NUM. 474 / JUNY 1999 / 590 PTES.
DOSSIER SOBRE EL CENTENARI DEL BARÇA
XAVIER MONTSALVATGE, UN ECLECTICISME COHERENT
PER ZENEIDA SARDÀ
LA MIRADA A SABADELL
PER MIQUEL BACH

SERRA D'OR

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

La resposta
Un nou servei. Un nou telèfon*
que pot resoldre alguns tràmits

sense haver-se de desplaçar, que
dóna resposta i orientació, princi
palment, sobre temes relacionats

amb l’Administració de la
Generalitat i també sobre d’altres
serveis.
El 012 posa, a l’abast de tot
hom, infinitat de dades d’interès.
Només cal telefonar.
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UN FENOMEN PARTICULAR

L'historiador vilanoví Fran
cesc X. Puig i Rovira, especia
lista en art i en bibliofília, ha fet
darrerament algunes incursi
ons en el camp de la història,
com un llibre sobre la guerra
civil a Vilanova i la Geltrú. I no
cal dir els estudis, en part bio
gràfics, sobre artistes com E.C.
Ricart, J.F. Ràfols o Rafael Sala.
El seu darrer llibre sorprèn

per la temàtica: L'entesa per
Cubelles. Una experiència de
democràcia local, i és publicat
per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Hi estudia amb detall el
fenomen d'una candidatura,
independent i catalanista, que
governa el municipi des de fa
vint anys amb una especial inci
dència en el món de la cultura,
com ho demostren els llibres
publicats per l'alcalde mateix,
Joan Vidal, o per l'ajuntament,
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sobre història local. Cal felici
tar-nos pel llibre de Puig i Ro
vira, perquè analitza un feno
men particular poc freqüent a
Catalunya.— Antoni Rabasseda i Puig (Sitges, Garraf).

EL NIVELL DE L'ENSENYAMENT
SECUNDARI

Com a professor universitari,
de filologia catalana, manifesto
obertament la meva inquietud
per la degradació progressiva
de l'ensenyament mitjà, és a
dir, del batxillerat o dels seus
succedanis, fins al punt que el
títol de batxillerat ja no acre
dita el nivell de coneixements
necessari per a l'inici d'una
carrera universitària.
Això comporta, ultra una
davallada general dels nivells
d'exigència per tal d'ajustarlos a les possibilitats de com
prensió dels alumnes, que en
el pla d'estudis vigent de
llicenciatura s'hagin d'esmer
çar molts crèdits a l'ensenya
ment de les matèries bàsiques
que els alumnes haurien d'haver
après abans, i a l'establiment
d'exàmens extraordinaris i al
tres controls dels nivells asso
lits.
Però en lloc d'intentar almenys
de redreçar aquesta situació,
sembla que aquesta tendència
s'agreujarà amb els nous plans
d'ensenyament mitjà, dis
senyats per psicòlegs i peda
gogs que no tenen prou en
compte la importància dels
coneixements científics objec
tius ni en els plans d'estudi ni
en les avaluacions. Això ja és
palès ara fins i tot en les pro
ves de selectivitat, que pràcti
cament ja no seleccionen
gens.
Penso que el món universitari

en general, i sobretot les uni
versitats públiques, que no
poden controlar ara per ara el
nivell dels alumnes que hi
ingressen, no poden restar in
diferents davant d'aquests
fets, que en major o menor
grau sembla que afecten totes
les facultats, encara que sigui
un tema ingrat.— Josep Moran i Ocerinjauregui (Barcelo
na).

SOBRE LA RESSENYA
AQUEST PORT»

D'«EN

Com a catalana d'origen
m'entristeix comprovar com
l'aparició d'un nou cantautor
en llengua catalana no mereix
una crítica més rigorosa que la
que apareix signada per M.R
al «Serra d'Or» de febrer en
relació amb el disc «En aquest
port» del cantant valència
Elies.
En aquesta crítica es nota a
faltar una valoració del graU
d'encert en la musicació dels
poemes de Bartomeu RoselloPòrcel i de Mario Benedetti, 0
de l'adaptació al català del
text d'aquest darrer. De I3
resta dels temes (mal enume
rats, ja que en són nou i n°
deu), tampoc no hi ha comen
taris sobre el tractament
musical, ni sobre la qualitat 0
l'expressivitat de
la veU
d'Elies. Només fa referència 3
la temàtica «poc original» de
les lletres: la llibertat, la palJ'
l'ecologia, l'amor, el sentiment
nacionalista..., són temes «P°c
originals», evidentment, per°
profundament i permanent
ment actuals. Allò que ses
pera, en la meua opinió, d
cantautor és una manera partl.
cular de transmetre emocions
sentiments, la capacitat

connectar amb el públic...
També M.P. parla d'«imatges»
que són «recurrents» en les
lletres de l'autor i tanmateix
fent una anàlisi una mica més
profunda constatem clarament
que aquestes imatges (l'ocell
com a símbol de la llibertat no
és recurrent, només hi és pre
sent en la segona cançó)
apareixen en diferents contex
tos amb diferents connota
cions.
Acabo suggerint menys lleu
geresa a l'hora de redactar una
crítica que pot i moltes
vegades pretén crear opinió.—
Palmerina Borges (.Madrid).

DEL PATRIMONI DE LA SEGAR
RA

Una petita fundació acaba de
publicar el primer volum d'una
nova col·lecció, profusament i
intel·ligentment il·lustrat, so
bre el poble de Sanaüja, a la
Segarra, que han preparat
Maria Garganté, Jordi Oliva i
Josep Ros. El títol complet de
la col·lecció és «Inventari del
patrimoni arqueològic, arqui
tectònic i artístic de la Se
garra». La fundació s'anomena
Jordi Cases i Llebot i té la seu
al petit nucli d'Hostafrancs
(Plans de Sió). L'obra és molt
minuciosa, perquè recull este
les, portals adovellats, masies,
cabanes de volta, fonts singu
lars, orfebreria religiosa, ca
mins, trulls, etc. Les descripC|ons són molt rigoroses.
Convé que els lectors de
"Serra d'Or» tinguin coneixe
ment d'aquesta obra tan
valuosa.— Salvador Galofré i
Salat (Lleida).

LA LLENGUA DELS MITJANS DE

comunicació
Heus ací, pescades al vol, tres
®xPressions publicades fa pocs
,®s en mitjans de comunicaC|ó de casa nostra:
"Tot el món ho sap», en

comptes de «tothom ho sap».
«Un local ple de bat a bat»,
en comptes d'«un local ple de
gom a gom».
«Ho fan per totes parts», en
comptes d'«ho fan a tot
arreu».
Em sembla que no calen co
mentaris.— Estanislau Torres
(Barcelona).

LES OPINIONS
AZNAR

resisteixen la més mínima anà
lisi, perquè, més enllà de
l'equívoc dialèctic que emmas
cara l'aparent disjuntiva entre
pau i violència, si la indepen
dència fos l'objectiu últim del
poble basc, ni l'Estat de dret ni
la societat democràtica no
poden oposar-s'hi en termes
de guerra.— Simeó Pastó i Gri
(Barcelona).

DEL SENYOR

Dos apunts sobre les decla
racions fetes, a mitjan mes de
març, pel president del govern
espanyol, José M. Aznar, al
diari «Le Monde», amb motiu
del seu viatge a París:
Penso, en primer lloc, que
això de lloar el govern francès
per haver rebutjat la creació
d'un «departament» basc po
dia ben bé haver-s'ho estalviat.
La dinàmica jacobina no neces
sita estímuls. Per al jacobinisme, quan una cosa no ha
d'existir, no existeix. I, en
aquest cas, com que la noció
de poble basc no ha d'existir,
no existeix. Com tampoc no
existeix la noció de poble cors,
esborrat de la Constitució
francesa l'any 1991. Posats a
no existir, no existeix ni tan
sols el caràcter insular de l'illa
de Còrsega, suplert amb un
eufemisme avalat per les ano
menades lleis de la república
que parlen de «continuïtat
territorial». I, doncs, ni el mar
no existeix. Si el senyor Aznar
en vol prendre nota, a París té
uns mestres consumats en l'art
de les realitats no existents.
Una segona qüestió, més
greu encara, és quan diu que
ETA serà l'única responsable si
fracassa el procés de pau, i els
acusa de dur a terme un
xantatge polític per aconse
guir allò que no van assolir per
la violència: la independència;
que considera inadmissible.
Són paraules de tic autoritari
que, en versió democràtica, no

ÉS PICAR EN FERRO FRED

En un dels hostils diaris
distants, vaig llegir una nota
sense firma (opinió doncs de
l'editor): «El uso de una lengua
se puede fomentar, pero no se
impone por decreto.»
Preocupat, vaig fer una carta
a aquell diari; i, a sota de la
firma i del número del Dl,
pregava, en lletra menuda:
«Nos conviene mucho a todos,
que este texto sea publicado
en su edición originaria diri
gida a la nación con estado no
perifèrica... ^Somos unos ingenuos los catalanes esperando
que se informe a las honradas
gentes que llevan algunos
siglos de desinformación inducida? Así puede ir Espana,
pero depende de todos.—
Muchas gracias.» Tot seguit
transcric la traducció del text
tramès.
«Podríem fer citacions de
dotzenes i dotzenes de de
crets dirigits a imposar una
llengua.
»Però ens permetríem de
pregar a l'autor d'aquest solt,
que considerés amb lleial ho
nestedat i fraternal desig
d'entesa la reacció que li pro
duiria si el text que reproduïm
es referís a una actuació de
l'EJército portuguès, que en
nom de la sagrada unitat de la
Nación Iberolusitana hagués
efectuat en el no tan llunyà 6
de juny de 1969 el següent
exercici davant de la catedral
de Burgos.
»Por el senor obispo se rezó

una corta oración en castellano,
y en el momento de iniciarse
ésta, el General Gobernador
Militar, de forma ostensible, se
retiró de la presidència con todas las representaciones mili
tares, e inmediatamente, y en
el mismo momento en que el
Sr. Obispo cogía el viril para
proceder a la bendición, el
cornetín de ordenes tocaba
retirada de las fuerzas, haciéndolo incluso la escuadra
de gastadores en dicho acto y
de forma visible y especialmente llamados, al propio
tiempo que, mientras se iniciaba el canto del Tantum Ergo,
las fuerzas se retiraban a golpe
de tambor batiente.
»EI text reproduït és l'acabament d'un informe del Gover
nador Civil portuguès en
Burgos al seu Ministeri de la
Governació a Lisboa.
»Qui llegeix ja deu haver en
tès que la cursiva que detalla
per dues vegades Ejército
Portuguès, hauria d'haver dit
Exèrcit Espanyol; on diu Na
ción Ibero-lusitana, Espanya;
en comptes de Burgos, Giro
na; per castellà, català; i no pas
Lisboa, sinó Madrid.»
Aquest fet històric ens pot
recordar que, tal volta, la ve
ritat no ens farà lliures, però
fóra hora que ens fes tolerants
als qui encara quedem dels
dos antics bàndols.
Ah! L'hostil diari distant no va
publicar-la, és clar. Les veritats
fan perdre les amistats.— Ermengol Passola (Barcelona).

Si HO SABEU, PODEU AJUDAR
Recordem a les persones que puguin respondre les preguntes d'aquest espai que, els ho demanem, s'adrecin directament a qui les hagi formulades.

Novetats Catalanes del Mes

TAULER D'AVISOS

ELS VOSTRES LLIBRES
EDITORIAL ALPHA___________________________________
CICERÓ. DISCURSOS, VOL. I (En defensa de Quincti, En defensa de Rosci
d’Amèria, En defensa de Rosci, comediant, En defensa de Marc Tul·li), Per
Llorenç Riber. Col·lecció “Fundació Bernat metge”, (reimpressió).__________
HOMER. LA ILÍADA, traduïda en hexàmetres per Miquel Peix.
Col·lecció “Clàssics de Tots els Temps”, (reimpressió).

EDITORIAL MEDITERRÀNIA
30 ANYS D’HISTÒRIA D’EUROPEISME CATALÀ, 1948-1978. El “contuberni” de
Munic, Pilar de Pedro, Queralt Solé. Col·lecció “Europa”.__________________
LA POLÍTICA REGIONAL A LA UNIÓ EUROPEA, Balanç i noves perspectives,
Joan Vallvé i Ribera. Col·lecció “Europa”.

EUMO EDITORIAL______________________________________
ESCOLTISME I EDUCACIÓ, Mireia Franch, Ramon Rial i Josep M. Riba. Pròleg
de Salomó Marquès. Col·lecció “Interseccións”. 182 pàgines.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS_________________________
ESTRUCTURES TERRITORIALS, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la
Catalunya preindustrial, Lluís Cortada i Colomer. Vol. 1: De l’antiguitat al segle
XVII / Vol. 2: Segles XVIII i XIX. 891 pags. ISBN: 84-7283-437-9.______________
REPERTORI D’EXPOSICIONS INDIVIDUALS D’ART A CATALUNYA (Fins a l’any
1938). Francesc Fontbona, dir. “Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica”,
51.414 pàgs. ISBN 84-7283-444-1,

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT___________
ELS PÈLS DEL DIMONI, Albert Monteys. Col·lecció “La Bruixa Matilde", 3.
EUGENI, L’AVENTURER, Albert Monteys. Col·lecció “La Bruixa Matilde”, 4.
LA ROCA DEL DIABLE. Dibuixos: Montse Ginesta.
Col·lecció “Llegendes de Montserrat”, 1._________________________________
ELS GEGANTS. Dibuixos: Montse Ginesta. Col·lecció “Llegendes de Montserrat”, 2.
EN COSME I EL MONSTRE MENJAMOTS, Núria Carol. Dibuixos: Isidro Ferrer.
Col·lecció “Llibres del Sol i de la Lluna”, 82.______________________________
EL FANALET DE L'ALBERTBLAU, Irene Morató i Viella. Dibuixos: Linhart.
Col·lecció “Llibres del Sol i de la Lluna”, 83.______________________________
SANTA MARIA, MARE DE DÉU, Joan Guiteras i Vilanova.
Col·lecció “Fer camí”, 24._____________________________________________
EL CREDO, Joan Guiteras i Vilanova, Col·lecció “Fer camí”, 25._____________
ELS ORÍGENS IDEOLÒGICS DE LA REVOLUCIÓ CATALANA DE 1640, Antoni
Simon i Tarrés. Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 210.____________________
ELS INICIS DEL CATALANISME POLÍTIC I LEONCI SOLER I MARCH (18581932), Pilar Martínez-Carner Ascaso. Col·lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 212.
INTRODUCCIÓ A LA RECERCA EN TOPONÍMIA I ANTROPONÍMIA, Ramon
Amigó i Anglès. Col·lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 222,____________________
FRANCESC XAVIER LLORENS I BARBA I EL PENSAMENT FILOSÒFIC A
CATALUNYA, Joan Cuscó i Clarasó. Col·lecció "Biblioteca Serra d’Or”, 223.
PERFILS, Zeneida Sardà. Col·lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 221.____________
PATRIOTISME I MODERNITAT A LA FI DEL COMTE D’URGELL, Mar Batlle.
Col·lecció “Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 69._______________________
ELS NOMS DE LA FRUITA A L’ALGUER, Andreu Bosch i Rodoreda.
Col·lecció “Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 68._______________________
JOAN RAMIS I JOSEP M. QUADRADO: DE LA IL·LUSTRACIÓ AL
ROMANTICISME. Col·lecció "Biblioteca Miquel dels Sants Oliver”, 9._________
ELS CAMINS DE LA CANÇÓ: VIDA I OBRA DEL P. RAFEL GINARD BAUÇÀ,
Pere Roselló Bover. Col·lecció “Biblioteca Miquel dels Sants Oliver", 11._______
ESTUDIS D’HISTÒRIA CULTURAL, Josep Sanchis Sivera.
Col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner”, 45.______________________________
EL BISBE I EL MONJO. Reflexions sobre la vida consagrada, Cario Maria
Martini. Col·lecció “Sauri", 144,________________________________________
VEURE DÉU EN TOTES LES COSES, Joaquim Vives i Aragó.
Col·lecció “L’Espiga", 68._____________________________________________
MONAQUISME I MÍSTICA, Divo Barsotti. Col·lecció “El Gra de Blat", 136.
FILLS DEL PARE CEL. Segons l’évangeli de sant Mateu, Pere Puig i Mirosa.
Col·lecció “Sauri”, 145._______________________________________________
LA PREGÀRIA, DIÀLEG ENTRE DÉU I L’HOME. Jornades de Reflexió per a
Joves de Montserrat. Col·lecció”L'Espiga”, 67.___________________________
DRETS HUMANS I RESPONSABILITAT CRISTIANA, Bartomeu Bennàssar.
Col·lecció “L’Espiga”, 69._____________________________________________
TOMITO, Marga Gibert Riba. Dibuixos: Arian Morera Velàzquez,___________
Volum monogràfic sobre Joan Roís de Corella i el seu temps. Coordinat per
Albert G. Hauf. “Caplletra” núm. 24._____________________________________
Volum monogràfic sobre variació lingüística. Coordinat per Joaquim Viaplana.
“Caplletra” núm. 25.

XV PREMIS LITERARIS I D'INVES
TIGACIÓ CIUTAT D'ELX

abans del 14 d'agost de 1999, a
l'Ajuntament de Calldetenes «XX
premis literaris de Calldetenes»,
plaça 11 de setembre, sn, 08506Calldetenes (Osona), indicant al
sobre el premi al qual concursen. Les
obres no han d'anar signades i els
autors hi han d'adjuntar un sobre
tancat amb el nom, l'adreça i el
telèfon si en tenen, i el títol de l'obra.
Els premis poden ésser declarats
deserts per decisió del jurat. La
dotació del premi s'entén com a
drets d'autor de la primera edició.
L'adjudicació dels premis es farà
durant la Festa Major de Call
detenes, en un acte que tindrà lloc el
dissabte 25 de setembre de 1999, a
la Sala de Cultura de l'Ajuntament.
També convoca els XIV premis
literaris per a estudiants, en les mo
dalitats següents: 1r. i 2n. de
batxillerat i grau mitjà i superior de
FP, dotat amb 22.000 ptes., per a
treballs en prosa no inferiors a 10
folis, o reculls de poesia no inferiors
a 10 poemes; 3r. i 4t. d'ESO, dotat
amb 18.000 ptes, per a treballs en
prosa no inferiors a 7 folis o reculls

Són el premi de poesia Festa d'Eix
per a un llibre de poemes d'extensió
mínima de 50 pàgines i màxima de
100, dotat amb 250.000 ptes.; el
premi de narrativa Antoni Bru, per a
un llibre de prosa de 150 a 200 fulls,
dotat amb 1.000.000 de ptes. —en
tots dos casos, acomptes dels drets
d'autor, de l'edició que en farà Tres i
Quatre—, i el premi d'investigació
Baix Vinalopó, per a un estudi (no
tesis de llicenciatura o doctorals)
sobre el Baix Vinalopó, dotat amb
200.000 ptes., i que publicarà
l'ajuntament d'Eix, convocant dels
premis. Els originals, mecanografiats
a doble espai i per una sola cara, han
de ser presentats per quintuplicat els
de creació i per triplicat el d'investi
gació i s'hi ha de fer constar el nom i
l'adreça de l'autor i una declaració
formal que l'obra és inèdita i no
premiada. Els premis, llevat del
d'investigació, són indivisibles i
poden no atorgar-se. Les obres han
de ser presentades al Negociat de
Cultura de l'Ajuntament d'Eix, carrer de poesia no inferiors a 7 poemes,
Sants Metges, sn (edifici Gran 1r. i 2n. d'ESO, dotat amb 16.000
Teatre), 03203-Elx, fins al dia 31 de ptes., per a treballs en prosa n°
juliol de 1999. L'organització, una inferiors a 5 folis o reculls de poesia
vegada tancat el termini de recepció no inferiors a 5 poemes; 5è. i &
d'obres, farà pública la composició d'educació primària, dotat amb
dels diferents jurats. La votació final 14.000 ptes., per a narracions 0
tindrà lloc el dia 18 de desembre de poemes de qualsevol extensió; 3rJ
4t. d'educació primària, dotat amb
1999.
12.000 ptes., per a narracions o p°e'
mes de qualsevol extensió, i 1 r. i 2n-

