un grapat de
catalans indesitjables.» Tanmateix, per
damunt d’anècdotes negatives pre
dominà l’agraïment i l’admiració vers
els solidaritzats: «No dic res del Dr.
Soula al qual els catalans hauríem
d’aixecar un monument. Es que jo
podria estimar una Catalunya de cata
lans com molts dels que em rodegen?»
Cal remarcar finalment que la
capacitat d’organització dels exiliats
mateixos, el suport institucional de la
Fundació Ramon Llull, la plataforma
de l’Associació d’Amics de la Repú
blica Francesa i les bases de suport dels
nuclis de relació occcitanocatalans, tot
plegat donà la raó a les paraules pre
monitòries de Carles Pi i Sunyer en la
lletra adreçada a Pous i Pagès el 17
febrer de 1939: «El grup de Tolosa,
d’intel·lectuals i universitaris va orga
nitzant-se, i possiblement serà un dels
nuclis més reeixits.»♦

Repressió econòmica i política
LA LLEI DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES DE 1939
per

Francesc Vilanova i Vila-Abadal

a publicació, ara fa dos anys, del les sentències,7 Posem, per exemple, dos
treball de Conxita Mir, Fabià expedients paral·lels sobre dos per
Corretgé, Judit Farré i Joan Sa- sonatges amb molts elements en comú:
gués, sobre l’actuació del Tribunal els
demetges Jesús M. Bellido i August Pi i
Responsabilitats Polítiques a la província Sunyer.8 L’historial del doctor Bellido,
de Lleida,1 va significar un salt qualitatiu resumit pel Tribunal Regional a la
d’un valor incalculable en els estudis sentència, era un dels més terribles que
sobre la repressió franquista en l’àmbit s’havien elaborat: militant en tres partits
català. Partint de treballs i d’investiga- polítics a la vegada, va intervenir en els
cions anteriors,2 els autors ens ofereixen
una panoràmica que va molt més enllà
de la numeració i el còmput simples de
les víctimes que van passar pel Tribunal
Regional.
Les conclusions que aporten els au
tors ens mostren un quadre ric i sug
gestiu dels mecanismes de la repressió
franquista i obren les portes a aprofundir
alguns àmbits que només apunten.3
Entre d’altres qüestions que plantegen hi
ha l’aplicació generalitzada i sistemàtica
de la Ley de Responsabilidades Políticas
de 9 de febrer de 1939,4 que va represen
tar «un escarment social, neutralitzador
de futures veus dissidents i generador,
alhora, de passivitats submises. Aquest
objectiu era més important que la funció
sancionadora mateix, que, d’altra banda,
era exercida amb sobrada eficàcia pels
tribunals militars a través de Consells de
Guerra sumaríssims».5 Més endavant, els
autors plantegen una altra qüestió clau:
JOSEP SUNYOL I GARRIGA, AFUSELLAT EL 1936,
els «efectes no comptables» de la Llei, és VA
SER UN DELS CASOS D'EXPEDIENTAT DES
a dir, aquelles conseqüències que anaven PRÉS DE MORT. COM TAMBÉ PASSÀ AMB EL
més enllà de la immobilització dels béns CATEDRÀTIC JOAQUIM BALCELLS, MORT A
EL 1936. ELS VENCEDORS PASSAVEN
1 la confiscació de patrimonis. Els con SUÏSSA
FACTURA ALS HEREUS.
ceptes utilitzats són clars: desmobilització
social, por, humiliació, impotència, etc.6
A partir d’aquí, estudiant casos del
Tribunal Regional de Barcelona, que
actua en paral·lel al de Lleida, hom es fets d’octubre de 1934, amb antecedents
Pot adonar que l’aplicació de la Llei de separatistes etc. Abans, els informes ofi
Responsabilitats Polítiques va tenir una cials l’acusaven de ser amic íntim de
importància cabdal en el marc de la re Juan Negrin, d’haver acceptat el càrrec
de Comissari pel Culte Públic, l’any
pressió de postguerra.
1938, per qüestions purament pro
En primer lloc, cal assenyalar els
aspectes més genèrics del seu desenvo pagandistes. El seu historial va ser
lupament i la seva aplicació. Queda clar, qualificat de «menos grave». Amb un
estudiant alguns expedients, que una de historial semblant (però més genèric:
les eines que van utilitzar amb més fundador de la Universitat Autònoma,
eficàcia els Tribunals Regionals va ser esquerranista i separatista...), el d’Au
1 arbitrarietat més absoluta en la valo gust Pi i Sunyer va ser qualificat «como
ració de proves i la redacció i la fixació de hechos graves».0 D’altres casos paral·lels
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podien ser els dels regionalistes Lluís
Duran i Ventosa (multat amb 5.000 pes
setes) i Miquel Vidal i Guardiola, absolt.
Tots dos havien participat en els mun
tatges d’ajuda i col·laboració amb els «re
voltats» durant la guerra; els historials
eren molt semblants, però els magistrats
del Tribunal Regional els van valorar de
manera —arbitrària— diferent.10
Per altra banda, cal assenyalar que les
facilitats que hi havia per a denunciar
qualsevol persona van permetre que el
nombre d’inculpats creixés de manera
remarcable. I no només això: el règim
franquista va abonar la pràctica de la
delació i la denúncia (quan no ho feia ell
directament), en una actitud plenament
conscient que la repressió (en la forma
que fos) podia ser exercida no solament
contra els vençuts a la guerra (republi
cans, socialistes i comunistes, camperols
i obrers, anarquistes, nacionalistes, me
nestrals i burgesos...), sinó també contra
aquells sectors socials que no havien fet
la seva pública «adhesión inquebrantable» al Nuevo Estado. Des d’aquesta
perspectiva, hom podia trobar inculpats
vinculats a l’àmbit regionalista (a banda
dels dirigents de la Lliga, com els esmen
tats Lluís Duran i Ventosa i Miquel Vidal
i Guardiola, però també Raimon d’Abadal i Calderó, Felip Rodés, Jesús
Cambó o Joan B. Solervicens) o al con
servadorisme que amb la guerra —i, en
alguns casos, abans i tot— havien fet
creu i ratlla amb la República i les
actituds polítiques i ideològiques que la
sustentaven (els germans Vilardell Permanyer, alguns dels afectats en l’expedient col·lectiu contra l’Institut Tècnic
Eulàlia). I el franquisme fins i tot es va
permetre el luxe (des de la seva posició
indestructible d’haver guanyat una guer
ra de tres anys) de facilitar la tramitació
d’expedients contra personatges tan fora
de tota sospita com Eusebio Bertrand i
Serra i Pere Pruna. Era una forma de
control social extraordinària.
Però la Llei, a més a més de permetre
el càstig d’uns i altres (el dels republicans
es donava per suposat; el dels no
republicans no era tan evident), encara
anava més lluny: permetia sancionar els
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morts i els seus hereus. El catedràtic Joa
quim Balcells (mort a Suïssa l’octubre
de 1936) o el republicà Josep Sunyol i
Garriga (afusellat pels franquistes l’agost
de 1936) van haver de patir expedients
els anys 1939 i 1940; i els van entomar
els familiars, perquè així ho preveia la
Llei.11 Més enllà de la sensació macabra
(i antijurídica) que podia generar una
pràctica com aquesta, hi ha un fet remar
cable: la voluntat dels vencedors de passar
factura a tots aquells que consideraven
culpables de la guerra, la República i tots
els mals que aquestes havien generat.
Morts o vius, tots els vençuts —i alguns
que no es consideraven ni vencedors ni
vençuts— havien de passar per l’espessa
teranyina que el règim franquista havia
teixit. Dit d’una manera més brutal, un
mort no se’l podia afusellar, però encara
se li podien confiscar béns, castigant així
els hereus. Aquests havien de pagar les
suposades culpes dels pares i, a més a
més, conservaven a la memòria personal
la idea que el braç repressor del fran
quisme era molt llarg.
Confiscacions de béns particulars,
sancions econòmiques, inhabilitacions
professionals, desterraments i també el
fet que qualsevol inculpat, al moment en
què queia en mans del Tribunal Regio
nal, es trobava amb un sistema jurídic
capgirat: no existia la presumpció d’innocència ni era obligació (ni intenció)
del jutge instructor o del Tribunal Re
gional provar la culpabilitat de la víc
tima; esperaven a veure què feia la vícti
ma, quan no la consideraven culpable
des del primer moment (que era el que
passava amb la immensa majoria dels
dirigents republicans que van passar pel
Tribunal Regional). Era la víctima qui
havia de barallar-se amb els papers i els
terminis de temps per demostrar la seva
innocència davant d’unes inculpacions
que, gairebé sempre, no sabia d’on
venien o quin n’era l’origen. Al costat
d’això, estava en mans de la més abso
luta arbitrarietat. Els magistrats del Tri
bunal Regional feien i definien les
sentències segons els seus criteris quasi
personals, atenent-se, això sí, a les línies
generals destil·lades per la Llei i procla
mades una vegada i altra pel règim.
L’aplicació de la Llei de Responsa
bilitats Polítiques no va ser tan especta
cular com els altres àmbits de la repressió
(consells de guerra, execucions, llargues
penes de presó, batallons de treballadors,
camps de concentració...), però va tenir
uns efectes igualment demolidors: con
fiscacions i sancions econòmiques, la por
d’uns sectors socials davant d’uns pro

cediments arbitraris, la desmobilització
d’una societat esporuguida per uns
«crims polítics» que, en ocasions, es po
dien remuntar a vint anys enrere. La Llei
de Responsabilitats Polítiques, com la
resta de l’entramat repressiu del franquis
me, va ser una jugada intel·ligent i
pensada per part dels vencedors d’una
guerra que no volien limitar el cobrament
de la factura als anys immediatament
anteriors. Al contrari, era la seva ocasió de
passar comptes històrics; i la van aprofitar
a fons, almenys entre 1939 i 1942.<
1. Repressió econòmica i franquisme: L'actuació del
Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província
de Lleida, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1997.
2. Són especialment destacables els treballs de Joan
Sagués —«La Justícia i la repressió en els estudis
sobre la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i la Post
guerra»— i de Conxita Mir —«Personal polític i
repressió econòmica: l'actuació del tribunal de res
ponsabilitats polítiques sobre els parlamentaris
republicans a Lleida entre 1936 i 1939»—, recollits a
Jaume Barrull (coord.), Violència política i ruptura
social a Espanya, 1936-1939, Lleida, Universitat, 1994.
3. El cos principal de les conclusions es troba al capítol
«L'abast d'un pretès escarment col·lectiu», a Repres
sió econòmica i franquisme..., pàgs. 355-367.
4. A més a més de la descripció i el comentari
exhaustiu de la Llei a Repressió econòmica i fran
quisme... (pàgs. 63-82), hom en pot trobar una visió
sintètica a Francesc Vilanova, «La Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrer de 1939: un graó
més de la repressió franquista» («Perspectiva
Social», núm. 38, 1996, pàgs. 39-53).
5. Repressió econòmica i franquisme..., pàgs. 355-356.
6. Idem, pàg. 359.
7. «D'altra banda, l'arbitrarietat política i judicial que
resultava de l'aplicació de la Llei reitera la pretensió
d'eliminar per la força tensions socials no resoltes en
el curs de la guerra...» {Repressió econòmica i
franquisme..., pàgs. 359-360). I no només això; tam
bé va permetre ampliar (amb l'ajuda de la «gene
rositat» en l'acceptació de les denúncies) el camp de
la persecució, amb més i més inculpats.
8. Aquests exemples i altres de citats a l'article formen
part d'un estudi, en curs de realització, sobre una
mostra d'una seixantena d'expedients de responsabi
litats polítiques del Tribunal Regional de Barcelona.
9. Les sancions van ser tan arbitràries com les
qualificacions. A Jesús M. Bellido li van aplicar una
multa de 5.000 pessetes, la inhabilitació per a tota
mena de càrrecs per cinc anys «y destierro a màs de
doscientos cincuenta kilómetros de Cataluna por
ocho anos». A August Pi i Sunyer li van aplicar les
sancions màximes: «pérdida total de bienes,
inhabilitación absoluta perpetua y extranamiento
perpetuo del territorio nacional.»
10. Francesc Vilanova, «Les responsabilitats polítiques
dels regionalistes catalans (1939-1942)», a «Recer
ques», núm. 31, 1995, pàgs. 19-36.
11. A l'article 46-II de la Llei s'especificava «Que ni el
fallecimiento ni la ausencia o incomparecencia del
presunto responsable detendrà la tramitación y fallo
del expediente». A l'article 50 es detallava el paper
dels hereus de l'inculpat ja mort. Per altra banda, si
l'acusat moria durant la tramitació de l'expedient,
aquest no s'aturava, sinó que passava a mans dels
hereus; aquest fou el cas del pintor Joaquim Mir.
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urant la guerra i la revolució revolucionaris que s’havien anat for
de 1936-1939, l’explícita vo mulant en anys anteriors trobaven
luntat de culturitzar el front i coetàniament un terreny abonat per a
i, de fet, una oportunitat
la rereguarda republicans estava la
conpraxi

dicionada, com és obvi, per les d’acarar els pressupòsits ideals amb
especials circumstàncies bèl·liques i les realitzacions pràctiques. La funció
revolucionàries. Els mitjans de comu que adquiriren les formes d’expressió
nicació, les arts i les lletres maldaren sancionades en aquell moment era, al
amb més o menys encert— per capdavall, un reflex de la concepció de
adoptar formes diverses que els la cultura i dels motius sociopolítics
Permetessin d’adequar-se a la nova que legitimaven, tant de cara endins
situació i, sobretot, de difondre unes com fronteres enllà, el règim repu
manifestacions educatives i culturals blicà.
En el context d’un esforç cultural
determinades. Algunes de les inicia
tives endegades arrencaven de l’ex d’una gran magnitud, fet des de les
traordinari dinamisme cultural de instàncies públiques o des d’orgaPreguerra (institucionalitzat o no), nitzacions de caràcter polític, sindical
mentre que altres eren una conse o estrictament cultural, la tasca que en
qüència directa de la nova conjuntura aquest sentit exerciren la majoria
Politicosocial. I és que els ideals d’unitats militars s’orientava cap a uns

D

fins molt diàfans (elevació cultural i
capacitació militar dels soldats) i es
vehiculava per mitjà del suport al
treball del Comissariat Polític i de les
Milícies de la Cultura (MC), en tant
que organismes directament respon
sables de l’actuació cultural que s’hi
duia a terme. El seu caràcter educativocultural s’acompanyava, lògicament, de
la intenció no gens dissimulada
d’ocupar un espai necessari en la lluita
ideològica. Tot i que tots dos organis
mes s’havien creat des de pressupòsits
diferents, l’interès pedagògic i el rerefons polític compartits en condicio
naren la progressiva inserció més
orgànica en l’estructura militar. Així,
si en termes generals els comissaris
s’encarregaren —en teoria— de con
tribuir a la bona relació entre els

comandaments i la tropa, d’exercir
una influència «moral» decisiva sobre
els combatents, de recordar-los les
raons i les motivacions polítiques de la
lluita antifeixista, i d’animar-los a
instaurar, un cop guanyada la guerra,
un «nou ordre», les MC s’organitzaren,
al seu torn, com un cos de mestres i
instructors escolars responsables d’o
ferir coneixements de tipus elemental
als combatents que els necessitessin.
La seua finalitat instructora en
l’aspecte educatiu se secundava amb
una altra d’eminentment política,
coincidents totes dues en una actuació
cultural que abraçava des de les
posicions avançades de les trinxeres
fins a la rereguarda.
Els integrants de les MC s’ads
crivien a les corresponents unitats
militars en la proporció que es con
siderés necessària a la seua comesa i, si
bé depenien professionalment del
Ministeri d’Instrucció Pública i Belles
Arts, havien d’acatar les ordres dels
comandaments i la disciplina militar.
L’estructuració de les MC prengué
per referència el model militar i tendí
cada vegada més a una major
adaptació a l’organigrama de l’Exèr
cit. Com a producte —en bona ma
nera— de la política comunista, la
seua funció merament instructiva en
l’organització cultural anava de bracet
amb la política, la propagandística i la
ideològica, la qual cosa fou rebuda
amb certes reticències —i no poques
friccions— per altres sectors repu
blicans (és sabut, per exemple, que el
ministeri d’Instrucció Pública es
panyol, regentat pels comunistes,
obstruí el desenvolupament de les MC
catalanes que tenien previst d’orga
nitzar els Serveis de Cultura al Front
dependents del Departament de Cul
tura de la Generalitat). En qualsevol
cas, en unitats militars de tendència
ideològica diversa, els milicians de la
cultura desplegaren una intensa acti
vitat que se centrà en l’eradicació de
l’analfabetisme, l’ampliació cultural i
l’educació sociopolítica i que fou, en
general, molt ben acollida per l’Exèrcit
republicà. Una activitat que, en
conjunt, s’inscrivia en el gran esforç
col·lectiu d’«extensió cultural» prota
gonitzat per organitzacions de diversa
índole que actuaren al front i a la re
reguarda.
Per a amplis sectors republicans, a
desgrat de les diferències conceptuals
existents, el dret a la cultura era
considerat essencial per a la redemp

ció de l’individu i l’accés als béns
culturals havia de ser necessàriament
garantit pels gestors de la vida pública.
La idea que la guerra no tan sols havia
de guanyar-se en els camps de batalla,
sinó també en els esperits dels com
batents —i dels no combatents— era
recurrent i partia de la convicció que,
a més de «vèncer», calia «convèncer»
tant els de dins com els de fora. I una
manera de convèncer per la «força de
la raó» era amb la defensa de la cultura
i de la necessitat de culturitzar el
poble: atraure les simpaties dels com
batents cap a la causa republicana,
ensenyar-los a llegir i escriure, i edu
car-los políticament i socialment si es
volia que la propaganda acomplís la
seua fita. La conscienciació social dels
combatents adquirida amb la cultura
suposava l’adquisició de coneixements
i de conceptes clars entorn del
protagonisme que el soldat-ciutadà
atenyia en la lluita. La cultura, ales
hores, prenia una significació especí
fica com a «cultura de combat» (és a
dir: antifeixista, compromesa, bel·lige
rant), una «arma poderosa» enfront de
la incultura practicada pel feixisme:
guanyar
la
guerra
permetria
d’assegurar la cultura per a tothom i,
fet i fet, la lluita per la democràcia, per
la llibertat, per la pau i per la mateixa
cultura eren objectius indestriables de
cara a un futur nou que havia de
néixer després de la victòria republi
cana.
El cas de la 26 Divisió: un front
cultural

Arran dels fets de maig de 1937, i
amb Ordre Públic i Defensa sota el
comandament del govern central, les
columnes catalanes es convertiren en
divisions i es numeraren de la 26 a la
30, amb què s’integraren a l’Exèrcit de
l’Est i invalidaren definitivament els
projectes de militarització des de
l’òptica catalana (el fantasmagòric
«Exèrcit Nacional de Catalunya»).
Malgrat els canvis en l’organigrama
militar, la flamant 26 Divisió conservà
la seua configuració d’antiga columna
(la de Durruti: integrada per milicians
anarquistes ben organitzats i que man
tenien un gran esprit de corps) i, doncs,
encaminà la seua pràctica cultural des
del punt de vista d’una filiació ideo
lògica singular. D’antuvi, l’estiu de
1938, les seues MC feia poc que
havien estat constituïdes, fins al punt
que algunes unitats encara no dispo
saven de milicians que les integressin.

Tot i les dificultats —motivades pels
desplaçaments continus a causa de les
operacions militars; per aquelles dates,
tenia establertes les trinxeres a prop
del riu Segre—, s’havia començat a
treballar activament per la cultura.
Com la majoria de divisions, la 26
disposava d’una publicació, intitulada
«El Frente», que era l’òrgan d’expressió i de comunicació entre els co
mandaments i els soldats. Amarada
d’incitacions culturals, és molt emble
màtica, als ulls d’avui, de l’anomenada
«premsa de trinxeres», tan prolífica a la
zona republicana. La capçalera era sig
nada per Helios Gómez (autor, a més,
de nombroses il·lustracions) i, a les
seues pàgines, hi trobem articles de
Ricardo Sanz, cap de la Divisió —i
successor directe de Durruti—, entre
d’altres.
La concepció del fet cultural que
emanava de l’òrgan de comunicació
era molt similar al d’altres divisions,
encara que el control anarquista hi
determinà una orientació més espe
cífica. No debades la cultura hi fou
genèricament concebuda com un
«mitjà eficaç i segur» per a enfrontar
tota eventualitat que volgués limitar la
llibertat, segons apuntava Pedro Ara,
un dels redactors (núm. 127, 11-VIII1938). Tot allò que fos deutor de la
intel·ligència humana —art, ciència,
literatura— havia estat creat en plena
pau dels esperits i en pro de la
cordialitat dels humans. La lluita en
curs implicava un element de força
determinant de cara a aconseguir la
victòria, per bé que, a banda de la for
ça, calia estar amatent també a la cul
tura. No n’hi havia prou, doncs, amb
la «força dels canons» per a triomfar
amb dignitat, sinó que calia una «força
positiva i essencialment necessària»
que afavorís les aspiracions del
moviment social. Calia que la voluntat
i l’optimisme dels guerrillers, la
capacitat tècnica dels qui dirigien les
operacions i la comprensió de la
significació de la lluita conformessin
aquesta força positiva que oferia la
cultura. I calia atendre el factor
decisiu de la intel·ligència, sense el
qual no es podia aportar res d’efectiu
en el camp del progrés. En l’estrèpit
de la lluita per la llibertat i per la
independència, els soldats havien de
preparar-se amb l’objectiu d’orga
nitzar la nova societat de pau i
harmonia, i de saber-hi viure com a
homes dignes de ser cultes i lliures.
Davant del crim i de la desolació del
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feixisme, davant de la negació de la
cultura i de la intel·ligència, s’impo
sava d’esforçar-se al màxim per dotar
el poble amb una arma combativa
excel·lent: la cultura. L’Exèrcit re
publicà tenia el deure —concloïa P.
Ara— d’alliberar de la ignorància els
pobles hispànics i cultivar el raciocini
per reeixir a fer un futur millor, un
imminent demà «victoriós» per mitjà
de la lluita amb el fusell i la cultura.
L’objectiu de les MC de la 26
Divisió se centrava, tal com en altres
unitats similars, a propagar la cultura
arreu i, com a servei específic de
l exèrcit, a completar la tasca del Comissariat Polític des del vessant
cultural. Segons L. Pagès Vila, milicià
de la cultura de la Divisió, les Milícies
havien estat reconegudes pels caps de
l Exèrcit Popular com un servei impres
cindible, vist que tenien la comesa de
desterrar la ignorància i l’analfabetisme
entre els lluitadors i complementaven
el Comissariat en el sentit que aquest

feia combatents i aquelles els feia
homes (núm. 131, 5-IX-1938). Cada
soldat que rebia l’«espurna de llum»
constituïa una contribució més a la
causa antifeixista i, en aquesta tasca,
els milicians de la cultura eren els
encarregats de guanyar la «batalla de la
ignorància». De manera que la di
ferència substancial entre el govern
republicà, que practicava l’afirmació
de la cultura, i els feixistes, que llan
çaven el crit de «jMuera la inteligencia!» de J. Millàn Astray, era evident: el
govern de la República, segons l’articulista, procurava constantment d’ele
var el nivell cultural del seu poble
(amb la creació en plena guerra d’es
coles a les poblacions més properes al
front, amb la lluita contra l’analfa
betisme per tots els mitjans possibles),
mentre que el «ramat d’italians, mo
ros, alemanys i portuguesos» que
seguien el Caudillo pretenia de crear,
contràriament, l’Espanya «Una, Grande e Indivisible» amb el tancament

d’escoles i l’obertura de camps de
concentració. Per a Pagès, aquest dar
rer camí no podia ser el procediment
més idoni per a acomplir el famós
«jArriba Espana!» que la ràdio feixista
esbombava a tort i a dret, i que repe
tien en la seua llengua respectiva els
«invasors» que assassinaven la població
espanyola i la condemnaven al més
complet analfabetisme (núm. 135, 3X-1938).
La cultura era considerada la base
de la llibertat i, consegüentment, la
«croada contra l’analfabetisme» es
convertia en un combat primordial
que duien a terme els «amants de la
llibertat». A parer de Joan J. Fenollar,
un altre redactor de la publicació,
l’eradicació de l’analfabetisme era una
prioritat absoluta, atès que cada home
que s’arrencava de la ignorància era
un esclau que s’escapava dels maneigs
feixistes (núm. 147, 26-XII-1938).Tot
el que es feia per combatre l’anal
fabetisme (que, evidentment, es re-
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putava de fomentat d’una manera
interessada per la clerecia) havia de ser
com escomeses contra els més ferms
fonaments del feixisme. La ignorància
del poble era considerada, per Fenollar, la pedra sobre la qual s’aixecava el
«muntatge» de la farsa social i, per
damunt de qualsevol altra conside
ració pedagògica, calia posar l’interès
del poble, la consolidació del qual es
trobava en el fet de desterrar la
incultura, despertar la consciència i
il·luminar les intel·ligències en pro
d’una educació més completa.
Una argumentació, en definitiva,
que s’edificava sobre les idees bàsiques
del moviment llibertari (amb algunes
de compartides pel canemàs repu
blicà: el dret que el combatent fos
protagonista de la «nova era» i la
necessitat que assumís conscientment
les «raons justes» de la lluita) i que,
considerada la filiació anarquista de la
unitat, no és estrany que rememorés,
en boca d’un dels seus milicians de la
cultura (Pagès Vila), els referents de
Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Escola
Moderna com a símbols modèlics dels
ideals de redempció humana (núm.
138, 24-X-1938). Una argumentació,
això no obstant, que no solament
prenia uns plantejaments ideològics
molt clars com a avaladors de la
pràctica cultural, sinó que, també,
com feia la majoria d’òrgans d’altres
unitats (de vegades amb esperit d’emulació i tot), es basava en l’estadística per a la verificació de la seua
labor. Pagès mateix oferí un resum de
les activitats de les MC de la Divisió
fins a l’agost de 1938, segons el qual es
trobaven en funcionament quaranta
escoles (i hi havia la previsió d’inaugurar-ne unes quantes més); passaven
de vuit-centes les classes individuals
ofertes als soldats analfabets i eren
molts els qui havien après a llegir i
escriure (i, per tant, a sortir de les
«tenebres de la ignorància»); s’havien
creat moltes biblioteques (gairebé
cada unitat en disposava d’una i, en
conseqüència, els llibres com a com
plement de les armes duien la seua
influència benèfica fins a les avançades
més properes de les línies republi
canes); era a punt d’inaugurar-se la
Llar del Combatent, com a racó de
cultura, amb la seua biblioteca i el seu
espai per a fer classes adreçades a tots
els que desitjaven instruir-se. Malgrat
aquesta tasca feta, Pagès reconeixia
que no era pas suficient, ja que es volia
inaugurar Llars i Racons a cada bri

gada i a cada companyia, amb l’objectiu que el soldat, al mateix temps
que combatia al front, pogués instruirse. Es volia que cap soldat no restés
sense escola, que les escoles fossin a la
mateixa línia de foc i que el milicià de
la cultura esdevingués el company
inseparable dels lluitadors. I es comp
tava, per a fer realitat aquests pro
pòsits, amb un gran entusiasme dels
milicians culturals i dels soldats, com
també amb l’ajuda moral i material
dels caps de la divisió (núm. 127, 11VIII-1938).
Durant el mes de setembre de
1938, l’actuació de les MC de la 26
Divisió oferia sesempre segons les
dades consignades per l’òrgan de la
unitat militar— el balanç següent:
quaranta-dos analfabets i setanta-set
semianalfabets havien estat «arrencats
de les urpes de la ignorància» a les
setanta-set escoles de què es dispo
sava; dos mil tres-cents cinquanta-set
alumnes rebien instrucció i quarantasis biblioteques, ben organitzades,
donaven el tan necessari «aliment
cultural» als combatents; quaranta-una
llars i racons de cultura brindaven un
recer acollidor als soldats, en les seues
hores d’oci; més de seixanta periòdics
murals expressaven les seues impres
sions i servien per a forjar lite
ràriament els lluitadors de la Divisió,
sota la direcció política del Comissariat i la cultural del milicià de la
cultura (núm. 138, 24-X-1938). Pagès
insistia reiteradament que era una
necessitat urgent que els soldats de
l’exèrcit republicà sabessin llegir,
escriure i les quatre regles bàsiques
d’aritmètica; apostava per les classes
particulars, en les quals els milicians
de la cultura havien de dedicar tot el
temps i el treball que calgués a alfa
betitzar els alumnes i a aixecar-los el
nivell cultural a fi de convertir cada
soldat en un ésser capaç de pensar, i
d’aconseguir, per ell mateix, mitjan
çant les lectures, un grau de cultura
que altrament no hauria arribat mai a
posseir. El repte consistia a assolir que,
en pocs mesos, en cap batalló no hi
hagués ni un analfabet, bo i seguint
l’exemple dels batallons de Metralla
dores i la 477 Brigada...
El teatre

En el marc d’aquesta operació de
mobilització de consciències implica
des en una concepció de la societat i
del món radicalment antagònica a la
de l’altre bàndol, l’afany d’extensió

cultural i d’instrucció generalitzada
comptava amb el teatre com un «ins
trument» extraordinàriament vàlid per
a contribuir a les finalitats formatives
i, alhora, a l’exaltació de la moral i la
companyonia entre la totalitat dels
combatents. Aquests foren, a grans
trets, els dos propòsits dels festivals
celebrats pels batallons de la 26
Divisió, en alguns dels quals, tanma
teix, l’activitat teatral específica no
tenia cabuda. Així, per exemple, el 7
d’agost de 1938, el cap i el comissari
del 478 Batalló organitzaren un
«simpàtic i lúcid» festival que consistí
en una desfilada militar, unes proves
de caràcter bèl·lic (muntatge i des
muntatge de màquines automàtiques,
llançament de bombes), competicions
esportives (futbol, atletisme), un
concurs de periòdics murals i, com a
colofó, un concert a càrrec de la
Banda de Música de la Brigada,
l’actuació del Cor de la Companyia de
Metralladores i del rapsode Lluís
Castellanos, i un ball amenitzat per la
Banda del Batalló i amb la presència
de les companyes representants de
Mujeres Libres i de Solidaritat Inter
nacional Antifeixista. Per iniciativa
espontània dels assistents, es dugué a
cap una subscripció amb l’objectiu de
reunir fons per a la biblioteca del
Batalló i es recolliren unes 2.500
pessetes (núm. 128, 15-VIII-1938).
En altres actes similars, el teatre
s’integrava en l’heterogènia progra
mació dels festivals del front, de
manera que, posem per cas, en el que
celebrà el 477 Batalló de la 120 Bri
gada mixta el diumenge 23 d’octubre
de 1938, les competicions militars de
caràcter tècnic o esportiu (muntatge i
desmuntatge de màquines automà
tiques i llançament de bombes, proves
físiques, desfilada de forces, etc.) eren
cl preludi d’una representació teatral
humorística, en la qual es ridiculitzava
d famós Pacte dels Quatre, que fou
acollida, segons la crònica, amb molt
bon humor pel públic assistent (núm.
138, 24-X-1938).
Els festivals que tingueren lloc a
Prop de les línies del front no devien
diferir gaire dels casos que hem
esmentat, però és molt probable que,
S1 es vol un model prototípic de
festival, el que la 120 Brigada celebrà
a finals d’octubre podria tenir les
característiques més definides d’aQuesta mena d’actes ludicoculturals.
Vegem-ne l’explicació que en fa el
redactor que signava Xarau (núm.