XX PREMIS LITERARIS DE CALL
DETENES
L'Ajuntament
de
Calldetenes
convoca el premi Ajuntament de
Calldetenes, dotat amb 300.000
ptes. i la publicació per Edicions El
Mèdol, per a novel·les o reculls de
contes d'una extensió entre 85 i 100
fulls, i el premi Jacint Verdaguer,
dotat amb 300.000 ptes. i la
publicació per Edicions El Mèdol,
per a un recull de poesia amb una
extensió d'entre 400 i 700 versos. Els
aspirants n'han d'enviar cinc còpies,
a doble espai i per una sola cara,

d'educació primària, dotat am
10.000 ptes., per a narracions 0
poemes de qualsevol extensió, t
autors han de ser fills o residents a
les comarques d'Osona, del Ripoll®5,
de la Cerdanya, de la Garrotxa o de
la Selva, i han d'enviar tres còpieS
dels treballs mecanografiades
escrites a mà, abans del 6 d'agost
1999, a l'Ajuntament de Calldete
nes, plaça 11 de setembre, sm
08506-Calldetenes (Osona),
premis literaris per a estudiants^
indicant en el sobre la categoria a
qual es presenten. Les obres no
d'anar signades; els autors hi

VA
d'adjuntar un sobre amb el nom i el
cognom, l'adreça, el telèfon, el curs,
el nom i la població de l'escola on
cursen estudis i el títol de l'obra.
L'adjudicació dels premis es farà
durant la Festa Major de Callde
tenes, en un acte que tindrà lloc el
dissabte 25 de setembre de 1999, a
la Sala de Cultura de l'Ajuntament.
Els originals restaran en poder de la
Comissió de Cultura de l'Ajuntament
de Calldetenes, el qual se'n reserva
rà els drets de publicació si ho creu
oportú.
I el VIII concurs de Còmics 1999, en
dues modalitats: per a estudiants
d'educació primària i d'ESO (1 r., 2n.
i 3r. d'educació primària, dotat amb
10.000 ptes; 4t., 5è. i 6è. d'educació
primària, dotat amb 12.000 ptes.; 1r.
i 2n. d'ESO, dotat amb 15.000 ptes.,
i 3r. i 4t. d'ESO, dotat amb 20.000
ptes.) i premi Consell Comarcal mo
dalitat lliure, dotat amb 75.000 ptes.,
per al millor còmic presentat fora de
la convocatòria anterior. Els autors
han de ser fills o residents a les Co
marques d'Osona, del Ripollès, de la
Cerdanya, de la Garrotxa i de la
Selva. El termini de recepció dels
exemplars s'acaba el dia 31 d'agost
de 1999. Els fulls originals han d'anar
adreçats a l'Ajuntament de Call
detenes, plaça de 1'11 de setembre,
sn, 08506-Calldetenes (Osona), indi
cant al sobre la modalitat en què
concursen. Cal adjuntar-hi un sobre
amb el títol de l'obra, el nom sencer,
l'adreça i el telèfon, i, els estudiants,
l'escola, la localitat de l'escola i el
curs. L'adjudicació dels premis es
farà durant la Festa Major de Call
detenes en un acte que tindrà lloc el
dissabte 25 de setembre de 1999 a
la Sala de Cultura de l'Ajuntament.
Les obres restaran en poder de la
Comissió de Cultura de l'Ajunta
ment, la qual es reservarà, durant sis
mesos, els drets de publicació dels
còmics, elaborats preferentment a
una o dues tintes. Per als dels premis
Per a estudiants, el còmic ha de ser
original i de mida Din-A3; es poden
Presentar d'1 a 4 fulls fets en tècnica
Hlure, encara que el jurat valorarà
sobretot l'aspecte narratiu del
còmic. Per als de la modalitat lliure,
el còmic ha de ser original, de mida
mínima de 18x25 cms., o altres
mides proporcionals, i es poden pre
sentar d'1 a 6 fulls

PREMI CIUTAT DE TERRASSA
AGUSTÍ BARTRA DE POESIA

Convocat per l'Ajuntament de
errassa, amb la col·laboració d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals,
es obres aspirants han de ser
originals i inèdites, escrites en català,
una extensió normal d'un volum
e poesia i, en qualsevol cas, no
sn er'or a 250 versos. S'han de preentar mecanografiades i per quinUP rcat, amb el nom i l'adreça de

l'autor; si desitja presentar l'obra
amb pseudònim, ha de fer constar
les dades personals en una plica, a
l'exterior de la qual ha d'indicar
clarament el pseudònim emprat. Els
originals s'han d'adreçar fins al 10 de
setembre de 1999 a Amics de les
Arts i Joventuts Musicals (apartat de
coreus 426, 08220-Terrassa) indicant
en el sobre «Premi Ciutat de Ter
rassa, Agustí Bartra». El veredicte
del jurat es farà públic en el marc
d'un acte organitzat per l'Ajunta
ment de Terrassa el dia 12 de no
vembre de 1999. El premi consisteix
en la publicació en edició comercial
del llibre guanyador. L'Ajuntament
de Terrassa facilitarà la publicació de
l'obra en règim de coedició amb
Edicions 62. L'obtenció no implica la
renúncia dels drets d'autor per part
del guanyador, ni de la primera
edició ni de les successives. El premi
pot declarar-se no adjudicat si les
obres presentades no reuneixen a
parer del jurat els mèrits suficients o
no s'ajusten a les característiques de
la convocatòria. El premi és indi
visible, però el jurat podrà fer
mencions honorífiques a altres obres
presentades. El jurat de la con
vocatòria de 1999 està constituït per
Sam Abrams, Jaume Aulet, Antoni
Clapés, Jordi F. Fernàndez i Mont
serrat Rodés.

setembre, a les 6, a la Biblioteca de la
Casa Torres Amat.
CONCURSOS LITERARIS HILARI
D'ARENYS I RAMON SALVADÓ I
MONTORIOL

La secció cultural del Grup Amics
de Pompeia convoca el premi Hilari
d'Arenys, dotat amb guardó d'honor
i 40.000 ptes., per a la millor narració
de tema lliure i una extensió màxima
de 10 fulls, i el premi Ramon Salvadó
i Montoriol, «Drasi», dotat amb
guardó d'honor i 40.000 ptes., per a
la millor narració de fins a 10 fulls de
tema referent a la muntanya o a
l'excursionisme. Els treballs, inèdits,
anònims, mecanografiats a doble
espai, per una sola cara, amb la
indicació del premi al qual aspiren,
han d'anar acompanyats d'un sobre
amb el nom, l'adreça i l'edat de
l'autor. Cal trametre els originals per
triplicat al Grup d'Amics de Pom
peia, riera de Sant Miquel, 1 bis,
08006-Barcelona, de 6 a 9 de la
tarda, abans del 30 de juny. El jurat,
que pot concedir accèssits o no
atorgar els premis, farà públic el
veredicte el 22 de novembre de
1999.

serrat, els autors, individuals >-ofen
equip, hi han de presentar una.óibra
original i inèdita en les còndipións
següents: la. part gràfica ^a/de
contenir tots eís^dibuixos fpr.ginals
(12 il·lustracions'·'p^SAgifíes de
238x181 mms., un dibuix petit per a
la portada, i il·lustració per a les
guardes i per a la coberta) i el text ha
de tenir una extensió de 4 a 5 fulls
d'uns 2.100 espais cadascun. Cal
presentar-ne set còpies (el dibuix,
original i set fotocòpies) sense signar
i amb lema o títol, acompanyades
d'un sobre tancat, amb el mateix
títol, i que ha de contenir les dades
de l'autor o autors, abans de 1'1 de
setembre, a la Biblioteca Municipal
Joan Oliva, plaça de la Vila, 13,
08800-Vilanova i la Geltrú, o a
l'Ajuntament, plaça de la Vila, 8
(Cultura, a l'atenció de Bienve Moya,
secretari del premi), els matins no
festius de 9 a 1, amb la indicació
«Premi Mercè Llimona». El conte ha
de contenir alguna referència a
Vilanova i la Geltrú o la seva àrea
geogràfica (en podeu demanar
informació al departament de
Cultura de l'Ajuntament, tel. 938 140
000). El jurat, format per set
membres, presidits pel regidor de
Cultura, emetrà el veredicte el 15 de
setembre. Es concedirà un únic
premi, dotat amb 300.000 ptes. i la

PREMI GORGOS DE POESIA

IX PREMI DE POESIA JOSEP FÀ
BREGAS I CAPELL
Adreçat a estimular la producció
d'obres de poesia en llengua cata
lana, d'autors nascuts o residents als
Països Catalans, majors de 18 anys,
els treballs participants han de tenir
una extensió d'entre 250 i 400 versos,
formant la unitat d'un llibre. El premi
és dotat amb 40.000 ptes. i la
publicació de l'obra guanyadora, a
càrrec de la Comissió del premi.
L'autor rebrà en concepte de drets la
meitat de la primera edició; la tirada
de l'edició serà de 500 exemplars.
Cal presentar l'original més cinc
còpies a màquina, a doble espai i a
una sola cara, amb un lema i
acompanyat d'un sobre tancat, a la
part exterior del qual ha de constar el
nom del premi i el lema i a l'interior
les dades personals de l'autor. Els
treballs s'han d'adreçar a la Regidoria
de Cultura de l'Ajuntament de
Sallent, indicant en el sobre: Premi de
Poesia Josep Fàbregas i Capell,
Ajuntament de Sallent, Regidoria de
Cultura, carrer de Torres Àmat, 28,
08650-Sallent (Bages), abans del 31
de juliol de 1999. No seran tingudes
en compte les obres que hagin estat
premiades en altres certàmens. El
jurat, format per Enric Badia i
Aztarain, Climent Forner, Montserrat
Altarriba, Màrius Sampere i Francesc
Garriga, pot no adjudicar el premi.
L'adjudicació tindrà lloc el diumenge
de la Festa Major de Sallent, el 12 de

Convocat per l'Ajuntament de
Gata (Marina Alta), hi poden con
córrer llibres inèdits de poemes amb
una extensió mínima de tres-cents
versos, presentats per triplicat, sense
cap menció externa de l'autor, les
dades del qual han de figurar en un
sobre tancat a part. Cal lliurar-los
abans del 15 de setembre a l'Ajunta
ment de Gata, Regidoria de Cultura,
II premi Gorgos de poesia, carrer
Duquessa d'Almodóvar, 3, 03740Gata (Marina Alta). El premi, que
s'atorgarà en un dels actes comme
moratius del proper 9 d'octubre a
Gata, consistirà en una primera
edició de mil dos-cents exemplars
dins de la col·lecció «L'Aiguader» de
l'editorial Aguaclara, dels quals el
guanyador en rebrà cinquanta; l'o
bra serà presentada en la Festa del
llibre de l'any vinent a la mateixa
localitat. El jurat d'aquesta convo
catòria estarà presidit per Emili
Rodríguez Bernabeu. Si cap obra no
assolira la necessària qualitat, a judici
del jurat, el premi no serà atorgat. El
guanyador del premi es compromet
a formar part del jurat en la
convocatòria de l'any següent.

II PREMI MERCÈ LLIMONA DE
CONTE INFANTIL IL·LUSTRAT

Convocat per l'Ajuntament de Vi
lanova i la Geltrú amb la col·la
boració de la Caixa de Catalunya i
Publicacions de l'Abadia de Mont-

ESTABLIMENTS

Casa fundada el 1886
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Tel. 203 04 73 - Fax 280 65 56
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publicació de l'obra, abans de
Nadal, dins la col·lecció «Llibres del
Sol i de la Lluna» de les Publicacions
de l'Abadia de Montserrat. L'import
del premi cobreix els drets d'autor
de la primera edició; si hi hagués
més edicions, l'autor queda lliure de
negociar-les amb l'editorial Els
dibuixos originals, un cop utilitzats,
quedaran en propietat de l'autor. La
Biblioteca Municipal Joan Oliva
podrà destinar a usos de promoció
alguna de les il·lustracions. Per
acompanyar la presentació del llibre,
la institució promotora podrà orga
nitzar una exposició de les il·lus
tracions guanyadores i les seleccio
nades en una galeria comercial de la
ciutat; els autors quedaran lliures de
negociar amb
la galeria
les
condicions de venda.

BECA DE TARDOR DE LAJUNTAMENT DE L'ESCALA
Adreçada a promoure la investi
gació i la creació i a ajudar els prac
ticants de les lletres perquè disposin
d'un lloc idoni per a treballar, la beca
consisteix en una estada d'entre 45 i
90 dies, entre 1'1 d'octubre i el 31 de

desembre de 1999, a la casa forestal
de l'Escala. L'ajuntament es farà
càrrec de les despeses del subminis
trament d'aigua, gas i electricitat, el
servei de neteja, i una dotació de
150.000 ptes., a més del trasllat del
material que necessiti el becat. Els
aspirants, majors de 18 anys,
llicenciats en filologia o història o
amb estudis seriosos en el camp de
les lletres o la investigació, han de
lliurar un currículum i un mínim de 5
pàgines d'un llibre que hagin publi
cat o d'un treball enllestit, juntament
amb el projecte del tre-ball que
volen fer en el període de la beca,
abans del 23 de juliol de 1999, a
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de
l'Escala, Can Masset, plaça de les
Escoles sn, tel. 972 771 556, fax 972
770 762, on poden demanar més
informació. El vere-dicte del jurat es
farà públic el 20 d'agost.

PREMI FUNDACIÓ
MANRESA 1999

CAIXA

DE

Dotat amb 6.000.000 de ptes.,
s'atorgarà a la millor proposta de
treball, individual o col·lectiva, que
identifiqui necessitats i reptes de
caràcter local, territorial o sectorial, i

hi proposi actuacions concretes per
enfrontar-los, referida a l'àmbit
geogràfic d'actuació de la Caixa de
Manresa. Els interessats han de
presentar l'avantprojecte, especifi
cant la metodologia, el pla de treball
i els resultats previsibles, acom
panyat del currículum acadèmic i
professional de l'autor o autors, per
quintuplicat, abans de les dues de la
tarda del dia 15 de setembre de
1999, a la Fundació Caixa de
Manresa (Plana de l'Om, 6, 1r.,
08240-Manresa) o a qualsevol oficina
de la Caixa de Manresa, fent-hi
constar que es presenta al Premi
Fundació Caixa de Manresa, on
també podran demanar les bases
completes. El jurat qualificador,
presidit pel director general de la
Caixa de Manresa, estarà integrat
per personalitats de prestigi reco
negut en les matèries objecte de la
convocatòria, i farà públic el vere
dicte abans del dia 31 d'octubre, Dia
Universal de l'Estalvi. El termini per a
la realització del treball guardonat
acabarà, inclosa la redacció defi
nitiva, el 30 de setembre de 2000.

XIX PREMI MANEL BONMATÍ
Instituït per Rotary Club de Girona,
i dotat amb 200.000 ptes., hi poden
participar tots els treballs perio
dístics publicats entre 1'1 d'octubre
de 1998 i el 30 de setembre de
1999, en qualsevol mitjà de comuni
cació escrit, que tinguin per tema la
ciutat de Girona. Els autors els
poden presentar directament al
Rotary Club de Girona, Hotel For
nells Park, carretera nacional II, km.
711, 17458-Fornells de la Selva
(Gironès). El veredicte del jurat es
farà públic durant les fires de Sant
Narcís, de Girona.

V CONCURS DE CÒMICS RICARD
OPISSO

CAPDEVILA
JOIERS I ARGENTERS
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CARRER. PAU CLARIS
ENTRE ARAGÓ I CONSELL DE CENT

Convocat dins els premis literaris
Ciutat de Tarragona 1999, els
participants han de tenir 18 anys
complerts, o que els compleixin dins
el 1999. Només s'admet una obra
per autor (individual o col·lectiu). Els
treballs, de tema lliure però ori
ginals, de creació pròpia i inèdits,
fets en una sola tinta, de tècnica
lliure però sempre reproduïbles pels
mitjans clàssics d'impressió, en
format Din A-4 o proporcional, d'una
extensió mínima de 4 planes i
màxima de 8, s'han de lliurar amb
títol i lema, acompanyats d'una plica
closa amb les dades de l'autor,
abans del 2 de setembre de 1999, a
la secretaria d'Òmnium Cultural del
Tarragonès, Rambla Nova, 12, 1r.
2a., 43004-Tarragona. El premi és
dotat amb 200.000 ptes. i la publi
cació per Arola Editors i la Musa de

Tarragona. L'organització se'n reser
va el dret de reproducció durant un
any; passat aquest període, el dret
serà de l'autor. El jurat és format per
Andreu Faro, Napi, Josep Pérez
Vàzquez, Joan Vizcarra i Jordi Casa
devall, com a secretari.

ALTRES CONVOCATÒRIES PUBLI
CADES A «SERRA DOR» EL
TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 DE JUNY I EL 15
JULIOL
Premi d'investigació sobre Ferre
ries (vegeu «S. d'O.», novembre
1998).
I premi de narrativa El Lector de
l'Odissea (maig 1999).

PELS CAMINS DE LA TERRA

Les possibilitats de la nostra fe
per Teodor

Suau

l problema de les anàlisis que
I les seves causes: la impossibilitat
ens expliquen la postmodernitat
de donar raó dels fenòmens que se
és que són certes. Vull dir, que
succeeixen a una velocitat vertiginosa;
el que descriuen es troba al carrer, un
als dèficit de fonamentació del sentit;
programes que veiem per la televisió,
la fragmentació del pensament.
coincideix amb les actituds de moltes
I les seves conseqüències: la simul
persones conegudes. I acaben per
taneïtat assumida de moltes propostes
donar raó de nosaltres mateixos, de
de sentit; el pas de l’ètica imperativa a
moltes de les coses que ens passen a
l’ètica del benestar i del bentenir,
l’hora de viure la vida.
l’exaltació de la intuïció, de la sensi
A partir d’aquí, una reflexió s’im bilitat, del desig de viure. Tot allò que
posa: Quin és el subjecte creient avui?
defineix el que algú ha definit com la
cultura del buit. El centre s’ha perdut.
O, amb altres paraules, com podem
transmetre la fe en el Déu-ambL’experiència substitueix la normatinosaltres a la gent que viu allò que
vitat. El pensament fruïtiu vol ocupar
descriuen els analistes de la postmo
el lloc de la funcionalitat. La raó perdernitat?
formativa s’imposa a la denotativa i
instrumental. L’estètica substitueix
Tal vegada l’últim servei que es
tingui dret d’esperar de la nostra
l’ètica.
generació, la que va viure el Vaticà II i
Molt bé. Això és així. I tendeix a
el postconcili, sigui propiciar el salt
esdevenir cada vegada més el tarannà
d’una forma multisecular de viure el
de les masses. En lluita, no cal oblidarcristianisme a una altra, encara boiro ho, amb la violència cada vegada més
present com a forma de relació i de so
sa, però il·lusionadament promoguda
per aquell Esperit que Jesús ens deixà
lució de les diferències, de les frustra
en penyora. Nosaltres, cristians d’avui,
cions, de la progressiva opressió dels
qui tenen sobre els qui esperen tenir i
som els responsables de crear les
no arriben a aconseguir-ho.
condicions de possibilitat del pas
d’una vivència de la fe a una altra: la
Què diu l’Esperit a les esglésies des
nova Pasqua de sempre.
de la circumstància que actualment
serveix d’escenari a la història de la
I això es fa per mitjà d’un triple
esforç: la contemplació del present des
salvació?
dels ulls fondos del Déu-Amor; la
Perquè, tampoc no convé oblidarProposta d’un pensament positiu so ho, la vida, la història, la realitat
bre les condicions de la fe; l’acció
quotidiana continuen essent el lloc des
d’on ens parla el nostre Déu. I no hi
transformadora de la realitat en la línia
dels valors del Regne. Penso honesta
ha un temps millor i un temps pitjor,
des de la seva perspectiva. Hi ha un
ment que la necessitat d’un pensa
temps i un espai on cal descobrir les
ment nascut de la contemplació i
llavors del Regne per explicitar-les i
verificat en l’acció transformadora és
avui particularment urgent, ineludi
convertir-les en el fruit preuat de la
ble.
resurrecció ara i aquí. Lamentar-se,
El punt de partida ha de ser la
somniar el passat, condemnar, enyorar
uns privilegis, voler imposar són altres
memòria del que passa i, sobretot, del
flue ens passa.
tantes actituds no sols estèrils, sinó
Per a mi, s’expressa molt bé en el
contràries a la voluntat del Déucanvi d’actitud existencial que supoAmor: verifiquen la seva mentida en el
sen dues conegudíssimes màximes.
tipus de persona que produeix.
La tasca que se’ns demana és avui
na, la d’E. Kant: «Obra de manera
^Ue la teva acció pugui ser vàlida com
semblant a la que es veieren obligats a
a Principi d’una legislació universal.»
portar a terme els cristians del segle
-altra, de Nietzsche: «Viu de manera
quart, els de l’edat mitjana, els de la
llue desitgis viure sempre. Actua de tal
Reforma... Sempre hi ha hagut una
manera que, allò que fas, ho desitgis
creu per assumir per a destriar el camí
er Per tota l’eternitat.»
que neix de la tomba buida i condueix
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a la Galilea incògnita, hostil, un poc
passota!
No tenim aquí gaire més espai que
el necessari per a poder sols apuntar
els temes que ens hauran d’ocupar
amorosament, intensament, esperançadament, urgentment.
Hi ha una actitud original: perdre la
por. Que la gent que hem d’evange
litzar sàpiga que la proposta cristiana
no es redueix a una moral només, a fo
mentar voluntaris per a ONGs, a l’in
tent de repetir unes fórmules i uns
rituals.
Hi ha uns continguts que brollen
dels grans dogmes constitutius de la
nostra fe i que tan poca incidència
tenen en l’espiritualitat quotidiana
dels cristians.
El primer, recordar que el Déu cristià
és Algú que ha renunciat a la violència
el divendres sant. Que la creu de Jesús
és el símbol d’una nova forma de
relació de l’Absolut amb la història i
amb la humanitat. Nova per inèdita. I
que fou mala de pair tant pels piadosos jueus com pels primitius cris
tians. Però que marca un horitzó
d’esperança en una força també nova
fins aleshores: la força de la feblesa.
Però no de qualsevol feblesa, sinó de la
que neix de l’opció caparruda per
l’amor sense cap casta de límits. És
evident que d’aquí en surt una nova
teologia: els atributs escolàstics que
defineixen el Déu de Jesús han de ser
reformulats. En la línia de la paràbola
del Pare Bo, «el veié de lluny, es va
posar a córrer, se li va tirar al coll, el
besava pertot». Sens dubte, en surt
una nova possibilitat d’experimentar
Déu!
El segon, prendre’s seriosament el
significat de l’encarnació. Si l’Absolut
es va fer relatiu i l’Infinit prengué les
formes de l’aspra finitud, això no fou
casual. Ni fàcil. Tant per a la Trinitat,
com per a la intel·ligència que ho
havia d’intentar explicar perquè fos
intel·ligible. Si Déu no va tenir pro
blemes a fer-se marginal, per què ha
de suposar un problema ara per a les
esglésies descentrar-se, passar per la
precarietat del fragment, assumir que
allò que per a moltes generacions ha
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estat l’absolut de la vida ara, inicial
ment, socialment, és una de tantes
coses en la vida? L’encarnació és la
primera epifania de la feblesa de Déu,
que essent-ho tot es va fer no-res. I
marca la seva manera de manifestar-se
en el món: allà precisament on no
aniríem a cercar-lo. Perquè sempre ens
han dit que no hi era, en un discurs
interessat, creat pels poderosos i pels
qui no volen que Déu sigui Déu, sinó
un ídol més, manipulable. Neix una
nova cristologia de l’afirmació del
binomi encarnació-creu portat a les
seves repercussions últimes. Una cris
tologia crítica, sobretot, amb la
institució i amb l’estil de vida dels
cristians.
Finalment, cal radicalitzar el mana
ment de la caritat, que avui pren el
nom de la lluita contra totes les formes
de violentació de la vida. Caritat, avui,
vol dir dues coses: superar els límits
que la vida posa a la nostra capacitat
d’estimar, i fer-ho sense concessions
de cap mena. La violència és avui el
pecat contra la caritat.
Tot això té un nom: l’experiència
mística. I ens permet proposar una
conclusió: el subjecte creient serà el
qui tingui el coratge d’assumir una
forma de vida mística. I, des d’aquí,
crear espais d’amor i de llibertat on sia
possible que el fragment acabi per
sostenir l’edifíci estable del sentit i de
la felicitat.♦
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Agraïment i admiració
per

Miquel Estradé

itàgores digué en una ocasió que
la filosofia li havia ensenyat a no
admirar-se de res. Era una ac
titud corrent entre els estoics, un
grans representants dels quals, Zenó,
afirmava que el savi no s’admira ni de
les coses que semblen paradoxals. Horaci proclamava pel seu cantó que no
estranyar-se de res era gairebé l’única
cosa que podia mantenir l’home feliç.
Plató i Aristòtil, en canvi, proposen
la capacitat d’admiració com l’origen
de tota filosofia: el qui no s’admira, no
pregunta; sense pregunta, no hi ha res
posta; sense resposta no hi ha saber.1
Jesús era un preguntador de cara a
interessar la gent en el tema de què
parlava. «Qui de vosaltres...?» era un
començament corrent en les paràbo
les. Els apòstols pregunten. Jesús
s’admira i vol que els seus oients s’ad
mirin i preguntin.
L’admiració acompanya la presèn
cia d’allò que és desconegut, però no
cessa quan hom ho coneix, sinó que
molt sovint creix a mesura que va co
neixent la persona o la cosa admirada.
Jesús s’encanta davant el Pare preci
sament perquè el coneix. Sant Pau
s’admira de Jesucrist i del seu misteri
i, com més s’hi endinsa, més se n’ad
mira. Els sants són, en general, uns
homes capaços d’admiració; com més
grans es fan, com més coneixen el
misteri de Déu, més se n’admiren,
més s’hi encanten.
Les diferències d’apreciació de
l’admiració vénen dels diversos sentits
que pot tenir la paraula. El mot
admiració pot expressar una mena de
sorpresa, d’espant, de reverència,
davant allò que és desconegut. Quan
una cosa no ens la sabem explicar, ens
admira i, segons les circumstàncies, la
temem. El temor religiós dels pobles
primitius venia de tantes coses inexpli
cables amb què es trobaven constant
ment.
Es una actitud, si no irracional, sí al
marge de la raó, la qual queda blo
quejada i neix aleshores el terror
sagrat, l’admiració-sorpresa. Com que
tots portem dintre un home primitiu,
també som agafats de vegades per
aquesta admiració estranyada. No és
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tanmateix la més humana de les
formes d’admiració.
El verb admirar pot implicar en grec
dels
(thaumàtzo') i en català un sentiment
crític, de dubte, que pot arribar a una
actitud de censura o de repulsa; pot
venir d’una simple curiositat, o d’un
autèntic desig de conèixer.
Hi ha un altre tipus d’admiració,
superficial, d’aquell qui es deixa endur
pel corrent que domina, per modes,
per la novetat com a novetat. Es
l’admiració d’un que no ha integrat en
la persona adulta la capacitat d’ad
miració de la infantesa; és una admi
ració que ve d’un cor encara no prou
format.
Una altra admiració, profundament
humana i humanitzadora, és la d’a
quell qui entén una cosa i n’admira la
bellesa i la grandesa. Aquesta actitud
reclama una ingenuïtat que també tots
portem al cor i que hauríem de fer
esforços per no matar mai. Allò que
sant Pau diu: «No sufoqueu l’Esperit»
(ITe 5,19), ho hem d’entendre es
piritualment, en l’àmbit de la fe; però
també ho podríem entendre de mane
ra natural: no mateu la ingenuïtat!
El fet que a l’evangeli veiem que
s’admirava la gent senzilla, però no els
fariseus, ens por fer creure que
l’admiració va lligada a la ignorància, i
això no és veritat: va lligada a la sim
plicitat. Si els fariseus haguessin estat
ingenus, haurien estat encara més
capaços d’admirar que la gent senzillaDe vegades, però, el coneixement
infla, com diu sant Pau. Els homes
inflats no s’admiren de res, perquè no
més tenen temps i espai per a admirarse vanament ells mateixos.
La ingenuïtat és una virtut d’infantesa que no ens ha de fer vergonya,
mentre la integrem en un nivell adultPerò mantenir-nos ingenus en el nivell
de l’home adult ja és una gràcia. Tan
prudents com sigui possible, per°
ingenus com els coloms (cf.
10,16). Aquesta ingenuïtat fa Que’
com més coneixem el fet, la persona,
més capaços siguem d’admirar-los,
com més sabem el secret de les coses,
més profunda n’és l’admiració.
El coneixement fa que ja no hi hag1
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terror davant la cosa desconeguda,
que la raó no dimiteixi; però, sense
dimitir, sense aturar-se, s’obre a la in
genuïtat de l’admiració. L’espant
irracional ha deixat pas a una admi
ració coneixedora. El món admirable
dels grans espais, o el món de les
petiteses; el món admirable d’aquest
microcosmos que és el cos humà. El
món admirable de la bondat. L’home,
la dona, aquests éssers admirables. I
Déu, que és l’únic Admirable i l’únic
capaç d’autèntica admiració, perquè és
l’únic que es coneix i coneix tot el que
ha fet. Descartes, a la tercera meditació,
s’atura davant Déu «per considerar,
admirar i adorar las bellesa incom
parable d’aquesta llum immensa».
Aquesta admiració demana una
capacitat de comprensió, de valoració.
Només admira veritablement així un
que sigui «entès» en la matèria. Qui
hagi fet l’experiència de converses
amb pagesos que estimen i entenen de
ser pagès, amb pastors que estimen i
entenen de ser pastors, amb pescadors
que estimen i entenen de ser pes
cadors, sap quina delícia no s’hi troba!
Amb un llenguatge bàsic reduïdíssim,
amb grans espais de silenci, hi ha una
gran profunditat de cor. No són gent
feta per llibres, sinó que la és la vida
qui els ha fets. Passar uns dies amb
aquesta gent que viu la terra, el mar o
la muntanya, és altament tonifïcador.
L com més estimen allò que viuen,
com més ho coneixen, millor. Ells
Potser no se n’admiren, o no saben
Que se n’admiren, però tota la seva
vida és feta d’admiració.
Admira la humanitat aquell que és
home, entès en el fet de ser home;
aquell qui és expert en humanitat,
com diu Pau VI de l’Església. Qui
renuncia a ser home, per la raó que
S1gui; aquell qui es deixa esclavitzar,
aquell qui ofega, o mata, la ingenuïtat
,e cor, no és capaç d’admirar res de
1 home. I és una cosa trista, trobar
homes incapaços d’admirar; o, més
oen dit: homes que no han descobert
a seva capacitat d’admiració. És un
dels mals de la riquesa: els rics no
saben admirar. Aquesta admiració és
com un encantament: admiració, en
cantament, fascinació, seducció,
^eravellament!
Si arribem a integrar els tipus
admiració de què hem parlat, desembocarem en una actitud impor’^antíssima: no estranyar-nos de res i
a mirar-ho tot. És una actitud que
auríem de treballar i de demanar: no

estranyar-nos de res i ser capaços d’admirar-ho tot. Ni dels pecats, no ens hem
d’estranyar, perquè l’estranyesa suposa
un desconeixement; i quan hom coneix
el cor humà, i per a conèixer el cor humà
n’hi ha prou de conèixer el propi cor, no
s’estranya de res. La grandesa d’aquest
no estranyar-nos de res és que de mica
en mica va adquirint la gran ingenuïtat
d’admirar-se de tot.
L’admiració demana tanmateix unes
condicions. En primer lloc, una capa
citat d’atenció: saber estar atents,
adonar-nos de, saber copsar una
presència. Aquella «sorpresa sobtada
de l’ànima, que ens impulsa a prestar
atenció».2
Després, l’agilitat de cor suficient
per a no acostumar-nos a les coses.
Quan ens acostumem a les coses, o a
les persones, matem la capacitat d’ad
miració. És mala definició dir que
l’home és un animal de costums; si de
cas, és un animal de novetats. Deien
els escolàstics: «ab assuetis non fit
passió» [de les coses acostumades hom
no rep cap impressió]. Només atreuen
les coses quan les sabem veure com
noves.
Veure cada dia les coses noves és
una gran qualitat; en el terreny de la
natura i en el de les persones. Si a les
comunitats ens llevéssim cada dia i
sabéssim veure noves les persones que
ens envolten, la vida hi seria diferent.
Però ara ens llevem i ja sabem com
anirà tot, què passarà, com reaccio
naran els altres, què diran! Ja sabem
qui ens trepitjarà i qui trepitjarem!
Aquesta capacitat de veure noves les
coses de cada dia és una condició per
a l’esperança.
Una altra condició per a l’admiració
és saber veure les coses com a valor,
saber-les valorar, sense posar-los
etiquetes que fixin.
Només admira de debò aquell qui
se sent ell mateix admirable; hem de
ser capaços d’admirar-nos sense inflaments. Els fariseus s’admiraven, es
tenien per qui sap què, però no s’ad
miraven que ho fossin: ho trobaven tan
natural! Cal que ens sorprenguem de
nosaltres mateixos. La capacitat d’ad
miració d’un mateix fa una persona
admirable.
L’admiració suposa també la cons
ciència d’una diferència entre la cosa
admirada i aquell qui l’admira. Cal
veure en l’altre alguna cosa que un no
té, però sense que això sigui motiu
d’enveja. L’admiració és pròxima a la
joia de constatar que un altre té allò

que jo no tinc, mentre que l’enveja
sempre és la tristesa del bé de l’altre.
L’admiració no suposa una subjec
ció. L’admiració que subjecta s’assem
bla a l’adulació. «Fer accepció de
persones» té com a forma grega en els
LXX thaumàzein prósopon [admirar el
rostre] (Pr 18,5; Lv 19,15; Dn 6,13).
Una subjecció veritable no és en
lluernament: cal mantenir la pròpia
llibertat i la capacitat d’independència.
Jesucrist admirava el Pare. Això es
veu en totes les ocasions en què en
parla. No és una admiració davant el
desconegut, sinó ben a l’inrevés: el co
neixement, la vida en el Pare, el duen
a l’admiració. No és tampoc ni adu
lació, ni enlluernament. Jesucrist
continua essent ell mateix en la seva
relació amb el Pare.
Troba la seva glòria a ser un amb el
Pare.
El Fill no fa altra cosa que allò que
veu fer i admira en el Pare. Dodd ho
refereix primer al fet que el fill que
aprèn l’ofici del pare, que el veu tre
ballar bé, l’admira i l’imita, i ho passa
després a l’aspecte moral.
Com el Pare treballa, Jesucrist
treballa.
Viu gràcies al Pare.
El Pare té poder de glorificar-lo.
«Per què em dius bo? Només Déu
és bo!» (Mc 10,18). Aquesta expressió
podria ser el resum de l’admiració del
fill envers el Pare.
Déu fa sortir el sol per a bons i
dolents.
Vesteix els lliris del camp.
Cap cabell no cau sense el permís
del vostre Pare.
L’admiració del Pare domina tot el
relat de la passió.
Hi ha diferència entre l’admiració
en l’Antic Testament, sobretot en els
salms, i l’admiració que veiem en
Jesús?
De l’admiració ve la lloança, i
l’acció de gràcies. La sola admiració ja
és lloança implícita i acció de gràcies.
La bellesa es fa admirar, es fa lloar i es
fa agrair per ella mateixa. Són uns
sentiments nets i diàfans que neixen
d’un cor bo. La joia mateixa de viure
és admiració, lloança i acció de
gràcies.
L’admiració, la lloança i l’acció de
gràcies són uns sentiments que no
necessiten ser coneguts, no necessiten
destinatari: no necessiten que se
n’adoni aquell que és admirat, lloat i
agraït. En canvi, sí que necessiten co-
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munió: participar a altres, encomanar
a altres l’admiració de la qual naixeran
també la lloança i la gratitud, les quals
no fan perdre a l’admiració la seva
identitat.
El nom mateix d’Abba, amb què
Jesús s’adreça sempre al Pare, ja és
significatiu del seu sentiment d’admiració, de lloança i d’acció de gràcies.
Jesucrist ens ha introduït en la seva
vida, i ara la nostra admiració par
ticipa de l’admiració de Jesucrist.
El resum que ens cal imitar és que
Jesucrist admira el Pare pel que el Pare
és i pel que ell mateix és.
L’exemple de la Mare de Déu, que
glorifica el Pare i s’admira d’ella ma
teixa, que li diran benaurada.123
El mateix sentiment en sant Pau.
Exemple de la nostra actitud
d’admiració: «Som anomenats fills de
Déu, i ho som!» (ljn 3,1; cf. lPe
l,8ss.).
La meravella de ser cristians és
reflex de l’admiració pel Pare.
L’admiració pels germans. Això ja
ens costa més. Una de les coses més
admirables de l’home és que essent
fonamentalment bo pugui semblar tan
radicalment dolent. És admirable que
en el fons de tot cor d’home hi hagi un
racó d’innocència.
Només podem estimar allò que
creiem estimable. Si hem d’estimar els
enemics, els hem de veure amb alguna
cosa estimable. Ens cal saber descobrir
en tot home aquest racó d’innocència,
de bondat, de tendresa.
Admiració, lloança i acció de
gràcies perquè l’home ha estat fet com
és. L’admiració en aquest sentit és una
de les expressions més netes del
coneixement de Déu, que sobrepassa
tot coneixement.4<
1.

«L'admiració és la cosa pròpia del filòsof, i la
filosofia comença amb l'admiració» (Teetet 155D).
«L'admiració impulsà els primers pensadors a
especulacions filosòfiques» (Metafísica A 2982b
11dd). «El començament de tot saber és
l'admiració que les coses siguin com són» (Ibid.,

983a 12).
2. Descartes, Les passions de l'àme, part II, art. 53,

70-78.
3. Ceslas Spicq, Théologie du NT, 140, nota 5: text
de sant Agustí.
4.

Ferrater i Móra, «La admiración», dins Cuestiones
disputadas, 1955, pàgs. 103-109; ld., Diccionario
de Filosofia. Viktor Weiskopf, Knowledge and
Wonder, 1962. Rudolf Otto, Das Heilige. Ollé-

Laprune, Discurs sobre l'admiració, publicat dins
Blondel, Léon Ollé-Laprune, pàgs. 280, 296; Ibid.,
pàg. 44. G. Godin, «La notion d'admiration», dins
Laval théo/ogique et philosophique, 1961, pàgs.
35-73.

La Lliga Espiritual (1899-1999)
per Josep M.