139, 31-X-1938). El festival s’inicià
amb una desfilada exemplar i dis
ciplinada d’un batalló comandat pel
major Octavi Blanes i al compàs de
cornetes i tambors. Durant el dinar,
que es féu en un refugi mig amagat
sota terra, una colla de cantadors ara
gonesos animaren els soldats, que,
conjuntament amb comandants, capi
tans i tinents, inundaren el refugi de
cants i d’alegria, i el convertiren en una
«casa de música» col·locada —com els
jardins, com les escoles— a l’abast del
morter enemic. Abans d’iniciar-se el
partit de futbol, comparegué Ricardo
Sanz, cap de la divisió, el qual fou
invitat a fer la sacada inicial. Acabat el
partit, amb una victòria de la 120
Brigada, continuà la competició amb
curses esportives que animà una
selecta banda militar, i amb l’exercici
del muntatge i desmuntatge de me
tralladores. En aquesta darrera prova
un xicot aconseguí muntar i des
muntar una màquina (una metralla
dora normal convertida en antiaèria)
amb els ulls embenats en uns onze
segons, un temps rècord no superat
fins aleshores i un bon exemple de
l’amor propi i l’orgull que posaven els
combatents en els exercicis de com
petició. Cap al vespre, es representà
una paròdia del Pacte de Munic, en
vers i original del personal del Batalló.
Una peça breu, plena de gràcia, d’un
fi humorisme, i d’un sentit polític
inequívoc, que, si bé havia estat escrita
en versos deficients, era molt sig
nificativa del pensament que els ins
pirà: l’ànima popular que, bo i sabent
quina era la seua orientació i fent gala
d’una crítica mordaç, esdevenia
reveladora de l’exponent de capacitat
que posseïen els seus autors. En
aquest festival assistiren comandants,
comissaris, capitans, tinents, etc., de di
verses brigades (137, 121, 120) i de ba
tallons (484) —entre els quals
destacaven Ricardo Sanz i Pedro Pey;
aquest darrer, comissari de la Divisió.
Tota una mostra, en suma, de la
confraternització entre comanda
ments, comissaris i soldats que, a
diferència dels combatents feixistes
que vivien un «règim de tirania i d’oprobi» i que anhelaven un dia de
rialles com el que s’havia celebrat, es
fonamentava en la comunió d’ideals
compartida per mitjà
de la
convivència en els camps de lluita.
Les referències de què disposem
sobre les funcions teatrals que orga
nitzà la 26a Divisió revelen, així

doncs, que s’emfasitzà l’aspecte
internacional del conflicte bèl·lic i, en
concret, el tema de la no-intervenció
de les potències internacionals. Aquest
era un dels eixos temàtics més
recurrents en les peces teatrals
«d’urgència» del període (només cal
pensar, des d’una òptica ideològica
molt diferent, en alguna de les obres
representades pels Elencs Catalans de
Guerra de la Federació Catalana de
Societats de Teatre Amateur o en les
paròdies incisives publicades al
setmanari
«L’Esquella
de
la
Torratxa»), Ara bé, tot i que els textos
escenificats a redós de la 26 Divisió
fossin creats probablement, de manera
més o menys espontània, pels
mateixos combatents i que tinguessin
una marcada càrrega ideològica, el
teatre no era pas considerat
intrínsecament des del punt de vista
dramatúrgic, sinó que esdevenia un
element «espectacular» més, dins de la
programació de festivals lúdics que
aspiraven a aconseguir la confra
ternització entre els combatents (sol
dats i comandaments). I, a diferència
dels projectes endegats —encara que
mai no acomplerts íntegrament— per
altres divisions, que conferien al teatre
un paper específic dins del procés
global de culturització, tot fa pensar
que la pràctica teatral es reduí, en el
cas de la 26 Divisió, a la dramatització
d’escenes que —des de formes sovint
humorístiques i paròdiques— trans
metien uns postulats ideològics molt
determinats.♦
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La segona impremta
de Montserrat (1518-1521, 1523-1524)
per

Francesc Xavier Altés i Aguiló

intre el marc de la commemo
Vinculada a la promoció de la con cregut—, sinó entre els anys 1507-1510
ració dels cinc-cents anys de la fraria es desenvolupà l’estampa mont i a la ciutat de Barcelona. Es tracta
primera impremta de Mont serratina de caràcter descriptiu o d’una xilografia de 177x112 mms., em
serrat, de la qual es fa ressò l’exposició
narratiu, amb una tipologia iconogrà marcada amb elements xilografies hete
oberta al Museu d’Història de Cata fica de Montserrat representada en rogenis reutilitzats (260x182 mms.),
lunya, vaig presentar al número d’abril pintura —en el trencall dels segles XV- que al peu del gravat montserratí, en
de «Serra d’Or» els orígens i la produc XVI— pel retaule de Montserrat d’Al- tipografia gòtica, porta la llegenda «La
ció de la primera impremta de Mont
confraria de la cambra angelical
serrat (1499-1500), regentada per
de la gloriosa Verge Maria de
l’impressor Joan Luschner.
Montserrat». A la xilografia, la
Acabat el contracte amb l’impressor
figura de la Mare de Déu està
Joan Luschner, l’experiència tipogrà
asseguda enmig de l’orografia
fica i editorial adquirida per l’abat
montserratina ornada amb
Garcias de Cisneros (1493-JT510) fou
elements iconogràfics reals i
populars com són l’antic
determinant per a l’opció continuada
per la impremta com a mitjà de difusió
camí romeu de Collbató a
Montserrat i les ermites, jun
i promoció del Montserrat santuari i
tament amb elements llegen
monestir. Aquesta fou la línia de fons
daris com la campana anome
que havia de marcar l’activitat edito
nada «del miracle» o el castell
rial montserratina fins al primer de
de Montserrat.
cenni del segle XX. Ara, durant el
Tanmateix la divulgació
primer terç del segle XVI, tingué per
en profunditat de la realitat i
objectiu la popularització de la de
de la missió de Montserrat
voció montserratina i la difusió de la
s’inicià amb la publicació de
realitat i de la missió del monestirl’obra anònima de l’abat Pe
santuari. Més endavant reflectí l’esco
dró de Burgos (1512-J1536)
la espiritual montserratina creada per
—
llibre veritablement pioner
l’abat Cisneros i el floriment cultural
en el seu gènere—, que veié
del monestir.
versemblantment la llum poc
Amb aquesta finalitat hom recorredesprés de l’any 1515, amb el
gué a la impremta per a la creació i la
títol revelador de Libro de los
multiplicació d’impresos de caràcter
Milagros hechos a invocacion
Popular, que es poden reduir a tres
de nuestra seiïora de Montipologies fonamentals: la dels impre
serrate, y de la Fundacion,
sos relatius a la Confraria de Mont
Hospitalidad y Orden de su
serrat, la producció d’estampes i fulls
sancta casa, y del Sitio delia y
devots i la pròpiament librària.
de sus hermitas.
Pel que fa a les butlles o butlletes
d’indulgències concedides pel papes als
angelical ,Oela gh'ofa ❖ge marta be rnontfrat.
confrares de Montserrat, tingueren en
La segona impremta mont
aquest període diverses emissions,
serratina (1518-1521, 1523sovint propiciades per les confirmacions
CENTRAL DE L'ESTAMPA DE LA CONFRARIA DE
1524)
Que els papes feren de les indulgències XILOGRAFIA
MONTSERRAT IMPRESA A BARCELONA VERS ELS ANYS 1507Com s’havia esdevingut
després d’accedir al soli pontifici, però 1510.
amb la primera impremta
també per les disminucions de la taxa
montserratina (1499-1500),
Promogudes per l’abat Cisneros. De les
l’origen de la segona també
diverses emissions impreses a Barce
estigué motivat per la
lona, se n’ha conservat una butlleta en
català estampada al taller de Joan fajarín (Saragossa), o en el tríptic impressió dels llibres litúrgics de la
Rosenbach entre els anys 1508-1510, i montserratí del Museo de la Santa Congregació de San Benito de
en coneixem de posteriors, com la Cruz, de Toledo. La primera d’aquestes Valladolid, a la qual pertanyia el
corresponent a la confirmació feta l’any estampes que ens ha pervingut no fou monestir de Montserrat; i com
impresa al segle XV —com hom ha aleshores hom féu també recurs a un
1513 pel papa Lleó X.
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MISSA DE LA MARE DE DÉU D'AGOST EN EL MISSALE IMPRÈS L'ANY 1521.

taller tipogràfic competent disposat a
desplaçar-se temporalment a Mont
serrat.
Aquesta vegada hom contractà els
serveis de l’impressor barceloní Joan
Rosenbach, que, un cop desaparegut el
taller de Joan Luschner, havia començat
a treballar per a Montserrat. Segura

ment al seu taller barceloní, la tardor de
l’any 1513, havia enllestit la impressió
d’una mena de vespral amb notació
musical per a la Congregació de Va
lladolid, encomanat a la cura de
Montserrat. D’altra banda, aleshores
Joan Rosenbach era considerat a Cata
lunya l’impressor litúrgic per ex

cel·lència, tot i la gran competència
que li feien els impressors de Lió.
Joan Rosenbach traslladà part del
taller i del personal a Montserrat,
sense tancar l’obrador de Barcelona,
que continuà treballant, mentre que a
ell i a la seva família el monestir els
cedí una casa situada al redós del
castell d’Olesa de Montserrat.
El dia 30 de juliol de 1518 es po
sava en funcionament la segona im
premta montserratina, que tingué una
llarga vida dividida en dues etapes. La
primera, des de l’esmentat 30 de juliol
de 1518 fins a mitjan mes de de
sembre de 1521, malgrat que la li
quidació de comptes no es féu fins el
22 de març de 1522. La segona etapa
sembla que cal limitar-la al semestre
que va del mes d’octubre de 1523 al
mes de març de 1524. La llarga du
rada d’aquest taller montserratí con
trasta vivament amb la seva minsa
producció, si exceptuem la impressió
dels llibres litúrgics de la Congregació
de Valladolid, que en fou l’objectiu
primordial. Més encara, causa es
tranyesa que l’edició de la compilació
de les constitucions i definicions dels
capítols generals de la Congregació de
Valladolid, feta per l’abat de Mont
serrat per prescripció del capítol
general de l’any 1518, fos impresa a
Burgos el mes de juny 1521. Curio
sament, mentre que Montserrat sola
ment aprofità el taller tipogràfic per fer
estampar butlles, estampes i impresos
menors, l’impressor Joan Rosenbach,
per la seva banda, hi imprimí edicions
pròpies i encàrrecs forans, que durant
la primera etapa de la impremta sa
bem que ocuparen el seu personal
durant tretze mesos.
Fou versemblantment arran del ca
pítol general de la Congregació de
Valladolid, iniciat a la darreria d’abril
de l’any 1518, que l’abat de Mont
serrat Pedro de Burgos encomanà la
reedició dels llibres litúrgics de la con
gregació, els quals ja eren enllestits el
mes d’abril de 1521, quan el següent
capítol general en taxà el preu. Eren1
el diminut (100x65 mms.) Diurnale
secundum consuetudinem observantie
monachorum congregationis sancti
Benedictí de Valleoleti (edició de vuitcents exemplars), que fou imprès l’any
1518; el Breviarium secundum nigroruM
consuetudinem Monachorum congrega
tionis sancti Benedictí de Valladolid
(edició de set-cents un exemplars),
que portava colofó datat el 18 de agost
de 1519; les Horae Beatae Mariae secun-

dum congregationem monachorum Beati
Benedictí Vallisoleti (edició de mil exem
plars), de les quals no s’ha conservat cap
exemplar, i el Missale Benedictinum
(edició de cinc-cents exemplars), la
pàgina colofó del qual manca, malaura
dament, en tots els exemplars coneguts.
D’aquests llibres, el missal és una
obra ambiciosa pel luxe de gravats, de
vinyetes, d’orles i de caplletres historiades, a l’estil dels gran missals mo
nàstics de l’època estampats a Venècia
i dels missals impresos a Lió. Els gra
vadors del taller de Rosenbach, Joan
Pere i Dionís, s’hi inspiraren i els
copiaren. Com a conseqüència d’això,
el taller de Rosenbach emprengué un
nou estil en el gravat: abandonà el
gravat de tradició gòtica i popular i
deixà pas al gravat renaixentista d’influència italiana. Tot i això, en aquest
missal encara s’estampà a l’inici del
cànon de la missa la gran xilografia
gòtica del Calvari que Joan Rosenbach
havia utilitzat en els missals diocesans
de Girona (1493), de Vic (1496) i de
Tarragona (1499).
De la segona etapa d’aquesta im
premta montserratina en sortiren, so
lament, dos grans leccionaris per a
l’ofici diví: Lectionarium Dominicale
secundum consuetudinem monachorum
nigrorum de observantia ordinis almi
patris Benedictí Congregationis eiusdem
sancti Benedictí Vallisoletani, amb colofó
datat a Montserrat el 24 de desembre
de 1523, i el Lectionarium Sanctorale
secundum consuetudinem monachorum
nigrorum de observantia ordinis almi
patris Benedictí Congregationis eiusdem
sancti Benedictí Vallisoletani, amb colofó
datat també a Montserrat la vigília de
Rams (19 de març) de 1524. Sabem
que se n’imprimiren exemplars en
paper d’edició, d’altres en paper de
gran gramatge, i alguns en pergami, i
que l’abat de Montserrat s’endugué
l’edició al capítol general de la
Congregació de Valladolid, que el 18
d’abril de 1524 manà de repartir-los
entre els monestirs. Sense el luxe de
gravats del missal, però amb gravadets, caplletres pròpies, i amb unes
cintes per als títols corrents inspirades
en el missal diocesà de Barcelona
imprès a Lió l’any 1521, aquests dos
grans leccionaris imposen per l’elegancia tipogràfica i també per les
dimensions. Tanmateix el seu interès
rau en la singularitat tipogràfica, atès
que els llibres d’aquesta tipologia li
túrgica no s’imprimiren enlloc, perquè
en la celebració pública de l’ofici diví
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FRAGMENT DEL COLOFÓ DEL LECTIONARIUM SANCTORALE ESTAMPAT L'ANY 1523.

hom continuava servint-se dels leccio
naris manuscrits, o bé simplement es
feia recurs al breviari.
Malgrat que fossin llibres litúrgics

propis de la congregació, i per a la
congregació, tant al missal com als lec
cionaris hi ha una volguda presència
d’elements montserratins en la de-
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Segons l'evangeli de sant
Mateu
Pere Puig i Mirosa

Llibre sorgit d'una reflexió
sobre textos de sant Mateu que
ofereixen riques perspectives
sobre Jesús i el seu missatge i
que té el Parenostre com a tema
central.
Darrers

títols publicats:

Cario Maria Martini,
El bisbe i el monjo.
Miquel Estradé,
Escoltant les dones de la Bíblia.
Teresa de Lisieux: Déu en la vida
de cada dia. Actes del II Congrés
d'Espiritualitat.
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coració. Al missal, a més d’altres de
menors, hi trobem una gran xilografia
de l’Anunciació en què l’escut de
Montserrat, sostingut per uns putti,
omple una lluneta de l’estança. Al
darrer full del leccionari santoral hi ha
una gran xilografia descriptiva del
Montserrat santuari, copiada sobre la
gravada per mestre Joan, i de la qual
parlaré tot seguit; i als preliminars i al
colofó del leccionari santoral trobem
reutilitzat un gravat que és a l’origen
d’un model que durant el segle XVI
divulgà la imatge monàstica de Mont
serrat. Es tracta d’un gravat, per
tanyent a la iconografia descriptiva
renaixentista de Montserrat, que pre
senta, enmig d’un paisatge montserratí on destaca el monestir, una
composició centrada per la Mare Déu
—asseguda de costat i sostenint
l’infant Jesús— i la figura d’un monjo
agenollat als seus peus en actitud de
pregària. Aquesta xilografia que en el
leccionari temporal ja apareix amb la
matriu de fusta totalment clivellada,2
prové de la portada de la Vita Christi
del seraphic doctor sant Joan Bona
ventura traduhit de lati en romanç... per
un devot religiós del monestir de Mont
serrat de la orde de sant Benet, que havia
estat impresa al taller barceloní de
Joan Rosenbach l’any 1522. Precisa
ment sobre aquest original el poeta i
bibliògraf Marian Aguiló i Fuster, poc
abans de l’any 1860, en féu gravar una
còpia rejovenida, que es divulgà força,
de la qual els anys 1920 la impremta
de Montserrat, que havia adquirit la
calaixera tipogràfica d’Aguiló, estam
pà exemplars sobre paper antic —de
fil, i verjurat— destinats a col·leccio
nistes i devots.
La producció específicament Montserratina

Segons una crònica montserratina
de mitjan segle XVI, a més dels llibres
litúrgics per a la Congregació de
Valladolid, el monestir féu imprimir
diversos llibrets de devoció, per a la
meditació, i també estampes religioses
(plures alii libelli devotionum et meditationum, necnon imagines et figurae
sanctorum') per a afavorir la devoció
dels monjos. Dels opuscles piadosos
actualment no en sabem res; i, pel que
fa a les estampes, tot fa pensar que es
reutilitzaren alguns dels gravats xilogràfics utilitzats en el missal o en els
leccionaris. D’estampes, sabem que
també se’n feren per a la confraria de
Montserrat; i versemblantment en

procedeixen alguns gravats montserratins, que no apareixen en el missal i que
retrobem posteriorment a la calaixera
xilogràfica del taller de Rosenbach.
Tanmateix l’estampa emblemàtica
d’aquesta segona impremta montser
ratina és una gran xilografia gravada
per un tal mestre Joan, que la docu
mentació montserratina diferencia
dels altres gravadors del taller de Ro
senbach, i que hom ha intentat
d’identificar amb el tipògraf i gravador
d’origen italià Joan Gilo, que començà a
treballar al taller barceloní de Joan Ro
senbach l’any 1522. El mestre Joan
gravador de l’estampa montserratina,
però, féu la seva obra durant el primer
semestre de l’any 1521.
Aquesta mítica estampa gravada
per mestre Joan representa una fita en
la història del gravat a Catalunya. Està
formada per una gran xilografia
(184x117 mms.) envoltada d’una orla
xilogràfica pròpia (161x238 mms.),
completada amb quatre línies de text
tipogràfic posades al cap i als peus. La
composició descriu amb sentit de
perspectiva i afany de veracitat els
elements característics i populars del
paisatge i de la devoció montserratins,
amb una clara influència italiana en la
figura de la Mare de Déu, i amb
elements renaixentistes a l’orla. Al peu
de l’orla esquerra hi ha la figura d’un
abat flanquejada per les inicials FP,
corresponents a Fra Pedro de Burgos,
aleshores abat de Montserrat.3 Habi
tualment la xilografia d’aquesta es
tampa ha estat assimilada, i s’hi ha
confós, a una còpia, amb petites va
riants, tallada per una mà més vi
gorosa, que apareix impresa al darrer
full de Lectionarium Sanctorale estam
pat l’any 1524. No trigà a aparèixer-ne
una rèplica a Itàlia.
Hem de suposar que, per raons pos
siblement contractuals, durant la dilata
da primera etapa d’aquesta impremta
(1518-1521) l’impressor Joan Rosen
bach compaginà la impressió dels
llibres montserratins amb encàrrecs
forans i edicions pròpies. Sembla que
portaven peu d’impremta del monestir,
però malauradament no coneixem
suficientment aquesta producció ni els
seus colofons per a poder establir el
ritme de treball del taller. Sabem que,
a Montserrat, Rosenbach imprimí una
edició desconeguda d’Antonio de
Nebrija, i una altra d’unes Hores
Romanes possiblement estampades
abans de l’any 1521. Per al bisbe de
Vic Juan de Tormo (151 1-1553)

imprimí una nova edició del breviari
diocesà de Vic, avui perduda, que feia
dies que ja era a la venda el mes d’abril
de 1521. I encara entre l’any 15201521 estampà una segona edició d’un
raríssim quadern titulat Legatio ad
Caesarem Carolum ab Principibus Sacri
Romani Imperii Electoribus, que es clou
amb aquest colofó: Impressum in
camera angèlica beatae Mariae Montis
Serrati, mandato Joannis Lalemand.
Acabada l’estada a Montserrat,
l’impressor Rosenbach continuà im
primint per al monestir fins que va
morir, l’any 1530. Tot just acabada la
seva primera etapa montserratina, el 8
de febrer de 1522 estampava al seu
taller de Barcelona el colofó de la Vita
Christi traduïda per un monjo anònim
de Montserrat; i l’any 1528 imprimí la
nova recopilació de les Constituciones
de la congregacion de Sanet Benito de
Valladolid posada al dia per l’abat
Pedro de Burgos. Queda per saber si
sortí del seu taller barceloní l’opuscle
atribuïble al pare Miquel Forner
Considerations molts utils y deuotes en
que se demostren les obres de la creatio,
redemptioy iustificatio, o bé l’imprimí el
seu successor, l’impressor Pere de
Montpezat —que també treballà per a
Montserrat—, el qual estampà l’any
1532 la darrera edició montserratina
de les Horae Beatae Mariae secundum
consuetudinem monachorum Beati
Benedicti Vallisoleti.
Tot plegat féu que durant el segon
quart del segle XVI a Montserrat
sorgís una certa consciència editorial,
que quedà plasmada en la creació
d’una marca editorial pròpia —a l’estil
de les marques tipogràfiques d’im
pressors i de llibreters— amb un
disseny molt pròxim als segells que
trobem a les butlles montserratines i
als opuscles impresos per Joan Luschner els anys 1499-1500. És un
medalló rodó, amb la Santa Imatge de
Montserrat al centre d’un paisatge
montserratí, ornat exteriorment amb
la llegenda Maria Virgo semper letare,
que figurarà a la portada de moltes
edicions montserratines.♦
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Laie
L'AROMA DEL LLIBRE
per

Maria Barbal

ovint em ve de gust anar cap al a poder oferir una atenció perso
centre antic de Barcelona. Sense nalitzada a cada client, d’aquí cap a
acabar d’arribar-hi, just en un allà per a mantenir constant l’espai
dels punts del contorn, allí on l’espai
dels prestatges, de les taules; no és pas
de les voreres encara és generós, a Pau un tresor perenne. Tot plegat, ara que
Claris 85, m’agrada prendre un cafè.
hi penso, suposa unes despeses molt
Però, abans o després, oblidar l’hora més elevades que les de la majoria de
mirant portades, alçant solapes, llegint les botigues que formen l’arxipèlag del
resums al llom d’algunes cobertes, en comerç ciutadà. En canvi, l’aroma de
aquest espai de calma confortable que Laie només és comparable a la d’un
és Laie, Llibreria Cafè.
altre espai de venda de llibres.
Abans de l’aroma hi ha l’aigua i el
Crec que les persones que munten
foc, la cafetera i, només faltaria, els una llibreria tenen en comú, amb
grans del cafè, torrats i mòlts. Ho sé Montse Moragas i amb Conxita
molt bé, me’n recordo. En canvi, fins Guixà de Laie, el seny perquè el
una enamorada de la lletra impresa negoci funcioni empeltat de l'encís pel
com jo oblida sovint quins moviments món del llibre. Les relacions amb
s’han acomplert quan entra en una clients, editors i escriptors i, molt
llibreria com Laie. Hi ha hagut passos sovint, el gust per la lectura, com
de personal preparat: per a introduir pensen algunes dificultats i uns
un munt de dades als ordinadors, per guanys menys substanciosos que en

S

d’altres rams. I són potser aquestes
qualitats contraposades, seny i encís,
raó i il·lusió, les que configuren un
espai de viatge tan notable.
Sembla estrany que una llibreria
sigui sensible als dies i a les hores,
però no n’hi ha cap dubte.
Hi he entrat un migdia laboral i
m’he trobat amb el privilegi d’un
silenci quasi religiós, només esquitxat
per consultes a mitja veu com les del
confessionari. Aroma suau, doncs,
esvaïda de la més forta de l’esmorzar.
Hi he passat després de dinar a
dalt, al restaurant, i l’aroma traspas
sava per sota la porta amb el dring
animat de les veus al davant de les
prestatgeries, grups de dos, de tres...,
i, de sobte, un esclat d’entusiasme.
Al vespre, abans de tancar, s’hi
troba l’aroma del comiat, del llibre

L ’ ESPIG A

Joaquim Vives i Aragó

Veure Déu
en totes
les coses

VEURE DÉU EN TOTES LES COSES
Joaquim Vives i Aragó
La fe en Déu ens fa veure la seva presència, la seva acció i el seu
missatge en les coses que toquem o fem o vivim cada dia, els
nostres germans, les grans sofrences d'aquest món i, finalment, els
moments de joia.

fornades <te reflexió per a joves

La pregària,
diàleg entre
Déu i l’home

LA PREGÀRIA, DIÀLEG ENTRE DÉU I L'HOME
Tercer llibre d’una sèrie de publicacions que recullen el material
(conferències, textos de l’Escriptura, altres textos, pistes de reflexió
i vetlles de pregària) preparat per als diversos temes treballats a les
Jornades de Reflexió per a Joves de Montserrat.

Bartomeu Bennàssar

Drets humans
i responsabilitat
cristiana

DRETS HUMANS I RESPONSABILITAT CRISTIANA
Bartomeu Bennàssar
La responsabilitat cristiana en tot allò que concerneix els
anomenats drets humans, en estreta relació amb la teologia
dogmàtica i pràctica, sigui moral o pastoral.
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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comprat per a encetar-lo abans de
dormir, un exemplar que no podia es
perar l’endemà per esdevenir de la
nostra propietat.
L’aroma dels dissabtes és especial.
Al matí resulta picant, sovint per la
pressa. Compradors que cerquen el
llibre per al cap de setmana, o el que
necessitem dilluns mateix. A les tardes
l’aroma és una altra, fins i tot canvia
des de primera hora fins al límit de les
nou. Dissabte a la tarda, sol ser plà
cida. Als compradors, no ens espera ja
la caravana de l’autopista, sinó una
butaca o un sofà. Hi ha temps de llegir
les crítiques retallades al suro, de
mirar les ofertes, de baixar graons i, al
cap de poc, tornar-los a pujar; de re
córrer el laberint de les paraules i
d’enfilar la tria per qualsevol espai del
recorregut.
Hi ha dies que, a Laie, l’atenció té
un imant principal, diferent; no és ni
l’ordinador ni les taules de novetats,
sinó un espai al voltant d’un autor i del
seu text, al voltant d’una pila d’exemplars bessons. Sempre hi ha una
persona convençuda de la bondat d’un
llibre i disposat a batejar-lo predicant
la seva vàlua. Presentació en societat,
envoltat de representants de totes les
classes, des de l’humil volumet que
mai no viurà una sessió de glòria
semblant, fins al pompós diccionari
que no la necessita. L’aroma és
intensíssima i particular. De festa.
Un dia l'any els llibres surten al
carrer i, en comptes de l’aroma de
paper i tinta en solitari, pertot arreu es
filtra el perfum de les roses. Per Sant
Jordi, Laie també es vesteix de festa i
el seu espai es fa petit. Llibreters,
compradors i escriptors són tan a prop
que poden conversar a plaer i fins
poden jugar a intercanviar-se els pa
pers. Aroma especialíssima del vint-itres d’abril.
Té la Llibreria Laie una particu
laritat poc freqüent. Com un cargol
bover que, dins la closca espaiosa i
confortable, amagués una sorpresa,
Per damunt de la Llibreria hi ha la Cafeteria-Restaurant Laie. Aquest espai
complementari, i de sentit propi, està
marcat sobretot pel domini de la fusta,
que ja s’anuncia a l’exterior amb
1 escala fosca, veritable cordó umbi
lical amb els llibres.
A part de menjar i beure, ofereix
diaris i revistes per a consultar i un
taulell d’ofertes. En el seu àmbit po
dem gaudir, a més, d’una cuina de
temporada, il·lustrada per la part
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gràfica i la teòrica. A la tardor hi he
mirat la corrua de llibres sobre bolets.
La decoració de les parets hi varia,
ja que dóna aixopluc a exposicions de
pintura i de fotografia. Cafè Laie ens
permet, doncs, arrecerar-nos còmoda
ment a llegir, a escriure o a practicar
l’art antic de la tertúlia. Segons en
Jordi, que fa anys que hi treballa a les
tardes, la clau de la seva acceptació i
dels clients fidels, a part d’una oferta
variada i de qualitat, és l’atmosfera
amistosa de les persones que hi tre
ballen.
En la mirada cap al futur de Laie hi
ha la cobertura de la terrassa, per a te
nir un espai adequat per a presen
tacions i altres actes, sense torbar el
ritme natural de la Cafeteria. També,
l’obertura de la botiga-llibreria al
Centre de Cultura Contemporània.
Aquests dos projectes se sumaran
aviat a les altres iniciatives ja en mar
xa: la llibreria del Parc Güell i el
restaurant a l'Illa Diagonal. Un esforç
constant, duríssim, com tantes altres
llibreries, del gruix de Laie i més
petites, per a resistir la competència
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deslleial de qui rebaixa un producte
que, per llei, té un preu fix. N’hauríem
de ser conscients i actuar en conse
qüència si desitgem que es mantingui,
dins d’espais en calma i amb una
atenció adequada, l’aroma del llibre.♦

LA PUNTA DEL LLAPIS

ï TANMATEIX...