Ainaud

, any 1899 va ser un any impor
tant per a l’Església de Cata’ lunya. EI ministre Duran i Bas
havia proposat, amb èxit, que el
Josep Morgadas fos nomenat per a la
seu de Barcelona i que un jove sacerdot,
Josep Torras i Bages, ho fos per a la seu
vacant de Vic. Mentrestant, el papa Lleó
XIII feia cardenal un caputxí que tenia
un pes fort a Roma: Vives i Tutó, fidel a
les seves arrels catalanes. Podríem dir
que l’Església a Catalunya tornava a ser,
en bona part, una Església catalana.
I no ho eren solament els bisbes que
hem dit, i d’altres, com el cardenal Casanas —que havia fet en català el sermó de
les festes de la Mercè de 1888—, sinó
que entre els joves catòlics i catalans es
manifestava una certa inquietud. En
tenim una bona prova en el text d’una
oració que havien preparat perquè fos
reconeguda per l’autoritat eclesiàstica.
En reproduïm el text, perquè és un
autèntic document de l’època:
«Oh Verge Santíssima de Montserrat,
Regina dels catalans! A Vós acudim en
la tribulació que afligeix la nostra pàtria
perquè’ns alcanseu de Vostre Fill
Jesucrist, Senyor i Redemptor nostre,
que si és per major glòria seva fassa a
Catalunya independent. Oh gloriós
Sant Jordi i Sants i Santes de la nostra
terra! Ajudeu-nos en nostra súplica a fi i
efecte que, a no tardar gayre, aquesta
Pàtria que Déu nos ha donat torni a ser,
com abans, lliure i honrada ab la
religiositat, constància i prudència de
sos fills. Amén.»
De moment en deien l’«oració cata
lana», però el bisbat de Barcelona no hi
donava la conformitat perquè era
redactada per un seglar. Els nois anaren
a parlar amb un jove sacerdot, que ja
havia participat en les deliberacions de
l’Assemblea de Manresa de 1892 de la
Unió Catalanista. Era Josep Torras i
Bages, autor de La Tradició Catalana,
publicada aquell mateix any. Va accedir
a la petició dels joves i a primers de
febrer de l’any 1899 va escriure el text
de la «Visita Espiritual a la Mare de Déu
de Montserrat». El text original, manus
crit, es conserva actualment al monestir
de Montserrat, exposat en una vitrina.
En nom del grup, Francesc de P. Fi
gueras presentà el text a l’aprovació
eclesiàstica, que va acceptar-lo el dia 14
de febrer del mateix any 1899. Els
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bisbes de Catalunya concediren diverses
indulgències als que resessin aquella
pregària i se’n féu una gran difusió entre
bisbe
nombroses entitats religioses i cíviques.
Els promotors van decidir que per a
promoure aquella oració es podria crear
una associació piadosa que la difongués
entre els fidels. Així va néixer la Lliga
Espiritual de Nostra Senyora de Mont
serrat, que es donà a conèixer amb una
solemne missa celebrada pel doctor
Torras i Bages, ajudat pels joves Joan
Llimona i Antoni Utrillo, al claustre de
la seu de Barcelona, a l’altar de la Mare
de Déu de Montserrat. S’hi llegí públi
cament el text de la «Visita Espiritual» i
se’n repartiren exemplars impresos. Val
la pena recordar els noms dels funda
dors de la Lliga Espiritual: Claudi Hoyos, Joan Poblet, Francesc de P. Figueras,
Joan Figueras, Jaume Figueras, Joan
Rubió, Joan Llimona, Antoni Utrillo, Josep
de Riquer, Macari Golferichs, Jeroni
Picart, Francesc-Xavier Madirolas, Joa
quim Mas, Manuel Rocamora i Joan
Terrassa. Aquest darrer —que actuava
pràcticament de secretari— ens deixà unes
notes escrites que han permès recuperar la
memòria fundacional de la Lliga Espiritual
de la Mare de Déu de Montserrat.
El bisbe Torras i Bages en fou el
primer consiliari i li donà l’impuls de
cisiu. Anys més tard, el doctor Lluís
Carreras en continuà l’esperit.
En aquest any del centenari de la Lli
ga Espiritual —i de la «Visita»—, podem
fer un balanç positiu del que ha re
presentat per a l’Església i per a
Catalunya. I confiem que es pugui
escriure i publicar la història d’aquesta
entitat, de la qual ha aplegat importants
documents un historiador tan preparat
com és el pare Hilari Raguer. Una gran
part de l’arxiu s’ha pogut conservar per
l’actuació responsable de les juntes
successives, i molt especialment per les
que presidiren l’entitat després de la
guerra civil. Personalitats tan arrelades a
la nostra vida cultural com Llms
Massot, Antoni M. Badia i Margarit °
Eladi Homs. Aquells joves que fa un
segle fundaren la Lliga Espiritual 1
difongueren la «Visita Espiritual», anit’
els anys foren personalitats de la nostra
història. El bisbe Torras i Bages, amb
una visió providencial, era ben cons
cient de qui tenia al costat.<

Josep-Lluís Núnez
MÉS QUE UN LIDERATGE ESPORTIU
per

Miquel-Lluís Muntané

uan, a les darreries del segle XIX, alguns president del Centenari. El seu lideratge al llarg
grupets de treballadors estrangers van co d'aquest període més recent de la història del FC
mençar a encomanar a Catalunya el gust per un Barcelona s'ha vist de vegades esquitxat per la polè
joc de pilota anomenat football,
mica, però sempre legitimat per la
era difícil augurar l'evolució que
voluntat majoritària dels associats.
havia de seguir aquell esport i tot
Darrere d'una aparença distant i
l'entramat de passions, interessos
desconfiada s'amaga un tempera
i expectatives que s'hi mou al
ment emotiu, dotat d'una capaci
voltant. Així mateix, difícilment
tat d'organització sorprenent i una
podien imaginar Joan Gamper i els
tenacitat de ferro. Els seus detrac
seus amics, quan l'any 1899
tors li han retret una manca d'imaítfundaven el Futbol Club Barcelona
ge i han emfatitzat determinats
—amb una quota de soci de dues
lapsus d'algunes intervencions pú
pessetes mensuals—, que, cent
bliques; els seus partidaris, tanma
anys més tard, no solament
teix, li lloen la coherència de portar
aquella entitat perviuria, sinó que
fins al final un projecte global i
constituiria, poderosa i puixant,
ambiciós per a la institució barcelo
una de les institucions esportives
nista. Homenatjat per les penyes o
amb més prestigi del món. Josepobjectiu de milers de mocadors a
Lluís Núnez i Clemente, empresari
l'Estadi en alguna tarda de fracàs
de la construcció nascut a Bilbao l'any 1931, és l'home esportiu, ningú no pot discutir, a hores d'ara, que Josepque la massa social blaugrana ha triat com a president Lluís Núnez ha escrit el seu nom, amb lletres indelebles,
els darrers vint anys i ha esdevingut, per tant, el en la dilatada història del Futbol Club Barcelona.

Q

—Quina seria per a vós la millor
manera de celebrar el Centenari?

—El principal protagonista d’aquest
primer segle d’història del Futbol Club
Barcelona han estat els socis que, set
mana darrere setmana, han acudit als
diversos estadis que ha tingut el club
per donar ànim i que, amb els seus
esforços de tot tipus, han contribuït a
fer que el Barça arribi fins on ha
arribat. Els altres grans protagonistes
han estat la ciutat de Barcelona i tot
Catalunya, els seus habitants, que des
dels inicis sempre han donat suport a
la idea que representa el Barça i s’han
sentit orgullosos de fer-ho. També hem
de pensar en els esportistes, els que
han jugat a futbol i també els que han
practicat el bàsquet, el handbol, el
hoquei, el rugbi, l’atletisme, lluint els
colors blaugrana; els cracks, les grans
figures de totes aquestes especialitats
que han jugat amb el Barça; els direc
tius, els presidents que ha tingut el
club tot al llarg de la seva història, els
que han treballat a la nostra entitat...

Crec que un programa d’actes que faci
honor a totes aquestes persones, a tots
els seus esforços per fer gran el Barça,
és la millor manera de celebrar el
Centenari. I aquesta és la guia que
hem seguit en organitzar la comme
moració, que es prolongarà fins al final
del present any.
—Què representa actualment el FC
Barcelona en el marc de la societat
catalana?
—Més enllà del nom o el prestigi
que el Futbol Club Barcelona pugui
representar per a Catalunya o per a la
nostra ciutat, crec que el més significa
tiu del Barça és que constitueix un
motiu d’orgull per a la societat catala
na. El club ha ajudat i ajuda cada dia a
desfer alguns estereotips negatius que
més d’un vol adjudicar als catalans. A
la vista de la magnitud del nostre club
actual, qui pot insistir que els catalans
som incapaços d’unir-nos per fer coses
grans? I, vist el palmarès del Barça, qui
pot continuar mantenint que als

catalans només ens agrada celebrar
derrotes?
—El Barcelona ha estat tradicional
ment un element d'integració i de
cohesió social a Catalunya. Penseu
que encara ho és?
—Quan els cent mil socis del Barça
canten a l’estadi que «Una bandera
ens agermana» no pronuncien una fra
se retòrica, sinó que expressen una
vertadera realitat. El Barça és un ele
ment de cohesió social i lingüística de
la societat catalana. Això, però, sempre
ha estat compatible amb un esperit
obert i universalista, ja que a les ali
neacions de tots els equips professio
nals del Barça sempre hi ha hagut
jugadors vinguts de fora, de tots els
punts de l’Estat, d’Europa, de l’Arnèrica del Sud i d’Àfrica.
—En l'actual context social i polític
cal que el Barça continuï essent «me5
que un club»?
—Crec que això no es pot considerat

solament en termes de necessitat, ja
que, mentre la idea del barcelonisme
transcendeixi allò que és purament es
portiu, el Barça serà més que un club.
—La gran força social i econòmica
del Barça pot ser un ajut per a les
entitats esportives més modestes
del país, o més aviat suposa per a
aquestes entitats un obstacle que no
els permet créixer?
—No podem pensar que el gran
creixement del Barça sigui un obstacle
perquè altres clubs catalans puguin
créixer i desenvolupar-se. Més aviat
crec el contrari, no solament perquè el
creixement de la nostra entitat pot
servir d’exemple i d’estímul, sinó
perquè de fet col·laborem de moltes
maneres en el desenvolupament de
l’esport català, tenim convenis amb
altres clubs esportius, patrocinem
cursos de formació de directius... Pot
ser un dels aspectes més interessants
per considerar és que, l’esforç econò
mic i tècnic que fa el nostre club amb

el planter, fa que molts dels millors
equips de Catalunya es puguin nodrir
de jugadors formats a La Masia, però
que no han pogut arribar al nostre
primer equip.
—Com definiríeu
el paper de les
penyes dins de la
vida barcelonista?
—Les penyes són
unes entitats que
vertebren el barce
lonisme de la socie
tat catalana i que
ens parlen de la
gran vitalitat que té
el nostre club. Són
unes entitats insepa
rables del barcelo
nisme mateix. Però,
a més a més, les penyes del club disse
minades per l’àmbit espanyol i arreu del
món són vertaderes ambaixades, no
solament dels colors blaugrana, sinó
també de Barcelona i de tot Catalunya.

—La «sentència Bosman» i la interna
cionalització creixent del mercat
futbolístic poden suposar la fi de les
polítiques de planter?
—La sentència Bosman ha influït de
manera molt im
portant en les polí
tiques de contrac
tació dels juga
dors, ja que ha
engrandit moltís-

«Mentre la idea de
barcelonisme
transcendeixi allò que
és purament esportiu,
el Barça serà més que
un club.»

sim el mercat.
Però, tot i aquesta
nova realitat, crec
que continua es
sent necessari tenir
cura del planter
encara que alguns
ho considerin antieconòmic. No
volem que cap
jove jugador català que pugui des
puntar i ser útil al primer equip ho
deixi de ser per falta d’oportunitats.
De fet, en aquest moment, el Barcelo
na B té bastants jugadors amb mol-

«El Barça s'ocupa i
s'ocuparà del planter
per convicció»
—Què penseu de la possibilitat que
les seleccions esportives catalanes
puguin competir oficialment?

—Personalment, penso que és una
aspiració legítima dels catalans i s’ha
demostrat amb la gran quantitat de
firmes recollides fins ara. Però, a més, les
coses es van enfocant bé, ja que, pel seu
vessant polític, el Parlament i el Govern
català hi han de tenir el màxim
protagonisme si volem portar aquest
procés a bon port.

tíssima projecció i això ens fa pensar
que som en el bon camí. En tot cas, el

Barça s’ocupa i s’ocuparà del planter
per convicció.

Digui,digui...
Curs de catala

—Des d'un càrrec com el vostre, es
fa difícil mantenir una bona relació, i
alhora la independència, amb tots
els estaments polítics, socials, comunicacionals, etc., del país?

Sigui,'
DIGUI, DIGUI
CURS DE CATALÀ.

Guida per l’apprendimento
per l'apprendimento
Genoveva Gómez
Rosella Livoli ■ Josefina Jorco

GUIA PARA EL AUTOAPRENDIZAJE. 2.500 ptes.
GUIDE POUR L’AUTOAPPRENTISSAGE. 2.500 ptes.
A CATALAN HANDBOOOK. 2.500 ptes.

KURSCHBUCH. 2.500 ptes.
COL·LECCIÓ ÀUDIO (CASSETS). 6.000 ptes.
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—Crec que, si un dia el Futbol Club
Barcelona perd la seva independència,
haurà perdut quelcom que és essencial.
Per tant, ja no seria el mateix. Estic tan
convençut d’això, que el manteniment
de la nostra independèn
cia com a club va ser el
tema central amb què
ens vam presentar a
l’última elecció. Però
responent concretament
la pregunta, la meva
aspiració és que la dis
juntiva entre indepen
dència del club o bona
relació amb els esta
ments polítics, socials o
comunicacionals no es
presenti. Ara bé, quan
s’ha presentat, sempre
he optat per salvaguar
dar la independència
del club.

s'han mostrat en desacord amb la
vostra gestió?

—Que es preguntin, sense prejudi
cis, si el club ha millorat.

—El màxim objectiu ha de ser el de
mantenir-nos entre els millors clubs
esportius del món. I que, entre tots, el
Barça destaqui pels resultats esportius
i perquè aquests resultats estiguin sos
tinguts per una estructura sòlida,
moderna, en creixement cons
tant i fortament arrelada al teixit
social català.

«El manteniment de la nostra
independència com a club va ser
el tema central amb què ens
vam presentar a l'última
elecció.»

—Quin és el missatge que adreçaríeu
a aquells socis que en algun moment

—El dia que ja no sigueu
president del FC Barcelona,
quins aspectes us agradaria
que el barcelonisme recordés
principalment de la vostra
gestió?
—El que em preocupa ac
tualment és cobrir el mandat per
al qual vaig ser elegit pels socis,
complint el programa que vam
presentar a les eleccions. Això
m’exigeix mirar endavant amb
optimisme. ♦

—Quins són, segons el vostre parer,
els grans reptes del Barça al comen
çament del segle XXI?

C E N T ANYS D EL BARÇA

LEQUIP DEL FC BARCELONA AMB JOAN GAMPER, L'ANY 1906.

FC Barcelona, cent anys d'història
ASSAIG DE PERIODITZACIÓ
per Jaume

Sobrequés i Callicó

obre la història del FC Barce
Conscient de la dificultat i del risc
lona s’ha escrit bastant. Gairebé
que comporta sempre, per a un histo
sempre d’una manera descripti
riador, aquest exercici de racionalitat,
va, no professional, i seguint un siste
en aquest article vull oferir el fruit
ma expositiu d’anar presentant els
d’aquest primer esforç metodològic,
resultats del primer equip a base
previ i necessari per a comprendre allò
d’analitzar, d’una manera purament
que el FC Barcelona ha estat en cada
seqüencial, els campionats en els quals
moment de la seva història. El nom
ha participat. Els darrers anys he
donat a cada període tracta de sinte
procurat, en diversos llibres publicats
titzar-ne els trets fonamentals i s’ofe
sobre el FC Barcelona, presentar els
reix només a títol indicatiu.
cent anys d’història d’aquesta insti
tució catalana dividint l’estudi en uns
Els temps heroics (1899-1919)
períodes caracteritzats per l’existència
Són els anys que van des de la fun
d’uns trets esportius, socials i culturals
dació del FC Barcelona per Joan
comuns.
Gamper fins a l’esclat del primer pe

S

ríode de grans èxits esportius i patri'
monials. Durant aquests anys, el club
va peregrinar per diversos indrets de la
ciutat fins a consolidar-se en un estadi
propi (el del carrer Indústria, 1909)■
Va superar la crisi de 1908 i obtingue
èxits esportius significatius als caff1'
pionats de Catalunya i d’Espanya. En
acabar el període, el FC Barcelona
estava definitivament arrelat com 3
gran club europeu i ja era el primer
equip de Catalunya, tasca que no
havia estat fàcil d’assolir. Joan Gafl1'
per, Carles Comamala, Paulino AlcaU'
tara, Agustí Sancho i Emili Sag1
«Sagibarba» són els noms —algu°s

UN PARTIT BARÇA-ESPANYOL, A PORTA TANCADA, L'ANY 1925.

dels quals esdevindran mítics— dels
jugadors més emblemàtics d’aquest
Període.

La primera edat d’or (1919-1929)
Ho va ser tant des del punt de vista
esportiu (nombrosos èxits als campio
nats de Catalunya i d’Espanya; i, so
bretot, a la primera Lliga espanyola, el
1928-29), com del patrimonial (inau
guració del magnífic camp de les
Corts, 1922), de l’humà (Samitier,
Zamora, Platko, Piera, Arocha, etc.), i,
sobretot, del simbòlic (el FC Barcelo
na esdevingué, durant els anys de la
Dictadura de Primo de Rivera, un
símbol molt emblemàtic de l’esperit
democràtic i nacional català d’un
Poble).

Lna dècada ombrívola i turbu!enta (1929-1939)
Malgrat que el FC Barcelona va
guanyar alguns campionats de Catannya, el 1936 estigué a punt de baixar
a segona divisió. Les desgràcies s’acumularen sobre l’entitat. El 1930 va
ntorir, en circumstàncies tràgiques, el
nndador Joan Gamper i, dos anys

després, el seu líder Josep Samitier va
fitxar pel Real Madrid. La guerra civil
tingué conseqüències tremendament
negatives: una part de l’equip es va
exiliar a Mèxic i a França i l’aviació
franquista va destruir (1938) la seu
social de l’entitat. Però, sobretot, la
tragèdia es féu present quan, l’agost de
1936, el president del FC Barcelona i
diputat d’ERC, Josep Sunol i Garriga,
va ser assassinat per militars del bàn
dol «nacional».

De la resurrecció a la glòria (19391950)
És un període de reconstrucció de
l’equip, exiliat en part. El 1942 el FC
Barcelona va jugar la promoció, però
les temporades 1944-45, 1947-48 i
1948-49 va guanyar la Lliga. Al final
del període (1949) aconseguí la Copa
Llatina, precedent de la Copa d’Europa. El règim franquista obligà el club a
canviar de nom, per tal d’espanyolitzar-lo (passà a dir-se Club de Futbol
Barcelona, en lloc de FC Barcelona), i
a suprimir les quatre barres de l’escut.
Per contra el 1948, per primera vega
da, el president de l’entitat va ser elegit

ANTONI RAMALLETS, UN
PORTERS MÍTICS DEL BARÇA.

DELS

pels compromissaris. La reforma de
mocratitzant trigarà, però, a consoli
dar-se. S’incorporaren al club jugadors
excepcionals, com Seguer, Gonzalvo
III, César, Basora, Segarra, Manchón,
Marco Aurelio, Nicolau, Martín, Cur
ta, Ramallets. Marcant el canvi de
període, el 1950 Kubala es féu present
a l’horitzó barcelonista. El club ja tenia
vint-i-cinc mil socis.

Kubala i les Sis Copes (1950-1961)
Kubala contribuí a fer petit el camp
de les Corts i esdevingué el gran sím
bol del període. La temporada 195152 ha estat la de més èxit de tots els
temps. Va ser l’any de les Sis Copes (i
no Cmc, com s’ha generalitzat de ma
nera errònia). El FC Barcelona va
aconseguir la Lliga, la Copa, la Copa
Llatina, la Copa Eva Duarte (Supercopa d’Espanya), la Copa Duward i la
Copa Martini Rossi. El 1957 el FC
Barcelona guanyà la petita Copa del
Món a Caracas i, el 24 de setembre
d’aquell any, s’inaugurà la catedral del
barcelonisme, el Camp Nou. Uns
noms evoquen uns equips que ho van
guanyar gairebé tot: Gràcia, Tejada,
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Vergés, Gensana, Olivella, Suàrez,
Villaverde, Martínez, Evaristo, ICocsis
i Czibor, a més, és clar, del de Kubala.

Un túnel llarg i fosc (1961-1973)
Diguem-ho ràpid: són els anys de la
plenitud esportiva del Real Madrid,
campió d’Europa en diverses ocasions.
El FC Barcelona tingué un paper de
segon ordre. La pèrdua dolorosíssima
de la final de Berna, a la Copa d’Eu
ropa (1961), la retirada de Kubala
(1961), el traspàs de Suàrez a Tinter
de Milà (1961) i el comiat de Ramallets (1962) són els símbols negatius
d’aquest període. Alguns èxits espor
tius no permeten millorar la imatge
trista d’aquella llarga dècada. El 1971,
però, s’inauguraren el Palau Blaugrana i el Palau de Gel. L’escàndol
Guruceta (6 de juny de 1970) fou un
clar exponent de la política agressiva
dels àrbitres en relació amb el FC Bar
celona durant aquells anys de
supremacia madridista. No falten,
però, noms brillants entre els jugadors

d’aquests anys: Sadurní, Fusté, Pere
da, Zaldúa, Eladio, Garay, Puyol,
Benítez, Rexach, Rifé, Torres, Gallego,
Marcial, Reina, Costas i Asensi.
La primera època dels holandesos
(1973-1978)
Es, en general, un període poc bri
llant, si fem excepció de la temporada
1973-74, l’any de Johan Cruyff, en què
el FC Barcelona va guanyar de manera
molt clara la Lliga. Els primers holan
desos, Cruyff, Neeskens i Michels, com
a entrenador, no aportaren grans èxits
al club: a més de la Lliga esmentada,
només la Copa del Rei de 1978. Van ser
uns anys, però, de consolidació social.
Les festes del setanta-cinquè aniversari
(1974), simbolitzat en el cartell de Joan
Miró, tingueren una gran projecció
ciutadana i nacional catalana. El maig
de 1978 Josep Lluís Núnez va accedir a
la presidència del FC Barcelona. S’in
corporaren al club jugadors com Sotil,
Artola, Olmo, Sànchez, De la Cruz,
Heredia o Marcial.

Una dècada d’èxits i desenganys
(1978-1988)
Entre els èxits esportius d’aquest
període, cal esmentar les dues Recopes, la de 1979 i la de 1982, les Copes
del Rei de 1983 i 1988 i la Lliga de
1983. La incorporació de l’argentí
Maradona (1982), el millor jugador
del món, no tingué els resultats es
perats, com ja havia succeït, uns anys
abans, amb el fitxatge de Cruyff. El
gran fracàs del període va ser la
inesperada desfeta a la final de la Copa
d’Europa jugada a Sevilla (1986). En
l’aspecte intern de l’entitat, el període
es va tancar amb el famós motí de
l’Hespèria de 1988. Com a testi
moniatge que la projecció social no
sempre ha anat lligada als èxits espor
tius, el club assolí la xifra de cent mil
socis. El FC Barcelona, a més a més,
va ampliar l’Estadi i va inaugurar el
Mini Estadi (1982) i el Museu del FC
Barcelona (1984). La corrua de juga
dors incorporats va ser imponent:
Carrasco, Calderé, Krankl, Alexanco,

GUIES OEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA NOVETATS
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JOSEP NUETI BADIA
Conjunt d'excursions amb un punt de partida o d'arribada comú: el refugi

d'Ulldeter, situat a 2.200 metres, a poca distància del naixement del Ter en ple
Pirineu oriental. Útil tant per a l'excursionista que fa una excursió d'un dia, com
per al que va de travessia, com per al que està uns quants dies al refugi i vol
conèixer a fons la regió.
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KUBALA, LA GRAN FIGURA DELS ANYS CINQUANTA, VA MARCAR DECISIVAMENT LA TRAJECTÒRIA DEL FC

BARCELONA.

■nauguracion del estadio
Septiembre 1957

_____

FUTBOL CLUB BARCELONA
7^ Anivprszw (1899 1974)
CARTELL DE JOAN MIRÓ PER AL SETANTA-CINQUÈ ANIVERSARI
DEL FC BARCELONA.

C E N T ANYS D EL BARÇA

CLUB DE FUTBOL
BARCELONA

EL «DREAM TEAM». L'EQUIP, DES DEL BALCÓ DEL PALAU DE LA GENERALITAT, OFEREIX LA COPA D'EUROPA ALS SEGUIDORS.

Schuster, Simonsen, Quini, Urruti,
Víctor, Julio Alberto, Marcos, Archibald, Zubizarreta, Lineker, Robert,
etc.

Els anys gloriosos del «Dream
Team» (1988-1996)
De les vuit temporades que Cruyff
va dirigir l’equip, quatre estigueren
presidides per grans èxits esportius,
amb un equip dels més competitius de
tota la història de l’entitat. Les quatre
lligues consecutives, aconseguides les
temporades 1990-91, 1991-92, 199293 i 1993-94, i l’èxit a la Copa d’Europa de 1992 marquen un dels moments
culminants dels cent anys d’història
del FC Barcelona. En l’aspecte de la
projecció social, cal destacar que el
club va assolir el número de mil
penyes distribuïdes arreu del món. La
traumàtica destitució de Johan Cruyff,
després de dos anys de fracassos

esportius, va marcar el punt final del
període. Durant aquests anys, s’incor
poraren al FC Barcelona jugadors de
gran qualitat, base del famós Dream
Team: Bakero, López Recarte, Beguiristain, Julio Salinas, Eusebio, Soler,
Valverde, Goicoetxea, Unzué, Serna,
Aloisio, Milla, Amor, Guardiola, Sergi,
Ferrer, ICoeman, Laudrup, Stoitxkov,
Witschge i Figo.

Cap al Centenari: tornen els ho
landesos (1997 - ...)
Després d’una temporada de tran
sició (1996-97), el 1997, amb el nou
entrenador holandès Van Gaal, el FC
Barcelona va incorporar tot un estol
de grans jugadors dels Països Baixos,
que iniciaren un període de grans
èxits, però que han protagonitzat tam
bé fracassos internacionals dolorosos.
El club ha arribat (1999) al Centenari
en un moment de plenitud social (nú

mero de socis i de penyes), econòmica
(un potencial sense precedents) i
patrimonial, bé que enmig d’una crisi
comunicacional greu i amb el risc
d’una excessiva politització per part de
grups exteriors a l’entitat. Noms des
tacats d’aquest període són: Hesp>
Coeu, Zenden, Reiziger, Bogarde,
Kluivert, Rivaldo, Anderson, Ciric,
Celades, Xavi, Pellegrino i els germans
de Boer, entre d’altres.
I, per acabar, un simple adverti
ment final. Aquestes notes no són un
resum de la història del FC Barcelona,
sinó només, com he dit al principi, un
assaig justificat de periodització dels
cent anys d’existència del que és, des
prés de fer-ne una anàlisi freda, cientí
fica i racional, el primer club esportiu
del món. Dels cinc continents i de tots
els esports.♦

J

La Secció de Cultura del FC Barcelona
(1932-1935)
LA CULTURA, L'ESPORT I LA CIVILITAT
per

Secció de Cultura del FC Barcelona
(SCFCB).
És en aquest període de final dels
vint i principi dels trenta que el fet es
portiu resta imbuït de molts valors
«afegits», entre els quals el component
cívic del fet esportiu, les noves mane
res d’entendre el lleure ciutadà, els

tacar: el dinamisme i l’astúcia de
l’equip i els jugadors i les seves estratè
gies, la incertesa del resultat final,
l’enfrontament amb el contrincant
provinent de l’Estat o de fora, les
genialitats o les decepcions que provo
quen les noves estrelles futbolísti
ques... Tot plegat, conscientment ar

EL PRESIDENT DEL FC BARCELONA, JOSEP SUNYOL, AMB UN CIGARRET A LA BOCA, AL COSTAT DE
LLUÍS COMPANYS, PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AL CAMP DE LES CORTS.

ideals de millora que comporta la
pràctica esportiva, la democratització
de la cultura catalana cap a nous sec
tors. És així com, per a Esteve Calzada, el Barça va saber teixir prou ponts
amb la societat catalana del seu temps,
per a inserir-s’hi, i per a influir-hi i serne influït en les seves aspiracions i
preocupacions.
Però, estrictament, el mateix fet es
portiu introdueix, a més, una manera
d’entendre el lleure i el gaudi que ge
nera el futbol com una manifestació
de nou espectacle de masses. El públic
hi descobreix una barreja de compo
nents nous, entre els quals podem des

relat i manifestat, com a representatiu
de la ciutadania barcelonina i, més
endavant, catalana, que té en el Cam
pionat de Catalunya un marc esportiu
de primera magnitud, que configura el
sentit de col·lectiu esportiu específic.
Aquests són alguns dels factors que
incideixen en la configuració d’una
forma molt específica d’entitat espor
tiva, o, més ben dit, en paraules de
principi dels anys trenta, «d’entitat
cultural que fa esport».

Uns fets que marquen la història
El FC Barcelona fins a l’esclat de la
guerra civil participa en fets o és diri

lassi

C E N T ANYS D EL BARÇA

Esport i quelcom més
No és gens habitual que un club de
futbol tingui una activitat fora de la
competició esportiva tan assenyalada
com la que ha tingut tradicionalment
el FC Barcelona, amb actuacions des
envolupades pel club directament, per
penyes, per fundacions o per grups de
debat. Un conjunt de programes que,
en el seu arrelament, no és producte
d’una improvisació, ni d’una moda
més o menys constant.
Fóra una tasca molt llarga docu
mentar i interpretar com és que el FC
Barcelona ha aconseguit un relleu
social tan ampli, però hi ha un conjunt
de fets al llarg d’aquesta història cen
tenària que convé no perdre de vista.
Ha estat a bastament repetida la frase
«el Barça és més que un club», en
cunyada als inicis del mandat de Nar
cís de Carreras i desenvolupada amb
Agustí Montal. Sempre m’ha semblat
que, en el fons, un altre concepte
encunyat per a destacar una manera
d’entendre l’esport a Catalunya, el
també prou repetit «esport i ciutada
nia», eixit de la revista «La Rambla», i
Que s’associa poc o molt a les iniciati
ves de Josep Sunyol i Garriga, podia
tenir relació amb el famós «més que
Un club».Tots dos conceptes ens reme
ten a allò que, més enllà de la pràctica
esportiva, es veu vinculat al Barça.
Sempre hi ha un component afegit,
extra, a allò que es fa. Òbviament més
expücitat i més desenvolupat intel·lec
tualment en una època de llibertat. No
hem pas d’oblidar que Narcís de
Carreras és un jove catalanista i con
servador en temps de la República, i
que els primers temps actua sota el
ventall de Palestra, entitat cultural i
esportiva amb una clara intencionali
tat educativa envers la joventut; per
tant, coneix o recorda les claus del fet
esportiu del període.
En tot cas, els anys de la República,
e°m veurem, el FC Barcelona s’atorga
es estructures organitzatives per a poer desenvolupar aquests objectius
esPort, cultura i civisme, en crear la

Lluís duran

gida per persones que, sens dubte, res
ten en la memòria popular, sovint
sense contorns prou definits o loca
lització precisa. Així, destaca en gran
manera la figura de Joan Gamper, el
fundador, que sintetitza quelcom prou
significatiu per al Barça com és la pre
sència d’un home dinàmic, esportiu,
arrelat a un país d’adopció, represaliat
pel règim del general Primo de Rivera;
i més recentment s’ha reivindicat la
figura d’un altre president del club,
Josep Sunyol i Garriga, clar exponent
del Barça que lliurement manifesta la
seva catalanitat i el tarannà democrà
tic.
Un club de futbol que s’havia vist
clausurat el camp per haver mostrat
visiblement el rebuig a la «Marcha
real», el juny de 1925, en plena dicta
dura de Primo de Rivera; que conside
rava habitual la presència del Consell
Directiu a la commemoració de 1’11
de Setembre; que veia com els seus
partits eren per a «La Veu de Catalunya»
uns exemples per a l’afermament
patriòtic de l’esport i de la millora collectiva de Catalunya. És aquest «coixí»
allò que permet infantar la SCFCB,
que neix precedida de revistes com ara
«L’Esport Català», «La Nau dels Es
ports» o, fins i tot, revistes per a joves
com per exemple «La Mainada», que
té una secció d’informació esportiva.
En aquest conjunt de suports no po
dem deixar de tenir en compte un
seguit d’entitats preocupades per oferir
un sentit cívic, i sovint catalanista, a
l’esport, ultra la més veterana Secció
d’Esports i Excursions del CADCI, el
Club Esportiu Catalunya, l’Obra de
l’Educació Física Popular i, la més re
eixida de totes, la ja esmentada Palestra,
organització nacional de la joventut
catalana, nascudes al llindar de 1930.

La Secció de Cultura
Estrictament la SCFCB no és un
organisme només cultural; és un orga
nisme mixt, barreja de grup de pro
paganda i foment barcelonista i grup
de difusió civicocultural. Amb noms
com Calzada, Ramon Sabrià i Antoni
Cabestany com a representants més
públics. No podem deixar de tenir en
compte, però, el fet que la constitució
de la Secció es fa en un context de
crisi esportiva del primer equip de fut
bol, després del creixement imparable
dels anys vint, dels anys de Samitier,
Platko, Piera i Alcàntara. Si la manca
de renovació de l’equip és evident,
també el mateix espectacle futbolístic

entra en crisi, tenallat per una oferta
cultural molt més àmplia que la de la
dècada dels vint, que fa anar menys
gent als estadis, i el club amb aquesta
Secció està disposat a anar-la a cercar,
per apropar-la-hi de bell nou. Hi ha
dos fets de l’any 1932, però, que hom
no pot deixar de tenir en compte i que
influeixen en el seu origen: les tensions
dins del club per augmentar els canals
de representació del soci i l’aprovació
de l’Estatut, que tantes esperances creà
entre els catalanistes, atès que hom l’in
terpretava no solament com una eina
administrativa de recuperació de po
der polític, sinó com una eina política
al servei de la vertebració de la cultura
i el poble catalans.

les escoles barcelonines al camp de la
Travessera i edita, amb caràcter tri
mestral, el «Butlletí del FC Barce
lona». Al «Butlletí» trobem una crònica
detallada de les assemblees, de l’evolució esportiva, de la reflexió tècnica
sobre l’esport o de l’evolució de la cul
tura catalana.
Altres iniciatives foren unes sessions
de cinema per a afeccionats, a més de
cursos de gimnàstica o la visita a
institucions culturals. La SCFCB tam
bé aportà propostes per a la reforma del
Campionat de Catalunya de futbol i per
a incrementar els intercanvis esportius
en l’àmbit dels Països Catalans. Les
propostes de reforma arribaven, sobre
el paper, molt més enllà: hom volia
aconseguir un club per a
un soci actiu i participa
tiu. Es tractava d’aconse
guir la constitució de
seccions d’excursionisme, d’esports d’hivern,
de boxa, de natació, d’alpinisme i de vol de vela;
d’esports, doncs, de base
no estrictament compe
titiva, i més clarament
formativa. La segona fa
se d’aquest projecte ha
via de ser gaudir d’un
local social per a poderhi encabir tot aquest
seguit d’actuacions, en
què
la Mútua del Club
SEGUIDORS DEL BARÇA, CAMÍ DEL CAMP, PER ANIMAR L'EQUIP.
tenia un paper fona
mental. Una proposta
que aparegué de bell nou
dins les campanyes elec
La Secció apareix també quan la
torals de 1953 (Miró-Sans vs. Casajuasimpatia pública pel club no minva,
na) i de 1961 (Llaudet vs. Fuset).
però, malgrat tot, el camp de les Corts
Els fets d’Octubre i la desvertebraés més buit que mai. Més enllà de la
ció associativa que comportà la guerra
seva presència el dia 11 de Setembre,
civil feren impossible desenvolupar
el club és present a les mobilitzacions
aquest projecte que començava a ca
unitàries del catalanisme en pro de la
minar. En temps de la Catalunya
llengua i de les commemoracions
republicana es manifesta aquest prihistòriques. Però la SCFCB no només
mer projecte de «ser més que un club»fa activisme patriòtic. Entre els seus
En aquesta època creativa quant a
objectius fundacionals hi ha el d’ainiciatives de l’associacionisme popu
tribuir-se el contacte amb la resta
lar català, el capteniment es converteix
d’entitats culturals, esportives i políti
en estructura.♦
ques del país i el d’oferir al soci un
ventall atractiu d’activitats culturals,
entre les quals calia comptar, com a
més destacades, els cursos de català
que havia de dirigir el mestre Fabra i
els cursos de literatura i teatre que
havia de dur a terme Adrià Gual. Per
altra banda, aconsegueix la presència
de socis en una temporada de teatre al
Romea, organitza l’anada d’infants de

JAUME PICAS, JOSEP M. ESPINÀS I MANUEL VALLS, AUTORS DEL «CANT DEL BARÇA».

El «Cant del Centenari»
per

Tenint, doncs, un himne consolidat —tant,
que el canten fins i tot els rivals!—•, el del
centenari havia de ser un himne puntual,
com es diu ara, fet per a una ocasió
concreta i no per a desplaçar l’anterior.
Primera part
Per la mobilitat pròpia dels directors
d’orquestra, l’Antoni Ros i jo vam
tardar a veure’ns. Atès el caràcter de
l’efemèride, de seguida vaig veure que
allò que calia era reflectir la grandesa, la
força, els valors i els sentiments que el
Futbol Club Barcelona ha anat sumant
llarg de la seva història. Es a dir, el
resultat dels primers cent anys de vida.
El meu primer assessor em va ser
d’una gran utilitat. Vaig pensar que, en
el fons, un himne no és gaire diferent
dels jingles comercials, perquè expressen
una filosofia que es vol transmetre. Vaig
acudir a Pere Montalà, creatiu de
publicitat prestigiós i premiat, amic i
barcelonista. Em va explicar que en
publicitat hi ha dos tons que no fallen:
humor i sentiments. Com que l’humor
no feia al cas —i que consti que la vena
humorística se m’hi escapava—, em va
recomanar que, en lloc de moderar els
sentiments, els subratllés. Vaig sortir
d’aquella conversa amb dues decisions:
D’una banda, valors i sentiments. I,

d’una altra, jugar amb el cent com a
efecte multiplicador. Així, l’expressió
que ja em rondava pel cap —«Barça
fort, Barça gran, Barça endavant»— va
quedar aviat transformada en «Cent
vegades més fort / cent vegades més
gran».
Hi vaig dedicar tota la Setmana San
ta. Volia un patró mètric fix, però curt. I
vaig pouar del «Cant de la senyera». Vaig
fixar tres estrofes i una tornada. Per què
tres? Doncs pels valors i els sentiments
que estan expressats en el símbol
màxim del club, que és l’escut. Per això
cada estrofa comença amb una de les
tres lletres que conté l’escut —F, C, B—
i cada una representa un valor:
Barcelona, Catalunya i l’esport.
La primera estrofa és la ciutat, que és
l’origen i la font, la flama i el «bressol del
nom / que ens uneix i ens encoratja». La
segona estrofa és la Catalunya de braços
oberts, terra de trobada i llavor que
s’escampa arreu del món. La tercera
estrofa és l’alegria i la festa del futbol, el
clamor de l’estadi amb l’esclat final de
«Visca el Barça!». La flama, la llavor i la
festa simbolitzen la força i l’embranzida
que reneixen cada dia.
Als tres pilars de ciutat, de país i
d’esport, s’hi afegeix l’emoció i l’orgull
de cent anys de barcelonisme. Cent
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Preescalfament
Pere Artís, una persona estretament
vinculada al Palau de la Música i a
l’Orfeó Català, em va telefonar per fer
una prospecció: «Estaries disposat a es
criure l’himne del centenari del Barça?
Pren-te uns dies per rumiar-t’ho.» «No
cal- Ja et dic ara mateix que sí.» Al cap
d’uns dies, Fèlix Millet, com a
vicepresident de la Fundació del FC
Barcelona, em va adreçar una carta en
què m’ho encarregava formalment.
La música l’havia de compondre el
utestre Antoni Ros Marbà, de recouegut prestigi professional i d’un barCelonisme tan abrandat com notori. Ros
Marbà havia participat en l’arranjament
definitiu de l’himne actual, el que va
Promoure la junta d’Agustí Montal
amb motiu del setanta-cinquè aniverSan- Aquest no és el lloc per a reconsfruir com va ser gestat, però sí que vull
recordar que la lletra és de Jaume Picas
1 Josep M. Espinàs i la música de
Manuel («Nani») Valls Gorina.
El Barça ha encarregat un himne
csda vint-i-cinc anys, però el de l’època
vtontal va tenir com a clar objectiu la
Çohesió, la identitat i la força. Amb una
ctra calibrada per a integrar i no
. 1V1dir, per a no anar en contra de ningú
Per a ser memoritzada fàcilment.