DE TRASCANTÓ

El fet de llegir

La mirada compassiva

Herència de por

legir és alguna cosa més que
ls mitjans de comunicació
rran de la publicació de la me
desxifrar uns signes. Saber llegir és
apareixen notícies sobre fets,
va darrera novel·la, una de les
apropiar-se d'allò escrit: triar la
situacions i persones que sus
preguntes que m'han formulat
lectura, integrar-la, ser capaç de servirciten sentiments de tota mena:
més vegades és quines han estat
se'n, de complementar-la tot ampliantesglai, admiració, enveja, indignació,
represàfies per haver escrit DG.
la amb les altres lectures. Per tant, no
desconcert, repugnància, vergonya i
força
d'escoltar
el mateix, m'he sen
és cap acció passiva, és una recerca i
compassió. No sempre en som cons
tit empès a reflexionar sobre el per
una construcció del sentit. Fins i tot hi
cients. Si algun escriptor o escriptora
què d'aquesta insistència.
ha alguns autors que han parlat de la
intenta reflectir-ho a la seva obra
L'explicació més immediata és que
distinció entre llegidor i lector. El
s'exposa a ser titllat, titllada de
la ciutadania entén el poder com un
llegidor llegeix per obligació i el lector
«tremendista» o «sentimentaloide»,
instrument al servei dels partits do
ho fa per pur plaer.
especialment si escriu amb la mirada
minants. La presència sistemàtica als
A propòsit d'això, Voltaire va
compassiva. Té raó el novel·lista
mitjans i l'adscripció dels grups em
escriure un relat, De /'horrible
andalús Antonio Munoz Molina: «La
presarials de la comunicació a op
danger de la lecture, on feia menció
compasión no tiene mucho crédito
cions polítiques concretes configuren
de l'ús perniciós que podia tenir la
entre nosotros, pero quizà no seria
un panorama tèrbol d'interessos
introduc-ció de la impremta en un
un mal sustituto para la falta de
ocults.
Si una novel·la satiritza les
país llunyà. Aquella invenció infernal
sentido de la justícia. Se entiende
bambolines
del poder, és natural que
podia facilitar la comunicació de
que compadecer es sentir làstima, y
la
gent
pensi
que l'autor ha begut oli.
pensaments i per tant dissipar la ig
nadie quiere ser destinatario de ese
Perquè
el
poder
he estat sempre
norància, que com hom deia era Ta
sentimiento en el fondo humillante,
complaent
amb
l'adulador
i rancorós
guardiana dels estats ben adminis
que tiene algo de limosna moral.»
amb
el rebentaire. La Catalunya
trats. A més a més era possible que,
Així ha estat desvirtuat, degradat un
sorgida de la transició democràtica
amb el pas del temps, filòsofs,
dels valors essencials de l'humanisno s'escapa del descrèdit general de
escriptors, intel·lectuals i gentola
me. En el món dit «progre», es diu
la política. Unes hipotètiques repre
d'aquesta mena, amb el pretext
que la compassió és feblesa, una
sàlies —que tindrien la mateixa
capciós d'il·lustrar els éssers humans,
pulsació reaccionària, però la mirada
ridiculesa de què m'he rigut— entra
els ensenyessin virtuts perilloses, de
i l'actitud despietades són allò que
rien dins de la lògica d'un mecanisme
les quals el poble no ha de tenir mai
indica el grau o la mesura del con
considerat brut i parcial de mena.
coneixement. Per aquestes causes i
cepte de progrés. Dos exemples
Ara bé, no sempre que em pre
per altres calia impedir de llegir cap
oposats: La poetessa Wislava Szymgunten
per les represàlies he copsat
llibre, sota pena de damnació eterna.
borska i el dramaturg Dario Fo,
les mateixes actituds. En alguns ca
Llegir ens farà penetrar en un univers
ambdós guardonats amb el Nobel de
sos adverteixo un rerefons conegut.
d'aparents signes morts que la lectura
Literatura. El recull de poemes de
Més que malfiança, sornegueria o
convertirà en vius i actius. Tot bon
l'escriptora polonesa editat en català
escepticisme,
és una por soterrada,
llibre mai no ens deixa intactes, ens
inclou un escruixidor poema titulat
latent,
envers
el poder. Poca broma
enriqueix i per tant ens transforma i
«Pietat», inspirat en la infinita com
amb
el
poder,
no li busquis les pes
cala foc al desig de llegir. Aquest és un
passió que li produí una mare d'heroi
sigolles
perquè
té capacitat de
altre dels seus horribles perills.
amb monument a la plaça del poble
negar-te,
de
destruir-te.
Més val no
L'acte de la lectura potser siga una de
i una sala al museu local. El drama
embolicar
la
troca,
mantenir-se
al
les follies més intel·ligents deT'individu.
turg italià Dario Fo fou el següent
marge,
i
deixar
fer.
Això
llegeixo
jo
Així mateix, s'hauria, potser, de re
premiat. Quan li preguntaren si
en la manera de fer algunes pre
cordar que el descobriment de les
coneixia el nom de la dona premiada
guntes: la por heretada del franquis
emocions i dels valors culturals, estètics
l'any anterior, l'autor de Mort acci
me i arrelada en un subconscient
i ètics que els textos literaris contenen
dental d'un anarquista contestà:
col·lectiu
molt escarmentat. La por
són el millor aliat per a donar incentius
«Crec que és una polonesa de nom
que feia abaixar la veu en parlar de
al lector, més que qualsevol tipus
impossible, una senyora que té pro
llibertat, fins i tot a dins de les cases.
d'estratègia. La literatura és un àmbit
blemes amb l'alconol, segons que
Aquella
por que s'escapa pels ulls
de producció i de conservació de l'imadiuen.» Una resposta humiliant, des
d'una persona que et pregunta si no
ginari, en què individus i col·lectivitats
pietada, impròpia de l'autor mundial
tens por.
inscriuen les seues pròpies concep
ment celebrat per la seva sensibilitat
La pervivència de la por, encara que
cions, aspiracions i pors. Des d'aquest
social. I, tanmateix, potser ha tingut
estigui dissimulada sota set vels,
aspecte és un espai de coneixement i
una mirada compassiva sobre el
només s'explica per quaranta anys
de confrontació dels productes de la
drama social i humà que la premsa
de dictadura dura, si se'm permet
cultura i de l'experiència personal. El
de 1'11 de febrer donava a conèixer
l'expressió. No una dictadura de per
llibre com a font de plaer estètic, emo
des de Sevilla: «Los buzos de la
riure com la que ens pinten algunes
tiu i intel·lectual és un projecte carregat
Guardia Civil recuperaron ayer del
pel·lícules espanyoles recents. Pere
de possibilitats que esperen ser des
cieno del rio Guadalquivir el cadàver
Gimferrer
ha escrit en aquesta ma
cobertes.
de Amed Dauda, de 18 anos, natural
teixa pàgina un duríssim al·legat
Fins i tot la lectura ens fa abstraure
de Mali...» Un dels milers de pàries
contra el genocidi franquista a Cata
del món en què ens ha tocat viure,
que fugen de la misèria i busquen el
lunya. Convé recordar-lo, perquè a
per trobar-hi sentit. Recordeu, però,
pa al «món ric». Amed no anava sol:
vegades ens passa com a l'infant de
que llegir també és imaginar i crear.
l'acompanyava el seu germà Hassan,
La vida és bella, a qui li fan creure
I, per tant, en cap moment el verb
de tretze anys, i Dadi Marc, de ca
que la vida al camp de concentració
llegir, com ens diu Pennac, no pot
torze, natural de Sierra Leone, que
és un conte.♦
admetre l'imperatiu.<
sobreviuen. I tanmateix...♦
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LA GENT I ELS BÉNS

Tanzi (I): «La corrupció, com un elefant, és difícil de
descriure, però no de reconèixer»
a corrupció atreu un munt d'anió que com més grossa és l'admitenció a tot el món. No solament
nistració més corrupció hi ha no és
als mitjans de comunicació, sinó
certa, atès que alguns dels països
també entre els estudiosos: politi-menys corruptes, com Canadà, Dina
còlegs, sociòlegs, juristes i economismarca, Finlàndia, els Països Baixos i
tes. Entre aquests, cal destacar Vito
Suècia són dels que tenen un sector
Tanzi i el seu recent estudi: «La
públic més gran. Hi diu: «Més aviat,la
corrupció al voltant del món. Causes,
forma com restat opera i executa les
conseqüències, abast i cures», publi seves funcions és molt més impor
cat a l'«lMF Staff Papers», a Washing tant que la grandària de l'activitat del
ton DC.
sector públic.» Un dels motius més
Tanzi és un economista italià que en
importants de corrupció ha estat,
l'actualitat dirigeix el Departament
darrerament, el finançament dels
d'afers fiscals del Fons monetari
partits polítics, cosa que ha desa
internacional, un lloc especialment
creditat la democràcia.
adient per a copsar informacions so
«En el món real, relativament poca
bre aquesta abjecta activitat. Ens en
gent és castigada per actes de cor
diu: «La corrupció ha estat definida
rupció, malgrat l'extensió del feno
de diverses maneres, totes insu men», assenyala Tanzi. Amb poques
ficients en algun aspecte. Fa pocs
excepcions hi ha un fossat entre els
anys, la qüestió de la definició
càstigs especificats en les lleis i els que
absorbí molt de temps que s'hi
són imposats de manera efectiva.
esmerçà en conferències i reunions.
Això fa que s'hagi creat un ambient
Malgrat això, de manera semblant a
de tolerància que encoratja la cor
un elefant, bé que sigui difícil de
rupció a l'engròs.
descriure-la, generalment no és
Un aspecte molt interessant del tre
difícil de reconèixer-la quan és
ball de Tanzi és l'anàlisi sobre la relació
observada.»
entre la corrupció i el creixement.
La corrupcio
corrupció no es
és un fenomen no Alguns economistes sostenen que la
més d'ara. Però, per què ara se li fa
corrupció pot ésser beneficiosa per a
més atenció? D'entre les raons
l'economia, perquè serveix per a «un
tar els mecanismes», raonament usat
adduïdes per Tanzi, n'assenyalem
tres: perquè en estats que han es sovint per a explicar el creixement
d'alguns països de l'Àsia sudoriental,
devingut democràtics ja no és un
profundament corruptes i ara en crisi
tabú parlar-ne; perquè la mundiapregona. Aquests arguments pro
lització de l'economia ha fet que
corrupció són analitzats i bandejats
entressin en contacte persones de
per Vito Tanzi. Per exemple, quan
països amb poca corrupció amb
mostra que la corrupció distorsiona
d'altres de països on és endèmica; i
els mercats i la correcta assignació
Perquè les ONG i força organismes
de recursos. I, sobretot, quan demos
internacionals lluiten per reduir-la.
«Aquesta atenció incrementada re tra que també redueix el creixement.
flecteix també el creixement d'a Hi aporta diversos estudis economètrics que determinen que la
quest fenomen les dècades recents;
corrupció disminueix la inversió, les
una puixança que ha culminat en un
despeses d'educació i sanitat, els
aPogeu de les activitats de corrupció
ingressos impositius i fins i tot les
els anys noranta.» El procés de
inversions estrangeres. En el món
mundialització, que vol dir comerç i
productiu, la corrupció colpeja so
negocis internacionals,
ho
ha
bretot les empreses petites i mit
facilitat. Les «comissions», forma
janes.
eufèmica d'anomenar els suborns,
Acaba Tanzi: «L'àmplia desil·lusió
nan permès que moltes empreses
entre la població d'alguns països (en
guanyessin beneficiosos contractes, i
transició; en desenvolupament) és
derrotessin així llurs competidores.
deguda en gran part a l'àmplia cor
irPlPreses franceses hi gastaren el
rupció que hi preval i no pas, com és
”94 uns 10.000 milions de francs;
dit, a l'economia de mercat i al pro
impreses alemanyes, el 1995, més
cés democràtic.»♦
3.000 milions de dòlars.
ars.
Així com les empreses públiques
an estat sovint una font important
,e corrupció política, les privatitzaf'ons, en les quals alguns prominents
uncionaris o polítics prenen discre'onalment les decisions, també ho
JOSEP M. MUNTANER I PASQUAL
an esdevingut. Segons Tanzi, l'opi
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TEXTOS

Lliurament dels Premis Crítica «Serra d'Or»
1999
l 24 de març de 1999 tingué lloc el ja tradicional sopar de lliurament dels Premis Crítica «Serra d'Or», amb
un bon nombre d'assistents i un prou notable ressò als mitjans de comunicació. Publiquem juntament amb
aquest reportatge gràfic de l'acte les paraules de benvinguda que el director de «Serra d'Or» va adreçar
als assistents abans de començar el sopar, i el parlament que pronuncià Jordi Puntí, guardonat amb el premi
narrativa.

E

PARAULES DE BENVINGUDA
Massot i Muntaner

(F O T O S . A S S U M P T A BURG UÉ S )

per Josep

JOSEP MASSOT, DIRECTOR DE «SERRA D'OR», FENT EL PARLAMENT DE
BENVINGUDA.

LES OBRES GUARDONADES AMB ELS PREMIS CRÍTICA «SERRA D'OR»
D'ENGUANY.

n cop més em plau de donar- moment, va publicar ara fa cinc-cents
vos la benvinguda a aquest so anys, el 1499, el primer llibre aparegut
par anual dels Premis Crítica a la seva impremta, continuant una ac
«Serra d’Or», que enguany tenentivitat
un editorial que ja s’havia iniciat a
relleu especial. «Serra d’Or» està de fes Barcelona abans del 1493 i que, d’una
ta per un doble motiu. D’una banda, el manera o d’una altra, ha persistit fins
mes d’octubre vinent la nostra revista avui, al servei del santuari i del mo
complirà els quaranta anys de la seva nestir, en un cas únic al món. De fet,
l’editorial que tradicionalment és con
segona etapa, quan el
1959
«Germinabit» va ser fusionat amb el siderada la més antiga del gremi, la
Cambridge University Press, no va co
primer «Serra d’Or», conservant, però,
l’equip de «Germinabit» i afegint-hi mençar fins al 1521, gràcies a un edi
alguns col·laboradors del «Serra d’Or» tor privat que només treballà el 1521 i
anterior. D’altra banda, el 1999 cele el 1522, i no reprengué les seves ac
brem una efemèride important: el tivitats, encara d’una manera més aviat
monestir de Montserrat, protector i privada i provisòria, fins al 1584.
Aquesta doble commemoració no
editor de «Serra d’Or» des del primer
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pot passar, lògicament, desapercebu
da. No es tracta d’aixecar les campanes
al vol per satisfer vanitats inútils, ni per
reivindicar primacies al capdavall
casuals, sinó d’aprofitar l’avinentesa
per repassar què han estat aquests
cinc-cents anys i aquests quaranta anys
de la nostra història cultural —tan
relacionada amb la nostra història
política i la nostra història religiosa—1
per millorar el servei que en aquest
moment prestem a la nostra societat.
Per això ens ha semblat convenient
d’acceptar l’oportunitat que ens ha
brindat el Departament de Cultura de
la Generalitat per poder organitzar una
exposició, al Museu d’Història de

TEXTOS

LLIURANT LES SERRETES A JOAN SOLÀ
I PERE MARCET.

JOSEP MASSOT AMB MIQUEL BAUÇÀ, UN DELS
GUARDONATS.

Catalunya, sobre els cinc-cents anys de
la nostra editorial, un dels àmbits de la
qual serà dedicat, com és natural, als
quaranta anys de «Serra d’Or». Aquesta
exposició serà inaugurada, si no hi ha
res de nou, el 29 d’abril i serà oberta
fins al final del mes de setembre.
, De més a més, aquest estiu «Serra
d Or» estrenarà una nova maqueta,
Pensada per Mercedes Azúa, que cul
minarà, esperem que d’una manera
Plenament reeixida, un lent procés de
renovació que va començar, a emPentes i rodolons, el 1995 i del qual
eu estat testimonis al llarg d’aquests
anys. El mes d’octubre, seguint les
tradicions de la revista, publicarem un

número extraordinari dedicat a la
celebració del seu quarantè aniversari i
posarem igualment a disposició dels
interessats un disquet amb l’índex
acumulatiu dels articles apareguts al
llarg d’aquest temps. Enguany posa
rem en marxa, encara, un web propi de
Publicacions de l’Abadia de Mont
serrat, que ens permetrà de tenir una
veu pròpia al ciberespai i facilitarà la
informació i les comandes dels nostres
llibres i de les nostres revistes. No cal
dir que «Serra d’Or» hi tindrà un lloc
rellevant i sempre actualitzat.
No vull abusar més de la vostra pa
ciència. Us agraeixo de tot cor la vostra
assistència i felicito per endavant els

premiats en la nostra edició d’enguany,
els seus familiars i amics i els seus
editors. I desitjo que d’aquí a quaranta i
d’aqui a cinc-cents anys hi hagi algú que
hagi agafat el nostre relleu i continuï, tal
com s’escaigui en aquell moment, la
nostra tasca d’avui.<

TEXTOS

TEXT DE CLOENDA
per Jordi

Puntí

ots sabem que la sobretaula és nou mil·lenni hauria de suposar, go
sempre un dels millors mo saria dir d’una manera fundacional, un
ments de tot sopar, el lloc territori abonat per als nous narradors.
perfecte per a les converses a mitja Jo
veu,no sóc crític, però com que sé que
pautades pel cafè i els licors i el tabac; aquí n’hi ha uns quants, de crítics,
l’hora en què es ponderen les excel- miraré de no dir gaires animalades (dit
lències de l’àpat, es despatxen les sigui de passada, tampoc no sóc un
qüestions apuntades entre plat i plat i, lector de textos crítics). Els últims anys
si l’ambient i la companyia són els —i encara amb més incidència els
adequats, les xafarderies i les confi últims mesos— han sortit noves veus
dències s’obren pas i s’instal·len en la que escriuen sense dogmes, sense
conversa.
pressupòsits, sense partits presos. Un
Per tot plegat, suposo que vostès dels camps de batalla més importants
pensaran el mateix que vaig pensar jo d’aquests narradors és la llengua (i al
quan els organitzadors de l’acte em meu entendre encara ho hauria de ser
van demanar una petita intervenció: més): l’escriptor s’ha de poder moure
vaig pensar que si m’allargava massa amb llibertat per la seva llengua, sense
corria el risc d’avorrir-los, i no sols cotilles ni complexos, però també
això: també que la meva veu monò sense extravagàncies ni gestos alterotona, a aquestes hores de la nit, podia sos. Els narradors actuals hem tingut
convertir-se en una sonsònia endor- una gran sort: el llegat literari dels anys
miscadora, i llavors tots hi sortiríem vuitanta, en què la qüestió de la
perdent. De manera que no m’allar llengua va començar a ser tractada per
garé.
alguns escriptors com una cosa viva i
Els he de confessar, primer de tot, dinàmica, dúctil, no com un objecte
que no em sento capacitat per a fer embalsamat, arnat i fictici. Al meu
resums anuals ni valoracions culturals entendre, autors com Quim Monzó,
que vagin més enllà de la meva estricta Jesús Moncada, Miquel Bauçà, Emili
circumstància, és a dir, d’allò que Teixidor, Sergi Pàmies, Josep Maria
m’envolta i m’interessa. No sóc amant, Fonalleras o Ramon Solsona —per dirtampoc, de girar la vista enrere, més ne només uns quants, segur que me’n
aviat prefereixo mirar enllà, endavant:
deixo...—, han traçat un pont cap a la
m’atreu molt més la ingravidesa del regularitat. El mateix han fet, a la seva
futur, allò que no sabem què serà ni manera, traductors com Salvador Oliva,
com serà, que no l’enganyosa i Jordi Larios, Lluís M. Todó o Xavier
inamovible seguretat del passat. De Lloveras —i segur que també me’n
tota manera, sí que puc dir —i em deixo uns quants. El narrador —i el
sembla que en aquest moment parlo traductor, i en darrera instància també
també per boca dels altres companys i el lector— ha de tenir la seguretat que
companyes guardonats— que aquests en català s’ha de poder dir tot,
premis «Serra d’Or», en la mesura que absolutament tot, i com a mínim s’ha
comporten una valoració i una estima de poder dir amb una pretesa nor
del treball fet durant l’any passat, són malitat (normalitat literària, s’entén, si
una regressió plaent i agradable, i no no tindria cap gràcia). Em fa
marquen la teva obra amb una l’efecte que és el mateix que devien
empremta de prestigi que ha de ser, pensar, al seu dia, quan se’ls va
alhora, un estímul.
plantejar la qüestió (perquè aquesta
Ja he dit abans que m’agrada mirar qüestió, quan escrius, sempre se’t
cap endavant, i ara, amb l’arribada del planteja) autors com Francesc Trabal,
nou mil·lenni d’aquí a quatre dies, J.V. Foix, Josep M. de Sagarra, Josep
tenim una bona oportunitat de pro Pla, Mercè Rodoreda o Joan Sales...
jectar desitjós i esperances. En el camp Cito aquests autors perquè me’ls
de la narrativa catalana, per exemple, estimo i perquè tots ells van proposar
que és el que conec, em sembla que el en el seu moment un model de llengua
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particular, arrelat en la tradició però
d’alguna manera innovador, genera
dor, i sobretot perquè no van suposar
mai un empobriment del català lite
rari, tot al contrari. Aquest ha de ser,
doncs, l’objectiu dels nous narradors:
eixamplar els marges de la llengua lite
rària, conquistar nous territoris —per
dir-ho d’una manera bel·ligerant—,
però sense perdre efectius en la brega.
A més d’aquesta descompressió del
català literari, vull pensar que els
narradors actuals tenen un altre punt a
favor: la llibertat total a l’hora d’es
criure. No hi ha tabús ni restriccions,
no hi ha buits enutjosos per omplir (la
novel·la de gènere s’ha difuminat
poderosament, fins a l’eliminació o fins
a la fixació autoparòdica), i el que és
més important: no hi ha fronteres.
Avui dia, amb l’arribada de les noves
tecnologies, s’han eliminat les distàn
cies, i les influències poden venir del
costat de casa, sí, però també de l’altra
punta de la Terra. D’alguna manera,
s’han accelerat les relacions culturals.
A través d’Internet, per exemple, jo sóc
addicte als exercicis literaris que
publiquen una sèrie d’autors quebequesos: els segueixo delerós, n’impregno, i
no puc negar que més d’una vegada,
quan escric, els tinc en compte.
Hi ha encara un altre element de
normalitat que voldria destacar, i que
per als narradors i sobretot per a la
cultura catalana, al meu entendre, és
positiu: la dessacralització —perdo
neu-me la parauleta— d’una part de
les edicions en català. Cada any quan
arriba Sant Jordi veiem que les
editorials publiquen llibres d’èxit que
no són pròpiament literaris, escrits per
presentadors de televisió, futbolistes,
metges, periodistes, etc.; són llibres
oportunistes (potser seria millor dir-ne
conjunturals), fugaços, deutors del
moment, però que al cap i a la fi, no ho
oblidem, aconsegueixen un objectiu
clar: eixamplar els límits de lectors en
català, més enllà de la qualitat literària
d’aquests textos —no sempre inne
gable. Em fa l’efecte que la cultura
catalana ha viscut molts anys —durant
una llarga època, a desgrat i per for-

(F O T O S : A S S U M P T A B U R G U É S )

TEXTOS

UN ASPECTE DE LA TAULA PRESIDENCIAL.A
JORDI PUNTÍ DURANT EL SEU PARLAMENT. ▼

Ça— en una campana de vidre, i s’ha
acostumat de tal manera a l’aire viciat
1 enrarit de dins, que, ara que ja respira
l’oxigen, sembla que a estones en senti
nostàlgia.
Deia abans que no llegeixo textos
crítics, però en canvi sí que m’agraden
els textos teòrics i reflexius d’alguns
autors literaris. Suposo que hi trobo
formulades amb gràcia i precisió les
mateixes inquietuds que a mi m’assalten en tant que autor, i que això
reconforta. Italo Calvino, per exemple,
va escriure el 1985 un llibre gens
aPocalíptic sobre la literatura que vin
drà; es diu Sis propostes per al mil·lenni
We ve. Quan el rellegeixo, m’agrada
Pensar que la literatura que podrem

EL PARE ABAT DE MONTSERRAT, SEBASTIÀ M.
BARDOLET, CLOU L'ACTE.

llegir el pròxim mil·lenni s’adirà força
amb les seves propostes. Segons ell, la
literatura que es farà hauria de tenir
aquestes caracte-rístiques: hauria de
ser lleugera, ràpida, exacta, visible i
múltiple. Dit així, a boca de canó,
sembla una animalada plena de des
propòsits, però ell ho justifica molt bé.
La lleugeresa s’ha d’entendre com a
reacció al pes de viure; la rapidesa,
vista, diu ell, com a «agilitat, mobilitat,
desimboltura, qualitats que tanmateix
s’adiuen amb una escriptura disposada
a divagar»; Vexactitud tindria a veure
amb l’ús del llenguatge, que dèiem
abans, trobar sempre el mot adequat i
no deixar-se enlluernar per la primera
idea (per tant, aquí valora intrínseca

ment el procés de reescriptura en tot
text); la visibilitat fa referència a la
capacitat fabuladora i imaginativa, tan
escassa avui dia; i, finalment, la mul
tiplicitat, que va lligada a la capacitat de
ser receptiu, de trobar consol literari (i
vital, i personal) en les formes culturals
més diverses i allunyades.
No els vull cansar amb més detalls
sobre la literatura, la narrativa del segle
que ve. Al cap i a la fi, com deia un
poeta anglès, el present i el passat estan
compresos en el futur, i tot el que
puguem dir i escriure el segle que ve,
amb totes les variants que es vulgui, ja
ho haurà dit algú altre vint o trenta
segles enrere (dic «segles» i em quedo
tan ample, sí). Per acabar, els llegiré un
conte xinès que cita Italo Calvino al
seu llibre, i que explica més bé i millor
tot el que jo els he volgut dir (per la
qual cosa els demano un cop més que
em disculpin la xerrameca). Diu el
conte que Xuang-Tzu tenia un gran
nombre de virtuts, entre les quals hi
havia la destresa en el dibuix. Un dia,
el rei li va demanar que dibuixés per a
ell un cranc. Xuang-Tzu li va
respondre que necessitava cinc anys i
una casa amb dotze servents. El rei els
hi va concedir. Van passar els cinc anys
i el dibuix encara no estava començat.
«Necessito cinc anys més», va demanar
Xuang-Tzu. Els rei els hi va tornar a
concedir. Passats els deu anys, XuangTzu va agafar el pinzell i en un instant,
amb un únic gest, va dibuixar un
cranc, el cranc més perfecte que s’hagi
vist mai.4

Jordi Puntí
SEDUÏT PER LA REALITAT OCULTA
per

Marta Nadal

ordi Puntí és una de les noves veus que s'han donat a conèixer darrerament i una de les més celebrades. El
seu llibre Pell d'armadillo va merèixer l'ajut a la Creació Literària concedit per la Fundació Enciclopèdia
Catalana i ha rebut, el mes de març passat, el premi Crítica «Serra d'Or» de narrativa.
Darrere la cuirassa dura de l'armadillo s'amaga el desconegut. Darrere l'aparença quotidiana, tranquil·la i
normal, els personatges dels contes de Puntí amaguen un mar d'intimitats profundes, secrets que configuren
aquest submón, com li agrada a l'autor de definir aquesta rereescena de la vida. Allò ocult, allò no vist i de
vegades no dit, emergeix de sobte i se sobreposa a la realitat més banal. Al llarg d'aquesta conversa, l'escriptor
ens parla d'aquest rerefons, que esdevé constant a tots els seus contes; però també ens parla de la seva
percepció del moment literari actual, al país, i ho fa col·locant-se, com a les seves obres, a la rebotiga, darrere
la «normalitat» d'un llibre publicat. I ens endinsem, menats per ell, pels camins previs a la publicació, des de la
seva experiència de corrector i de lector per a diverses editorials. Penso que Puntí és un jove escriptor d'idees
madures i clares; que parla sense embuts de la situació actual en matèria de literatura i exposa amb
contundència quins són els errors, al seu parer, que poden convertir una obra en paper inútil. Reescriptura i
reflexió en podrien ser els antídots.
Són quarts de dotze del migdia. Carrer de Roger de Flor. Barcelona. A casa de Jordi Puntí tot respira una olor
de nou, i és que fa sis mesos, només, que viu en aquest piset de l'Eixample, encara sense taula de menjador,
però amb un parquet impecable. La llum i el silenci són allò que valora més del seu nou habitatge, que s'aboca,
com moltes de les cases de l'Eixample, a un pati de desordre verd, amb gats que passen l'aplec i fan la migdiada.
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—Si et sembla, podem començar
fent una mica de repàs de la teva
trajectòria professional. Tu has fet
Filologia romànica i provens del
món editorial...

—Sí, exactament. Vaig fer Filologia
francesa medieval i també italiana,
castellana i catalana medieval. Jo vaig
començar a treballar al Club Editor i
molt aviat a Columna, perquè s’havien
acabat d’associar. Cada dia anava a
l’editorial excepte un, que anava a des
patxar a casa de Núria Folch, la vídua
de Joan Sales, amb qui vaig mantenir
moltes converses no solament edito
rials, sinó de literatura en general,
sobre Mercè Rodoreda, etc. Al cap de
tres anys, vaig rebre una oferta de Qua
derns Crema perquè anés a treballar
amb ells i em va semblar bé de fer
aquest canvi; vaig considerar que tre
ballar tres anys seguits en un mateix
lloc ja estava bé i em venia de gust de
canviar. Al cap d’un any de ser a la
nova editorial, però, vaig assabentarme de la beca de la Fundació Enci
clopèdia Catalana, me la van concedir
i vaig deixar Quaderns Crema. Ales
hores vaig dedicar-me, primer a es
criure i anar traduint i corregint
originals per a diverses editorials i, més
endavant, només a escriure per poder

enllestir el llibre dins els terminis de
temps que la beca m’imposava.
—I, doncs, Pell d'armadillo en mar
xa.

—Bé, aquest llibre va sortir gràcies
a la possibilitat de tenir aquesta beca,
que em va permetre de dedicar-me a
escriure, al final, a jornada completa, i
va ser una manera de forçar-me a ferho. Fins aleshores només m’havia pre
sentat a un concurs, que vaig guanyar
amb el primer conte del volum, «Un
incendi», i això ja em va donar unes
certes expectatives optimistes de cara
a d’altres projectes de contes que més
o menys tenia embastats.
—La teva tasca editorial ha estat,
també, la de lector d'originals. Això
ha impregnat o ha condicionat una
manera determinada de fer litera
tura o, si més no, alguns contes
concrets que apareixen al teu
llibre?

—Jo crec que viure el món editorial
em va permetre de veure la rebotiga i
el cantó, de vegades miserable, que té
la literatura. Et permet veure que no
tot són flors i violes i que hi ha un pas
previ a la publicació que és força enutjós i desagradable, tant per a l’autor

com per a l’editor. Aquest coneixe
ment, per tant, em va donar l’experiència de què havia de fer i què no
havia de fer. Jo crec que això va ser
bàsic. Reconec que la meva manera
d’haver arribat a la publicació del
primer llibre no és l’habitual, perquè,
en general, la gent no té els punts de
referència que jo podia tenir. Es molt
penós haver d’anar amb l’original aca
bat d’editorial en editorial per veure si
el publiquen; hi ha molts autors que
s’acaben desencantant del que ells ma
teixos han escrit, perquè no obtenen
resposta. Això, és clar, des del punt de
vista de l’editorial. Des del punt de vis
ta dels autors, hi ha una altra cosa, i és
que en aquest país escriu tothom, els
criteris de qualitat són discutibles i,
sovint, hi ha molta literatura que no
s’aguanta; per les meves mans han
passat centenars d’originals que no
han funcionat i que d’una editorial
han anat a parar a una altra...
—Què és el que fa que una obra no
funcioni? Perquè, pel que fa a la
llengua, la gent escriu millor ara
que uns quants anys enrere, em
sembla.

—Jo crec que es poden apuntar
diverses qüestions. Es veritat que hi ha

menys gent que escriu malament; fins
i tot pot tenir-hi a veure el fet que els
ordinadors tinguin correctors, així de
clar. Ara bé, el gran problema, i això
ho tinc molt clar, és que la gent escriu
però no reescriu. Fan un esforç molt
gran per escriure una novel·la, que pot
tenir dues-centes o, fins i tot, trescentes pàgines, però quan hi posen el

procés d’escriptura és un 50%, com a
màxim, de la feina, i l’altre 50% és
donat per la tasca de reescriptura. I
reescriptura vol dir deixar reposar
l’obra, agafar distància respecte del que
has escrit, i després vol dir, sobretot,
revisar, reescriure, rellegir, esborrar i
retocar... Jo crec que l’absència de tot
aquest procés és el que fa que un
original no funcioni.
Hi ha altres coses, és
clar. Com, per exem
ple, el cas de la perso
na que escriu només
«En aquest país escriu tothom,
per anècdotes i fa una
obra que és, de fet,
els criteris de qualitat són
una anècdota allar
discutibles i, sovint, hi ha molta gassada. Al costat de
tot això que dic, tam
literatura que no s'aguanta.»
bé hi ha qui sí que ha
tingut una idea bona,
ha sabut desenvolu
par-la més o menys
però, en canvi, no ha
aconseguit de tenir un
punt final ja se n’obliden. Fan una estil perquè, senzillament, no s’ho ha
primera redacció, tenen la novel·la al plantejat. Escriure encara hi ha qui ho
cap, ben estructurada, però, quan la veu com el fet de posar-se a la mà
donen per acabada, en fugen. I jo crec quina i deixar anar coses. I és més que
que aquí rau el gran error. Per mi, el això. Escriure és un ofici; no hi ha cap

fuster ni cap ferrer que facin una peça
al moment: poleixen, revisen, reto
quen... I, amb la literatura, ha de ser
exactament el mateix.
—Has parlat de dos conceptes que
em semblen essencials, des del punt
de vista de l'autor, però que el lector
també detecta: l'absència de rees
criptura o de meditació de l'obra, un
cop acabada; i, l'altre, la presència
de l'anècdota per damunt de la
reflexió. L'evidència d'aquests dos
fets no és, però, exclusiu de molts
escriptors anònims o novells, sinó
que afecta, tristament, molta de
l'obra publicada actualment, diria.