Ramon Solsona

anys d’estimar la pau i la llibertat, cent
anys de fer pinya units pels colors blau i
grana, cent anys de cantar gols i d’am
pliar estadis constitueixen un leitmotiv
que es va repetint en les expressions
«flama (...) que il·lumina cent vegades»,
«llavor que s’escampa cent vegades» i
una afirmació contundent: «som del
Barça cent vegades.»
Mitja part
Finalment ens vam reunir l’Antoni
Ros i jo al despatx de Fèlix Millet, en
presència de Pere Artís, que es qui ens
havia matrimoniat. Fins aleshores no
ens coneixíem personalment, però de
seguida ens vam avenir. Allò que no
s’esperava l’Antoni és que jo li lliurés
l’himne immediatament. Es va quedar
sorprès, perquè ell ja tenia algunes ide
es musicals al cap i la cotilla d’un text ja
fet les limitava d’alguna manera. Però
de seguida es va engrescar de tal
manera que allà mateix va prendre uns
apunts per als primers compassos.

Segona part
Ara és el torn del músic. Per això em
poso en contacte amb l’Antoni Ros
Marbà tot preguntant-me a quina part
del món el trobaré. El localitzo a Oslo i,
amb la seva proverbial amabilitat,
m’explica tot el procés. Volia fer un
plantejament distint de l’himne conso
lidat, que qualifica de valent, popular, ja
històric i amb tota una imatge social al
darrere. El del centenari havia de
reflectir la globalitat del Barça i, molt
especialment, el Barça cívic i cultural,
amb un alt nivell artístic, una mena

d’anthem anglès reposat i amb un punt
de cerimonial.
D’ell va ser la idea d’introduir cada
estrofa amb un triomfal «Cent anys,
cent anys», com unes campanes de fes
ta. Després, la música està lligada al
sentit del text i acaba amb el final
vibrant de la tornada. Sempre amb la
idea d’una sola veu i de no anar més
enllà d’una octava en una tessitura apta
per a tothom. La tonalitat de mi bemoll
—la mateixa de VHeroica, precisa— és
insòlita en un himne. Subratlla que en
re major potser hauria guanyat en cla
redat tonal, però hauria perdut tremp.
Li demano que em parli de l’orquestració i m’explica que va ser una feina
complexa. Volia que fos polivalent, que
servís tant per a la part coral com per a
l’orquestra sola. Es va permetre petits
jocs, petites cabrioles —«piruetes»—
musicals d’acord amb el significat del
text. Així, a la segona estrofa hi ha un
suau aire de sardana —contrapunt de
flabiol, el color noble de la tenora. I al
final inclou unes discretes notes del
«Happy birhtday». No volia carregar la
música de tintes nostrades. «L’himne en
si, ja ho és», diu Ros Marbà. Es
manifesta molt feliç per la feina feta i ho
rebla citant Robert Gerhard: «Com
pondre és fer de sastre.»
Un dia l’Antoni em va trucar exaltat:
«Pots venir a casa? Em sembla que ja ho
tinc!» Va interpretar l’himne al piano i
em va demanar unes síl·labes més per a
la tornada, que li quedava coixa. Hi vaig
afegir un «per molts anys» per arrodonir
la idea d’aniver-sari. El periodista de
«La Vanguardia» Antoni Batista va ser

testimoni d’aquell infantament i l’en
demà ho va comentar al diari com a
primícia.
Hi va haver una sessió de prova i de
treball a la sala d’assaigs del Palau de la
Música. No hi havia gaire més d’una
dotzena de persones, entre les quals
recordo l’editor Xavier Folch, Joaquim
M. Puyal, Ernest Lluch, Pitu Abril, el
mateix Antoni Batista i Jordi Casas,
director musical de l’Orfeó. La primera
recepció de l’himne va ser una mica
freda, la segona més bona i a la tercera
ja s’animaven a cantar. A l’hora d’ex
pressar les opinions, semblava que el
text que jo aleshores proposava —«que
ens uneix i que ens eixampla»— no
expressava prou clarament un dels
valors bàsics del barcelonisme, que és la
integració. Ernest Lluch hi va insistir
especialment. Vaig decidir retocar-ho.
L’endemà en Puyal i jo vam passar la
tarda buscant-hi el desllorigador.
Finalment va venir la llum: «Com més
gent de tot arreu / més gran és l’orgull
blaugrana.»
L’Antoni i jo vam batejar l’himne
com a «Cant del Centenari», a imitació
de l’actual. El vam presentar a la Junta
Directiva del Barcelona a la mateixa
sala d’assajos, però aquesta vegada
cantat pel Cor de Cambra de l’Orfeó,
amb un tempo tan ajustat i unes veus tan
ben acoblades que haurien convençut
fins el més escèptic. La Junta es va
mostrar molt complaguda i van fer
repetir el «Cant» un parell de vegades
més. Habemus hymnum, vam pensar.
Final
El dia de l’estrena oficial —OBC i
Orfeó Català— vaig fer un discurset a
l’escenari del Palau de la Música. I jo,
que, com tants d’altres de la meva edat,
no he tingut una formació musical, vaig
sortir a saludar requerit pel mestre
Antoni Ros Marbà. La sessió va ser
realment emotiva. Des d’aquí brindo
aquells moments a totes les persones
que esmento en aquesta crònica quasi
sentimental i a tots aquells que han
contribuït a fer un «Cant del Centenari
del FC Barcelona» digne del club i de la
seva història.

Repicó
Després del concert, al camerino de
l’Antoni, Louis Van Gaal i jo signàvem
autògrafs costat per costat. Juro que es
cert.4

Xutar les pedres
BREU REPÀS A LES RELACIONS PERILLOSES ENTRE ELS
INTEL·LECTUALS I EL BARÇA
per Jordi

Puntí

(i sobretot satíriques), com ara «Xut!»,
a forta incidència que el FC
«La Barrila Deportiva», «L’Esport
Barcelona ha tingut en la societat
català», entre d’altres, on ninotaires com
catalana al llarg de la seva his
Valentí Castanys, Joan Junceda o
tòria, gairebé des de l’endemà mateix
de la seva fundació, i
que encara manté, ha
fet que els intel·lec
tuals l’hagin vist sem
pre com un element
generador de reflexió,
apte (i no només apte:
idoni) per a explicarse molts dels aspectes
importants d’aquesta
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CONSELL DE CENT,
que ens envolten. De
fet, aquesta connexió
intel·lectual s’ha pro
duït en molts altres
nivells: polític, econò
mic, històric, comuni
catiu, etc. —tal com
demostra un llibre de
converses entre desta
cats personatges de la
societat catalana, pu
blicat recentment per
Proa: Amb blau sofert i
amb grana intens—, i
com molt bé ha
explicat Joaquim Mo
las ha estat recíproca i
fructífera pràctica
ment des del primer
nia, per una raó molt
senzilla: l’intel·lectual
ha agafat l’hàbit d’a
nar al camp a veure
futbol, a passar-ho bé
amb l’espectacle.
De tota manera,
aquesta relació no ha
HOME 0 ÀV1O?
estat uniforme i en el
Ea Siuaí després d acoase^ok d ttnct goL volant per sobra eú fotògrafs qua quedaren
sats qoe ei clixé.
decurs de la història
del pais ha viscut canPORTADA DEL «XUTI», DE LANY 1928.
v's remarcables. Els
anys vint i trenta, a
causa de l’auge de
esport, el futbol —i
Opisso brillaven amb llum pròpia i es
Per tant el Barça— era vist com a
element de modernitat, expressió de
permetien tes-timoniar l’actualitat
home inquiet: ho certifica, d’una
blaugrana amb un humor tan
intel·ligent com sagnant. D’altra banda,
anda, l’èxit de les revistes informatives

L

el futbol com a tema, excusa o metàfora
apareixia amb una certa naturalitat
(mai del tot reeixida, no ens enganyem)
a la literatura d’aleshores. Al seu llibre
El Barça com a fenomen
social, de la «Col·lecció
del Centenari» editada
per Barcanova, Anton
M. Espadaler ha res
seguit molt bé aquesta
filiació; hi apareixen,
entre d’altres, Carles
Sindreu, Francesc Trabal, J.V. Foix o Josep M.
DC K-ÏBIVI ÇJ1
López-Picó, del qual
TB-taroH 3565 a
citarem aquests versos
del poema «Futbol»:
«Milers i milers d’àni
mes s’agiten; / el desig
ja té nom per cadascu
na; /1 totes juntes, nues
com les flames, / el clam
enlairen de la gran fo
guera / que el camp
cenyeix, fornal d’aquest
incendi.» Perquè vegem
que el fenomen és genè
ric, expressió de les
avantguardes, recordem
també un poema —que
de tan famós ja és
gairebé un tòpic citarlo— de Rafael Alberti
sobre Platko, el porter
del FC Barcelona, pro
piciat per la seva es
plèndida actuació a la
final de Copa del 1928:
«Nadie se olvida, Platko, /
no, nadie, nadie, nadie, /
oso rubio de Hungría» —
aquests són, potser, els
versos
més repetits.
mú impressió
Amb la guerra civil i,
després, amb la repres
sió franquista, la relació
dels intel·lectuals amb el
club blaugrana canvia i,
d’alguna manera, s’ac
centua: tot i que els que ho han estudiat
no es posen d’acord, sembla acceptat
que el famós «més que un club» prové
—i és lògic— d’aquesta època: el Barça
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Any 1918

-Què fan?
—Treuen l'herbu del camp per pvder-hi jugar a futbol.

Any 1928

— I ara què. fou?
— Planten herba al camp per poder-hi jugar a futbol.

ACUDIT PUBLICAT AL «BUTLLETÍ DEL FC BARCELONA» EL 1928.

CÈSAR, AMB LA COPA, EL 1951. ERA L'ÈPOCA GLORIOSA DE LES «CINC
COPES», ENCARA QUE JAUME SOBREQUÉS, EN AQUEST MATEIX
DOSSIER, ASSEGURA QUE VAN SER-NE SIS.

vehicula per mitjà de l’afició a uns
colors tota la càrrega crítica contra el
règim franquista, i aquesta reacció es
veu acusada per la política centralista
fins i tot en l’esport: sovint el Barça és
bandejat i maltractat —com per
exemple en l’afer Di Stefano— i el Reial
Madrid és clarament l’equip adscrit al
règim. Aquesta situació fa que els
intel·lectuals, de la mateixa manera que
ho fa el poble, sovint s’afilerin sense
reticències amb el club blaugrana. Com
ha dit Manuel Vàzquez Montalbàn, en
aquesta època el Barça és un element
integrador important: els immigrants
descobreixen primer que la pilota és
indispensable al caldo, i modifiquen per
tant el seu cocido, i després es fan del
Barça. De tota manera, l’adscripció al
futbol no és uniforme, i els anys setanta
també s’alcen veus contra l’alienació
que suposa el futbol: aquell poema de

Pere Quart —«catòlics de debò, croats
unànimes, com un sol home, van a
l’estadi nou, van a l’estadi»—, per exem
ple, o les crítiques de Maria-Aurèlia
Capmany, entre d’altres.
Els anys vuitanta, i jo diria que coin
cidint amb la irrupció de Johan Cruyff
als vestidors del Barça, la relació dels
intel·lectuals amb el club va canviar,
d’alguna manera es va aguditzar. Les
causes són, al meu entendre, dobles:
d’una banda el pes —sovint desme
surat— que va agafar el futbol en la
nostra societat l’ha convertit en matèria
de reflexió: els pensadors s’adonen de la
importància (econòmica, social, cultu
ral, fins i tot política) que té el futbol
quan veuen que mou tants milions de
diners i de persones: esdevé, doncs,
matèria de reflexió. Una reflexió que
s’emmarca en l’evolució que l’esport
com a generador de passions ha viscut

els darrers anys als mitjans de comu
nicació: el futbol ha deixat de ser
simplement un esport, és ara un negoci
vist per desenes de milions de persones,
i per tant el seu control genera disputes,
baralles, més negoci i, sobretot, l’aparicio
d’uns personatges de forta presència
comunicacional —i, per tant, suscepti
bles de ser seguits i analitzats—, molt
sovint, quan es tracta de clubs de pri
mera divisió i de segona, funestos: els
presidents i tota la faramalla que els en
volta. Hi ha, doncs, un interès dels intellectuals per tot el que envolta la galàxia
del futbol i que va més enllà de l’esportPel que fa al Barça, però, hi ha a mes
un interès pel joc de la pilota que, com
he dit abans, m’agrada pensar que
coincideix amb la irrupció de Johan
Cruyff com a entrenador de l’equip’
amb la consecució de les quatre lligues
seguides i amb la Copa d’Europ3

ELS PRIMERS TEMPS DE CRUYFF COM A ENTRENADOR.

lístiques. Es va produir aleshores
l’efecte bola de neu, i aviat tothom es
tava disposat a parlar de futbol on fos i
amb qui fos: el fenomen va exagerar-se
i vam poder assistir a espectacles
patètics, perquè resultava lamentable
escoltar intel·lectuals (més aviat en diria
opinadors professionals) parlant d’una
cosa que no els havia interessat mai i
que, de cop, no se sap per què, els
fascinava. Es van pensar que no calia
bagatge per a parlar de futbol, i no van
tenir en compte un aspecte primordial:
a diferència de molts altres temes, de
futbol hi entén tothom, tots duem un
entrenador a dins i sabem fer alinea
cions, tots sabem criticar: en alguns
casos, doncs, el ridícul que feia l’intel·lectual en qüestió era sonat. Molts
dels pensadors que es van atrevir a
parlar de futbol en públic amb ànim
doctrinari no van tenir en compte un

element imprescindible: el bagatge. I el
bagatge, en futbol, no es té llegint, o
opinant, es té després d’haver corregut
rere una pilota, quan eres petit, o
d’haver sentit la necessitat de xutar una
pedra, quan vas pel carrer, o d’haver
anat al camp a veure futbol, a veure
perdre l’equip i emprenyar-te.
Ara, amb el futbol asèptic i maquinal
de Van Gaal, tot ha tornat més o menys
al seu lloc. No hi ha excessos, la passió
es dilueix de mica en mica. Per sort,
molts intel·lectuals han deixat d’opinar
per no dir res, a la babalà, i els que
queden saben per quina part del camp
es mouen, amb les posicions ben
apreses i una hàbil sapiència per a
driblar l’avorriment.>
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guanyada a Wembley com a punt
culminant. D’alguna manera, més enllà
del plaer de veure onze homes fent
córrer la pilota com ningú ho ha fet (el
rondo), el futbol desplegat pel Dream
Team era una entelèquia que requeria
exegesi i deconstrucció, i per tant no és
estrany que els intel·lectuals s’hi sen
tissin atrets: el paper de Guardiola dins
el camp, com a distribuïdor de joc; Koe111311 al darrere, tancant la defensa; els
Passos precisos i incomprensibles de Laudrup, la rapidesa i la fam de gol de
Stoitxkov, i, més endavant, la màgia de Rotnario (i podríem continuar jugador per
Dgador) eren motiu d’anàlisi de les
Plomes més diverses. Aquesta vincuació va començar sobretot als diaris, i
e mica en mica es va anar estenent: les
radios i les televisions, per exemple, es
Van adonar que aconseguien grans
audiències programant tertúlies futbo

Anem al camp a patir
PER ISIDOR CÒNSUL

Introit privat
tots els mals amb la folgada victòria
gociacions del fitxatge, sobretot quan
Un dia de primavera de 1990 vaig
blaugrana —tots dos sabíem que
el Madrid també s’havia interessat a
anar a Manacor per presentar Panora
l’acritud de la derrota quedava per a
contractar-lo. Quan podia s’escapava
ma amb home, el recull d’estudis sobre
l’endemà— i em va fer confessions cu
de l’illa a veure partits al Nou Camp,
Miquel Àngel Riera que, coordinat per
rioses: que era padrí de bateig de
però ho duia amb molta reserva, com
Basilio Baltasar, havia
una penitència perso
publicat el Govern ____________
nal que embolicava, en
Balear. Aquella tarda,
un mateix cap de set
la secció de bàsquet
mana barceloní, amb
del Barça jugava una
una suposada obligació
semifinal de la Copa
de visitar exposicions o
d’Europa de les que,
de fer acte de presència
l’endemà, plantat a la
a determinats compro
final, acabava perdent.
misos culturals. La
Parlo de l’equip dels
disfressa de la discre
Epi, Sibílio, Solozàció era una qüestió d’ilabal, Norris i com
matge, convençut que
panyia, i pel que fa al
la flaca esportiva que
cas el rival era el Macpatia no s’adeia amb la
cabi de Tel-Aviv. A l’aefinesa d’esperit d’un
roport de Palma m’es
creador ni amb la co
perava Miquel Àngel
herència d’escriptor
Riera amb l’objectiu
ambiciós que donaven
de passejar-me una es
entenent els llibres que
tona per l’illa i fer
publicava.
temps fins a l’hora de la
Amb vint anys de
presentació. Ja sortíem
retard, Miquel Àngel
de l’aeroport, que em va
Riera volava amb la
comentar que no es tro
mateixa ala ferida d’abava fi i que havia passat
quella definició trans
una mala nit. Sense
cendent de la cultura
pensar-m’ho dues vega
que establia divorcis
des li vaig dir d’a
entre la intel·ligència i
nul·lar el projecte
l’esport. A cavall dels
d’excursió i anar a casa
darrers seixanta i pri
seva, on ell es podria
mers setanta, el feno
estirar un parell d’homen de masses que
res mentre jo veia el
penjava del futbol es
Barça-Maccabi a la
va carregar de conno
TV. El silenci va envair
tacions
pejoratives,
breus segons l’interior
d’encegament davant
del cotxe: el va arram
de la realitat, i així ho
bar a la vorera, va dei
vam patir la gent del
xar el motor al ralentí i
meu temps els anys
em va guaitar recelós,
d’universitat. Els es
fit a fit, per demanarquemes marxistes 1
me si a més del bàsquet
una semàntica que
també m’agradava el CARTELL DE JOSEP SEGRELLES PER A CELEBRAR LES NOCES D'ARGENT DEL FC només vam saber pair
futbol. L’aire de triste BARCELONA.
a mitges parlaven del
sa se li anava esbandint
futbol com a aliena
i una discreta llapissació, i el Barça, per mes
da de color començà a
que fos més que un
il·luminar-li la melangia a mesura que
Miquel Àngel Nadal, raó per la qual el
club i la metàfora d’un grapat de frus
el feia sabedor de la meva militància
jugador del Barça duia el seu mateix
tracions, entrava en la torna del mateix
culé. Vam veure el partit, li van passar
nom, i que havia intervingut en les ne
cistell. Dúiem resignats la contradicció

PARTIT BARÇA-JÚPITER EN HOMENATGE A LORFEÓ CATALÀ, LANY 1925. A LA PRESIDÈNCIA, JOAN GAMPER, ACOMPANYAT DE CAMBÓ,

MILLET, CABOT I MORAGUES.

la pràctica de l’esport i la gimnàstica
s’havien emmirallat en la Grècia clàs
sica i en els ideals d’una formació
integral. De manera paral·lela, expe
riències com l’automobilisme i l’aviació lligaven la fal·lera de la novetat
tècnica, la devoció futurista per la ve
locitat i l’aventura d’un hipotètic món
nou que va trobar el seu poeta en els
cops de síntesi de J.V. Foix. Aquell
descrèdit del futbol, analitzat els anys
seixanta com a factor d’alienació bur
gesa i instrument al servei del règim
(amb el tòpic paral·lelisme barat del
pa i circ), es va redreçar per prendre
nous rumbs i devia ser llavors, si fa no
fa, quan va arribar la primera tulipa
holandesa, Johan Cruyff, i aquell 0-5
al camp del Madrid que encara comp
ta com una venjança per a la dissort de
la pròpia història. Per a la gent del
meu temps, el Barça mític de les cinc
copes no passava de la referència boi
rosa que explicaven els adults quan
érem infants. I, després de tots aquells
anys de sequera entre 1960 i 1974, el
nostre moment de glòria arribà amb
les genialitats de la primera temporada
de l’holandès com a jugador. Ja més
granats, va oferir-nos una versió ma
dura de les seves gràcies amb les reg
nes d’entrenador a la mà: l’enjòlit de les
tres lligues agòniques i el cop de gràcia
de la Copa d’Europa.

Més que un club
Del segle d’història carretejat fins ara
pel Barça, una setantena llarga d’anys
s’han puntejat amb l’extensió ciutadana
i política que defineix l’expressió «més
que un club». A les beceroles del co
mençament, el Barça només fou l’esnobisme d’uns joves sportmens i una
penya reduïda de seguidors (dos-cents
cinquanta-tres socis la temporada
1903-04), que es van anar fonent fins
als trenta-vuit de l’any 1908, en la
primera crisi important del club. La
represa arribà amb el dinamisme del
fundador Joan Gamper, que assumí la
presidència de l’entitat a finals d’aquell mateix 1908. Gamper combina
va una voluntat de ferro amb un sentit
bonhomiós de les relacions públiques i
era, al mateix temps, un defensor en
tossudit de l’esport amateur. Va ser
president en quatre tongades entre
1908 i 1924, i va tractar amb exqui
sida elegància una colla de detalls que
vinculaven l’esport a un sentit cívic i
de finor ciutadana. Passat l’ensurt de
1908, els engranatges esportius i
socials del FC Barcelona començaren
a rutllar fins a consolidar la notable
realitat social assolida al final de la
segona dècada de la seva història. El
club ja tenia un actiu de quatre mil
cinc-cents socis la temporada 1919-20,
i el fitxatge de dos jugadors excep-
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de patir cada setmana pels resultats
esportius i defugir, al mateix temps, la
temptació de veure els partits a la tele
visió o a l’estadi. En comptes d’anar al
futbol, ens tancàvem a avorrir-nos en
cinemes d’art i assaig, on tampoc no
enteníem gran cosa, però ningú no
gosava ni insinuar-ho. La modernitat
dels anys previs a la mort del dictador
fou d’una tediosa transcendència,
d’una serietat avorrida amb la imposi
ció de la força de la raó sobre l’espontania llibertat dels sentiments. Sort
Que de tant en tant anàvem de cap de
setmana a Perpinyà i falcàvem les ma
ratons de cinema polític entrellucant
les primeres pel·lícules eròtiques de la
nostra vida.
A les envistes de 1975 i el dictador
a les acaballes, alguns vam començar a
Hegir Foix amb retard, i papers me
nors de Carles Sindreu, campió de
tennis i poeta d’avantguarda, que amb
oda de Rafael Alberti al porter Platko
~~«tigre ardiente en la yerba de otro país
oso rubio de sangre, / desmayada
andera en hombros por el campo»— van
actuar de falques de canvi per a uns
esquernes mentals que retrobaven la
modernitat de l’esport en la literatura
1 en la societat catalanes d’abans de
36. Descobríem, satisfets, que a co
mençaments del segle, entre pinzellades
noucentistes i estirabots d’avantguarda,

EL 15, QUE FEIA EL
RECORREGUT DES DE
LA PLAÇA DE
CATALUNYA FINS AL
CAMP DE LES CORTS,
PLE DE GOM A GOM
QUAN HI HAVIA
PARTIT.

cionals, Josep Samitier i Ricard Zamo
ra, coincidí aquell any amb un equipàs
que encara compta com un dels millors
de la història, amb els Alcàntara, Galí
cia, Torralba, Coma, Plaza, Vicent
Martínez, Sancho, Piera iVinyals.
A inicis dels anys vint es documen
ten també els primeres problemes
sorgits d’aquesta connexió entre
esport i societat. El 18 de febrer de
1923, l’homenatge al fundador Joan
Gamper es convertí en una festa
ciutadana de primer ordre. El Barce
lona s’enfrontà a una selecció catalana
i, a banda del partit, hi hagué una
actuació de l’Orfeó Gracienc i de la
Banda Municipal dirigida pel mestre

Lamote de Grignon. Al vespre, el sarau
s’arrodoní amb una funció a Eldorado
on participaren artistes tan populars
com Pilar Alonso i Emili Vendrell. El
Consell Permanent de la Mancomuni
tat de Catalunya s’adherí a l’homenatge i Puig i Cadafalch signà un text
lliurat a Joan Gamper on remarcava
que havia donat «a les manifestacions
esportives del nostre poble un alt sen
tit de dignificació ciutadana i una efi
càcia encoratjadora. Al vostre amor
per la cultura física hi haveu sabut
afegir els mòbils del patriotisme. Es
tranger per la naixença, vos haveu
compenetrat amb els sentiments i
ideals del nostre poble i per això els

catalans us estimen com a un fill de la
nostra terra (...)».
Un sentiment similar devia planar
sobre el camp de les Corts, el 14 de
juny de 1925, amb Francesc Cambó i
Lluís Millet a la llotja, el dia que el
Barcelona i el Júpiter jugaven un partit
d’homenatge a l’Orfeó Català. A la
mitja part, s’havia previst l’actuacio
musical d’una banda militar anglesa,
que va començar amb els himnes
d’Espanya i del Regne Unit. Quan
sonaren els primers acords de la
Marxa Reial, l’estadi va esclatar en
una immensa xiulada que féu inter
rompre la música. Per contra, els xiu
lets es convertiren en aplaudiments

l’escut, i l’ordre de canviar el nom de
l’entitat («club de futbol» en comptes
de «futbol club»), argumentant, amb
raó, que FC Barcelona era una traduc
ció matussera de l’anglès. Ferides que
no es tanquen, que fan pòsit en el re
cord col·lectiu, i que tard o d’hora
actuen de bumerang contra qui les
han generades. Això sense comptar la
successió de greuges esportius que van
des de l’escàndol de 1’11 a 1 a Chamartín, en el
partit de torna
da de la final de
Copa de 1943,
fins als embo
lics de l’afer Di
Stefano i la xavalla d’arbitrat
ges de jutjat de
guàrdia, dels
quals la memò
ria popular re
corda, com a
model i para
digma, el penal
inexistent, xiulat
al Nou Camp
per Emilio Guruceta, en un
partit contra l’enemic més sim
bòlic, el Reial
Madrid.

Ètica i estè
tica
Anar a l’estadi a veure un
partit de futbol
CRUYFF, A LA SEVA ÈPOCA
és un especta DE GRISOS.
cle que va més
enllà dels vinti-dos parells de
cuixes sobre el
rectangle de joc rere el moviment
d’una pilota. A la funció hi entren els
milers i milers d’espectadors que
conformen l’aparador més represen
tatiu de la societat catalana, un
enorme fòrum popular on tothom es
reconeix, d’entrada, per la seva con
dició barcelonista. S’ha dit que ser del
Barça equival a un reconeixement
d’identitat i que dur el carnet del club a
la butxaca és com una patent dels valors
més singulars del país, la d’una catala
nitat oberta, tolerant i integradora. El
primer apunt d’allò que podria ser la
psicologia col·lectiva de l’entitat el
conforma el seu caràcter plural, en la
línia d’un himne que diu «tant se val
d’on venim / si del sud o del nord...».

Per raons similars, el seguidor del
Barça té clar que el club no és
propietat de ningú i que el patrimoni
més preuat es troba en la pròpia
història i en el seu profund arrelament
al país i a la societat catalana.
Una tarda de partit a can Barça et fa
adonar, per poc observador que un hom
sigui, que les venes del club porten la
sang d’una sensibilitat mediterrània que
fa difícil triar entre ètica i estètica. Una no
val sense l’altra.
Bona part dels se
guidors defensen
que no n’hi ha
prou guanyant,
també s’ha de ju
gar bé. En la me
sura que el club
s’abilla amb la
metàfora d’una
identitat col·lec
tiva, als successius
equips se’ls exi
geix la forma i el
capteniment d’u
na manera de
ser: que tinguin
la vocació d’equip guanyador,
però també la
voluntat de ju
gar amb estil
propi i oferir un
espectacle pre
sidit per la belle
sa de l’esport.
No hi fa res que
s’acabi perdent
una
pilota si
DE JUGADOR, ENVOLTAT
abans s’ha tre
nat una jugada
elèctrica o un ju
gador ha estat
capaç de fer una
passada de quaranta metres i al peu
mateix del company. Guanyar és impor
tant, sobretot al Reial Madrid, perquè el
sentit de la metàfora sigui més rodó, però
no n’hi ha prou. Per aquest motiu, el
mite culé més recent, l’anomenat Dream
Team de l’època del Cruyff entrenador,
ho era perquè hi havia la referència d’un
patró de joc i una manera d’entendre
l’esport com a espectacle. Un futbol
creatiu basat en la cruïlla de tres
coordenades: la bona qualitat tècnica de
tots els jugadors, un estil de control i de
moviment ràpid de la pilota, i la intel·li
gència futbolística dels dos o tres líders
de l’equip. A estones, el resultat era
d’una brillantor única.
Per això anem al camp a patir. Per-
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així que començaren els aires de l’himne britànic. El FC Barcelona guanyà el
partit per 3 a 0, però l’aldarull portà
cua. Joaquim Milans del Bosch, gover
nador militar de Catalunya, clausurà
sis mesos «esta sociedad, no pudiendo durante dicho tiempo dar espectàculo ninguno, ni concurrir a otros como tal asociación,
ni usar los emblemas ni distintivos de la
sociedad». Entre altres raons, el text
argumentava que no s’havien fet bé els
papers d’autorització del partit contra
el Júpiter («pedido a este Gobierno el
oportuno permiso por el súbdito suizo don
Juan Gamper para celebrar un partido el
dia 14 de los corrientes, lo hizo omitiendo
que se trataba de un homenaje al Orfeó
Català»'), i deixava clar, de passada,
que la maror venia de lluny. Allò que
més coïa era que l’entitat se signifi
qués pel seu desafecte al sentiment
espanyol combregant amb «ideas contrarias al bien de la patria». Per acabarho d’adobar, la tendència s’havia
accentuat «com motivo de la victorià
alcanzada en el campeonato, rehuyendo
citar el nombre de Espaíïa y llamàndole
impropiamente campeonato peninsular».
El tancament de les Corts és el pri
mer incident, i potser el de més relleu,
en aquest nus d’esport, ciutadania i
catalanisme que suposa el Barça. I, al
mateix temps, un dels episodis subs
tantius en la progressiva conversió del
club en una metàfora del país. D’ençà
de 1925, el decurs de la història s’ha
carregat d’altres greuges i accidents
que han apuntalat la realitat de la me
tàfora i arrodonit el contingut del «més
Que un club». Algun d’aquests fets,
com l’execució de Josep Sunyol, pre
sident del club, els primers dies de la
guerra civil a la serra del Guadarrama,
fou un episodi aliè a la dinàmica de
' esport. Sunyol era diputat a Madrid
Per Esquerra Republicana de Cata
lunya i el cotxe on anava va passar
sense adonar-se’n d’un costat a l’altre
del front. Però no és aquest el cas de la
hsta de vexacions que patí el club aca
bada la guerra, començant per la vergo
nya del 9 de juliol de 1939, quan es va
Permetre reobrir el camp de les Corts
uesprés d’una cerimònia de desgreuge pel
Passat catalanista de l’entitat i de la precepbva adhesió als principis del Movimiento.
ltres detalls guardats al calaix de la rnenaòria són la imposició del president EnUque Pineiro, marquès de la Mesa de
sta, nomenat a dit pel Consejo NaC1°nal de Deportes amb el mandat d’esPnnyolitzar el club; l’obligació de reduir
a dues les quatre barres vermelles de
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què demanem que l’equip ens redi
pensen, en general, més amb els peus
meixi, guanyant, de la pròpia dissort
que no pas amb el cap, que arriben
com a col·lectivitat nacional, i perquè,
despistats a Catalunya i, llevat d’exal mateix temps, exigim dels jugadors
cepcions que confirmen la regla, no
qualitat i espectacle. Guanyar un par
saben de la missa la meitat ni de la
tit, i més encara sobre els enemics més
història, ni de la singular personalitat
significats, duu la torna d’una victòria
del club, ni de la feina d’exorcistes que
moral en termes històrics i polítics. A
assumeixen als ulls dels seguidors.
l’estadi no s’hi juga
només una competició
esportiva, també s’hi
especula
sobre
la
possibilitat de ser o no
ser: damunt la tova
catifa de gespa, hi pla
nen els fantasmes de les
frustracions col·lectives
i s’hi volen resoldre,
encara que només sigui
en la virtualitat de
l’esport, una manera i
un estil de ser. Per això
els equips del Barça a
més de guanyar han de
convèncer, i als entre
nadors se’ls demana
que marquin la dife
rència amb un patró de
joc i un estil propi.
Anem al camp a
patir perquè tot plegat
és prou complex, per
què moltes vegades no
ens ho acabem de
creure i perquè les
ensopegades han estat
èpiques. Davant de
qualsevol partit, així L'ESCÀNDOL GURUCETA A LA PORTADA DE LA «RB».
que sembla que van
mal dades, que l’equip
mandreja i es perden
dues pilotes seguides,
o no es juga prou fi, veureu que
Signen contractes milionaris i aprenen
comencen a prendre cos les ombres de
quatre banalitats. Quan toca, surten al
la frustració i els dubtes de les pors
balcó del Palau de la Generalitat per
antigues es concreten en dues expres
cridar «visca el Barça i visca Cata
sions molt populars a can Barça: «ja hi
lunya», el «sou collonuts» i para de
som» i «avui patirem», dites sempre en
comptar. Una llàstima, fet i fet. Per tot
el sentit més dubitatiu i angoixat que
plegat, armats amb la vocació col·lec
vulgueu imaginar. Temps era temps,
tiva dels perdedors de fons, no ens
en la tongada dels catorze anys de
queda més remei, cap de setmana sí,
sequera esllanguits entre 1960 i 1974,
cap de setmana no, que penjar-nos la
hi havia dues expressions més que els
bufanda blaugrana d’amulet i plantarèxits de les darreres temporades han
nos al camp a patir.<
acabat bandejant. Els seguidors culés
començaven cada lliga amb una
il·lusionada professió de fe: «aquest
any sí»; fins que, a mitja temporada,
l’amarga realitat indicava «aquest any,
tampoc».
Anem al camp a patir perquè
demanem massa, en definitiva, d’una
colla de mercenaris ben pagats que

cINEPTO?
èINCONSCIENTE?
(IRRESPONSABLE
TEMERARIO?

Barça i poder econòmic
per

Ramon Besa i Camprubí

vegades el contestaven per la
cartilla, la creuen ben guardada, i se
que la societat civil catalana, la ma
gestió esportiva, dient-li que
senten segurs sabent que el seu
teixa que no se sent representada al
era un entrenador frustrat.
president parla com ells mateixos i de
consell directiu, ha recriminat al pre
Molt sovint l’acusaven de presidencia
les mateixes coses, aficionats que més
sident Núnez.
lista, perquè tot s’ho ha fet a la seva
que amoïnar-se celebren que el Camp
Entre uns i altres hi ha un cert punt
manera, com acostumen a fer els cons Nou estigui en un estat d’obres per d’encontre. Dins el nou marc futbo
tructors. I cada cop era més qüestionat
manent, perquè construir vol dir ex
lístic, presidit pel negoci de l’oci, per la
per no saber ser el representant de tots
clusivament augmentar el patrimoni pressió comunicacional i els seus in
els barcelonistes, sinó només dels que
de tots.
teressos per controlar els clubs, per
el votaven. Però fins avui a Núnez no
La majoria són, sobretot, militants,
l’aplicació de la sentència Bosman, el
li havia calgut mai donar explicacions
barcelonistes que veuen recompen nou mercat del futbol ha fet que cada
sobre els números del Barça.
sada la seva confiança amb decisions
cop siguin més els que demanin a
Hi va haver una època en què n’hi
tan populars com la de poder assistir a Núnez un nou model de gestió.
havia prou amb la seva paraula. I pràcticament tots els actes, cada cop
La situació es podria sintetitzar amb
després va ser el primer i únic dirigent més costosos i espectaculars, només
un precís argument d’Ernest Lluch, el
esportiu que va fer auditar els comp amb la presentació d’un carnet que no
qual va dirigir-se a Núnez abans de les
tes. Tan bona era la salut del club que
s’apuja.
últimes eleccions presidencials per direls dirigents van quedar eximits d’ha
Hi ha també qui no s’ha refiat mai
li: «Tot el que has fet fins ara no serveix
ver d’avalar el pressupost. Per
per a la nova
exposició pròpia i també per
etapa.» Lluch és
contraposició
amb d’altres
dels que com
entitats esportives, l’economia
breguen amb la
del FC Barcelona era modèlica a
tesi que el Bar
ulls de l’administració i tenia un
ça és una botiga
efecte dissuasiu per als candidats
de vetesifils i
a destronar l’actual president.
avui s’imposa
Però, una vegada arribats al
una altra fór
Centenari, l’oposició ha dit que
mula per a en
no es conforma amb la paraula
frontar la prode Núnez ni amb les seves
fessionalització
auditories, sinó que vol comptar
de l’esport.
els calés que hi ha a la caixa.
Hi ha indicis
D’ençà de la fallida renovació de
racionals
que
085727
Ronaldo i la contractació d’Anfan creure que
LATERAl SEGONA GRADERIA
derson, d’ençà que es van en
el club blaugracarir operacions com la de
na no arriba en
Karenbeu, hi ha hagut la sospita EL CARNET, QUE NO S'APUJA, PERMET AL SOCI ASSISTIR PRÀCTICAMENT A TOTS ELS la millor situa
Que l’economia no estava tan ACTES.
ció per afrontar
sanejada com deien els rectors
el canvi, un can
de l’entitat. La plataforma
vi provocat es
opositora Elefant Blau ha arribat
sencialment per
de Núnez, no ja com a president del
a dir fins i tot que la junta ha generat
l’aparició d’un factor tan important que
Barça, sinó com a persona, i ha man ha permès competir esportivament
Un deute que volta els quinze mil
nulions de pessetes. I, per demostrartingut una actitud escèptica sobre la
clubs arruïnats i d’altres sense re
ho —o desmentir-ho—, proposen la
seva manera de fer, més pròpia d’un
cursos naturals: els drets de televisió i
empresari sense gaires miraments,
el merchandising.
mtervenció d’auditors neutrals. Núnez
ha respost portant el cas als jutjats.
d’aquells per a qui el fi justifica els
Entre els anys 1994 i 1998, els in
El president havia fet sempre ban
mitjans, que no pas del capdavanter gressos corrents del club van créixer
dera de la seva neutralitat política, i de
d’una entitat en què la força social no
prop d’un 60%, percentatge en què la
solament la decideix el nombre d’a part corresponent a la televisió figura
a capacitat de sanejar i després admi
nistrar el club. I encara ara són més de
bonats, sinó també el de simpatitzants.
com a element determinant, atès que
v‘nt mil els socis que l’avalen, gent que
Hi ha tanta gent que exerceix de culer
només en un any, de 1996 a 1997, va
generalment no pregunta, sinó que consense tenir carnet que el Barça sempre
augmentar el 275%. Gràcies als diners
la; culers per a qui el carnet és com la
ha estat més que un club, argument
de la televisió, Núnez no ha apujat el
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preu de les quotes de soci, però les
despeses corrents han crescut encara
molt més, s’han duplicat, sobretot pel
cost dels fitxatges i els sous dels
jugadors, que han passat de sis mil a
tretze mil milions anuals. I combatre
aquest augment exigeix inicialment
fórmules diferents o més imaginatives
que les que han utilitzat fins ara, com
la venda de jugadors i, en especial, de
figures com Ronaldo, perquè l’arribada d'’un nou crack suposa massa sovint
la devaluació de l’estrella anterior.
Mantenir aquesta dinàmica de des
peses i, al mateix temps, no augmentar
la quota dels socis; no embrutar la
samarreta amb publicitat; presentar
un superàvit a cada exercici; procurar
que qualsevol acte tingui un patro
cinador perquè no li costi ni un duro
al club; i que totes les col·laboracions
se satisfacin moralment i no econòmi
cament per allò de l’amor al club, tot
això ha portat molta gent al conven
ciment que cal una política diferent de
la ja coneguda: fer creure que el soci és
l’amo del club avui dia és més qües
tionable que mai; no ja sentimental
ment, perquè Núnez no ha tingut mai
sensibilitat per a atendre la quota afec

tiva, sinó econòmicament, perquè els
ingressos atípics s’han disparat res
pecte a l’aportació monetària dels
carnets i no n’hi ha prou d’utilitzar el
planter com a moneda de canvi per als
grans fitxatges.
Com diu Joaquim M. Puyal, la
situació convida a repensar el Barça
per recuperar la identitat, però no
només socialment, també econòmica
ment. Un cop fracassat el projecte
inicial de convertir la Fundació en una
garantia per a evitar que el club es
devingui en un futur una societat
anònima esportiva —no s’ha sabut
dotar de contingut la fundació—,
s’han d’empescar noves sortides que
no passin necessàriament per una
SAD.
Lluch insisteix, en una reflexió feta
al llibre Un blau sofert, un grana intens,
editat per Proa, que el Barça s’hauria
de gestionar «com si fos una caixa o
una mútua, però sabent que això no és
una empresa», seguint el model català
de la Caixa de Pensions, la Caixa de
Catalunya o la Mútua, empreses que
no són propietat privada ni societats
anònimes i han demostrat la seva efi
càcia.