—Sí, però amb això ja som en una
altra part del problema.
—Doncs, parlem-ne.

—Mira, em sembla que per raons
de quota —per raons comercials i de
quota des del punt de vista cultural—
s’ha abaixat el llistó d’una manera des
carada. Em semblaria més interessant
que es publiquessin cent cinquanta
novel·les, totes bones, que no que se’n
publiquin cinc-centes, de les quals la
meitat s’ha de llençar a la paperera.

LLETRES

Això ho tinc claríssim. I és molt trist una certa reflexió al darrere. Jo crec
quan passa amb obres publicades, és que, moltes vegades, hi ha autors i
clar. Penso que continuar per aquesta autores que simplement escriuen
via és tirar-se pedres a la pròpia perquè toca i els ve de gust, però sense
teulada, en el sentit
que ens queixem que
no hi ha prou lectors
«El gran problema és que la gent
catalans però, en lloc
de donar-los bones
escriu però no reescriu. Fan un
obres que incentivin la
lectura, el que fem és
esforç molt gran per escriure una
donar-los morralla.
D’aquesta
manera
novel·la però quan hi posen el
crec que no pot
punt final ja se n'obliden.»
solucionar-se la si
tuació, perquè el que
s’aconsegueix és que
el lector, en tot cas,
deixi de llegir. Jo crec
que hauríem d’anar
més amb compte; no sé si a la plantejar-se la feina que hi ha al
literatura castellana o estrangera, en darrere d’aquesta dedicació: de
general, passa el mateix, però tinc la reflexió, de dir per què escrius... No es
impressió que la cosa està més pot fer literatura per passar l’estona!
normalitzada o, potser, hi ha uns altres La literatura ha de tenir alguna cosa
mecanismes d’edició. Per mi és molt més que això... I aquí és on entra allò
clar que els escriptors, a part de saber de l’anècdota, que hem comentat
dir les coses, han de tenir ganes de dir abans. Mira, és com la senyora de
alguna cosa; el que diuen ha de tenir Sarrià, de seixanta anys, que té tota la

feina feta, que necessita una distrac
ció, i es posa a escriure; una anècdota
que li pot venir al cap és que quan era
jove es va enamorar de Paul Newman
a partir d’un pòster que va veure
penjat en una paret. I la senyora
escriu un conte sobre això. I ja està.
Jo no hi tinc res en contra, que la
senyora escrigui i, a més, si això té
efectes terapèutics, millor; ara, la
llàstima és que això s’acabi
publicant i que, a més, se’n vulgui
fer un ofici!
—També pot detectar-se, de ve
gades, l'escriptor que es crea a si
mateix com a personatge. És a
dir, la persona que, el que
l'interessa més, és figurar a la
nòmina d'escriptors.

—Sí, existeix l’escriptor que vol serho, sense necessitat d’haver d’escriure;
té més interès pel personatge que per
la qualitat del que produeix. D’a
quests, n’hi ha uns quants.
—Tot aquest rerefons de l'obra li
terària, que sovint no emergeix
gaire a la superfície, és el que tu
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has volgut explicar o més o menys
retratar en els teus contes, sobretot
al «Tríptic de les biografies»?

—Quan goses parlar sobre aquest
estat de coses reps crítiques que et
titllen de tremendista, de pessimista...!
El fet d’haver treballat en el món
editorial marca aquest conte i els
entra-i-surts que té, sobretot a la pri
mera part. Després, hi ha una voluntat
clara de paròdia, d’exagerar les coses a
l’extrem, que converteix els perso
natges en prototipus; però, d’alguna
manera, jo crec que sí que tenen un
punt de relació amb la situació actual,
d’aquí però també de fora. En aquest
sentit, aquest conte el veig més uni
versal; per exem-ple, la idea del biò
graf va venir-me directament del fet
d’haver llegit un poema de Philip
Larkin, en què el poeta es queixa del
seu biògraf, que sempre li va al darre
re; per tant, en aquest cas, hi ha un
referent clar dins de la literatura
anglesa. D’altra banda, és cert, també,
que faig una reflexió molt paròdica del
món editorial. Ho necessitava, a més.
—Els personatges del conte ante
rior, com els altres del volum, que
den definits pel comú denominador
de la tristesa, del cansament... És
com si al primer full de la seva vida
ja ho sabessin tot, i tinguessin l'o
bra, la vida, acabada en una pàgina.

—Bé, són personatges sense grans
perspectives i, alhora, intercanviables;
l’única excepció d’això serien els del
conte «Pàrkings». Fruit d’això, hi ha
molts elements que es van repetint en
més d’un conte —de la qual cosa,
generalment, el lector no se n’adona—
i això fa que tot respiri una mateixa
atmosfera. Es veritat que m’han sortit
uns personatges amb un futur no gaire
engrescador.
Parlaves de «Pàrkings». Quina ha
estat la teva intenció en fer aquest
conte volgudament diferent dels
altres?

—Mira, els meus contes sempre són
fragments de la vida quotidiana on, de
C°P, passa alguna cosa que no és noruaal, que no és quotidiana; d’alguna
manera, això em porta a explorar el
submón, que a mi m’interessa molt.
Rere les persones, sempre hi ha
històries no explicades. Secrets. Per
exemple, el submón de la primera
història és l’emergència d’un passat
dins el qual el personatge femení era
ehç i potser ara no ho és tant. Jo crec

que tots els contes van una mica per
aquí, excepte «Pàrkings», que és tot el
contrari, precisament perquè els seus
personatges menen una vida gens
normal, pertanyen al món de l’hampa,
són gàngsters, assassins a sou, i el que
faig és mostrar-los en un moment de
la seva vida quotidiana. Tot a l’inrevés
dels altres contes. Des del punt de
vista de l’estructura del recull, m’in
teressava de col·locar-lo el penúltim
per donar aquesta idea de contrapunt
respecte dels altres contes.
—El volum s'acaba amb «Déjà vu».

—Sí, per reblar la idea de repetició;
una mica en aquella línia que et co
mentava abans: els personatges són
intercanviables i podrien passar d’una
història a l’altra. Per a mi, aquest
darrer conte contenia en ell mateix
aquesta idea.

l’he escrit jo, com m’ha passat alguna
vegada amb el llibre del col·lectiu Ger
mans Miranda; això vol dir que s’ha
aconseguit un to i un estil. Per a mi
aquesta ha estat una de les màximes
obsessions.
—En la consecució d'aquest estil
propi, hi ha una voluntat decidida
d'allunyar-te de Quim Monzó, par
tint precisament d'aquest autor?

—Justament. Com que amb en
Monzó som amics i, a més, l’he llegit
molt bé, era conscient que podia
exercir en mi una influència massa
directa. Per això, quan escrivia i, so
bretot, reescrivia el llibre, vaig
procurar d’allunyar-me’n. I penso que

—La unitat del llibre fóra donada
per aquest fet?

—Sovint es diu que els llibres de
contes han de ser unitaris i, de vega-

«Hi ha autors i autores
que simplement
escriuen perquè toca i
els ve de gust, sense
plantejar-se la feina de
reflexió que hi ha al
darrere.»

des, perquè ho siguin, es cometen
autèntiques ximpleries. Jo penso que
la unitat, en un llibre, no la dóna cap
fet extern, sinó l’estil de l’autor. En
aquest sentit, la unitat del meu llibre
és donada pel fet que està escrit per la
mateixa persona, pel mateix narrador,
i pel fet que tots els contes respiren
una mateixa atmosfera; i perquè hi ha
una mateixa voluntat d’estil al darrere.
Tots poden ser diferents, però, dins la
diferència, recognoscibles. El que més
il·lusió em fa és que algú pugui reco
nèixer un conte meu sense saber que

me’n vaig sortir bastant bé. Ara bé, no
nego en absolut la seva influència per
què, per als qui escrivim ara, Monzó
ha estat un escriptor cabdal. Va obrir
camí, en el sentit que va dignificar el
conte —abans d’ell només hi havia en
Calders, i era vist com una «rara
avis»;— i, sobretot, va vivificar la llen
gua. Hem de pensar que en aquell
moment sortíem del franquisme, s’ha
via de mantenir el català com fos, i
aleshores va venir en Monzó, va agafar
el machete i dins d’aquella selva va
obrir camí; penso que va crear un nou
vocabulari, una nova manera d’escriu
re, una manera fresca i renovada
d’enfrontar-se a la llengua, sense el pes
de la tradició. Que la llengua sigui
viva, que funcioni, que el lector d’ara
et pugui entendre, crec que és essen
cial. I això ho devem a ell, principal
ment. En aquest sentit, els autors de la
generació del setanta, que van fer
coses interessants en un altre terreny
—la idea de professionalització de l’es
criptor, o la seva aparició als mitjans
de comunicació, per exemple—, penso
que van deixar més de banda tota la
qüestió de Tactualització del llenguat-

LLETRES

CONVERSES LITERÀRIES

tre que, en una novel·la, aquest procés
és molt més complicat. Més arriscat,
també. I penso, d’altra banda, que
també m’agradaria, d’escriure una
novel·la. Potser, a la llarga, ho acabaré
fent.
—Com veus la situació de la lite
ratura catalana, actualment, pel
que fa a les noves veus que darre
rament han aparegut?

—Jo crec que és una situació bona,
hi ha molts autors joves que van
sortint i van fent coses interessants:
Toni Sala, Vicenç Pagès, Ponç Puigdevall... Ara bé, no exagerem la quota
senzillament perquè a les editorials els
interessi de tenir autors joves; s’han de
publicar els llibres que siguin bons, no
perquè els seus autors siguin joves.
Una mostra del que pot passar és el
fenomen que vam viure fa uns quinze
anys, aquell boom d’autors joves, del
qual fins i tot es van fer antologies,
estudis... Si ara agaféssim la nòmina
d’aquella vintena d’autors de què es va
parlar, ens adonaríem que només n’han
quedat cinc o sis. Per tant, penso que no
es tracta de magnificar les coses.

ge. La llengua hi era i era un mitjà,
però no era l’objectiu. Per a ells era
més important salvar la literatura
catalana i omplir buits. En canvi, per a
Monzó la llengua va ser el més bàsic,
que és el que ha de ser; el primer que
ha de fer un escriptor és conèixer la
seva llengua, saber-la escriure i saberla domesticar.

«Monzó ha estat un escriptor cabdal. Va
dignificar el conte i, sobretot, va vivificar la
llengua.»
«M'interessa molt explorar el submón.»

—Quins són els teus altres refe
rents literaris? Els trobes a la
literatura francesa?

—Hi ha un autor francès que m’a
grada molt, que és Jean Echenoz; i
Jean-Philippe Toussaint. Gairebé tot el
que apareix d’ells m’ho llegeixo. Però
no sé si m’han influït. Jo crec que, en
el fons, totes les lectures que fas, les
bones i les dolentes, t’influeixen.
També m’agrada molt un autor ame
ricà que és John Cheever, o Raymond
Carver, Martin Amis... O autors sudamericans com Bioy Casares, que he
llegit bastant. Ho vulguis o no, tot això
és un pòsit i m’agrada de reconèixerho; als contes hi ha bastants refe
rències literàries col·locades una mica
com a ressons.
—També hi ha el ressò de Foix.

—Sí, exacte. Foix, l’he llegit molt,

perquè vaig ajudar a fer tota l’edició
crítica de Quaderns Crema, des del
volum sisè fins al darrer.
—Has pensat de posar-te a escriure
novel·la?

—Mira, amb el conte, m’hi he sentit
còmode; en canvi, escriure una novel
la em fa molta por. Jo necessito saber
com acabarà el conte; sé com comença
i com acaba, i el que no sé és el camí
que agafaré per passar pel mig. Vaig
sense mapa. Sé on vull anar però no sé
per quina carretera he de passar. Això
també m’ajuda a preveure l’extensió,
tot i que sovint se m’allarga més del
que en un principi preveia. Però el fra
càs, si fracasses, el pots veure a la
quarta pàgina, per entendre’ns. Men

T'ha sorprès el teu èxit amb Pe//
d'armadillo?

—Sí que m’ha sorprès. Aquí, però,
hi ha un element important, que con
firma que la TV té un paper decisiu en
la divulgació dels autors, i és l’espai
que em van dedicar els d’«Avisa’ns
quan arribi el 2000». I, després, el que
també crec que va ser important va ser
la frase de Quim Monzó que van posar
a la faixa del llibre. I també, espero, els
contes, que per si sols es defensen.••
Ha estat una conjunció d’elements
externs i interns que han fet que el
llibre obtingués un bon ressò. Tu pen
ses el mateix o no?<

La Mirada a Sabadell (I)
DE LA REVOLTA AVANTGUARDISTA...
per

Antecedents

El Grup de La Mirada o Colla de
Sabadell —com li agradava d’anomenar-la a Joan Oliver, de qui en
guany, juntament amb el de Francesc
Trabal, s’escau el centenari— es va
formar l’hivern de 1918 a l’Acadèmia
de Belles Arts, on havien coincidit un
grup de joves inquiets, procedents
d’institucions ciutadanes diverses,
atrets pel relleu que hi anava prenent
la nova generació nascuda al tombant
de segle i per l’obertura al renovador
ideari noucentista que irradiava Bar
celona. Eren Antoni Vila Arrufat,
Ricard Marlet, Lluís Parcerisa, Joan
Oliver, Francesc Trabal i el seu germà
Josep Maria. D’una banda, hi havia el
sector dedicat a les arts plàstiques, que
procedia de l’Agrupació Artística, i, de
l’altra, els il·lustrats, la majoria sorgits
de l’Acadèmia Catòlica.
Els de l’Agupació Artística inicial
ment eren alumnes de l’Escola d’Arts
i Oficis —en la qual Belles Arts havia
delegat l’ensenyament de l’art—, que
davant el puritanisme i l’exacerbat
academicisme de la institució havien
decidit defugir-ne la tutela i muntar
estudi propi en unes rònegues golfes
del carrer de la Salut. Com que amb el
temps aquell inicial nucli dissident, ara
establert a l’Ateneu, després de recór
rer les golfes d’uns quants locals, havia
anat prenent volada, l’Acadèmia decidí que era arribada l’hora de les con
cessions i intentà recuperar-los. Així,
Per la Festa Major de 1914, els oferí el
local social per a la seva primera
exposició col·lectiva. Molts d’aquells
Joves retornaren al clos acadèmic i hi
mgressaren com a socis; entre els
quals, hi havia Antoni Vila Arrufat i
Ricard Marlet, futurs components de
la Colla, i altres companys de viatge
com Durancamps, Vila Puig i Antoni
Oliver, germà gran de Joan Oliver.
Tanmateix, tot i aquestes petites
c°nquestes generacionals, la veritable
revolta a Belles Arts i a tot l’ambient
cultural sabadellenc arribà l’estiu de
1915, menada per Joaquim Folguera,
amb l’Exposició d’Art Nou Català.
Folguera, que a Barcelona comptà

Miquel

bach

amb l’ajuda del sabadellenc Santiago
Segura —propietari del Faianç Català,
fundat a Sabadell a finals del segle
passat pel seu oncle, el terrissaire anar
quista Marian Burgués—, a Sabadell,
en canvi, hagué de recórrer a dues
institucions no especialment vincula
des als ambients artístics locals, el
Centre Català, que havia fundat i en
què encara intervenia el pare de Fol

plàstica noucentista; la mostra, a més,
era completada per un cicle de confe
rències a càrrec dels més destacats
teòrics del nou-cents, d’Eugeni d’Ors i
Joaquim Folch i Torres a Feliu Elias,
Joaquim Torres-Garcia, Martí Casa
novas o Josep Aragay.
La desmesurada reacció que provo
cà en les institucions culturals sabade
llenques, encapçalada per Vila Cinca
des de l’Escola d’Arts i
Oficis i per Antoni Oliver,
pare de Pere Quart i presi
dent de Belles Arts, és
només proporcional a l’endarreriment en què es tro
bava immergida la ciutat.
L’Acadèmia de Belles Arts
havia arribat a improvisar
com a desgreuge una exposi
ció de rèplica que obrí portes
amb dotze hores de diferèn
cia i els joves de l’Agrupació
Artística, amb Vila Arrufat al
capdavant, que inicialment
s’havien compromès amb la
mostra d’Art Nou, lligats per
vincles familiars als patriar
ques locals, es veieren constrets a col·laborar-hi. No hi
ha dubte, però, que l’alenada
renovadora de l’Art Nou
havia trasbalsat els joves sabadellencs, que de mica en
mica es van anar fent més
sensibles als nous corrents
estètics que divulgava Barce
ELS REDACTORS DE LA «FULLA SALAU» (1916). D'ESQUERRA
lona. L’arribada a Belles Arts
A DRETA: PERE VALLS, ANTONI DE P. AVELLANEDA,
FRANCESC TRABAL I LLUÍS PARCERISA. (ARXIU LA MIRADA.)
dels il·lustrats de la futura
Colla, els franquejarà ben
aviat la sintonia amb l’ideari
noucentista.
guera, i el Centre de Dependents del
El sector de lletres, format per Lluís
Comerç i de la Indústria, on comptava Parcerisa, Josep M. Trabal, Francesc
amb uns quants amics incondicionals.
Trabal i Joan Oliver, provenia majori
Precedida d’un detonant manifest'
tàriament de l’Acadèmia Catòlica i
contra la pedagogia i la cultura artís havia tingut un camí una mica més
tiques sabadellenques, dominades pel planer. Quan van fer cap a Belles Arts
tradicionalisme i la decadència acade ja comptaven amb un il·lustre pre
micista, l’Exposició d’Art Nou Català cedent humorístic, aparegut el 1916,
aplegava al saló del Centre Català el que es volia satíric envers les institu
grup de Les Arts i els Artistes, nascut cions ciutadanes. L’anomenaven «Fu
a redós del Faianç barceloní, i els que lla Salau» i la repartien gratuïtament
amb ells assajaven la definició d’una per la Rambla els diumenges al matí,

impresa a una sola cara i amb el text
emmarcat de publicitat. La mitja
dotzena llarga de números que en va
arribar a sortir va donar a conèixer so
bretot l’humor primerenc d’en Trabal
i uns curiosos articles d’en Parcerisa,
iniciadors d’un costumisme molt per
sonal, amb rebrots sobrereals, que
eren premonitoris de l’humor que ha
via d’acabar practicant el grup. La
«Fulla» va morir amb una anècdota
curiosa que sembla predestinar la Co
lla a «l’art de crear-se enemics», més
endavant teoritzat i reivindicat per al
seu humor provocatiu. En Parcerisa
havia escrit un article escarnint la
Banda municipal, els components de
la qual, creient que rere el pseudònim
s’hi amagava enTrabal, li varen regalar
un biberó amb la recomanació d’alimentar-se ben alimentat, que quan
tingués les galtes prou rodones
l’estovarien de valent. Cal dir que les

molt ocasionalment, en la redacció
dels portaveus institucionals ni en les
revistes que sorgiren de l’Acadèmia
Catòlica, a la qual, segons pròpia
confessió, només s’acostava un cop
l’any per escarnir els sermons quaresmals de mossèn Lluís Carreras.
Arribà a Belles Arts precedit del seu
germà Antoni, i allí es retrobà amb
Francesc Trabal, amic d’infantesa als
escolapis, on abans del batxillerat
havien compartit, amb certa rivalitat,
humor i afanys literaris en revistes
manuscrites escolars; els uns amb
«L’Estudiantil», més seriosa, i els altres
amb «L’ai, ai, ai!», plena de ninots
desmanegats a l’estil dels que, anys a
venir, foren els de L’any que ve.
Els altres components del grup,
Armand Obiols —pseudònim que de
molt jove adoptà Joan Prat, jugant
amb la fonètica i la popularitat de
l’«hermano» Viola, un llec escolapi de

literària i amb una nòmina de col·la
boradors que acabarà formant en les
redaccions i les instàncies culturals
sabadellenques més interessants del
temps de la Dictadura. «Garba», tot i
la seva vinculació corporativa i les
concessions doctrinals, mantingué un
cert grau d’independència que li per
meté sintonitzar amb l’ideari noucen
tista que ja feia una dècada que
esperonava Barcelona.
Encara el 1921, com havien inten
tat un any abans Oliver, Trabal i com
panyia amb el projecte de llançar com
a revista «La Mirada», Armand Obiols
assajava amb «Vibracions» la creació
d’una plataforma cultural afranquida
de les servituds institucionals. «Vibra
cions», que els crèdits reblaven en «Fu
lla de subversió espiritual», malgrat la
terminologia futurista-regeneracionista
d’indiscutible ascendent salvatià, apos
tava combativament per la generació
del nou-cents i comptava entre els
col·laboradors nominals amb la plana
major del Noucentisme barceloní.
Les activitats col·lectives

CAMPAMENT A LA FONT DEL SAÜC (1919). JOAN OLIVER I ANTONI VILA ARRUFAT A PRIMER TERME,
TRAVESSANT DE BON MATÍ MATADEPERA. (ARXIU LA MIRADA.)

rosades galtes d’en Trabal, d’una
ufanor contrastada, li havien valgut
l’àlies de «Pepa de deu»? Fos com fos,
el director i patrocinador de la revista
va rebre també les queixes de la Banda
i, acovardit davant la volada provoca
dora que prenia la «Fulla», va decidir
plegar-ne l’edició.
Entre els amics de la «Fulla Salau»
no hi apareix en Joan Oliver, ni hi ha
constància que intervingués, si no

molta anomenada al Sabadell de l’època—, Miquel Carreras i Joan Garri
ga, més joves que la resta, hi entraren
més endavant, a mitjan anys vint, quan
la Colla ja s’havia apoderat de la
Redacció del «Diari de Sabadell».
Abans, però, havien passat també per
l’Acadèmia Catòlica, on, a part de
col·laborar en els portaveus de la
institució, havien intervingut a «Gar
ba», revista quinzenal de més volada

De bon principi, les activitats col·lec
tives de la Colla ja es van caracteritzar
per una dualitat, humor provocatiu activisme cultural, alternança que va
ser constant durant tota la singladura
sabadellenca del grup fins que no es
van integrar en el món cultural barce
loní, ben entrats els anys vint, a les
acaballes de la Dictadura.
L’humor que practicava la Colla era
un humor absurd i gratuït, corrosiu i
desmitificador, molt proper a les actituds
dissolvents de les primeres avantguardes
europees. Bé que sense manifestos ni
programes, però amb una aguda sensi
bilitat i una intuïció afinadissima, fills
del seu temps, compartien un mateix
activisme provocador i una semblant
estètica de la transgressió.
Amb l’activisme cultural es feien seu
l’ideal noucentista de la Catalunya-ciutat i participaven apassionadament en
l’intent de bastir una cultura nacional,
moderna i cosmopolita, que, mitjan
çant la revitalització dels centres
comarcals, ajudés a vertebrar tot el
país.
El mateix Joan Oliver, al marge de
valoracions, admetia aquesta dualitat
d’accions en retratar la Colla com a
«Joves amb ínfules literàries i artísti
ques, i de renovació cultural i social;
colla donada, a més, a la plagasitat i a
la facècia...».2 Vegem-ne, doncs, les
fites més destacables.

CARICATURES DE JOAN OLIVER I DE FRANCESC TRABAL, REDACTORS DEL «DIARI DE SABADELL»,
OBRA D'A. VILA ARRUFAT (1930).

Humor i actes de provocació:
l’escenificació

El campament a la font del Saiic, a
la muntanya de Sant Llorenç del
Munt, ha estat considerat l’acte fundacional de la Colla, i, de fet, és la
primera activitat amb què es donaren
a conèixer, l’estiu de 1919, com a
col·lectiu emancipat de tuteles ins
titucionals, que revelà la seva parti
cular idiosincràsia.
Joan Oliver, únic protagonista que
ha deixat testimoniatge escrit d’aquella època, ens ho explica així:
«Aleshores l’acampada era mal vista
per les famílies i considerada com una
cosa pròpia de gitanos. Ens acom
panyava un asenet de mansuetud
evangèlica, el qual carregàrem d’estris
inútils i heterogenis. Per començar
fermàrem una immensa bandera
barrada en un penyal estret i alterós.
Tots anàvem vestits d’“excursionista”,
amb el tou de la cama faixat amb ban
des —que sovint s’afluixaven i lliscaven
avall, intempestivament. A hora baixa
(•••) en Trabal ens recreava amb les
seves cançons improvisades —lletra i
musica—, en un andalús sui gèneris,
veritables peces populars, sense trampa,
nues de tot atractiu volgut i mera
velloses en la seva matussera puresa.»3
Amb tot, els excepcionals testimo
niatges gràfics que se n’han conservat
ens permeten reconstruir, ni que sigui

parcialment, la peculiar escenografia
que improvisaren. Des de l’anada a
peu, travessant de bon matí Matade
pera, en què Joan Oliver i Antoni Vila
Arrufat obrien l’expedició, cadascun
amb un bastó enlairat que traspassava
una barra de pa a manera de para-sol,
de ressons, anava a dir, dalinians, fins
a les més diverses i pintoresques even
tualitats de la sortida. La tenda, la
muntaren sota una bauma, tancada
per fora amb una vela inclinada de
ratlles amples, mig barraca de fira, mig
envelat festiu, amb llums xinesos de
paper i tot un simulacre d’instal·lació
elèctrica. El campament va durar set
dies; el darrer varen fer un arròs amb
totes les sobralles, llaunes incloses; hi
afegiren també xocolata, cafè i tabac,
com recordava Ricard Marlet. També
Antoni Vila Arrufat ens ha deixat un
breu testimoniatge de l’impacte que va
causar l’acampada en un indret ales
hores força més remot, amb una
postal que va enviar als seus pares,
il·lustrada per ell mateix amb la
improvisada tenda, els fanalets de
revetlla i tot el guarniment de què es
van envoltar: «Estem prenent cafè en
societat a Can Pobla, a la nit, tots bons
i alegres. Per què no vénen? Dimecres al
vespre serem a casa. Cada dia tenim
visites. Tota la muntanya està esverada.
El porc senglar no s’ha vist. Antoni»
(AFV).

Una segona acció, tan espectacular
o més que l’estada a la font del Saüc,
és el campament a Cala Pola. En
aquest cas, el testimoniatge oral i
escrit de Joan Oliver és l’únic docu
ment que ens apropa a l’escenari dels
fets: «Hi anàrem amb un camió, un
turisme i una moto amb side-car: nois
i noies. Plantàrem una magnífica ten
da al bosquet que hi ha —o hi havia—
prop de la platja. Entre la porta del
nostre habitacle i la sorra estenguérem
una llarga catifa de les de passadís,
provinent de les golfes de casa meva i
que havia estat adquirida pel meu be
savi quan hagué d’estatjar per una nit
el rei Amadeu de Savoia. Ens banyà
vem arran de mar en una banyera de
zenc. Davant la tenda improvisàrem
un monument al doctor Robert,
coronat per un bust de grandària
natural d’aquest pròcer; la peça era de
guix policromat i havia pertangut a un
cert centre polític de no sé quina
barriada de Barcelona. Entràvem al
mar, els homes encabits en vells fracs
familiars i cofats amb barrets forts; les
noies amb vestits de bany històrics,
com els que devia dur, a la platja
d’Arenys, la rebesàvia del meu ben
volgut amic Ferran de Pol. (...) Cada
dia, una hora o altra, petits grups de
gent de la contrada dibuixaven un fris
al carener dels dos braços de terra que
formen els costats de la cala. Badocs i

estàtics, gaudien de l’espectacle. Entre guin les anècdotes protagonitzades per
tots nosaltres era en Trabal qui re Joan Garriga i Josep M. Junoy, res
presentava aquell “teatre viu”, amb pectivament.
més serietat i una riquesa inexhaurible
Era condició indispensable per a ser
de recursos i de gags improvisats, des soci del Casino dels Senyors que l’as
concertants.»4
pirant es consagrés amb la celebració
El tercer gran muntatge escenogrà d’una conferència. Com que en Garri
fic que inclou una sens fi d’anècdotes ga estudiava Farmàcia, l’obligaren a
i accions és el del Casino dels Senyors. dissertar sobre les purgacions. Tot just
Mancats d’un espai propi —si no acabava d’encetar el tema, s’apagaren
eren els domicilis familiars o l’incon- sobtadament els llums i el conferen
fortable banc de la Rambla— des del ciant fou sotmès a un intens bom
qual organitzar i projectar la seves acti bardeig de bombetes que li explotaven
vitats, decidiren constituir legalment per totes bandes. Uns asseguren que
una associació cultural recreativa. L’a es refugià sota la taula; d’altres, que el
nomenaren Casino dels Senyors, paro rescataren del lavabo més blanc que
diant el Círculo
Sabadellés, el ca
sino dels rics de la
ciutat. L’estatge so
cial l’instal·laren en
una casa de dues
plantes, situada a
l’aleshores desavinent
carrer dels Gitanos,
que l’Associació de
Música tenia lloga
da i de la qual no
més ocupava l’habitació davantera dels
baixos. L’ompliren
de tota mena d’andròmines i mobles
vells. Tots els llibres
de la biblioteca,
dedicats pels res
pectius autors, eren
clavats a la paret
amb claus d’enllatar; havien emmar
cat taques de floridura i seien en
seients de barberia.
Tenien una habi
tació dedicada a
«museu de coses
JOAN OLIVER, ADOLESCENT. (ARXIU FAMILIAR.)
robades», el guarda-roba era el safa
reig de l’eixida, al
mig de la qual havi
en erigit el «mo
nument a la cosa»,
una estàtua de pom d’escala amb coll un paper de fumar. El mateix Junoy
d’aletes i llacet negre, recobert d’una fou una de les víctimes il·lustres del
capa de goma aràbiga per resguardarCasino quan hagué d’aguantar tota
lo de la intempèrie. A la sala havien una sessió, molt probablement la de
dibuixat un drac per divisa amb la presentació de «La Nova Revista» a
llegenda «Estem voltats de poca-ver- Sabadell, amb un ase com a company
gonyes». D’aquesta absurda esceno inseparable de dissertació, lligat a la
grafia en sortiren les accions que els pota de la taula, que s’esplaià abun
donaren a conèixer fora dels estrictes dosament fent les seves necessitats
àmbits sabadellencs. Com a mostra de més peremptòries. I és que el Casino,
les activitats habituals del Casino, val com a espai que els era reservat,

concità les accions més forassenyades i
divertides de la Colla, que els em
parenten decididament amb la revolta
dadaista.
Premsa i romanços

Al marge d’aquests grans muntat
ges escenogràfics, la Colla es va valer
també dels mitjans de comunicació
impresos, habituals de l’època, per vehicular el seu humor peculiar. Des
taquen, en primer lloc, els romanços
de les Edicions No me olvides, al
principi de formar-se el grup, i, per
damunt de tots, la gran plataforma de
projecció que va ser el «Diari de
Sabadell».
Els romanços de les
Edicions No me olvides
—nom amb què d’un
temps enrere ja es desig
naven entre ells com a
col·lectiu, probablement
originat en la llegenda de
la flor blava de miosotis,
arran d’uns jocs florals—
procedien de les cançons
que en Trabal improvi
sava, com ens recordava
Joan Oliver en evocar
l’estada a la font del
Saüc, en un andalús molt
singular i que anaven des
de matusseres corrandes
fins a paròdies del ro
manticisme espanyol. Els
il·lustraren amb gravats
antics, trobats a la im
premta del «Diari», que
resseguien la tremendista
iconografia religiosa del
segle passat. Els últims
números els dedicaren al
tramvia de Terrassa i al de
Sabadell, amb boixos de
Ricard Marlet en què
apareix el tren de Terrassa
tirat per un ase, i versos
satírics de Joan Oliver, en
un castellà volgudament
maldestre que feia es
garrifar. Els romanços els
venien a la plaça de Sabadell, dins un
paraigua obert de cap per avall 1
barrejats amb autèntica literatura de
cordill, cosa que desconcertava molts
dels confiats col·leccionistes.
El segon mitjà de què es va valer la
Colla per vehicular el seu esperit de
revolta va ser el «Diari de Sabadell».
El setembre de 1923, el cop d’estat
de Primo de Rivera esperonà el grup a
la resistència activa i l’aglutinà a la re-

JOSEP M. TRABAL, «LA PRESENTACIÓ». ALMANAC DEL DIARI DE SABADELL, 1928.

dacció del «Diari», ara ja adherit a Ac
ció Catalana, que amb una ampliació
de plantilla els obria de bat a bat les
portes a la recerca de nova saba com
bativa. Amb dos o tres mesos, però,
n’hi va haver prou per a apaivagar els
ànims resistencials, que haurien pogut
derivar cap a l’oposició subtil de la
ironia, si no fos que aquell grup de
joves tenia un humor massa peculiar
Per a conformar-se a l’elegant i civi
litzada ironia noucentista. I ben aviat
començà a surar l’humor detonant
que havia informat el naixement de la
Colla. Així, les anònimes gasetilles de
redacció començaren a aparèixer sig
nades amb un ball de pseudònims,
veritables estirabots —Quarantatres,
L oi tant, L’oca, Trentadeu, Llum de
Peu, Bèèèè, La Mula, Ara que ve
l istiu, RAAC! (segona), PatamPatam, Un que hi era...—, mentre en
Trabal encetava l’àlies de Senyor
Panyeta i l’Oliver una mena de toPonim patronímic, Feliu Camp de la
Sang. Ben aviat publiquen ressenyes
d actes no celebrats i notícies falses,
c°m ara el prometatge entre hereus de
conegudes famílies sabadellenques,
Públicament i notòriament enemistaes’ fins i tot arriben a inserir a
avançada l’esqueia mortuòria d’un

prohom local que no devia ser preci
sament sant de la seva devoció.
Entaularen polèmiques que ells ma
teixos instigaven prenent partits oposats
amb pseudònims diversos; o propo
saren enquestes trucades. La més
coneguda és la que enceten el se
tembre de 1924: «La mataríeu o no la
mataríeu...?» (L’enamorada, en cas de
malaltia inguarible, torturada per
terribles sofriments, posat que us
demani que avanceu la seva mort). El
melodramàtic plantejament serveix de
pretext durant un parell de setmanes
per a desencadenar les més equívo
ques respostes que, òbviament, havien
preparat tota la Colla. Curiosament,
l’enquesta precedí la proposada pels
surrealistes francesos a «La Révolution
Surréaliste»: «Le suicide est-il une solution?», amb la qual s’ha volgut es
tablir coincidències, tot i que responen
a pressupòsits diferents.
El juliol de 1925 apareixen dos ima
ginaris reportatges. El primer, «Seguint
la Volta a França», és una simulada
traducció dels corresponsals de «Le
miroir des sports» i de «Les sports
quotidiens» al Tour francès, que imi
taven la sensacionalista premsa espor
tiva. L’altre, «Les pedres miraculoses»,
és un cas de bruixeria que tracta d’una

estranya pluja de pedres en un barri
extrem de la ciutat.
Aquests reportatges eren la culmi
nació d’un progressiu assalt a la ver
semblança i un repte a la paciència
dels propietaris del «Diari». Aquest
cop la broma s’estroncà abans d’hora.
De fet fou la darrera d’una escalada de
provocacions que la Colla desplaçarà,
a final d’any, amb l’edició de L’any que
ve, fora del terreny acotat pels homes
d’Acció Catalana.
Al marge de totes aquestes actituds
provocatives, cal reconèixer que el
«Diari de Sabadell» constituí també un
inestimable front de suport a les múl
tiples activitats de gestió cultural que
desplegà la Colla, des de les associa
cions de música i de teatre, fins a la
divulgació de l’avantguarda musical
francesa o les ressenyes, els projectes, i
les edicions de La Mirada.♦
1. Joaquim Folguera, L'Art Nou Cata/à, Fundació La
Mirada, Sabadell, 1993.
2. Joan Oliver, «Nota biogràfica», dins Armand Obiols,
Poemes, Edicions Proa, Barcelona, 1973.
3. Joan Oliver, Tros de paper, Edicions Ariel, Barcelona
1970, pàgs. 151-152.
4. Ibídem, pàgs. 152-153.

El món de Joan Perucho
L'ART DE TANCAR ELS ULLS
per Julià

ocs autors catalans d’aquest
segle poden oferir la diversitat
d’interessos i la varietat de la
literatura de Joan Perucho, una relació
tan estreta amb l’art del seu temps,
una creació tan fecunda de mons
imaginaris, la necessitat irrenunciable
de mantenir la memòria de la gent i els
paisatges que ha conegut, i incorporarlos a la tradició cultural
al costat dels llibres i les
obres d’art. Perucho
s’ha mogut entre la rei
vindicació del bon gust
i la concepció de l’art i
la literatura com a fet
espiritual, enfront de
totes les formes de ma
terialisme. Ha estat
també un escriptor in
quiet que, com Baudelaire, ha cregut que «la
irregularitat, és a dir,
l’inesperat, la sorpresa,
l’astorament, són una
part essencial i caracte
rística de la bellesa».
Acostar-se a la seva
obra vol dir disposar-se
a llegir la cultura cata
lana de postguerra des
de la singularitat d’uns
referents propis, que es
combinen per crear
una atmosfera inconfu
sible.

P

Guillamon

explorar la relació de Miró amb el
camp de Tarragona.
Perucho atribueix a Miró la voluntat de tornar a l’origen, a l’arrel física
de la terra i del paisatge. Miró es
meravella mentre contempla la terra
que li rellisca entre els dits, un insecte,
una gota d’aigua. Va a la recerca de la
prehistòria del que és visible, a l’arrel

«Dau al set»

Joan Miró

Des dels inicis de la
JOAN PERUCHO
seva trajectòria literà
ria, Perucho es va rela
cionar amb l’art i amb
els artistes. Ramon Rogent va il·lustrar
el seu primer llibre de poemes, Sota la
sang (1947), Albert Ràfols Casamada i
Maria Girona el segon, Aurora per
vosaltres (1951). La coneixença de Mi
ró va ser, però, determinant. Perucho
li va dedicar articles i poemes, va
col·laborar en el llibre Les essències de
la terra, amb una selecció de textos de
clàssics medievals catalans i amb un
poema, i va escriure un assaig, Joan
Miró i Catalunya (1968), en què va

els artistes i escriptors de la generació
anterior (Riba, Espriu, Gasch, Miró).
La carta és de febrer de 1961:
«Amic Perucho,
»és amb emoció que us escric
aquests mots després d’haver llegit el
vostre article a “Destino”. I jo per
sonalment me’n sento honrat. És amb
doble emoció que veig com el nostre
poble ha canviat. No per haverho fet envers mi, sinó perquè hi
veig el despertar d’unes pos
sibilitats que molts de nosal
tres, pessimistes, temíem ja
mortes per sempre».

PER CATALÀ-ROCA.

dels esdeveniments, a l’eternitat que es
conté en totes les coses del món. En
aquest sentit connecta amb la màgia
solar d’alguns llibres de Perucho, es
pecialment Diana i la mar morta
(1953) i El País de les meravelles
(1956).
Hi ha una carta de Miró que il·lus
tra la relació d’amistat que Perucho
(que formava part de la generació que
es va donar a conèixer immediatament
després de la guerra) va establir amb

Més gran que els pintors del
grup de «Dau al Set», Perucho
va compartir amb ells molts
dels seus temes: el mal, la
màgia, l’esoterisme. El llibre El
Mèdium (1954), amb un retrat
de l’autor per Antoni Tàpies, és
el testimoniatge d’aquesta afi
nitat. A la biblioteca del pare
de Perucho, Tàpies va desco
brir les obres d’André Breton i
de Maurice Nadeau sobre la
pintura surrealista. Però la re
lació més estreta va ser amb
Joan Ponç i amb Modest Cuixart. Al llibre Brossa x Brossa de
Lluís Permanyer, l’autor d’El
saltamartí ha explicat que els
anys quaranta les relacions dels
membres de «Dau al set» amb
la revista «Ariel» eren més aviat
fredes. Va ser per mediació de
Perucho que «Ariel» va publicar
el 1945 un sonet de Brossa i un
dibuix de Joan Ponç, aquest
darrer acompanyat d’un text seu. Es
un text especialment significatiu, per
què Perucho hi exposa la concepció
de l’artista visionari que compartia
amb Ponç i amb els artistes de «Dau
al Set»: «L’artista descobreix afinitats
subtilíssimes, lligams invisibles en la
realitat màgica de les coses, relacions
que hom no pot explicar-se però que
resten vívides com un enigma que
devora. Apareix, llavors, la funció del
vident.»

JOAN MIRÓ, MARIA LLUÏSA
CORTÉS, JOAN PERUCHO I
JOAN TEIXIDOR A LA GALERIA
RENÉ MÉTRAS.

L’art fantàstic

«Les imatges més belles de l’art i de
la màgia tenen en comú que semblen
proposar-nos un secret i la clau d’a
quest secret», deia el crític Robert
Kanters, a propòsit de Cuixart, en un
text que Perucho va fer seu en un dels
articles d’«Invención y criterio de las
artes», la seva secció de crítica d’art a
«Destino». Com a crític Perucho mili
tarà a favor de la imaginació i el
misteri. Es manifestarà clarament a fa
vor de les últimes tendències (l’article
«Tàpies, Gironella i els crítics» és una
defensa aferrissada de l’art informal).
Al mateix temps reivindicarà artistes
com Wols, Fautrier, Salvador Aulèstia,
el primer Subirachs, Villèlia o Josep
M. de Sucre, que exploren el diabòlic,
d misteriós i l’obscur. Al llarg de la
seva trajectòria com a crític Perucho
s interessarà també per l’àmbit de les
Joies, el disseny gràfic, la publicitat, la
fotografia, l’arquitectura o el dibuix
infantil.
El pop

Des de mitjan anys seixanta, Peru
cho va ser un dels defensors a Cataunya de l’estètica pop. Especialment
atreia el fenomen de la comunicació
e massa, que conferia a la imatge un
gran poder de penetració en les zones
1Tles obscures de la irracionalitat. I el

còmic. En succesius viatges a París
adquireix col·leccions completes de
còmics d’Eric Losfeld i de llibres
d’erotisme de la «Bibliothèque d’Erotologie» de Jean Jacques Pauvert. De la
lectura d’un d’aquests llibres editats
per Pauvert (Les larmes d’Eros de
Georges Bataille) sorgirà la idea de fer
un recull d’articles sobre erotisme,
còmics, fotonovel·les, publicitat, joies,
que titularà irònicament La sonrisa de
Eros (1968). Perucho va introduir
també aquests temes en el món de
l’edició en la seva etapa al capdavant
de l’editorialTàber (1968-1970).
Els miralls

Explica Daniel Giralt-Miracle, en el
volum de les Obres Completes dedicat
a la crítica d’art, que durant un temps
va visitar Perucho a les oficines de la
Mutua Aseguradora de Cristales, al
carrer Diputació. El poeta Valverde
s’hi refereix també en una carta: «...yu
iré un dia a verte por donde acechas las
roturas de cristales de los màs remotos y
fràgiles horizontes del mundo.» El títol
del seu primer llibre d’articles perio
dístics, Galeria de espejos sin fondo
(1963), s’inspira en el llarg passadís
envidrat de la mútua. Per a Perucho
els miralls connecten el nostre món
diürn amb les profunditats del no-res,
no mostren la realitat aparent de les

coses, sinó l’horror del que s’esdevé en la
profunditat de la sang i de la terra. La
seva presència és constant en tota la seva
obra fins a Els laberints de bizanci (1984),
en què es converteixen en lloc de pas per
als espectres que visiten el narrador
durant el seu viatge per Orient.
La bibliofília

Quan explica la seva passió pels
llibres antics, Perucho matisa que la
funció del llibre de col·lecció no és tant
llegir-lo (una edició moderna és molt
més pràctica) com el fet de propiciar el
pas a una altra dimensió de la cons
ciència. Explica que el dissabte, men
tre la seva dona i els seus fills sortien,
ell es quedava a casa, se servia uns dits
de whisky i agafava un volum de la i
biblioteca, per exemple, una primera I
edició de Góngora. Aleshores, tenia la
sensació que aquell llibre havia estat a
les mans del seu autor, que el temps
s’escurçava, que era possible la
comunió a través dels segles. La
biblioteca que Perucho ha anat
reunint al llarg de la seva vida li ha
servit d’inspiració per a moltes de les i
seves obres. El descobriment de llibres
«rars», com Principios de Botànica
funeraria de Celestino Barallat o L’ar
quitectura oblicua del pare Vicens
Tosca, inspira alguns episodis de La
guerra de la Cotxinxina (1986) o Els

UN FRAGMENT DE LA BIBLIOTECA.

RETRAT DE JOAN PERUCHO PER ANTONI TÀPIES PER A LA
PRIMERA EDICIÓ D'EL MÈDIUM (1954).

NÉSTOR LUJÀN, ÀLVARO CUNQUEIRO I JOAN
PERUCHO AL TERRAT
DE «DESTINO».

EL «PHALLUS IMPUDICUS». PERUCHO VA DESCOBRIR AQUEST BOLET AL MUSEU DARDER QUAN FEIA DE JUTGE,
I EL VA FER APARÈIXER A LA SEVA NOVEL·LA LES HISTÒRIES NATURALS.

emperadors d’Abissínia (1989). Més
enllà d’aquestes referències directes,
les novel·les i els contes de Perucho
són plens de referències literàries,
citacions de textos curiosos, infor
macions secretes o poc conegudes,
sovint tractades amb ironia i humor.
La gastronomia

Per a Joan Perucho i el seu gran

amic Néstor Lujàn, l’interès per la
cuina els venia de família. La mare de
Néstor Lujàn era valenciana: la seva
especialitat era la cuina del país, amb
els productes de l’horta, el tomàquet i
la ceba, que són la base del sofregit. La
mare de Perucho era de Medina del
Campo i cuinava amb l’all i el pebre
vermell. Les dues tradicions es troben
a El libro de la cocina espanola (1970),

que van escriure junts i que va ser un
dels primers llibres en què la cuina es
va presentar com a fet cultural. La
literatura gastronòmica de Perucho
combina la vivència autèntica, el record
de viatges i grans àpats, amb referències
literàries (el doctorThebussem, els eru
dits del segle XVIII que s’enviaven
fruites de l’horta valenciana i rajoles
de xocolata) i el ritual de la taula-

PERUCHO S'HA
INTERESSAT PELS
PARES DEL DE
SERT I LA POESIA
PRIMITIVA DE LA
«HISTORIA LAUSÍACA».

JOSEFA FLAQUER PINTADA PER
ESQUIVEL. PERUCHO ES VA INS
PIRAR EN AQUEST RETRAT PER A
LA SEVA NOVEL·LA PAMELA.

Perquè l’experiència culinària sigui
completament satisfactòria, cada plat
ha de ser objecte d’uns llargs anàlisi,
conversa i elogi. També els perso
natges de les seves novel·les segueixen
el ritual: paladegen amb els ulls closos
i en silenci.

aptitud per a la música, la sapadora
per a l’escriptura i la lectura, el ch’i
per a la cuina. Perucho atribueix a les
criatures imaginàries de Botànica
oculta (1969) i Monstruari fantàstic
(1976) aptituds espirituals.

Els sants

Les històries apòcrifes
«Les històries naturals»

Les histories naturals (1960) és el lli
bre més conegut de Perucho i el que,
a partir de l’edició americana de 1988,
li ha obert la porta al reconeixement
internacional. Es tracta d’un llibre sin
gular, una novel·la culta escrita com si
es tractés d’una novel·la popular, que
recupera l’esperit de les lectures ju
venils, de les historietes il·lustrades i
del cinema fantàstic d’abans de la
guerra. Als elements típics de la lite
ratura d’aventures, Perucho hi afegeix
informacions sobre la història natural i
les guerres carlines, un recorregut per
la Catalunya Nova i pel Maestrat. I,
naturalment, monstres. Quan a mitjan
anys seixanta la galeria René Métras
va presentar a Barcelona l’obra de
Wols, un dels precursors de l’art
informal, Perucho li va dedicar un ar
ticle a «Destino», on exposava una teoria
sobre aquest tema: «Tot això és mons
truós, tot allò que és massa viu és pura
monstruositat, i la cultura ha estat des
de sempre un intent de velar la mons
truositat exacerbada del que és viu.»
Però els monstres de les seves obres de
ficció són monstres amables i, a més,
cultes. La suplicant presenta una rara

many o de Narcís Monturiol de la
Galeria de catalans il·lustres, que
apareixen com a personatges a Pamela
(1983) i a El baró de Maldà i les bèsties
de l’infern (1994).

«Serà el present i el passat la ma
teixa cosa en el pensament de Déu?»
es pregunta Perucho a Pamela (1983).
Els personatges de Perucho emprenen
un viatge en el temps cap a un altre
moment de la història, cap a una altra
dimensió del present. A Llibre de
cavalleries (1957) Tomàs Safont es
desdobla en un alter ego medieval (el
cavaller Tomàs Çafont al servei del rei
d’Aragó), i surt de viatge cap a l’època
de l’imperi català a la Mediterrània.
Pamela Andrews, espia liberal als
temps de les Corts de Cadis, viu una
història d’amor amb l’erudit Ignasi de
Siurana, que ha descobert les seves
cartes, seixanta anys després de la seva
mort. Perucho es mou amb tota
llibertat amunt i avall dels segles. Les
seves Històries apòcrifes es basen en el
gènere de la història anecdòtica, que
va estar de moda els anys seixanta (a
Tàber es van editar unes Historias
curiosas de la historia de Guy Breton,
un clar exponent del gènere). Per
construir els seus personatges s’inspira
en llibres i obres d’art com el retrat de
Josefa Flaquer, obra de Matías Esquivel, que va inspirar-li el personatge de
Pamela, o els retrats d’Antoni de Cap

Perucho s’interessa pels cultes
orientals a Itineraris d’orient (1985) i a
Un viatge amb espectres. Els ambients
d’Alexandria, Armènia i Atenes, el
Caire antic, els rituals coptes. Més en
davant introduirà a la seva obra la
pietat popular, els sants de Barcelona
(E7 baró de Maldà i les bèsties de
l’infern), la poesia primitiva de la «His
toria lausíaca» i dels primers cristians a
Els pares del desert (1998). «En tot això
hi ha una immensa pietat que sorprèn
i que apreciem amb independència del
seu esperit religiós», va escriure a El
baró de Maldà i les bèsties de l’infern.
Efectivament. Com Huysmans o Aubrey Beardsley, Perucho viu una mena
de «conversió», que va més enllà de la
fascinació pels rituals religiosos, la re
cuperació de la pietat dels seus pares i
la fe de la infància: representa un canvi
d’actitud respecte a totes les coses del
món que en literatura es tradueix en
l’elecció de models estètics a contra
corrent, allunyats de les modes.
Tots aquests elements —i d’altres—
es combinen en la seva obra, amb sen
sibilitat i amb humor, amb elegància i
poesia. Entreu, si us plau, en el món
de Joan Perucho. ♦

L'obra d'Apel·les Fenosa en el seu centenari
per

a celebració d’un centenari té
moltes vegades una justificació
difícil i obeeix, sovint, a raons
alienes als valors autèntics de la
sona o el fet que es vol commemorar.
En el cas d’Apel·les Fenosa, en canvi,
crec sincerament que l’evocació és
plenament justificada. No es tracta de
rescatar la seva memòria de l’oblit,
perquè no hem deixat de tenir-lo pre
sent i la seva obra es manté del tot viva.
El temps transcorregut des de la seva
mort, el 1987, no ha enfosquit la seva fi
gura ni la seva obra, sinó tot al con
trari. Ara, la celebració del centenari de
la seva naixença, de la mateixa manera
que la fundació que porta el seu nom,
amb seu al Vendrell, haurà d’enfortir
encara més el reconeixement de la seva

L

J. Corredor-Matheos

vàlua. Perquè molts considerem que cal
potenciar més encara l’estima que es té
del seu art per situar-lo en el lloc que
realment
mereix en la història de l’art.
per

Aquest centenari coincideix pràc
ticament amb la fi del segle. Apel·les
Fenosa va ser testimoni privilegiat a
París del procés de l’art els anys vint i
part dels trenta, i també, novament, un
cop acabada la guerra civil espanyola.
Va ser un home fidel a moltes coses: al
seu país, a la seva concepció del l’art i,
allò que ho fonamentava tot, a la seva
concepció del que hauria de ser l’actuació de l’home davant de si mateix i
dels altres. Les conseqüències per al
seu art eren, doncs, lògiques. Ell consi
derava que en una obra d’art calien
tres coses: bellesa, bondat i intel·li

gència, i la bondat era, per a ell, la
primera d’aquestes virtuts. Recordem
que, quan encara no havia complert
vint anys, digué que li agradaria «fer
una escultura que servís perquè la hu
manitat fos més humana, millor». Per
cert que Francesc Pujols, que era el
seu interlocutor al moment que va pro
nunciar aquestes paraules, li respongué
«No és cosa teva».
Aquesta actitud, la de Fenosa, no ha
estat en absolut un motor de l’art
d’aquest segle. Podem entendre la cre
ença de Fenosa, no solament referida a
la bondat, sinó a alguna cosa que es
troba més al fons de la bondat mateixa,
i que és la superació de les contradic
cions interiors de l’ésser humà, la seva
ànsia de superació. Però l’art d’aquest

INTRODUCCIÓ A LA RECERCA EN
TOPONÍMIA I ANTROPONÍMIA
Ramon Amigó i Anglès
Els passos principals que s'han de fer per obtenir i preservar el tresor
considerable de llenguatge que reté la memòria de la gent, gràcies a la manera
de designar les terres de la ruralia i els indrets dels nuclis urbans, i el que
conserven els papers antics de cada localitat.

FRANCESC XAVIER LLORENS I BARBA
I EL PENSAMENT FILOSÒFIC A
CATALUNYA
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Joan Cuscó i Clarasó
Francesc Xavier Llorens i Barba (Vilafranca del Penedès 1820-Barcelona 1872)

< N és un dels filòsofs més destacats de casa nostra, introductor a Catalunya dels
U O postulats de Herder i dels filòsofs escocesos del sentit comú i promotor de la
secularització i la revitalització de la reflexió filosòfica des de la seva plaça de
professor a la recuperada Universitat de Barcelona.
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DONA AJAGUDA. TERRA CUITA ORIGINAL.12X40X19CMS. 1930. COL·LECCIÓ VENTALLÓ, BARCELONA.

segle s’ha mogut —i s’hi continua
movent— sobretot per raons estèti
ques, enteses de manera molt estricta,
com de tipus formal i estructural, però
no de significat profund. Hi ha, és clar,
nombrosos artistes, de diferents ni
vells, que no han actuat així, i un d’ells
ha estat Fenosa. La seva obra, d’acord
amb el seu pensament i la seva vida, ha
sentit la necessitat de respondre a una
ansia de superació que era, no so
lament estètica, sinó ètica, en un sentit
Pregon, que sorgeix de l’ésser humà en
la seva integritat.
Un dels trets de l’art del segle XX
ha estat la voluntat, no assolida en
general, de recuperar la fusió d’art i
V1da. Apel·les Fenosa l’ha aconseguida,
en la mesura i el sentit que ho ha
Permès el context social. Societat i art
estan dividits, però, simbòlicament i
Umbé humanament, i els ponts es
restableixen en el gaudi individual de
obra d’art. Contemplar una escultura
aquest artista constitueix obrir por
tes dins de nosaltres mateixos. La seves
escultures són criatures vives, com si el
seu creador el que hagués fet és donaros sortida. I és així tant quan es tracta
evocacions de personatges de la
fècia antiga, trets de V Odissea o de Les
metamoforsis d’Ovidi, com de personat
ges actuals: sempre hi sentim el batec
a lò que té una vida pròpia. Perquè ell
ntemplava el món grec —més que no
e la Grècia clàssica, el de l’època
ticCaiC? Cüm si f°s present. L’autènartista, al moment de la creació, veu

la realitat més enllà del temps i de
l’espai.Tot es converteix per a ell en un
dilatat, inacabable present. Fenosa veia
Ulisses i Nausica, les germanes de
Faetont, Polifem, el Prometeu encade
nat, igual que elTobies i l’àngel bíblics,
l’Orlando furiós i l’Ofèlia ofegada de
Hamlet, com a elements d’una cultura
única que ell sentia com a irrenun
ciable. Tots aquests personatges surten
de la terra, una terra única, i creixen
amb una puixança i una gràcia na
turals, que ens remeten a un món amb
les mateixes contradiccions i tensions
que el nostre en el terreny quotidià,
però que manté el mateix esperit que la
Natura més neta i mes incontaminada.
Com a la Natura i com al famós llibre
d’Ovidi que hem esmentat, que ell
s’estimava tant, a l’escultura, el dibuix i
el gravat de Fenosa les metamorfosis són
constants. Figures femenines amb bra
ços que es converteixen en branques
plenes de fulles, plantes que, en el seu
creixement, es transfiguren en noies.
Els límits entre la naturalesa humana i
el món vegetal són flexibles i inesta
bles. La sorpresa ens espera a tot arreu,
i el primer sorprès, com hauria de
passar sempre, és l’artista mateix.
Aquesta metamorfosi constant com
porta dinamisme. Tot creix, amb una
força i una elevació que comporten
ànsia de perfecció. En aquest sentit
hem d’interpretar, en la meva opinió,
les flames en les quals acaben con
vertint-se moltes figures femenines. El
foc pot simbolitzar la purificació i

FIGURA CLÀSSICA. BRONZE. 17X5X4 CMS.
C. 1930.

també la imminència d’una desapa
rició per a passar d’un pla material a
un d’espiritual. Això, amb referència al
moviment en direcció vertical. Crec
reconèixer que els moviments ho
ritzontals tenen relació amb la vida
arran de terra, amb les tensions
pròpies de les relacions entre diferents
individus. L’Ulisses que fuig de les
sirenes, que veiem en un grup deliciós
que navega en un petit vaixell, està dret
i contrasta amb l’horitzontalitat mar
cada per l’avenç de l’embarcació i
l’esforç dels remers. L’Orlando furiós

FLÜTISTE.

que carrega l’ase tot travessant les
terres de Catalunya ha de vèncer el so
friment i la desesperació. El seu sant
Jordi marca la contraposició de la
verticalitat de l’heroi amb l’horitzontalitat del drac.
Tota l’obra d’Apel·les Fenosa està
marcada per l’oposició que estableix

entre l’esperit del que és posititu —el
Bé, la Bellesa, l’Harmonia— i el que és
negatiu —el Mal i tot allò que n’és
conseqüència. Aquesta lluita, que per
entendre’ns en diríem eterna, està re
presentada bàsicament a la seva obra pel
conflicte entre el Bon Temps i la Tem
pesta. Aquest tema travessa tota la seva

trajectòria i troba la seva màxima
expressió a l’escultura titulada El Bon
Temps perseguint la Tempesta, de 19781979. Observeu que la figura que
al·legoritza la Tempesta mostra en tot
un marcat caràcter horitzontal i sembla
desintegrar-se. La seva fugida i el
moviment desfan la matèria del seu cos
i dels núvols de tempesta que s’em
porta. El Bon Temps, en canvi, amb el
seu triomf, que és el del Bé, la Bellesa,
l’Harmonia, el veiem radiant, esplen
dorós. La figura sencera s’obre, des
plega uns raigs, sens dubte lluminosos,
com si anés a volar. Aquesta obra, a
més dels valors simbòlics i del que
suposa de visió resolutiva de l’enfrontament entre els dos pols que fona
menten la condició humana, és una de
les més aconseguides i d’una altura
que permet atorgar a l’autor el reconei
xement de gran artista.
Apel·les Fenosa, a més d’un gran
nombre d’escultures de format petit i
mitjà, va crear diverses obres monu
mentals que són instal·lades a diverses
ciutats. Recordem Oradour (1945), que
commemora la destrucció d’aquesta
ciutat francesa i l’aniquilació dels seus
habitants per les tropes nazis; el Crist
rei (1956), que va fer per encàrrec de
l’arquitecte suís Denis Honegger per a
l’església de Christ-Roi de Friburg; el
monument a Pau Casals, que podeffl
veure a Barcelona al passeig dedicat al
gran violoncel·lista, a més d’obres ja
citades com El Bon Temps perseguint
Tempesta, monument del qual hi ha un
exemplar al barri de La Défense de
París i un altre a l’avinguda de Gaudi
de Barcelona.
L’interès creixent per Apel·les Fe
nosa és confirmat per l’exposició anto
lògica que prepara el Museu Nacional
de Catalunya, destinada a comme
morar el centenari del seu naixement) 1
també les jornades d’estudi de la seva
obra que s’han celebrat el mes de marÇ
a la Université de Paris Sorbonne, en
les quals han participat amb ponències
i comunicacions especialistes en la seva
obra catalans i francesos. Un cente
nari, doncs, que no arriba per recu
perar res que haguéssim perdut 1
haguéssim de recuperar, sinó per P0'
tenciar i reconèixer en la seva veritable
vàlua l’obra d’un dels nostres mill°rS
creadors plàstics.♦

Algunes notes de normalitat
i una de discordant
per Jaume

Radigales

hores d’ara, amb l’Auditori presidit el programa «L’Òpera» del
inaugurat, el Liceu gairebé a Canal 33. La valentia de l’hora i el dia
punt (els antics abonats inicien de la programació ha estat notable, ja
aquest mes de maig la renovació deque
les els divendres a la nit calia com
antigues localitats al nou teatre) i els petir amb el programa d’Antoni
aires primaverals que ens envolten, la Bassas sobre el centenari del Barça.
música sembla haver entrat, a casa Però se n’han sortit prou bé, en gran
nostra, en els paràmetres de la normali part gràcies al vídeo, que ha permès
tat. Encara hi ha incògnites per destapar enregistrar molts programes quan
(el Museu de la Música, per exemple, i s’optava per mirar les agudes inter
la ratificació del trasllat del Conser vencions de Cruyff a TV3. Un dels
vatori Superior a l’Auditori), però la encerts del programa operístic ha estat
nota general és d’una certa satisfacció. el presentador, Marcel Gorgori, que
Sempre hi ha, però, notes discordants, d’una manera assequible s’ha guanyat
encara que ens vinguin de fora.
el seu públic, prèviament a la defen
siva davant d’una proposta operística,
però que gradualment s’ha afiliat
Una emissora cultural i un progra
ma d’òpera
fidelment a un programa de qualitat.
La política cultural de la Genera El segon encert del programa eren els
litat ha estat pràcticament centrada en comentaris de Roger Alier, personatge
la llengua, i això ha anat en detriment erudit però que tan bé sap posar a
de manifestacions com la música, el l’abast dels qui l’escolten els seus
teatre o el cinema. Amb l’excepció coneixements. El tercer encert han
d’alguns —pocs— privilegiats, qui estat els convidats, que tenen poc o
més qui menys tothom ha patit el llast gens a veure amb el món de l’òpera,
d’unes direccions generals i d’unes però que d’una manera o una altra s’hi
conselleries nefastes. Per això va han relacionat. És així com poder
sorprendre agradablement que a finals veure Martí Galindo, Alfred Rodrí
de gener la Corporació Catalana de guez Picó, Joan Lluís Bozzo o Mònica
Ràdio i Televisió engegués un projecte Randall explicant com i per què
amb cara i ulls, centrat únicament i s’emocionen davant de les desgràcies
exclusivament en la cultura. La nova de Canio, o comentant les bromes es
emissora de la Generalitat, Catalunya cumejants de Rossini, acaba essent
Cultura, és una proposta fresca, nova i una experiència gratificant que con
innovadora, que ha recuperat antics vida a seguir el programa setma
espais radiofònics (el teatre o els nalment. I finalment el quart encert
magazins infantils) i n’ha proposat de s’ha degut a la tria de les produccions
nous. Un dels motius de satisfacció és projectades, que han permès veure
la graella musical, que inclou progra títols i muntatges poc sovintejats, ja
mes de cant coral, òpera, espirituals que darrerament Canal 33 recorria als
negres i dels mal anomenats «clàssics mateixos lots de sempre, a preu fet.
Populars». Àlex Robles Fitó, director Recuperar la pel·lícula de Jean-Pierre
de la programació de Catalunya Mú Ponnelle sobre Rigoletto, el muntatge
sica, ho és també de la programació d’August Everding sobre La flauta
«clàssica» a la nova emissora, i compta màgica o veure per primera vegada el
amb diversos col·laboradors que mono delirant Barbiere di Siviglia amb direc
gràficament s’encarreguen dels progra ció escènica de Dario Fo han estat
mes. Les propostes són prou enginyoses regals impagables que cal agrair.
1 mteressants, a la cerca de difusió (no
Pas erudició), amb una fórmula radio- Enciclopèdies i CD-Roms
En aquest número de «Serra d’Or»
°nica assequible i amb un llenguatge
ressenyem el primer volum de la His
divulgatiu.
El mateix criteri divulgatiu ha tòria de la Música Catalana, Valenciana

A

z BtzZeczr d’Edicions 62. A hores d’ara ja
n’hem paït l’edició i hem pogut
escoltar els quatre discos compactes
que l’acompanyen. L’edició, luxosa
però de les que no enfarfeguen, conté
bons comentaris (en el cas del primer
volum, a càrrec del doctor Xosé Avinoa) i il·lustracions inèdites. Segura
ment que aquesta serà una obra de
referència. Ja tocava. Només hi tro
bem a faltar alguns noms, entre els
autors i col·laboradors de l’enciclopèdia (tots de reconeguda i provada
qualitat), que semblen negligits o ig
norats pels editors, tot i que les seves
referències bibliogràfiques constin
com a consultades en el primer volum
publicat. Ajustaments pressupostaris o
renyines no cicatritzades?
També surt un altre projecte en
ciclopèdic: la Gran Enciclopèdia de la
Música, que edita la Fundació Enci
clopèdia Catalana. El primer volum de
la sèrie de vuit de previstos inclou
termes amb les lletres A i B. La
voluntat dels editors és possibilitar a la
ciutadania catalana l’accés a una obra
de síntesi, a ma-nera de glossari, i que
pren com a base el New Grove Dictionary of Music and Musicians. El projec
te, ambiciós, podrà ser en tot cas una
bona síntesi de la nostra música, amb
un format assequible i amb nom
brosos col·laboradors.
Una altra novetat que fa el pes és
l’edició de la darrera versió de Cosifan
tutte, la impagable òpera de Mozart,
que ens ha arribat per obra de René
Jacobs i distribuïda per Harmonia
Mundi. Deixant a banda les qualitats
de la versió musical (que no són po
ques), l’edició ofereix un valor afegit:
un CD-Rom. Ja fa temps que infor
màtica i música es donen la mà, tant
en l’aspecte compositiu com divulga
tiu. Però poques vegades es troba al
mercat un producte tan rodó, qua
litativament parlant, com aquest CDRom. La iniciativa d’Harmonia Mundi
permet resseguir la biografia de
Mozart amb il·lustracions gràfiques i
musicals, diverses entrevistes amb els
cantants i el director, la història de la

«NIT D'ARTS», EL PROGRAMA SOBRE ÒPERA QUE S'EMET ACTUALMENT PEL CANAL 33.

composició de l’òpera, els seus per
sonatges a partir de les tonalitats em
prades pel compositor o pel caràcter
que els imprimeix, l’estrena de l’obra
o els números que la integren d’acord
amb la seva instrumentació. El disc, en
definitiva, possibilita que tant els
entesos com els qui ho són menys
accedeixin a l’òpera com si es tractés
d’un ens viu, amb múltiples possi
bilitats, però sense caure en els vulgarismes de la realitat virtual. La
qualitat i el bon gust, a més, s’ager
manen en una edició informàticament
impecable i musicalment rigorosa.
La Filharmònica de Viena desafina

L’article sobre Daniel Barenboim
publicat el mes de febrer citava una de
les lectures més esfereïdores llegides
durant els darrers cinc anys en matèria
musical: iQuién mató a la música
clàsica? del periodista britànic Norman Lebrecht. L’autor hi parla con
tundentment i deixa al descobert els
draps bruts de l’ofici de la música i les
seves cares ocultes, que són excessives.
En el fons, el lector veu que en un no

ranta per cent dels casos això de la
música és una indústria, amb finalitats
tan allunyades de l’art pur com ho
puguin ser el cinema de Hollywood o
les falses andròmines artesanals pretesament vingudes de l’Orient llunyà.
Una notícia recent, llegida a «La
Vanguardia» a finals de febrer, confir
ma les tesis de Lebrecht: l’Orquestra
Filharmònica de Viena (per a molts
considerada la millor del món) ame
naça de deixar de tocar al fossat de la
Staatsoper de la capital austríaca si no
els apugen els sous.
Els senyors filharmònics (així els
anomenen a l’ensucrada Viena) són
funcionaris subvencionats per l’estat, i
tenen una agenda completa que els fa
estar ocupats durant onze mesos l’any,
combinant les gires i el Festival de
Salzburg amb la seva permanència al
teatre de l’òpera de la ciutat imperial i
els enregistraments discogràfics, a més
del seu emblemàtic (de tan mediàtic)
concert de Cap d’Any.
Davant d’una feinada tan intensa, el
més càndid podria pensar que l’estat
austríac explota els seus músics, però

no està de més repassar els honoraris
filharmònics: el sou d’un músic de la
prestigiosa orquestra oscil·la entre les
tres-centes setanta-cinc mil i les siscentes noranta mil pessetes mensuals
per tocar durant onze mesos a la
Staatsoper; durant l’estada de trenta
dies a Salzburg perceben uns ingressos
d’un milió i mig de pessetes; i per
tocar uns quants valsos i unes quantes
polques durant el concert de cap d’any
cobren un milió dues-centes mil pes
setes; a tot plegat cal afegir-hi els drets
que perceben pels enregistraments
discogràfics i per les emissions tele
visives. I ara demanen augment de sou.
Quina barra, senyors filharmònics!
Ja ho diu la dita: «Músic pagat fa
mal so.» Caldria afegir-hi: «Músic
massa ben pagat desafina», que encara
és pitjor.♦

A PUNTADES DE VEU

Maria del Mar Bonet
QUART VIATGE AL MÓN DE LA TRADICIÓ ORAL
per

Miquel Pujadó

a Maria del Mar Bonet ha estat
des de molt jove una fervent ena
morada de les cançons tradicio
nals, i sempre n’ha cantades. De fet, el seu
primer disc, un EP de 1967 —integrat
recentment al CD Primeres cançons
(1997)—, es titulava Cançons de Menorca,
i aplegava quatre temes populars recollits
per Llorenç Galmés, i el seu primer
àlbum (1970) combinava temes propis i
populars gairebé al cinquanta per cent. Al
llarg dels anys, doncs, la cantant mallor
quina (que també ha interpretat poetes (Lautaro Rosas, Xavier Batllés...) s’hi
com Rosselló-Pòrcel, Palau i Fabre, comptaven alguns membres del grup
Miquel Costa i Llobera o Joan Alcover) valencià Al Tall. I foren precisament els
ha esdevingut un punt d’encontre entre la membres d’Al Tall els argonautes que
tradició culta i la tradició oral, entre acompanyaren la Maria del Mar en el seu
l’expressió individual i l’expressió col- tercer viatge, un viatge que ja no es va
lectiva. I, de manera periòdica, li ha plagut centrar només en els tresors mallorquins.
d’efectuar llargs viatges a aquest darrer Cançons de la nostra Mediterrània (1982)
univers, en forma d’àlbums monogràfics aplegava temes de l’illa («So de pastera»,
que es compten entre el bo i millor de la «Es festeig des de sa teulada», «La mort
seva producció. El primer d’aquests d’En Colomer»), però també del Princi
viatges tingué lloc el 1976: Cançons de pat («El segador més petit», «L’enamorada
festa era un fresc i apassionant —tot i que del traginer», l’esplèndida «La ploma de
potser un pèl massa breu— recorregut pel perdiu», cantada a cappella) i del País
món de la cançó mallorquina, que Valencià («Jota del castellut», «Havanera»,
combinava llargs romanços («La mort de «L’Asguilando» —amb un text de JoanTina Margalida», «El comte i la pastora» o moneda— i «Bolero de l’Alcúdia» —amb
l’extraordinària «Blancaflor») amb temes un text de Vicent Andrés Estellés).
Ha trigat molts anys, la Bonet, a fer un
tendres i/o irònics com «Un vespre de ball
de màscares» i «La despedida». Hi trobà nou viatge a les terres de la cançó de
vem també unes «Cançons de picat» tradició oral, anys durant els quals la seva
acompanyades amb simbomba, en què la nau ha fondejat en ports molt diversos:
Maria del Mar sostenia un brillant dweZ del trobadoresc {Breviari d’amor) al de
líric amb un Biel Majoral encara verge Theodorakis {El-las), passant pel de les
discogràficament, i que encara estava balades d’inspiració jazzística {Ben a
molt lluny del Vou-veri vou per a no dormir prop), però hom sempre retorna als
(1997) que ha representat el seu desco orígens i, després de rodar el món, el Born
briment per part d’un públic força ampli, particular de la mallorquina es diu Cavall
de foc,* títol pres de la muntura del com
tant illenc com peninsular.
La nostra cantant va emprendre el te Arnau, aquell comte maleït segons la
segon viatge el 1979: Saba de terrer, de tradició popular, però que Joan Maragall
tealització instrumental força més com va convertir —almenys la primera vegada
plexa que Cançons de festa, aplegava nous que el visità, a Visions i Cants (1900)— en
mrnanços («Sa des cavaller», «El comte un «despert entre adormits», en una mena
Raixa», «De Santanyí vaig partir») i de superhome nietzschià. La Maria del
algunes cançons de treball («Tonada de Mar, enfilada en aquest cavall, tampoc no
treure aigo», «Cançó de coir figues»), però es cansa de mirar: ha extret dels Països
els seus principals encerts es trobaven en Catalans alguns dels seus tresors més
el camp dels temes lírics («Jota marinera», amagats, i ha dipositat una nova mirada
(com ja havia fet temps enrere amb «La
"Sa darrera estació», «Voldria tornar bellBalanguera»)
sobre d’altres que crèiem
veure»). El disc es tancava amb una
conèixer
prou
bé. El disc comença amb
mterpretació del vell «Cant de la Sibil·la».
Entre els músics que hi col·laboraren «S’espadella», tema mallorquí interpretat
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sense acompanyament musical, i conti
nua amb un «So de pastera» recuperat de
les Cançons de la nostra Mediterrània.
Anem tot seguit al Principat per a una
bellíssima revisitació del «Cant dels ocells»
amb la col·laboració de la Coral Cantiga,
seguida d’una «Suite catalana» formada
per tres breus temes interconnectats. Ens
desplacem tot seguit al País Valencià, amb
uns altres tres temes que formen una
«Suite valenciana», i tornem a Mallorca
per a una engrescadora «Mateixa felanitxera».Tot seguit, un dels moments més
brillants de l’àlbum és donat per una
interpretació de la vella cançó «El comte
Arnau», que combina la versió melòdica
catalana i la mallorquina del mateix tema.
Un «Bolero d’Escandalari» dóna peu a
una nova versió de «La ploma de perdiu»,
que torna a tenir la col·laboració vocal del
grup Al Tall (Miquel Gil inclòs). «Com un
mirall», la cançó següent —per al meu
gust, la joia de la corona—, no és, de fet,
una cançó popular. Es tracta d’un text de
Maria del Mar Bonet musicat per Javier
Mas tot seguint les estructures de la jota,
però amb una harmonització d’una gran
originalitat i fina subtilesa. Cavall de foc es
clou amb una superba interpretació de
«La dama d’Aragó», i amb «Aqueixa ja és
la darrera», un tema de comiat de text
breu, però molt desenvolupat instrumentalment, i farcit de sons orientalistes
fornits pel bansuri, una flauta índia. De
fet, un dels encerts del disc és l’embolcall
instrumental: els temes han estat arranjats
per Feliu Gasull i Javier Mas, per a un
grup reduït d’instruments acústics
(bàsicament de corda), als quals ells i els
altres músics (Dimitri Psonis, Jordi Gas
par, Olvido Lanza, Shyam Sunder, Jordi
Rallo...) han sabut extreure esplèndides
possibilitats expressives, tot posant-se
sempre al servei de la veu humana, autèn
tica protagonista de l’aventura. La Maria
del Mar Bonet, en plena maduresa, canta
millor que mai, i ha corregit certs
problemes de vocalització que dificulta
ven la comprensió dels textos d’alguns
dels seus discos anteriors. Esperem que el
seu cinquè viatge a l’humus del nostre
poble no es faci esperar tant com aquest. ♦
*

Maria del Mar Bonet, Cavall de foc. Picap, CD 90
0130-03.
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Les pellofes radioactives,
ADDICCIÓ. Música Glo
bal, 29998/03.

El grup de Solsona, guanyador
del Tercer Concurs de Maque
tes de la revista «Enderrock»,
acaba de publicar el seu primer
àlbum. Amb influències de Led
Zeppelin i d’Iggy Pop, entre
d’altres, la proposta de Les
pellofes radioactives es basa en
la contundència del so («Cre
ma calories»), matisada, però,
en temes com «Una mica sol» o
«Perla», i en uns textos utilita
ris, sovint forçats des del punt
de vista formal, i d’un interès
molt limitat. Hi ha qui els creu
destinats a revolucionar el pano
rama del rock en català: davant
d’aquesta afirmació lapidària,
confesso la meva perplexitat.—
M.P.

Bars,
MENTRE
DOR
MIES. Discmedi/Blau, 41202.

Una molt bonica balada acús
tica («Com sempre») obre el
sisè àlbum —el cinquè enregis
trat en estudi— d’aquest grup
sabadellenc, format el 1987 al
voltant de la interessant veu de
Montse Llaràs, autora també

de la majoria dels textos d’a
quest àlbum —textos senzills,
poc ambiciosos, i centrats en
qüestions sentimentals obser
vades des d’un punt de vista no
especialment original. El fet
que Jordi Garrós, el compo
sitor habitual dels temes, hagi
abandonat la formació, ha obli
gat la resta dels membres a
treballar en aquest camp, amb
la qual cosa el disc es beneficia
d’una considerable diversitat
musical, que no arriba a tren
car l’estil de Bars (l’harmònica
de Xavi Rubio «Brother» conti
nua essent un altre dels pals de
paller estètics del conjunt), però
evita les reiteracions quasi inevi
tables després de més d’una dè
cada de treball conjunt.— M.P.

tèrra»), la maternitat («Sa
mair»), la mort («Març 94»)...
L’àlbum inclou també versions
occitanes de poemes de Sal
vador Espriu («Diuèrsi son es
òmes e diuèrses son es parles»),
Rafael Alberti («Se era mia veu
mòr en tèrra»), Miquel Martí i
Pol («De tant en tant») i Fèlix
Cucurull («Coma un de tanti»).
La producció del disc és mo
desta però digna, i la interpre
tació de Lúcia (que és acom
panyada per Jordi Bardella,
Gilbert Julià i Eric Fourcadet),
fresca i convincent.—M.P.

REEDICIONS EN CD

Miguel Fleta, SARSUELA I
CANÇONS. Aria Recording
1028. 2CD. ADD.

BROTONS DIRIGEIX BROTONS. Orquestra Simfònica
del Vallès. Dir. S. Brotons. Ed.
Albert Moraleda. 4896.

Lúcia, PETIT A PETIT...
Careli Records, EN-094CD.

No és gaire habitual que apa
reguin discos cantats en oc
cità... Cantants com Eric Fraj
o Martí no ho tenen gens fàcil,
i alguns —com és el cas del
darrer— canten també en
francès. I un disc en occità en
registrat a la Vall d’Aran és un
fet encara més sorprenent.
Lúcia no és aranesa d’origen
(va néixer a Vilanova i la Gel
trú), sinó d’adopció. Mestra de
professió, comença escrivint
cançons infantils en aranès,
cançons que li fan guanyar el
1989 el primer premi al Fes
tival dera Cançon Occitana de
Robilante (a les Valls Occitanes
d’Itàlia). Deu anys després, ens
n’arriba un primer disc amb
peces de temes molt diversos:
la defensa de la terra («Era

s’han efectuat en llocs tan
dispars com l’Auditori del
Centre Cultural de Sant Cugat
del Vallès i una església.— J.R.

Ja era hora. Un triomf per a
Salvador Brotons (millor com
positor, en aquest cas, que no
pas director), per a la Simfò
nica del Vallès i per a Edicions
Albert Moraleda. El disc
inclou tres obres de l’actual
director titular de l’OSV, cada
cop més consolidada en el seu
repertori, tant en l’operístic
com en el simfònic. Les obres
triades no són pas fàcils: la
simfonia núm. 3 op. 59, la
rapsòdia «Terres llemosines»
op. 57 i els «Poemes de rem i
vela» op. 75. El seu enregis
trament era, a més, un risc per
a l’orquestra, que no coneixia
les obres. Però Brotons coneix
els seus músics i sap treure’ls el
millor so. Insistim: en aquesta
ocasió el director és més bri
llant com a compositor, però la
seva versió fa justícia a les
partitures seleccionades. El so
és bo, compacte i ben tractat,
encara que els enregistraments

Tercer —i darrer— lliurament
de l’obra discogràfica completa
de Miguel Fleta (1897-1938),
el tenor aragonès que tantes
passions va desvetllar en el
públic català del seu temps,
fins al punt de fer erigir la
facció dels fletistes enfront dels
lazaristes, aquests darrers aple
gats a l’entorn del també tenor
(en aquest cas català) Hipòlit
Làzaro. Ens hem de felicitar.
Fleta ja té una discografia
completa, que li fa justícia, 1
que abans era dispersa en di
versos i confosos volums. En
aquest sentit, doncs, el doble
estoig d’Aria Recording (vinti-unè volum de la sèrie «Les
nostres veus retrobades») és del
tot recomanable (com els altres
dos dedicats a Fleta). En
aquesta ocasió es compta amb
versions sarsueleres i cançons,
entonades per Fleta amb el
bon gust que el caracteritzava.
Un dels dos apèndixs es dedica
a Maria Fleta, amb set suggerents pistes que mostren la
professionalitat de la filla del
tenor, avui retirada, i que al seu
moment va fer una carrera
notable.— J.R.

I Pina diu...
per Jordi

l teatre europeu dels
darrers vint-i-cinc anys
no es pot entendre sense
dos noms capitals: Peter Brook
i Pina Bausch.* En aquest
quart de segle Brook ha fet
aportacions com, per exemple,
la recuperació del concepte
«espai buit». Per la seva banda,
Pina Bausch ens ha enlluernat
en aprofundir els plantejaments
de la dansa expressionista. En
aquest sentit, no és regatejar res
a la creadora delTanztheater de
Wuppertal si diem que darrere
el seu món profundament ori
ginal hi ha dos homes sense les
aportacions teòriques i coreo
gràfiques dels quals res del que
ella fa no hauria estat possible.
Em refereixo, és clar, a Kurt
Jooss i Rudolf von Laban.
Perquè, efectivament, la in
fluència reconeguda de Jooss i
la menys directa i igualment
important de Laban són fona
mentals per a entendre la feina posterior
de Pina Bausch.
L’hongarès Laban, que tenia vint-idos anys més que l’alemany Jooss, se
serví de Mary Wigman per dur a
l’escena les seves teories. De fet, sense
oblidar el gest instintiu del nadó, es
proposava estudiar el moviment des de
les característiques que aquest adquireix
en cada època —per exemple, l’activitat
repetitiva i mecanitzada de les cadenes
de producció a les fàbriques. Jooss, que
era un coreògraf de gran eficàcia, valorà
sempre la for-mació acadèmica dels
ballarins i mirà de trobar la síntesi entre
la dansa clàssica i el flux de la llibertat.
Tots dos s’esforçaven per trobar una
fórmula que, tornant a les arrels, in
tegrés el cant, la recitació i la dansa en
una sola forma artística. Volien recollir el
niillor de l’anomenada dansa lliure que
s inspirava en la mítica Isadora Duncan,
Però els calia alguna cosa més que ballar
1 ànima, tal com deia Duncan, o recu
perar, suposadament, les danses del món
hel·lènic... Es van obrir, doncs, diversos
eamins de recerca, i de 1920 a 1923 van
treballar junts en aquest sentit. A partir
de 1938 van continuar l’experiència a
Anglaterra, on es van haver d’exiliar fu
gint de l’Alemanya nazi.

E

Coca

els actors-ballarins treballen amb un
marge ampli per a la improvisació del
petit gest. Somriures inesperats, acomo
dació instintiva de la roba al cos i altres
moviments suposadament no previstos
doten els seus espectacles d’una sorpre
nent sensació d’espontanéítat. En rea
litat, però, des de la situació d’un actor a
l’escena fins al gest més «insignificant»,
tot ha estat, sempre, meticulosament
predeterminat... Una altra sensació que
arriba al públic és una estranya barreja
de distanciament i de proximitat. Efecti
vament, el que veiem a l’escena ens és
distant i, tanmateix, ens afecta.
Segons Norbert Servos, en Pina
Bausch hi ha molt de teatre èpic. Tot i
que sense cap intenció didàctica, el Gestus de mostrar i la tècnica del Verfremdung són a la base del seu treball. Amb
paraules de Brecht podríem dir que
Pina Bausch també es proposa fer-nos
reconèixer l’objecte i que, al mateix
temps, ens el vol fer veure estrany. El
contacte lleu entre un home i una dona,
una carícia que es fa baralla, la
Acabada la segona guerra mundial, mortificació d’un ésser humà, la dificul
Jooss retornà a Alemanya i recuperà la tat de menjar-se una poma, la repetició
direcció de l’escola Folkwang d’Essen, irada d’uns exercicis de preparació del
centre on Pina Bausch inicià la seva cos, el gest que es converteix en joc, la
formació l’any 1955. A finals dels anys coreografia que sorgeix davant nostre a
seixanta Pina es traslladà a Nova York, partir d’un motiu banal, la fatiga del
on completà la seva formació a la Juil- virtuosisme inútil...
liard School amb professors com José
Tot això ho sabem, ho reconeixem i,
Limón i Antony Tudor. Més endavant tanmateix, Pina ens ho mostra descontreballà amb Paul Taylor i, seguint les textualitzat, com si fossin petites peces
avantguardes neodadaistes, es deixà fas d’un collage perfectament organitzat les
cinar per una idea que ja coneixia: parts del qual es potencien entre si. A la
fondre en una sola cosa les arts del gest, dansa convencional, i al teatre també,
les arts plàstiques, la música, el cant... una abraçada és la sublimació d’un epi
Novament a Alemanya, es convertí en sodi amorós o una dada necessària per a
ajudant de Jooss. La relació amb Jooss entendre la història d’aquella abraçada.
és, doncs, molt estreta, cosa que no va En canvi, a la proposta de Pina Bausch,
passar amb Laban, del qual només parla per la via de la descontextualització i de
indirectament en referir-se a Mary I’estranya-ment, l’abraçada ha de ser
Wigman, que diu que no va veure ballar. vàlida per ella mateixa o resulta un ma
Poc temps després, el 1967, Pina terial sobrer. En el fons, més que no ex
Bausch inicia el que ha estat una im plicar-nos cap història, ens vol dur la
pressionant carrera de coreògrafa, si és confusa emoció, plena de contradiccions,
que aquest mot explica prou les seves d’una abraçada real. Si un d’aquests
suggeridores propostes escèniques.
fragments s’allarga i es fa hiperrealista,
esdevé de seguida estrany a allò que
Fragments
representa i es transforma en una mena
En un text sobre Pina Bausch que d’objet trouvé a causa de l’absència d’una
vaig escriure ara fa quinze anys, deia que descripció contínua. Són fragments de
els seus espectacles feien creure, a qui l’existència, però no tenen la missió de
els descobria per primera vegada, que reproduir cap realitat, per bé que han

7980, OBRA DIRIGIDA PER PINA BAUSCH. COMPANYIA TANZTHEATER DE
WUPPERTAL.

d’acomplir allò que Blanchot anunciava
dient que l’existència és sempre signifi
cativa, encara que no demostri res. Dit
d’una altra manera, en Pina Bausch el
gest quotidià esdevingut Gestus s’exhi
beix d’una manera distanciada i en for
ma de collage.

L’exhibició
En contra del que proposaven Kaprow i Cage, pares del happening, Pina
Bausch no ha tingut mai cap interès a
renunciar a aquesta darrera idea: l’exhibició. De fet, una bona part de la seva
proposta descansa en el principi d’uns
éssers humans que es mostren davant
els altres, que demostren certes habi
litats, que s’ensenyen amb l’esperança
de ser reconeguts. Són uns humans de
terminats per la mort, per la violència, la
solitud i la força dels records. L’exhibició d’aquest material tan feble es fa
davant un auditori que, en principi, és
indiferent. Pina compta, doncs, i d’una
manera essencial, amb la sorpresa de
l’espectador. De fet, el que s’ha anun
ciat com «l’emancipació de la dansa de
les pròpies formes» és en si mateix una
novetat, ja que en els espectacles de Pina
Bausch mai no sabem on s’acaben el
gest i el moviment convencionals i on
comença la dansa. En realitat tot es fon
en una sola cosa i, davant nostre, màgi
cament, la coreògrafa fa aparèixer una
realitat autònoma. Una il·lusió, en de
finitiva, que es construeix amb lleis que
només són vàlides a l’escena.
Hi ajuden, és clar, elements tan
importants com l’escenografia. Durant
anys el món plàstic de Pina Bausch es va
concretar per mitjà de les propostes de
Rolf Borzik, traspassat l’any 1980. És
Borzik qui dissenyà espais completa
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ment nous per al món de la dansa i el
primer a pensar que cal partir del terra
més que no pas de les parets. Aquestes
propostes, esplèndidament continuades
per Peter Pabst, tant es poden resoldre
omplint l’escenari d’una capa gruixuda
de torba, com inundant-lo d’aigua que
arribi fins al turmell dels ballarinsactors, o bé escampant una estesa de fu
llaraca seca, plantant-hi gespa, o milers
de clavells que, a mesura que progressa
la representació, són aixafats pels balla
rins, en una bella imatge de la vida que,
fragmentada i absurda, es fa i es desfà
davant nostre... L’espai, a més, tal com
ha assenyalat Susanne Schlicher, en
comptes de ser buit, és ple de cadires, de
caixes, de troncs o d’altres noses... «És
el ballarí qui crea l’espai que necessita»,
diu Schlicher, tot traslladant els fòtils o
enfrontant-s’hi. I, de la mateixa manera,
la llum i la foscor ens permeten passar
d’un pla general al primer pla, tot bus
cant similituds amb el món del cinema.
I la música, és clar, que si més no des de
1977, amb Barbablava. Escoltant un en
registrament amb cinta magnetofònica de
l’òpera de Béla Bartók, mai no se’ns
ofereix en un sentit de continuïtat. El re
pertori més divers de fragments de mú
sica clàssica es barreja i es complementa
amb jazz, tangos, salsa, himnes, cançons
infantils, estàndards d’èpoques diferents,
música popular... El món sonor també és
un collage ric i sorprenent...
Tots aquests elements, espai escènic,
llums, indumentària, música, ens
ajuden a contextualitzar si més no rela
tivament els éssers humans a l’ex
hibició dels quals assistim. Sovint les
obres de Pina Bausch suggereixen un
entorn dels anys quaranta-cinquanta.
Són éssers difícilment feliços, que van

de la il·lusió a la desil·lusió, sempre sols,
de vegades assetjats per agressions
exteriors com ara els homes que irrom
pen a l’escena i els demanen la identi
ficació, o bé viuen amenaçats per perills
infinitament més vages... Se’ns duu a
mons de solitud angoixant com el de
Kontakthof, a la violència desesperada
de Nelken, a l’absurd de la rampa de set
metres d’alçada que ocupa l’escenari de
Komm Tanz mit mir, per mostrar-nos
l’autoritarisme dels homes, que tant
poden ser pares com marits... En defi
nitiva, com ja he dit en un altre lloc, els
humans de Pina Bausch esdevenen en el
dubte i mai no tenen la certesa dels fets.
Són egoistes i sense fe. Es barallen, llui
ten, s’esforcen, riuen, ploren, estan sols,
i només els fa sentir vius l’emoció d’un
moment, la que en explicar-se perd el
sentit. De vegades l’exhibició es resol en
un poderós coup de théàtre, sempre es
sencial, que ens ajuda a entendre el
sentit de la proposta.
En tot cas —en el millor esperit de la
dansa-teatre que ha fet possible les
obres de creadors com Susanne Linke,
Gerhard Bohner, Reinhild Hoffmann i
Hans Kresnik, entre d’altres—, Pina
Bausch ha concretat en una trentena de
produccions inoblidables el canvi més
profund que conec en el teatre i la dansa
de la segona meitat del segle vint. Ara
gaudirem de Masurca Fogo.
Benvinguda, Pina!>
*

Del 25 al 28 de juny el Teatre Nacional de Catalunya
presentarà l'espectacle de Pina Bausch Masurca
Fogo. Masurca Fogo va ser estrenat el 4 d'abril de
1998 en el marc de l'Exposició Mundial de Lisboa.
L’escenografia és de Peter Pabst i els figurins són de
Marion Cito. La part musical consisteix en url
collage de fados, tangos, jazz, obres de percussió i
melodies brasileres.

Stanley Kubrick
LA MORT DEL JUGADOR D'ESCACS
per

Miquel Porter i Moix

at a Nova York el 1928 i mort
a Londres el 1999, el cineasta
americà Stanley Kubrick és
una personalitat insòlita en el cinema
del seu país i fins i tot en l’universal.
Potser, als ulls d’alguns, les ratlles que
escriuré a continuació podran semblar
fredes, però és fet expressament i en
homenatge a una persona que sabia
què volia i com ho volia, una persona
que calculava i que estimava la per
fecció. Potser per aquesta darrera ca
racterística —i com algunes altres
figures del cinema— la seva filmo
grafia no és especialment extensa.
Des de l’adolescència Kubrick des
tacà per la seva habilitat en els escacs,
al mateix temps que, en pocs anys, es
féu un lloc entre els fotògrafs del seu
país. Introduït en el cinema per la via
del curtmetratge —Day of the Fight
(1950), Flying Padre (1951)—, realitza
un llargmetratge, Fear and Desire (La STANLEY KUBRICK.
por i el desig, 1953), autoproduït, en
blanc i negre i de baix pressupost, però
que ja denotava certes preocupacions tra l’arbitrarietat i la doble moral dels
sobre l’ètica i la violència. Aquesta comandaments i les terribles conse
cinta li proporcionà prou crèdit perso qüències que això pot tenir sobre la
nal per a entrar en els circuits normals justícia, la veritat i la llibertat indivi
dual. La veta ètica de Kubrick, latent
de producció.
en films anteriors, esclatava aquí amb
Killer Kiss (El petó de l’assassí, 1953)
)a el definia com un autor fora de nor una virulència formal acordada amb la
mes, tot i que, tant formalment com violència argumental, que no podia
argumental, semblava inscriure’l en deixar indiferent l’espectador, el qual
l’anomenat cinema negre. Aquesta no se’n podia escapar ni per la via de
Proposició apareixia, en principi, con les emocions psicofísiques de Hitchfirmada amb The Killing (Atracament cock ni per la de les sentimentals de la
Perfecte, 1956). La duresa del plan majoria del cinema nord-americà de
tejament podia fer-lo assemblar-se a sempre. L’atac anava directament enca
models del gènere, però allò que hi minat vers la via de flotació humana: la
havia d’inexorable en els films cor racionalitat. Això es feia amb mitjans
rents aquí prenia una força que pro d’aparença habitual: una fotografia
duïa més calfreds anguniosos que no abarrocada però sense trampes for
mals, una interpretació ajustada i un
Pas emocions i sentiments.
ritme
de muntatge amb atacs a la raoEl càlcul i la perfecció van mani
festar-se molt més fredament però nabilitat dels quals era ben difícil
també amb molta més eficàcia a Paths escapar-se. Prohibit durant anys a
°f Glory (Camins de glòria, 1957), un França, ho fóu també a molts altres
film angoixant i molest, especialment països dominats o controlats per po
Per als representants dels poders fàc ders militars. Agradés o no, la cinta
tics d’arreu del món. Basat en un fet quedava gravada en els espectadors
real ocorregut a França durant la més enllà dels gustos estètics o dels
guerra europea, en un moment en què posicionaments intel·lectuals, i dei
e cansament de la guerra pesava xava una angúnia perdurable.
Amb Spartacus (Espàrtac, 1960)
massa sobre les tropes del front, mos-
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Kubrick intentava per primera vegada
l’ús del color. Basat en la novel·la de
Howard Fast i havent modificat un
guió destinat a un altre director, abor
dava un pèplum, però els seus perso
natges no tenien res d’antic. Ben al
contrari, la reflexió sobre la lluita —i,
per tant, la violència— per aconseguir
i mantenir la llibertat tenia en aquell
moment unes connotacions que en
feren un èxit, al mateix temps que una
constatació de gust més aviat amarg.
Lolita (1962), una adaptació bas
tant personal de l’obra de Vladimir
Nabokov, representà una tornada a un
blanc i negre cada vegada més preciosista i, al mateix temps, un relatiu fra
càs de crítica. De fet, la cinta havia
estat plantejada amb el mateix rigor de
sempre, per bé que la presència del no
vel·lista mateix al capdavant del guió
pot explicar en part la manca de ritme
cinematogràfic intern, tan característic
de Kubrick, sigui el que sigui el tema
que tracta. En aquesta peça, la violèn
cia queda esmorteïda, tot i que hi és
fonamental, però el pessimisme del ci
neasta es dilueix, en quedar atrapat en
uns diàlegs que els actors no aconse
gueixen vivificar de manera adequada.
A les antípodes queda Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worring
and Love the Bombe (estrenada entre
nosaltres amb el títol de Teléfono rojo?
Volamos hacia Moscú, 1963), una
tremenda sàtira sobre el perill atòmic,
el militarisme i la reducció a llocs
comuns d’uns fenòmens d’extraordinària transcendència i que el director
planteja amb una precisió i una va
lentia exemplars, tot i que ho dissimu
la sota la capa d’un humor que ni per
un moment tapa una de les més dures
crítiques fetes mai a un problema real
i mundial ni tampoc la pessimista
conclusió que se’n desprèn. L’horrible
espectacle de l’aviador-cowboy caval
cant una bomba vers la destrucció
total és per ella mateixa una mena de
«capricho» de Goya per al nostre segle.
La següent producció, 2001, A
Space Odyssey (2001, una odissea de
l’espai, 1968), és una d’aquelles obres
que, per molts conceptes, quedarà
com una fita en el conjunt de la his-

LA BÍBLIA PAS A PAS
UNA COL·LECCIÓ DESTINADA A FER CONÈIXER LA SAGRADA ESCRIPTURA ALS NOIS I NOIES.
Traducció dels monjos de Montserrat. Selecció i comentaris de mossèn Joan Guiteras.

Il·lustracions de Marta Balaguer.

Si vols fer de la seva primera comunió un dia inoblidable,

fes-li un regal per sempre.

PARAULA DEL

LA BÍBLIA PASAPAS

SENYOR

PARAULA
DEL SENYOR

EkS QUATRE EVANGELIS PER A NOIS I NOIES

Els quatre evangelis

Traducció dels monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

Amplia selecció dels
evangelis de Mateu,
Marc, Lluc i Joan,
que manté l’esquema
bàsic evangeli per
evangeli.
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SEREU EL MEU POBLE
El Pentateuc i els

SEREU
EL MEU POBLE

Llibres històrics

PENTATEUC 1 LLIBRES HISTÒRICS
PER A NOIS 1 NOIES _
Traducció dels monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

Una autèntica història
d’Israel, basada en
l’Aliança o Pacte de
Déu amb el seu poble
estimat, feta a partir
dels textos originals del
Pentateuc i els Llibres
històrics de la Bíblia-
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ESTIC AMB TU

ESTIC AMB TU

Llibres poètics i

LLIBRES POÈTICS I SAPIENCIALS.
I PROFETES DE L'ANTIC TESTAMENT

PERA NOIS I NOIES

sapiencials, i

Traducció dels monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

profetes de l'Antic

ELS PRIMERS DIES
Els actes dels

Apòstols, les cartes
apostòliques i

I.A BÍBLIA PASAPAS
ELS PRIMERS DIES
ELS ACTES DELS APÒSTOLS
LES CARTES APOSTÒLIQUES 1 L APOCALIPSI
PER A NOIS I NOIES

Traducció dels monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

l'Apoca li ps i

Testament

Aquest llibre completa
l’Antic Testament, amb
anotacions i comentaris
que permeten endinsarse en el coneixement de
la Bíblia i de trobar-ne
tot el sentit.

El darrer volum de la
Bíblia ens ofereix el
panorama fonamental i
entranyable de les
primeres comunitats
cristianes. Una visió del
fervor, de l’alegria, de
l’esperit evangelitzador
dels qui vivien agrupats
a l’entorn dels apòstols.
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2001, UNA ODISSEA DE LESPAI DE STANLEY KUBRICK.

tòria cinematogràfica. L’originalitat
del plantejament i les novetats tecno
lògiques hi van acompanyades d’una
extraordinària saviesa en la realització.
Basada en una narració d’Arthur C.
Clarke, s’escapa dels límits de l’autor
literari i dels models que fins aleshores
havia aportat la ciència-ficció cinema
togràfica. Faula amb un final obert
Que cada espectador podrà interpretar
a la seva manera, té molt de premouitòria. Efectivament, si no sorgeixen
unpediments inesperats, una estació
otbital humana girarà al voltant de la
Terra el 2001. Però, una vegada més,
Kubrick introdueix uns elements in
quietants: Hal, un ordinador, es vol fer
amo de tot, fins dels homes que l’han
Construït, i avui dia ja hi ha més d’un
home que està tan connectat a la
tobòtica que no se’n pot passar. D’altta banda, a la fi de la cinta hi ha un
esser que neix més enllà del seu temps
1 del seu espai... Reencarnació o
"home nou»? Vés a saber..., però resulta> com a mínim, inquietant.
No menys pessimista ni menys lúcia que la ja mencionada Dr. Strange°Ve resulta A Clocwoork Orange (La
tar°nja mecànica, 1971), basada

lliurement en l’obra d’Anthony Burgess. La violència s’ha emparat defi
nitivament d’un món aparentment
civilitzat, en un futur no pas gaire
allunyat. Uns savis treballen en proce
diments per a desprogramar el cervell
dels violents. És a dir: exerceixen la
suprema violència sobre els violents en
nom d’un bé que resulta dubtós.
Una mena de parèntesi s’obre apa
rentment amb Barry Lyndon (1975),
argumentalment força fidel a la no
vel·la homònima del satíric britànic
del segle XIXThackeray. La ja no acu
rada, sinó meticulosa tasca de produc
ció artística, amb un ús perfecte de
l’arquitectura, del vestuari i de l’ambientació, com també un intel·ligent
recurs al pòsit que William Hogarth i
altres gravadors anglesos havien deixat
com a testimoniatge plàstic del seu
temps, tot plegat fa de la cinta un
exemple d’historicitat intel·ligent, pe
rò, una vegada més, el pessimisme
social s’abat sobre les aventures d’un
llibertí que cau en la pròpia trampa i,
una vegada més, les violències de tota
mena s’obren camí.
A The Shining (La resplendor,
1979) aquesta violència que era pre

sent en moltes cintes esdevé el motiu
més important i quasi únic d’un film
potser poc coherent però amb mo
ments d’una força aclaparadora. Tret
d’un llibre de Stephen King, vol pro
vocar l’espectador, però en aquesta
ocasió el joc és tan evident que el
contemplador pot eludir la trampa i
desconnectar-se sense dificultats..., o
deixar-s’hi caure a consciència.
La darrera obra estrenada va ésser
Full metal jacket (mal traduïda al
castellà com La chaqueta metàlica,
1987). La guerra del Vietnam en tot el
seu horror, i error, dóna peu, una ve
gada més, a una reflexió sobre la im
possibilitat de controlar la violència
humana.
En conjunt, doncs, Kubrick es pre
senta al llarg de la seva obra com un
moralista pessimista per al qual la
violència és una força atàvica que l’home no pot dominar. La seva proposta,
film rere film, sempre és la mateixa:
plantejar una partida al contrincant,
però parant-li trampes, acorralant-lo
amb continuats escacs, fins arribar al
mat. Tot això gràcies a un perfec
cionisme formal fet amb la paciència
d’un jugador científic.^

Sobre la cultura de la televisió
per Joan F. de

Lasa

L’exposició «Món TV» al CCCB
«Aquesta exposició no m’ha en
senyat res que ja no sabés», ha escrit
algú (o molt savi o molt negat) al petit
llibre de testimoniatges que els or
ganitzadors de la mostra sobre l’àmbit
de la televisió han muntat acurada
ment al Centre de Cultura Contem
porània de Barcelona, sota la direcció
de Jordi Balló, el qual, amb el suport
d’una colla de col·laboradors, ha
intentat —opino que amb resultats
força desiguals— definir les principals
claus del mitjà, i alhora determinar
quines han estat les millors produc
cions de la seva encara breu història.
És evident que l’anònim visitant
exagerà un bon tros, perquè hi ha
força notes positives en aquesta difícil
experiència, com per exemple la clara

A «MÓN TV», UNA PETITA SALA A L'ESTIL DELS ANYS SEIXANTA, AMB UN TELEVISOR DE L'ÈPOCA...

JOAN GUITERAS I VILANOVA

Santa Maria, Mare de
Déu

Santa Maria,
Marc 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.
nE V ABADIA Dt .YtONTStggAT

El Credo
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)
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SENSE CAP MENA DE DUBTE: LA CARA MÉS
GRUIXUDA DE L'ANY.

I EL QUE S'HI HAURIA POGUT VEURE: LA GRAN HISTÒRIA DEL TELEVISOR, SEGONS LA COL·LECCIÓ
INJUSTAMENT IGNORADA DE FRANCESC ARELLANO.

preocupació de Balló de no atendre
només criteris sociològics o populis
tes, mentre s’entesta a posar en relleu
la indiscutible categoria artística i
social de certes produccions televisi
ves, encara que aquesta selecció resulti
més que discutible (segons el meu no
menys discutible criteri). Hi ha tanma
teix una constant manca d’interacció
en determinades seccions, i afegiré
Que sospito que si l’admirat Manuel
Huerga —que amb tanta intel·ligència
dirigeix BTV— hagués pogut desen
volupar a fons aquest projecte, en què
només figura com a col·laborador de
la idea original, les coses potser hau
rien anat per altres camins.
Ho dic, perquè ara els edicles que
recreen petites sales de televisió de
diverses dècades em semblen fins i tot
ridículs, tenint com tenen com a únic
centre d’interès uns quants vells
teodels de televisor. I em pregunto per
Quines estranyes raons Balló i el seu
equip, abans de lliurar-se a costoses
experiències més o menys escenogrà
fiques, no s’han decidit a enriquir l’exPosició amb una de les millors
col·leccions d’aparells de televisió de
totes les èpoques —fins i tot dels més
Pnmitius i sorprenents—, una col·lecC1° que avui és (encara) a Barcelona,
distament ignorada pels que més porien fer —i no han mogut ni un dit
Per fer-ho— de cara a incorporar-la en
Un museu.

Crec sincerament que es tracta d’un
autèntic tresor, aconseguit any rere
any, amb dispendiosos viatges per tot
Europa, per l’empenta i l’efíciència
tècnica i historicista del senyor Fran
cesc Arellano, un home que val més
del que pesa i a qui tots els amics del
cinema, la ràdio i la televisió devem un
merescut homenatge. La col·lecció
Arellano —ara mig amuntegada en un
magatzem qualsevol— hauria pogut
constituir la base d’aquesta «monu
mental» i emfàtica exposició, en què
sobren espais buits entre totes aques
tes saletes amb pantalles que els pa
cients visitants haurien de freqüentar
molts dies seguits per a poder calibrar
i avaluar els complicats muntatges de
les sèries i produccions seleccionades
per il·lustres especialistes, historiadors
i crítics convidats pel Centre de Cul
tura Contemporània.
Sigui com sigui, i amb totes les cau
teles al·ludides, benvingut sigui aquest
cerimonial que «cada cop és més
important veure que no pas viure» i
«saber que un fet l’hem vist, més que
no pas saber que hi som». Sí, és una
utopia molt actual: «Ser a tot arreu,
sense bellugar-se de lloc.»

El nostre agraïment aTV3
Gràcies, un milió de gràcies a la
nostra Televisió Catalana! Si no ha
gués estat pels seus desficis, els cata
lans mai no hauríem pogut gaudir

d’un espectacle tan constructiu moral
ment com ha estat aquesta entrevista
d’una hora llarga amb Mònica Lewinsky, generosa «partenaire», a la sala
Oval, de l’amo i senyor del món incivi
litzat, el sensibilíssim senyor Clinton.
Gràcies, TV3, per aquesta fina emis
sió, que no sabrem mai com ni per què
hem pagat els catalans, tenint en
compte que la nostra és una televisió
pública, el principal objectiu de la qual
mai no pot ésser la competència per
l’audiència, i encara menys portar a les
nostres llars aquesta història pudent,
idiota i sense cap interès que no sigui
el morbós.
Encara sort que, amb totes aquestes
facècies, la popularíssima xucladora
nord-americana es deu haver omplert
les butxaques definitivament.
Ara només manca que TV3 ens
recomani el magnífic llibre d’intimitats que Lewinsky va signant sense en
rogir-se pertot arreu, i que, si no
podem evitar-ho, un dia o altre ens se
rà gloriosament presentat ací en versió
castellana, o (encara pitjor) en la tra
ducció catalana.
No vull acabar sense reproduir unes
frases que el prestigiós president d’U
nió Democràtica de Catalunya, Joan
Rigol, ha dit en una conferència re
cent: «Només és possible una política
cultural, quan incideixi directament
en el sistema educatiu i en la televisió
pública.» Més clar, l’aigua.4

TRIA PERSONAL
per

Miquel de Palol, EL QUINCORN.
Columna Edicions, Barcelona,
1999.

Una novel·la de Miquel de Palol,
fins i tot quan de la seva lectura no
n'obtenim una impressió tan rodona i
com de costum, o quan serveix de
pretext i de protagonista a una de les
rocambolesques polèmiques edito
rials que d'uns anys cap aquí ens
veiem obligats a suportar, és sempre
una bona notícia. Palol és un escrip
tor que pot agradar més o menys,
que pot interessar més o menys, que
pot més o menys resultar propens a
judicis superlatius i per tant inac
ceptables, però en qualsevol cas és
un dels escassos escriptors catalans
de la seva generació —i d'altres—
que fa l'efecte d'implicar-se fins a les
últimes conseqüències en la seva
obra, i de jugar honestament d'acord
amb les regles que ell mateix ha fixat
per al joc de la seva escriptura, que
són unes regles —no pot ser al
trament— exigents i encaminades a
l'elaboració d'una obra important.
El quincorn és una novel·la de si
nopsi difícil, a pesar de la claredat
inicial de la seva estructura: vint-i-un
capítols repartits de set en set al llarg
de tres blocs —plantejament, nus i
desenllaç, en una paraula. Però hi ha
en aquesta novel·la massa línies d'acció per a intentar un exercici de re
sum mínimament convincent: una
furiosa història d'amor entre el pro
tagonista, Pròsper Col·lonela, i una
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dona, Su Kiang, que és com una
versió oriental i satànica de la donna
angelicatta del quatre-cents; una
altra història de poders fàctics i espe
culació urbanística; una altra sobre la
recerca del coneixement transcen
dent que té el seu emblema en el
quincorn del títol, un nom que tant
serveix per a designar una estranya
figura geomètrica com un animal qui
mèric; una altra història d'atzars
borgians i terrors metafísics que
s'articula al voltant de la misteriosa i
terrible invenció del Joc d'Escacs Tridi
mensional; la història, en fi, redactada
en forma subtextual —o supratextual?—, de la mateixa escriptura de
l'obra tota de Miquel de Palol,
respecte de la qual El quincorn
sembla situar-se en un punt equi
valent al del centre de la teranyina, i
allarga fils que comuniquen centrípetament amb El legislador, amb El
jardí dels Set Crepuscles, amb Con
sulta a Ripseu, amb la molt anun
ciada i esperada El Troiacord, etc.,
etc.
Enmig de tot això, el lector topa —i
de vegades s'hi enganxa— amb la
imparable verbositat dels personatges
palolians, que disserten inacabablement sobre música, història, poesia,
arquitectura, filosofia, religió, mate
màtiques i qualsevol disciplina del
saber que se'ls posi a tret, amb una
erudició descordada i festiva que no
distingeix entre la dada positivista i
l'especulació apòcrifa. Això, unit a la
incansable capacitat amatòria, eleva
aquests personatges a un nivell de
separació respecte d'allò que en
diem realitat immediata que obliga
Palol a resignar-se al fet que, d'El
quincorn, molts, durant molt de
temps, n'hagin de recordar només
l'escena —-tanmateix memorable—
de la fel·lació en el restaurant, i les
divertides disquisicions sobre la re
surrecció de la carn que l'acompanyen.
Però també ens obliga a nosaltres a
aplaudir l'esforç d'aquest autor en
benefici de la seva aposta: a aplaudirne amb sinceritat els resultats fins ara
obtinguts i a esperar-ne amb fruïció els
que encara han d'arribar
Jordi Llavina, LA MÀ TALLADA.
Edicions Proa, Barcelona, 1999.

Jordi Llavina, que fins ara s'havia
donat a conèixer com un dels crítics
literaris més competents i fiables del

país i com un filòleg de rigor —re
cordem la seva col·laboració amb
Narcís Garolera en l'edició crítica de
la poesia de Josep M. de Sagarra—,
fa pública ara la seva vessant creativa
amb aquest primer llibre, que consis
teix en una primera, però excel·lent,
col·lecció de contes.
D'entrada, convé matisar una mica la
filiació genèrica d'aquest llibre: cer
tament es tracta de contes, com dic,
tot i que aquests no hi són només com
a peces autònomes, susceptibles
d'una lectura del tot aïllada, sinó que
s'arrengleren d'acord amb un fi|
argumental que recorre tot el llibre i
que hi dóna coherència de conjunt, i
s'orienten un bon xic, per tant, cap a
un projecte propi d'una novel·la. El
resultat és un llibre de realització
híbrida, però no pas tèrbola, nj
dubitativa: Llavina té ben après alio
que el conte és el poema de la prosa
de ficció, i que consegüentment ha
de constituir un organisme clos i
explicat per se, sense altre suport
que el de la realitat que ell mateix
crea i la del llenguatge que li atorga
carta d'existència. No per això, pero,
Llavina ha volgut deixar de donar-se
el gust d'organitzar el seu llibre al
voltant d'un pretext principal i donarhi voltes ben a pler. El pretext, l'ha
escollit de naturalesa postmoderna,
això és, insignificant: la imatge d'una
mà separada del cos, una mà tallada
que serveix de títol i que obre i tanca
el volum amb l'escapçament de «La
mà dreta de don Roger» i e

trasplantament post mortem de la
mà esquerra del mateix personatge.
Entremig, una sèrie de vint-i-sis
variacions sobre un mateix tema que
donen cabuda a una rica gamma de
tons, que van des del decididament
còmic i burleta fins a una clara afec
ció de l'autor pel macabre, passant
per una certa tirada cap al patètic i el
peripatètic i tot: Llavina no s'hi està
de res, però encara menys la seva
□rosa, que és escrita en un català
uxós, exuberant, pròdig en jocs i troaalles, fet servir amb un estil faceciós
i derivatiu, que s'agrada d'exhibir-se
sense convertir-se tanmateix en una
nosa. Llavina gasta una escriptura
que demostra, a l'inrevés del que
molts semblen creure's, que per fer
narrativa no cal escriure malament i
en una llengua feta una desgràcia,
sinó que la consciència semiòtica de
l'escriptor (algú se'n recorda?), i les
responsabilitats que comporta, són
una cosa encara fonamental a l'hora
de gosar fer bona literatura. Com la
de La mà tallada.
Bartomeu FioL, TOT JO ÉS UNA
EXAGERACIÓ. Edicions Proa,
Barcelona, 1999.

Tot jo és una exageració
Bartomeu Fiol

Quaranta-nou textos orals perifèrics

A més de ser (com tothom que
' ”agi tractat una mica ho pot tes
timoniar) l'home més encantador del
aaon, Bartomeu Fiol és un dels últims
9rans mestres que ens queden en
actiu, i que sigui per molts anys. Ja
comença a ser coneguda la història de
com aquest poeta singularíssim ha
desenvolupat, amb gloriosa caparrudesa, un projecte o una poètica al
■ ar9 de més de trenta anys enmig de
a cnés absoluta indiferència per part
del públic lector de poesia i, sobre

tot, per part de crítics, estudiosos i
exegetes de tota casta, i com
aquesta poètica comença a emergir
ara per a joiós esbalaïment de tots i
vergonya secreta d'alguns. Comença
a emergir i a donar-se a conèixer
amb tota la seva potència, el seu po
der corrosiu i la seva importància, i
comença també, tot just, potser
encara tímidament, a ocupar el lloc
que li correspon, que és un lloc cen
tral en la poesia catalana d'aquest
segle que fa les darreres. El volum
que ocupa aquest comentari serveix
a manera d'exemple d'aquest prin
cipi de normalització del nom i de
l'obra de Bartomeu Fiol.
En efecte, aquesta feina callada i
marginal (esperem amb ànsia el dia
que aquest adjectiu deixi d'anar tan
estretament lligat a l'evocació del
nostre poeta) de més de trenta anys
ha donat com a conseqüència una
producció abundosa, que es con
creta en nou poemaris: Calaloscans
(1966), Camp Rodó (1973), Contribu
ció de bàrbars (1980), Capells de
ferro a Son Cabaspre (1983), Calaportal de Cavorques (1985), Contri
bució de verges (1990), La comunió
dels sants o els morts ho callam tot
(1997), Cave carmina, cape canes
(1998) i Catàleg de matèries (1998).
Com diu Sam Abrams, nou motius
incontestables per a entrar en el co
neixement de la poesia de Bartomeu
Fiol. Tot jo és una exageració aplega
textos de cadascun d'aquests nou
motius, i serveix per a adonar-nos, a
qui ja coneixíem aquests versos, de
fins a quin punt alguns mereixen fi
gurar entre els millors dels que s'han
escrit en llengua catalana, i de l'enorme esforç de coherència i de ri
gor que ha prevalgut tot al llarg de la
construcció d'aquesta obra. (Un pa
rèntesi per a dir que aquesta anto
logia és el llépol aperitiu de l'edició
en tres volums de l'obra completa
del poeta, iniciativa per la qual no
podem sinó felicitar-nos i felicitar
Edicions Proa.) El volum és encapça
lat per un pròleg de Pere Rosselló
Bover que serà il·luminador per al
nouvingut a la poesia de Cavorques,
i que li servirà d'eficaç conhort quan
se senti defallir per la particular in
tensitat d'aquesta poètica. Perquè ja
hem dit que Bartomeu Fiol és un
poeta amb una poètica: a la veritat
per l'escriptura, podria ser-ne una
síntesi. O: la lucidesa per davant i per
damunt de la bellesa. O: nulla aesthetica sine etica. D'aquí vénen totes
les ruptures i el retrunyir del mall
damunt ferro fred que s'escampa des
dels seus versos. D'aquí, també la
sàvia i bella humilitat de reconèixer
que tot no és tan sols excés, com

afirmava Riba, sinó una veritable exa
geració. Sobretot, i amb els temps
que corren, si l'aplicam, la idea ae
totalitat, a aquesta instància esmicoladissa i fràgil que coneixem com a
«jo».

John Banviïïe, L’ÏNTÓCÀBLÈ.
Traducció de Xavier Lloveras.
Empúries/Anagrama, Barcelona,
1999.

L'escriptura com a via purgativa
dels ròssecs morals i sentimentals
d'un home. L'escriptura com última
possibilitat de revenja per al despos
seït. L'escriptura com a dissolvent de
totes les màscares laboriosament
construïdes al llarg de la vida de
l'home que escriu i a la vegada com
a material bàsic per la confecció
d'una última màscara que pot ser la
definitiva. L'escriptura, en resum,
com a protagonista indiscutible d'a
questa última novel·la de John
Banville (Wexford, Irlanda, 1945), una
mica a la manera extrema, deses
perada, del Cesare Pavese de L'ofici
de viure, que només arriba a poder
deixar d'escriure quan decideix fer
«un gest» i treure's la vida.
Ara com ara, Banville és una gran
figura del panorama literari anglo
saxó (gaudeix d'un molt sòlid prestigi
crític, que es pot resumir en els en
cesos elogis que li dedica tot un
George Steiner), i, que sapiguem,
L'intocable és la primera novel·la
seva que es tradueix al català, cosa
que hem d'agrair a aquesta col·lecció
que mantenen conjuntament Ana
grama i Empúries, amb la lloable
voluntat de donar a conèixer al lector
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d'aquí el més celebrat de l'actualitat
literària europea. S'hi explica la his
tòria de Victor Maskell, un reputat
estudiós d'art, especialista en Poussin i conservador de la col·lecció de
la reina d'Anglaterra, que, a setantatres anys, és descobert públicament
com a espia filocomunista, i per tant
acusat de traïdor a la pàtria que sem
blava haver servit fidelment durant
tota la vida. Revoltat contra la seva
indesitjable condició d'objecte d'atenció pública, i esperonat per una
escriptora que vol indagar sobre el
seu passat, Maskell decideix escriure
les seves pròpies memòries, que s'ar
ticulen com una deliciosa novel·la

d'espies clàssica (Graham Greene com
a àngel de la guarda), dins la qual
tenen cabuda intel·ligents reflexions
sobre l'art, el poder, la política, la
història moderna, la moral individual,
el sentit ètic i els límits indistingibles
entre veritat i mentida.
Allò que sosté la novel·la, però, i hi
insistesc, és el fet que Maskell escriu,
i que continua escrivint fins al mo
ment en què dona per acabat el seu
relat i, per tant, la seva vida, en una
esplèndida pàqina final. Tan bona
almenys com Tes anteriors quatrecentes, que són plenes d'un estil
presidit per la tensió i l'elegància de
la millor prosa de la tradició anglesa

(però també francesa), tant si la mo
dulació és més accelerada i aspra
com si és més cadenciosa i demo
rada. Banville escriu com un autèntic
mestre del matís, i cal felicitar Xavier
Lloveras per haver sabut traslladar al
català aquesta subtil intensitat de
l'autor irlandès. L'intocable és una
novel·la que dóna plaer i que sembla
escriure's a si mateixa amb dolor i
amb alegria. Mentre ho fa, admi
nistra i promociona els punts de vista
i les opinions d'un home, Banville,
que sap reconèixer en el llenguatge
el protagonista inqüestionable de to
ta comesa literària.♦

LA MUSICA VA BE
per

A la secció de música de «Serra
d'Or», en què tinc el goig i el privilegi
de participar, el lector segurament ha
pogut trobar en més d'una ocasió el
mot «normalitzar». Les queixes són, en
aquest sentit, constants, perquè vivim
en un país petit i mal avingut, en què
la cultura sembla sustentar-se, només,
en els valors del folklore. Quan algú
enceta el tema de la creació cinema
togràfica, la qüestió sembla espinosa
per als directors generals; quan es
gosa parla de noves composicions, les
poltrones remuguen; i quan s'entaula
la qüestió dels ajuts a músics de casa
tothom pensa, de manera gairebé

JAUME RADIGALES

El tema de l'estudi encara és més
espinós, i les publicacions musicals
fetes a casa nostra fan riure (per l'escassa quantitat, no per la qualitat),
excepte honroses excepcions. Ja fa
temps, però, que anaven rondant
dos projectes editorials, i ara són una
plena realitat. En efecte, el grup
Gran Enciclopèdia Catalana ha vist
realitzat el vell somni d'una Gran
Enciclopèdia de la Música, de la qual
ja ha sortit el primer volum (lletres A
i B), i Edicions 62 va treure, el mes de
gener, el primer volum de la seva
Història de la Música Catalana,
Valenciana i Balear, de la qual ens
ocuparem tot seguit. Abans, però,
cal que el lector ens permeti felicitar
els promotors d'ambdues iniciatives,
tan necessàries com efectives, i que
marquen un punt final a dècades de
foscúria editorial en matèria musical
a casa nostra, potser des dels temps
—i no crec que la referència sigui
exagerada— de Baltasar Saldoni o, si
no volem anar tan lluny, d'Higini An
glès, encara que intents posteriors
(com els de Montserrat Albet, Ma
nuel Valls o Oriol Martorell) hagin
intentat remeiar una sequera que ha
arribat a ser, en alguns moments,
altament alarmant.

UNA EDICIÓ MERITÒRIA

unànime, en l'exclusivisme d'un
violagambista de l'Anoia, com si no
existís ningú més.

Edicions 62, que al seu moment va
editar la notable Història de l'Art
Català, reconeix el seu deute amb la
nostra música amb deu volums a càr
rec d'alguns dels millors especialistes
en la matèria.
El primer volum de la Història de la
Música Catalana, Valenciana i Balear,

d'autoria exclusiva del doctor Xosé
Avinoa (professor de la Universitat de
Barcelona i director de l'enciclopèdia), correspon en realitat al quart
de l'edició completa (i que inclou el
període de 1900 a 1939), que tindrà
finalment deu volums. El que ens ha
arribat a les mans, però, ja conté les
principals línies en què es basa l'obra
publicada per Edicions 62: el rigor
històric, la difusió i l'atenció a les
noves tecnologies.
No hi ha dubte que la tasca d'Avinoa, reconeguda en d'altres treballs
anteriors i amb una atenció especial
a la música del Modernisme, posa les
bases de la historiografia de la música
dels Països Catalans en clau de mo
dernitat, defugint l'obsessió de les
cronologies i atenent-se a la manera
com haurà d'explicar-se la història -no
només musical- en ple seqle XXI, ja
que l'edició completa de T'obra pot
acabar-se d'aquí a uns cinc anys.
D'altra banda, els responsables de
l'edició són conscients de l'immens
patrimoni que suposa la nostra mú
sica, i al mateix temps han reconegut
la urgència d'una tasca difusora. Això
s'ha fet amb criteris erudits, però
amb una visió planera, de llenguatge
assequible i amb abundants il·lus
tracions, de manera que el fenomen
musical es pugui vincular a les idees
estètiques i a la història política, so
cial i econòmica contemporània i als
sons emergents en èpoques con
cretes de la nostra història.
Però encara hi ha més, i és que cada
volum de què constarà l'obra s'a
companyarà de quatre compactes
corresponents al contingut dels lli
bres. Es així com la idea de l'obra
pren un sentit coherent, d'acord amb

el que suposa la il·lustració del que
s'explica: el testimoniatge sonor. Els
discos, a més, combinen els antics
enregistraments fets a casa nostra
amb els més moderns, fets per or
questres i artistes en alça en el nostre
panorama musical.

EL CONTINGUT DE L'OBRA I ELS
SEUS PROTAGONISTES

Els protagonistes d'una Història de
la Música Catalana, Valenciana i Ba
lear són, sens dubte, els intèrprets i
compositors que l'han feta possible,
aerò és evident que sense el material
aistoriogràfic, que ordena i prioritza
es informacions no processades,
'empresa no seria possible.
Es per això que Xosé Avinoa,
director i responsable de l'edició, ha
tingut l'encert de reunir alguns dels
nostres historiadors musicals. No són
tots el que hi ha, com diu la fra
seologia popular, però sí una bona i
representativa selecció de personal.
Es així com Pere Artís, Daniel Codina,
Josep M. Vilar, Jaume Carbonell,
Romà Escalas, Francesc Cortès,
Maria-Antònia Moll o Biel Massot,

nada
«rock català»,
que
esperem veure definit i explicat
en aquesta prometedora obra.
També cal comptar amb tres
darrers volums, a manera
d'apèndix. Els dos primers
correspondran, d'una banda, a
un diccionari que, de manera
directa, resumida i concisa,
permetrà l'accés a mots de
primera referència; d'una altra,
i com a desè volum, es reunirà
una història de la música
universal que explicarà la intro
ducció d'elements de la música
ALGUNS DELS FIGURINS DE XAVIER NOGUÉS PER ALS
PERSONATGES D'EL GIRAVOLT DE MAIG D'EDUARD
europea a casa nostra. No es
TOLDRÀ, REPRODUÏTS AL VOLUM.
tractarà, com explicava el pro
fessor Avinoa a la premsa,
d'explicar qui era Beethoven, sinó
entre d'altres, hi fan acte de presència
en cadascuna de les seves espe
com i amb qui es va introduir la seva
cialitats, amb la qual cosa es garanteix
obra a casa nostra.
el rigor i la qualitat dels articles.
Amb el primer volum a les mans
D'altra banda, el contingut de l'obra
(quart en relació amb l'obra com
permet resseguir la nostra història
pleta) no podem més que felicitar i
musical des dels seus inicis coneguts
felicitar-nos. Felicitar els responsa
(el pas de la monodia a la polifonia)
bles de l'edició i felicitar-nos perquè
fins a les noves tecnologies, passant,
la nostra música adquireix rivets de
entre d'altres, pel monestir de Mont
normalitat i de normalització. Quel
serrat, els mestres de teclat del segle
com que, no hi ha dubte, ens feia
XVIII, el fenomen operístic, el cant
molta falta.♦
coral o aquesta entelèquia anome

L’EPISTOLARI DE VICENS I VIVES
PER

EPISTOLARI DE JAUME VI
CENS VIVES, II. Edició a cura de
Josep Clara, Pere Cornellà,
Francesc Marina i Antoni Simon.
Cercle d’Estudis Històrics i
Socials, Girona, 1998.

D'un temps ençà, Jaume Vicens
Vives torna a ser notícia. En un signe
més de la progressiva normalitat que
va adquirint el país, els nostres
intel·lectuals —i Vicens en fou
indiscutiblement un, i un dels més
conscients del seu paper— comen
cen a ser objecte d'estudi i d'anàlisi,
deixant enrere tant un injust oblit
com una improductiva beatificació. I
és evident que un instrument bàsic
per a procedir a aquest estudi és la
correspondència, on apareixen so
vint les claus no solament per a una
més afinada interpretació biogràfica,
sinó per a una més justa comprensió
de l'obra feta. Aquest és el cas de
Vicens, de qui un grup d'estudiosos
gironins ha publicat l'epistolari, en
dos volums (el primer, aparegut el

JOSEP M. MUNOZ I LLORET

1994, ja va ser ressenyat en aquestes
pàgines). Un epistolari que, en espe
ra encara —cal confiar que no per
gaire temps— de l'edició de la cor
respondència encreuada amb Santia
go Sobrequés, ja és força complet,
tot i que hi puguin mancar algunes
cartes conegudes i probablement
d'altres que aniran apareixent.
El segon volum de l'epistolari de
Vicens comparteix amb el primer una
edició acurada (bé que calgui ce
lebrar que s'hagi prescindit dels
criteris erudits de transcripció) i una
introducció i una anotació molt cor
rectes. I se'n separa pel que fa al
nom-bre, significativament més alt,
de cartes publicades, la qual cosa fa
pensar fins i tot que hi haurà poc
marge per a un tercer volum: s'hi re
cullen, en efecte, més de quatre-centes cartes, adreçades per Vicens a
poc més de cent corresponsals al
llarg, fonamentalment, dels anys
cinquanta. Les xifres ens parlen d'un
dels defectes d'aquest voium: la seva
mateixa exhaustivitat. La presència
de cartes merament protocol·làries o

circumstancials (i en aquest volum
n'hi ha força) dificulta sovint la feina
del lector i el distreu d'aquelles car
tes en què, al costat de l'interès
informatiu, apareixen la forta per
sonalitat de l'autor i el vigor de la se
va escriptura. En aquest sentit, em
sembla més ben equilibrat el primer
volum, del qual les cartes als col·la
boradors, als deixebles i a algunes
personalitats com Ferrater Móra en
feien una lectura substanciosa i im
prescindible.
Però l'exhaustivitat és, al mateix
temps que un defecte, una de les vir
tuts d'aquest segon volum: el fet
d'haver-hi inclòs moltes d'aquestes
cartes circumstancials permet traçar
un cercle prou ampli de les relacions
hispanes i internacionals de l'autor.
Aquest és, sens dubte, l'aspecte més
destacat que ens aporta aquest
segon lliurament de l'epistolari, i ens
revela, un cop més, l'abast de l'activitat (podríem dir fins i tot de l'activisme) de Vicens, particularment
rellevant en un temps de dramàtic
aïllament físic i intel·lectual com el

que li va tocar viure. Hi ha en la lluita
personal de Vicens per una nova
historiografia una voluntat clara,
explícita de trencar aquest aïllament
(diu a un deixeble: «ja sap la meva
consigna: airejar-se i sortir a fora»), i
de connectar la seva Escola de Bar
celona amb el que es feia nord enllà.
I és aquí on són rellevants no sola
ment aquestes cartes ocasionals,
sinó —i sobretot— les que revelen la
consideració, el respecte i fins l'amistat que Vicens va arribar a tenir
amb Raymond Carr, John Elliott o
Pierre Vilar, per citar només tres dels
grans historiadors europeus amb qui
es relacionà. Noms als quals cal afe
gir, en un lloc molt destacat, el del
francès Fernand Braudel, amb qui
Vicens manté una correspondència
molt àmplia (i aquesta és una de les
sorpreses agradables del volum) des
de l'endemà mateix del seu desco
briment de la seva obra magna, El
Mediterrani i el món mediterrani en
època de Felip II. El contrast entre la
realitat precària en què vivia i el nivell
acadèmic europeu que anhelava
aconseguir, l'il·lustra Vicens precisa
ment a propòsit de Braudel, en una
carta de 1953: «Envidio a Braudel,
que dispone de recursos para hacer
obra històrica colectiva. Aquí nos
consumimos entre la tacanería y la
impotència (...). Imagínate a Braudel
dirigiendo el Indice sin cobrar y haciendo de corrector, compaginador y
revisor de Estudiós de Historia Mo
derna sin mas retribución que los

amargós salivazos de sus detracto
res» (pàg. 421).
Les cartes ara publicades també ens
permeten confirmar i aprofundir mol
tes de les coses que entre tots hem
anat sabent sobre Vicens. És a dir,
qüestions clau en la seva biografia
com són ara les relacions amb el seu
mestre Antonio de la Torre, el com
bat per la seva escola i pels seus
deixebles i col·laboradors (apareixen
ara les cartes adreçades a Jordi Na
dal), el seu interès per establir con
tacte amb l'exili (Pere Bosch Gimpera,
Carles Fontserè, Jaume Miravitlles), la
seva obertura a la historiografia
espanyola, com també la seva relació
amb destacats representants de les
historiografies alemanya, britànica,
francesa, italiana i nord-americana
(particularment, però no exclusiva
ment, amb els hispanistes), o els ini
cis de la seva mancada aventura
americana. També hi apareixen les
relacions amb la gent del règim prou
ben situada per a ajudar-lo en els
seus projectes editorials i en els in
tents de fer política (Cayetano
Alcàzar, Rafael Calvo Serer, Gregorio
Maranón, Florentino Pérez Embid,
Vicente Rodríguez Casado), i hi surt
reflectida la confiança que va di
positar en el seu amic Josep Pla (com
també la seva ingenuïtat política,
com quan pregunta precisament a
Pla: «No sentiu el soroll de sabres?»,
tot especulant sobre una possible
restauració monàrquica).
D'amistat, i del combat personal

per la vida, ens en parlen sovint les
moltes cartes que adreçà a l'histo
riador castellà Felipe Ruiz Martín,
que són sens dubte una altra sor
presa agradable del volum. És aquí
probablement on apareix amb més
claror el costat humà de Vicens, amb
tota la seva corpulència: la fe abso
luta en el que feia, la claredat del seu
propòsit (i la fermesa, a voltes retò
rica, amb què l'expressava), i la noció
clara de la naturalesa dels obstacles
que trobava en el món universitari
espanyol, tot plegat en el seu intent
gairebé personal de bastir una
historiografia que estigués al nivell
de l'europea. És clar, i això també és
visible a l'epistolari, que es tractava
d'un combat prou desigual, en què
Vicens topava constantment tant
amb el pes de la ideologia oficial
com amb la pobresa material i moral
de la historiografia espanyola coetà
nia, capaç d'escandalitzar-se per co
ses com aquesta que Vicens explica
en una carta al seu mestre La Torre:
en el V Congrés d'Història de la Co
rona d'Aragó, el 1952, un hispanista
irlandès, Walter Starlcie, en referir-se
a l'activitat diplomàtica de Ferran II,
va titllar el monarca catòlic de «viejo
zorro», i «hubo una gran indignación,
capeada por la gran simpatia del
orondo irlandès». Vicens, en el seu
combat per la història, hagué de capejar moltes tempestes. Aquest
epistolari n'és també una bona mos
tra.*

RETRATS D’ALBERT MANENT CONTRA L’OBLIT
per

JOAN TRIADÚ

Albert Manent, EN UN REPLÀ
DEL MEU TEMPS. RETRATS

d escriptors i de polí
tics, Edicions Proa, Barcelona,
1999.

En un replà del meu temps

L'aparició d'un nou volum de retrats
nistoricoliteraris d'Albert Manent, al
cap de sis anys de la publicació de
l'anterior —Retorn a aoans-d'ahir—,
a la «Justificació» del qual l'autor
anunciava el seu propòsit ae cloure la
serie, és un fet remarcable com a
aportació valuosa en la lluita contra
°blit, de la qual Albert Manent és
jjn capdavanter des de fa molts anys,
cn fa entre quinze i vint que s'hi iniC|a, potser, amb una disposició siste
màtica; però des de l'adolescència

Retrats d’escriptors i de polítics

Albert Manent

l'hi portava una disposició natural.
Per exemple, com ell mateix explica,
quan jo vaig anar a dur al seu pare, a
casa seva, el primer número d'«Ariel», ell, que tenia setze anys, ja es
va espavilar per obtenir a'esquitllentes, unes esquitllentes molt ben
aprofitades, el primer esbós, en
aquell juny de 1946, del retrat que
publicà quaranta anys després a El
molí de l'Ombra. Aquest tarannà,
que he anomenat disposició, no es
pot separar de l'Albert Manent escrip
tor, de la seva també innata condició
d'escriptor, del que ell anomena «el
goig per l'escriptura», sense el qual
la seva dedicació al treball de re
cerca, pacient i minuciós, no hauria
donat com a resposta l'estil expositiu

i personal alhora, clar i per al traç que
va a fons, ràpid i sensible, sense ser
nerviós ni arbitrari, més que funcional
però menys que engavanyat per cap
mena de vel·leïtat preciosista. El goig
per l'escriptura i prou, però amb
alguna cosa —vista, sabuda i senti
da— a dir. Sobretot, sentida —el
reforç a la memòria històrica, perso
natges i situacions salvats de l'oblit;
sota un embolcall literari reviure la
trajectòria col·lectiva—, sobretot
com una salutació afectuosa i gens
servil als mestres biografiats del
noucentisme, des de Carner i Riba
fins a Marià Manent. Com un repàs,
en fi, a través de tants rostres, des
dels de més relleu fins als esvaïts,
que formen l'entrellat de la història
vivent que ens acull.
En un replà del meu temps, cinquè
volum de retrats, n'aporta vint més,
amb els quals el total és de noranta.
Albert Manent pertany a aquella ge
neració universitària barcelonina que
alguns anomenem la generació de
«Curial» (sense Güelfa), com Joa
quim Molas, Miquel Porter i Joan B.
Cabestany, que el 2000 compliran si
fa o no fa setanta anys; per als quals
la revolta del 36 és un vague record
d'infantesa i la postguerra europea la
crua realitat d'un desengany (que els
marcà i alhora els endurí profunda
ment). Si hagueren de vèncer inèrcies
i es toparen amb el gest desavinent
de fuqir d'estudi o fer l'orni, ells prou
ho saoen. I, com ells, tot d'altres de
procedències diverses, de llur ma
teixa edat o no gaire diferent; com
dos, entre els capdavanters, que ja
no hi són: Antoni Comas i Pere
Figuera. Deixo el cas de Jordi Pujol
(també de 1930) com un cas (com un
cabàs) a part. Pocs personatges
rigorosament coetanis, de la mateixa
lleva, figuren entre els noranta retrats
de persones conegudes seves confegits per Albert Manent; un d'ells,
Isidre Fonts, figura en aquest volum,
i un parell més, de molt pròxims, a
l'anterior, Retorn a abans-d'ahir. En
canvi, a tots els llibres hi ha diversitat
de generacions —tres, segons l'au
tor, en aquest.
En un replà del meu temps, d'altra
banda, manté l'heterogeneïtat de la
sèrie de personatges. De tres gene
racions, segons l'autor, que compre
nen des de darreries del segle XIX i
començament del XX fins a nascuts a
mitjan segle, amb predomini de la
generació que per l'edat centra la se
va activitat del 39 ençà. Una activitat
que afavoreix el país també des de la
diversitat de procedències dels bio
grafiats, entre els quals l'autor hi
troba «historiadors, poetes, clergues,
llibreters, col·leccionistes, autors

d'història local, lingüistes, editors,
crítics de literatura, novel·listes» i
també d'etiquetatges menys profes
sionals, com «capitostos d'estudiants
de revoltes antifranquistes, exiliats,
agitadors nacionalistes, etc.». Hi ha
el tret comú, a més, d'un catalanisme
bàsic, que pot anar des de la de
dicació absoluta al combat per l'objectiu més exigent, màxim (Joan
Ballester), fins a una fluctuant catala
nitat de fet, supeditada a les circums
tàncies (Joan Teixidor, i en altres
volums J.B. Solervicens, F. Galí). Així,
per aquesta amplitud dels interessos
del biògraf i per la seva disponibilitat
sempre amatent, En un replà del meu
temps i els llibres que l'han precedit
es mereixerien «cum laude» el màxim
guardó dedicat a premiar la llibertat
d'esperit. Un guardó que hi hauria de
ser, malgrat que sovint restaria sense
adjudicar.
Els fets demostren, d'altra banda,
com és de difícil, sovint, de distingir
ben bé la petita història i la sedasseria, aquesta acompanyada de les
naturals enveges i envegetes, que
diria Guerau de Liost. Llavors l'histo
riador de la «petita història» (que no
és un petit historiador) sap que
depèn del seu fet que l'operació de
salvament de l'oblit no serveixi per a
enterbolir l'aigua tranquil·la del re
cord amb un pòsit prescindible si no
oblidable que no cal remenar. El
tacte natural i el codi moral propi,
portats amb una intel·ligència que no
em costaria gaire de qualificar de
felina, han guiat Albert Manent en
tot el seu recorregut per vides i
accions del nostre temps i del que
anomenem d'una manera àmplia el
nostre món. En aquest aspecte fona
mental la seva tasca és incompara
ble, tot i els precedents ben nobles,
però que no són el mateix quant al
propòsit, de Domènec Guansé i
d'Artur Bladé i Desumvila. D'altres
suposats precedents de retrats (o de
suposats retrats) més val no parlarne.
Justament, retrats com el de Ven
tura Gassol, en aquest volum, i el del
malaurat escriptor Agustí Esclasans
(a Semblances contra l'oblit) són
petites obres mestres, ja que som al
terreny de la petita història. L'autor
ha conegut tots o gairebé tots els
seus personatges, situació que no
sempre facilita les coses. Però par
lant d'ells i a propòsit de fets que s'hi
refereixen i d'accions i passos de
cadascun d'ells, no s'ha estat (o, més
ben dit, s'hi ha estudiat) de fer
esment amb precisió de tots els
noms que tenen alguna relació amb
el personatge biografiat, de prop i
de lluny, tant del seu entorn familiar

com de l'entorn social, amb les
derivacions suscitades per actuacions
culturals, professionals i polítiques.
Així, l'índex de noms d'En un replà
del meu temps fa tretze pàgines a
dues columnes. Tasca àrdua! No és
estrany que s'hi esquitlli algun lapsus
(les nombroses citacions de Josep
Carner s'hi consignen a nom de Jo
sep Carner i Ribalta, que també en té
alguna, disposició que no els hauria
agradat, i hi ha una mateixa entrada
per als dos Primo de Rivera, que
certament no ens feien cap falta!)
entre uns nou-cents noms. Es el
teixit, amb passades de diversos co
lors i nivells, si no essencial,
fonamental, de la nostra vida col·lec
tiva. D'un temps i d'un país que, pel
que han obrat aquests personatges i
Albert Manent, encara és nostre.♦

NOTES DE LECTURA

D'HISTORIOGRAFIA
MEDIEVAL

CATALANA

Mar Batlle, PATRIOTISME I
MODERNITAT A LA FI DEL
COMTE D’URGELL. «Textos i
estudis de cultura catalana», 69,
Curial Edicions Catalanes -Pu
blicacions
de
l’Abadia
de
Montserrat, 1999.
La fi del comte d'Urgell és un llibre
enigmàtic, que des de fa temps ha
suscitat una gran controvèrsia entre
els historiadors. Hi ha qui hi ha vist un
text absolutament fals, redactat al
començament del segle XVII, mentre
que d'altres el consideren una obra
històrica solvent, redactada al segle
XV. Mar Batlle, sota la direcció
d'Eulàlia Duran i amb la col·laboració
de Sònia Palau, ha reprès el tema i ha
arribat a la conclusió que La fi del
comte d'Urgell podria haver estat
elaborada a la darreria del segle XVI,
aprofitant, però, una crònica escrita
un segle abans. L'estudi, sòlidament
documentat, dedica una especial
atenció a la figura de l'historiador
barceloní Jaume Ramon Vila (15701638), al qual ha estat atribuïda per
Jaume Riera l'autoria de La fi del
comte d'Urgell, hipòtesi totalment
descartada a partir de l'argumentació de Mar Batlle.— A.C.

MONESTIRS CISTERCENCS

Joan Fuguet Sans - Carme Plaza
Arqué, EL CISTER. EL PA
TRIMONI DELS MONESTIRS
CATALANS A LA CORONA D’ARAGÓ. Rafael Dalmau Editor,
Barcelona, 1998.
Els autors s'han proposat la redaccio d'una obra de síntesi, assequible
Però basada en la bibliografia més
solvent i en algun cas en recerques
de primera mà, sobre els monestirs
cistercencs de l'antiga Corona
d Aragó. Es tracta d'un total de 144
Pagines, que resumeixen els orígens
1 el desenvolupament dels cistercencs i la seva implantació a Cata?nya; al País Valencià, a Mallorca i a
Aragó. Poblet i Santes Creus, junarnent amb les seves filials, hi tenen,

com és lògic, un pes proponderant.
Els autors posen en relleu que no
sempre els ha estat possible de tenir
accés a tota la bibliografia existent i
a vegades no coneixen treballs im
portants, com ara les aportacions
d'Eufemià Fort i Cogul sobre la Trapa
catalana. La consulta del recent
Diccionari d'història eclesiàstica de
Catalunya permetrà de contrastar
dades en aquest sentit. Un gran
encert de l'obra de Fuguet i Plaza és
l'atenció prestada als aspectes ar
quitectònics i el ric material gràfic
que l'acompanya.— B.B.
EN
RECORD
VILASECA

DE

JOSEP

M.

MISCEL·LÀNIA EN HOMENAT
GE A JOSEP MARIA VILASECA I
MARCET. UNA CONTRIBUCIÓ
A L’ANÀLISI DE LA SOCIETAT
CATALANA
CONTEMPORÀ
NIA. Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, Barce
lona, 1998.

L'Arxiu Nacional de Catalunya ha
tingut la feliç idea de preparar un
volum d'homenatge a Josep M.
Vilaseca i Marcet, coordinat pel seu
director Josep M. Sans i Travé.
Vilaseca, advocat i mecenes il·lustre,
ha estat un dels catalans més
rellevants de la segona meitat del
nostre segle, com assenyala el
conseller de Cultura, Joan M. Pujals,
a la presentació de la miscel·lània, bé
que la seva modèstia va mantenir a
l'ombra un bon nombre de les seves
realitzacions. Aquesta miscel·lània
recull en primer lloc una semblança
de Vilaseca traçada amb conei
xement de causa per Albert Manent,
la muller del qual n'havia estat durant
molts anys secretària eficaç, i conté
tres blocs de treballs sobre aspectes
relacionats amb els anhels de Vila
seca: dret i autonomia a Catalunya
(amb aportacions de juristes impor
tants), la societat catalana (amb
col·laboracions de Llorenç i Joan
Gomis, de Pilar Malla i de Miquel
Billoch) i l'Església a Catalunya (amb
col·laboracions de Joan Carrera i
Planas, de Joan Alemany, de Joan
Estruch, de Casimir Martí, d'Albert
Manent i de Fèlix Martí). Sobta una
mica que no hi hagi cap article

procedent de Montserrat, monestir
al qual Vilaseca se sentí tan lligat i
que ajudà de tantes maneres.— F.A.

UN RECULL D'ARTICLES
Narcís Bagué i Boada, IDEÉS I
PERSONES. Pròleg de M. Àngels
Anglada. Edicions Brau, Girona,
1998.

Recull de trenta-quatre articles
publicats al setmanari «Empordà»,
amb aquest llibre coneixem la sen
sibilitat i la cultura de l'autor i veiem
desfilar-hi personatges relacionats en
un sentit genèric amb el món
cultural: escriptors, artistes plàstics,
cantants, músics, i també ciutats mo
numentals, viatges, etc. El conjunt no
segueix —si més no aparentment—
cap estructura calculada; és més
aviat una passarel·la de «persona
litats», en certa manera universals,
que fan de punt i contrapunt les unes
de les altres, que es complementen i
ens donen un perfil d'humanisme
d'un cert gruix que, com a mínim, fa
pensar. En destaquem, per exemple,
Shakespeare, Dickens, Holderlin,
Machado, Proust, Miquel-Àngel o
Rafael. Com acostuma a passar amb
aquesta mena d'articles periòdics,
allò que ens n'interessa més no és
tant la llista de personatges com les
relacions que l'autor estableix entre
ells, les diferents èpoques, les
ideologies, els corrents artístics. El
llibre és directament relacionat amb
la famosa «literatura —en aquest cas
podríem dir-ne cultura— compara
da». Famosa, perquè des de tots els
àmbits educatius i crítics es reclama
com una necessitat, tot i que és ben
difícil perfilar-la i, en últim terme,
definir-la. També és difícil de dir l'ús i
el profit que es treu d'aquest tipus
de llibres. Neixen per una voluntat
de l'autor i del seu cercle més proper
de veure recopilats els articles; és
molt possible, però, que quedin
arraconats als prestatges de les
biblioteques. Tant de bo en aquest
cas no sigui així.— G.O. de L.B.

MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 317

TARGETA DE VISITA

Número 192

per Amanci Mestre i Tirador

123456789
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Concurs

Definició: Des de la dreta o des de l'esquerra envia

Un lot de llibres serà sortejat entre

missatges amb bala i carregats d'intenció.

els autors de les respostes correctes

a aquest problema núm. 317 de
mots encreuats que hagin estat en
viades abans del dia 5 de juny a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apar

12

GIL FUSIÓ
Concurs

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

tat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig

núm. 192 que hagin estat enviades abans del dia 5

fet entre les quaranta-tres respos

de juny a: "Serra d'Or", targeta de visita, apartat

tes correctes, d'entre les quaranta-

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

set que han estat rebudes a temps,

ta-dues respostes correctes, d'entre les trenta-

corresponents al problema número

dues que han estat rebudes a temps, correspo

315, el lot de llibres ha correspost a

nents a la "targeta de visita" núm. 190, el lot de lli

Montserrat Guitart i Prats, de

bres ha correspost a Maite Rambla Montanés, de

Barcelona, a qui serà properament

Castelló de la Plana, a qui serà properament enviat

enviat al seu domicili.

al seu domicili.

HORITZONTALS:
1. Deixeu que s'hi arrepapi una ge. Un dels costats de l'intrèpid «Ironside».
2. Distret, variat. Meravella portuguesa.
3. Omplir de singularitat les «noches espanolas». Dues que fan contracció.
4. Fan sentir la mancança. Sant patró dels trompetistes.
5. L'altre dia hi vam posar una ena d'anar-hi anant. Ho plantes a l'inrevés i et ve una
passió de son.
6. Faci eixir per la mateixa porta per on ha entrat, però en sentit contrari. Hom la
dóna preferentment a qui la té.
7. Ve sota l'aixella, però se sua pel front. És molt més car ajagut que no pas dret.
Tempteu la sort amb una erra de ventall.
8. Primers compassos d'una amnistia. La trobem a mig carrer. Bon tros de divinitat
semítica.
9. Rebo solament les consonants. Etimològicament parlant, a prop del llit del malalt.
10. No deixa res part de fora. Hi va una trista e. Nua, sua a la rua.
11. Encegadora passió. Sol comunicar-se amb el veí del davant o (segons com es miri)
del darrere.
12. Hom hi solia anar tornant del cementiri.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 315
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VERTICALS:
1. Símbol químic del gamarús pur. Com que abans ja s'ha barallat amb tothom, va
tot sol a les urnes.
2. Sol tenir expressiva gesticulació. Fa que siguin dotze els onze habituals de la
cobla.
3. Família que omple els segles XVI, XVII i XVIII florentins i àdhuc els ultrapassa. Hi va
una ena solitària. Hi va un tan tan sencer com us plagui.
4. Poseu-hi una e. La van fer i li van donar unes dimensions pensant en Grècia. Ara
toca una te.
5. Apassionant lleó rus. Apassionant rus lleoní.
6. Engrescador natural. Tots hi hem passat una temporada. A l'est del menhir
7. La Sofia, és clar! Una ena. Lligam.
8. Limiten la dosi de licor. Deshonor públic, ignomínia. A l'entrada d'Irun.
9. La bota del mapa. Es presentà.
10. Hortalissa de col·lecció. Lapse mesurat. Agafa les vocals i acaba.
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ÀLEX CORRETJA

Par un món
cn pau
justícia.

POTS COL LABORAR AMB
_ NOSALTRES DE MOLTES
| MANERES INFORMA'T!
JUSTÍCIA I PAU
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EDITORIAL MEDITERRÀNIA
Un agost a Rwanda
Maria Vilanova i Vila-Abadal
Col·lecció Cultura i Societat,
Sèrie Novel·la, 14
104pàg. 1.200 ptes
L'autora és capaç d'harmonitzar
l'encant i la frescor d'unes notes
de viatge amb l'intrigant suspens
d'una narració novel·lística.

UN AGOST
A RWANDA

Maria Vilanova

Col·leccióCulturai

La força de la mentida
Albert Alay i Serret
Col·lecció Cultura i Societat, 15
168 pàgines 1.500 ptes
Hom s' adona que no hi ha
història veraç i que, gràcies a la
manipulació, han prevalgut les
més grans mentides, les més
impressionants vileses.

PARTITS, LLENGUA
I ESCOLA

Partits, llengua i escola
Jordi Argelaguet i Argemi
Col·lecció Drets Lingüístics
CIEMEN, 4
280 pàgines 1.800 ptes
Anàlisi de la política lingüística
de la Generalitat de Catalunya
en l’ensenyament obligatori.
(1980-1995)

JOSEP CASELLAS I MATAS

DÉU
A LES ONES
Les ràdios catòliques i ecumèniques
a l'Europa llatina

Anàlisi de la política lingüística
de la Generalitat de Catalunya

en l’ensenyament obligatori
(1980-1995)

Jordi Argelaguet i Argemi

Déu a les ones
Josep Casellas i Matas.
Col·lecció
Temes d'Ara Mateix, 15
290 pàgines 1.500 ptes,
Pròleg de Josep M. Martí
Les ràdios catòliques i
ecumèniques a l'Europa llatina.
Des de Ràdio Vaticà l'any 1931
fins la recent Ràdio Principat de
la Seu d'Urgell.

Guillem Teli, 15-17, entl. 1 a - 08006 Barcelona
Tel. 932 378 665 - Fax 932 372 210
edit.med@mx3.redestb.es

EDITORIAL MEDITERRÀNIA

Fira
Passeig de Gràcia
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Organitza: Cambra del Llibre de Catalunya. Hi col·laboren: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Institut de Cultura de I Ajuntament de Barcelona i CEDRO (Centro Espanol de Derechos Reproqràficos).