Pot haver-hi d’altres solucions,
apuntades precisament al mateix con
sell directiu del Barça, com ara la de
crear una filial i col·locar-la a borsa, de
tal manera que el soci continuaria es
sent soci i al mateix temps accionista.
Hi ha, de tota manera, la necessitat
urgent d’explotar millor els drets de
televisió i de merchandising, aspecte en
què el Barça va endarrerit respecte d’al
tres clubs. I, per a negociar en una
posició d’avantatge, cal millorar la
quota de pantalla, cosa que s’obté amb
un equip que pel bon futbol i pels
bons futbolistes faci vibrar tothom, i
professionalitzant el club de dalt a
baix. La sensació que s’ha acabat veu
re el Barça de franc i que el carnet no
serà un fet diferencial s’estén pertot
arreu. Per això, Núnez faria bé d’es
coltar no només els que el voten des
de fa vint anys. El Barça sempre serà
més gran que Núnez i Navarro. ♦

Del gas sentimental a la caixa registradora
per

Antoni Puigverd

l Barça acaba el primer segle de
dable, davant l’opinió pública, que Nú
vida com l’Europa més grassa:
nez mateix (que ja és dir!). Van Gaal és
tip de diners, amb sobreabunun tipus rocós i mecànic que va acon
dància de futbolistes estel·lars i amb
seguint èxits sense gràcia (potser no
una relativa collita de títols, però
tants, d’èxits: a Europa, durant els
també sense èpica, amb una fatiga que
seus dos anys, ha guanyat el campio
sembla molt pròpia dels massa rics,
nat del ridícul). Per obtenir aquests
amb el desmenjament dels que, tenintèxits (relatius) ha hagut de fitxar més de
ho tot, ja no saben què volen, ni si
mig Ajax, tres quartes parts de la
tenen ganes de guanyar més. Inapeselecció holandesa, a més d’una extre
tents, els seguidors barcelonistes no
madament cara col·lecció d’estrelles del
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victòries estrictament matemàtiques,
sense la força tel·lúrica que guanyar o
perdre havia tingut en la tradició bar
celonista.
Van Gaal encara en té més, de vir
tuts descafeïnadores. En mans d’ell,
per exemple, els jugadors són com ti
telles i perden la capacitat d’improvi
sar, de divertir, de divertir-se. El joc
que fan és una exacta traducció al
futbol de la política dels buròcrates

EL SEGUIDORS BLAUGRANA HAN APRECIAT PER DAMUNT DE TOT EL JOC ARTÍSTIC DE JUGADORS MÍTICS COM SAMITIER, KUBALA O, MÉS ENDAVANT,
CRUYFF O ROMARIO.

firmament futbolístic internacional. Per
acabar-ho d’adobar, i per fer-se encara
més desagradable, Van Gaal s’ha
dedicat a martiritzar els nois de casa:
els tracta com si fossin bestiar de sego
na, sense ni una espurna d’afecte, amb
fuet d’esclavista (no se sap si per res
sentiment personal contra Cruyff o
per encàrrec del president, obsedit
amb l’ombra de Cruyff, sempre tan
allargada). En aquestes condicions, les
victòries arriben, sí, però, no exciten,
no emocionen, no satisfan com abans
solien. Cada vegada que Van Gaal surt
davant dels micròfons a comentar una
victòria, la satisfacció dels barcelonis
tes perd sobtadament cafeïna. Les
victòries del Barça d’ara són dessaborides com els menjars precuinats. Són

europeus. Van Gaal aposta pel guany,
l’estadística i el càlcul de la mateixa
manera que els alts funcionaris de
Brussel·les remenen i planifiquen
l’epidermis econòmica d’Europa com
pletament despreocupats dels senti
ments dels europeus. Sempre el futbol
(que, malgrat tot, és un joc) ha servit
per a metaforitzar la realitat social,
però aquesta vegada més que una
metàfora es tracta d’un paral·lelisme:
Van Gaal és a la idea del Barça allò
que els bucròcrates de Brussel·les a la
idea d’una Europa unida. Van Gaal ho
té tot escrit en infinites llibretes. Els
jugadors tenen l’obligació de saber-se
aquestes llibretes de memòria i han de
jugar com autòmats, més estàtics que
els ninots de ferro d’un «futbolín» (sort
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saben què els passa: guanyen i no
vibren, cada dia tenen més futbol i
Liles Barça a la televisió, als diaris, a les
tertúlies radiofòniques, però no sem
blen gaire feliços. Llevat de la copa
d Europa (una de sola en cent anys és
Poca cosa, francament), els seguidors
del Barça tenen quasi de tot però res
n° els acaba de fer el pes. L’afició barcelonista, com la princesa, està, si no
trista, molt decandida: què li passa a
afició?Té «spleen». Avorriment vital.
Seria fàcil atribuir aquesta depresp10 lleugera del barcelonisme només a
antipatia que provoca l’avinagrat Van
aal. L’entrenador hi pot tenir, certa
ment, força a veure. És un home que
Jiomés pot agradar al president i als de
seva corda: és encara més desagra-

n’hi ha que, tot sovint, Rivaldo balla la
samba saltant per damunt de la
llibreta del bucròcrata i arriben gols i
rialles imprevistes). Amb aquestes
victòries bucrocràtiques, Van Gaal i
Nunez (i tots els de la seva cort)
equivoquen força el tret. Afirmen que
la massa barcelonista el que vol són
victòries i això és cert, naturalment,
però no és menys cert que el barcelonisme és una afició partidària de
l’estètica i que amb un Barça d’autòmats vangaalians, estrictament mate
màtic, no hi ha manera de vibrar.
Unamuno retreia, en temps passats,
que «a los catalanes les pierde la estètica»
i el fet és que, també en futbol, l’afíció
catalana ha apreciat per damunt de tot
el joc artístic (de Samitier a Kubala,
Cruyff o Romàrio). Carregar-se la
tradició estetitzant en nom dels nú
meros i de les estadístiques no ha estat
un bon viatge: tot acaba portant-nos la
dolça depressió de què parlàvem al
començament. Guanyem, sí, però sense
gràcia: futbol de bucròcrates, desca
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per exemple), l’equip amb més mala
sort. Entre un extrem i l’altre, entre
l’eufòria de ser «més que» tots els altres
i la depressió de no arribar mai a dalt
de tot (en un segle, té molts menys
títols dels que li tocarien pel seu po
tencial), entre un extrem i l’altre el
Barça va anar desenvolupant una «cul
tura del desgavell», era el campió dels
desastres i les decepcions: els grans
fitxatges gandulejaven (Cruyff mateix,
només va jugar bé un any), es lesio
naven o es desgraciaven (com aquell
davanter centre, Quini, que va ser se
grestat, o com Benítez, un lateral pre
cursor dels «carrilers», que va morir
intoxicat després d’haver menjat ma
risc a Andorra); durant dècades, a
penes es guanyava una lliga i unes
quantes copes menors i de res no
servien els canvis d’entrenadors, els
canvis de jugadors, les revoltes de
jugadors (motí d’Hespèria) i els canvis
de presidents; la frenesia dels canvis
no servia sinó per a confirmar el
diagnòstic d’un savi, i murri, argentí,

Els bombardeigs a Barcelona
ít la guerra civil (1936-1939)
Joan Villarroya i Font
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feïnat de vibració, desnatat de senti
ments.
No hi fa gaire res que les victòries
del Barça coincideixin amb sonores
derrotes del Madrid. Una de les po
ques coses bones que han passat els
últims anys és que el Barça ha tras
passat al rival Madrid el seu clàssic
desgavell. Durant anys i panys el Barça
era el símbol d’una Catalunya ciclotímica, que passava de l’eufòria a la
depressió per causa d’un gol de més o
de menys. El Barça simbolitzava la Ca
talunya esquizofrènica, que anava de
productiva, treballadora i pròspera pe
rò que, alhora, es queixava i es dolia
per causa de la seva mala sort histò
rica. El Barça, com Catalunya, tenia
els millors jugadors, tenia més socis
que ningú, tenia l’estadi més gran, les
millors instal·lacions esportives, tenia
tot un país al darrere, però també era
l’equip a qui els dimonis (és a dir: els
àrbitres) perseguien incansablement,
el que en els moments més importants
fallava amb estrèpit (la final de Sevilla,

JOAN VILLARROYA I FONT

ELS BOMBARDEIGS
DE BARCELONA
durant
LA GUERRA CIVIL
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Estudi minuciós dels espantosos bombardeigs a
què fou sotmesa Barcelona durant la guerra
civil, que ocasionaren milers de morts i ferits.
Les conclusions, basades en els documents i en
les enquestes orals, són absolutament
irrebatibles i mostren fins a quin punt els avions
«nacionals» italians o alemanys procedents de
Mallorca castigaren Barcelona i altres
indrets de Catalunya.
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l’entrenador Menotti, que, si
sitat i la productivitat) i es
bé no va guanyar res (natural
queixa tant dels mals exte
ment), va deixar dit que el
riors (balança fiscal, falta
Barça estava atrapat per les
d’estima i de comprensió)
«urgències històriques». Doncs
que costa molt separar on
bé, després de l’era Cruyff
comença el sentiment barcelo
(quatre lligues seguides, una
nista, fet «de bons i dolents» i
copa d’Europa, joc de fan
de «blancs o blaugranes», i on
tasia i eufòria general des
el patriotisme actual. Les
cordada), i en plena etapa
primitives i simples veritats
d’èxits burocràtics vangaadel futbol han fet un cert
lians, el Barça es pot dir que
cami en la política i ara el fut
s’ha asserenat i s’ha convertit
bol pròpiament dit ha quedat
en un equip molt competitiu,
com orfe de sentit, mancat
avorrit, disciplinat, ordenat,
d’èpica, sentimentalment anosense conflictes o desgràcies
rèxic. Aquest final de segle tot
gaire importants. En aquestes
ho aprima. Si les grans cos
condicions ha pogut traspas
movisions, la religió, la po
sar les «urgències històriques»
lítica, la literatura, fan fallida
al gran rival Madrid, que s’ha
com a pensament dur i es
convertit, ara, en l’equip dels
reconverteixen en grans ne
nervis, dels canvis manicogocis trivials, per què no el
mials i de les exageracions de
Barça? Segur que el Barça
tota mena. I, tanmateix,
continuarà creixent com a
veient el Madrid desgavellat i
màquina de fer diners. El
sense nord, els barcelonistes
continuarem trobant als meno s’exciten. Abans la des
dia fins a la sopa: en alguna
gràcia madridista era mannà.
cosa s’ha de distreure el
Quan el Madrid perdia, Ca
personal, d’alguna manera
talunya es convertia en el
s’ha d’emplenar l’enorme es
Niàgara del baveig. Ara no dic
pai d’oci dels occidentals.
que els barcelonistes no hi tro
Però és un fet que ha perdut
bin, en el desgavell madridista,
del tot el glamour simbolista.
una certa diversió sàdica, però
Van Gaal i Núnez repre
no acaben de retrobar-hi l’ansenten perfectament aquesta
tic consol reparador.
transformació: no saben par
Què li passa, doncs, al EL PARE MAUR M. BOIX AMB LA COPA DE LA LLIGA DE 1974, ENTRE lar, no tenen res a dir, només
barcelonisme? Com és que té CARLES REXACH I JOHAN CRUYFF.
saben guanyar: l’un amb la
el to vital fluix i inapetent?
llibreta dels apunts i els càl
Han passat moltes coses al
culs burocràtics, l’altre amb
llarg d’ un segle. De seguida,
la màquina registradora. Allà
el futbol, a Catalunya, es va convertir
sentiment tan suggestiu i amb tanta
on hi havia gas i passió sentimental ara
en un gran espectacle de masses i de
capacitat de convocatòria com era el hi ha una gran caixa registradora.♦
seguida, també, el Barça va servir per
Barça. Ara, però, això ja no passa. Les
a vehicular les tensions i aspiracions
penyes madridistes a Catalunya
Polítiques nacionals. Suposadament, i
augmenten any rere any (el pobre
s ha fet molta literatura en aquest
Espanyol, en canvi, va perdent em
sentit, el Barça era «més que un club»
penta) a mesura que es consolida una
Perquè subli-mava les aspiracions
idea del patriotisme català que no té
Polítiques catalanes que no podien
en compte cap més sensibilitat que la
expressar-se d’altra manera. Vist en la
que és pròpia del pujolisme dominant.
Perspectiva d’un segle, jo diria que el
Perduda la capacitat d’integració, el
barcelonisme, més que sublimar, ha
sentimentalisme
barcelonista
es
confon fàcilment amb el sentimen
contaminat el patriotisme català. El
Patriotisme que el Barça va encarnar talisme patriòtic: el futbol ha exigit
n°més ha tingut un aspecte
sempre sentiments molt primaris:
'tidiscutiblement positiu: el paper de
«som els millors perquè sí, perquè som
gran mecanisme d’integració. Mancat nosaltres!»; aquest discurs, que és el
c°m estava el país de plataformes
que vehiculen tots els seguidors de
Polítiques, socials o lingüístiques
tots els equips, s’ha anat traslladant a
Pròpies, la integració de les onades
la política. El patriotisme català do
n;igratòries de la postguerra només
minant té un aire de campió de tot (de
Podia aconseguir-se gràcies a un
la modernitat espanyola, de la laborio-

Xavier Montsalvatge
UN ECLECTICISME COHERENT
per

Zeneida Sardà

a dilatada vida musical de Xavier Montsalvatge, de Montsalvatge: «En música, com en poesia i pintura,
que abraça gairebé vuitanta anys de dedicació en aquest segle d'avantguardes, han passat moltes
pràcticament exclusiva, mostra, alhora, l'amplíssim coses, s'han succeït els cops i els contracops. Xavier
ventall de possibilitats expressives que el compositor
Montsalvatge, un home sensible, els ha seguits
ha utilitzat en les seves nombroses composicions i una
puntualment. Però, com tot creador veritable, ha
varietat insospitada de relacions i amistats amb els sabut refusar tot allò que no s'adapta ben bé a la seva
músics més importants d'aquest segle. Ha conegut manera de veure i d'existir.»
tots els grans compositors internacionals (Schònberg,
Aquesta vida de dedicació exclusiva a la música i la
Menotti, Messiaen, Alban Berg, Honegger, Poulenc...) qualitat de la creació artística de Xavier Montsalvatge
i, naturalment, els «grans» de casa nostra (Pau Casals, han estat àmpliament reconegudes en l'àmbit nacional
Mompou, Blancafort, Toldrà, Mestres Quadreny, i internacional. Acadèmic de l'Acadèmia Catalana de
Manuel Valls, Surinach...). Virtuosos d'arreu del món Belles Arts de Sant Jordi, Xavier Montsalvatge és
han interpretat les seves composicions: Alícia de també Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Larrocha, Nicanor Zabaleta, Rosa Sabater, Narciso L'any 1983 va rebre la Creu de Sant Jordi de la
Yepes, Victòria dels Àngels, Carmen Bustamante, Jean- Generalitat de Catalunya. Dos anys més tard li era
Pierre Rampal... I és que l'extensa obra de creació de atorgat el Premio Nacional de Música i era investit
Xavier Montsalvatge abasta tots els registres musicals, doctor Honoris Causa per la UAB. El juny de 1998,
però sempre dins d'una profunda coherència. Com Xavier Montsalvatge va ser rebut per la Real Acadèmia
escriu Joan Teixidor al pròleg de Papers autobiogràfics de Bellas Artes de San Fernando.

L

—Curiosament, els vostres inicis mu
sicals van acompanyats d'un cert
sentiment de frustració, que segons
que heu explicat en alguna ocasió va
durar al llarg de l'adolescència i fins
i tot, en algun moment, us va fer
dubtar de si convenia abandonar la
música. Us vau dedicar a la música
empès per la família més que per
veritable vocació?
—Quan va morir el meu pare, vaig
anar a viure a casa de l’avi matern i de
tres ties solteres que s’ocupaven molt
de mi. Eren unes enamorades de la
música i per no deixar-me sol a casa se
m’enduien a concerts, on anaven tot
sovint. A partir dels deu anys vaig es
coltar una quantitat de música impres
sionant. És clar, jo aleshores em fixava
més en el físic dels grans intèrprets o
dels directors de renom que vaig veure
que no pas en la música pròpiament
dita. Recordo la corpulència d’Eugène
Ysaye, Rakhmàninov, Prokòfiev, amb
el clatell rapat i saludant tot d’una
peça, Schònberg, un home grassonet,
Menuhin, quan va començar, Pau Ca
sals, encara que als inicis va voler do
nar impuls a la seva orquestra i per
tant va tocar poc... A part d’anar a

concurs, el premi Rabell, convocat per
la Fundació Patxot, i que vaig gua
nyar. Això em va engrescar molt. D’al
tra banda, poc abans de la guerra,
l’hivern del 36, vaig compondre també
una obra, una «Petita suite burlesca»
per a violí i quartet de fustes, i vaig
obtenir un premi de la Generalitat, el
premi Felip Pedrell, que vaig compar
tir amb Xavier Gols. És clar, aquestes
coses animen. També per aquella èpo
ca vaig començar a fer alguna crítica
per guanyar algun diner. Fins i tot al
gun cop vaig substituir, en algun con
cert, el crític musical d’«El Matí»,
Emili Vallès.
—Malgrat que els vostres mestres,
Nicolau, Millet, Costa, Morera o Pahissa, tots estan submergits en l'estètica wagneriana, de seguida mostreu
una predilecció per la música
francesa. D'on ve aquesta inclinació?

"-Tanmateix, no solament no aban
doneu la música, sinó que us dediCareu a compondre'n!
Vaig fer el tomb a partir de l’harmonia, que m’ensenyava el mestre Enric

—Em sembla que en aquells moments
només hi havia tres músics a casa nostra
que no estaven immergits en el wagnerianisme, i eren Ro
bert Gerhard, Fre
deric Mompou i
Manuel Blanca
fort. Tots tres s’in
clinaven més aviat
cap a la música
francesa. A mi, la
música wagneria
na em cansava una
mica, tot i que re
conec la impor
tància decisòria i la
grandesa de Wagner. Em vaig ena
morar dels impressionistes, sobretot del
Grup dels Sis. De fet, amb el premi
Rabell, que era de cinc-centes pessetes,
vaig poder complir el meu somni d’anar a
París. Jo aleshores devia tenir uns disset
anys. La primera cosa que vaig fer quan hi
vaig arribar va ser anar a l’editorial
Durand a comprar les «Gymnopédies» i
les «Gnossiennes» de Satie, la Sonata per
a violí i piano de Ravel i les óbres de
Darius Milhaud. De seguida tots aquests
compositors em van interessar molt.
Stravinski, sobretot, m’ha entusiasmat
sempre, de la primera nota a l’última.

Morera. La música em va començar a
mteressar veritablement a partir del
tnornent en què començo tant l’harpmnia com la fuga i el contrapunt,
ms a l’extrem que em vaig decidir a
escriure alguna cosa. Vaig fer unes
Petites obres per a piano, «Tres
lrnPromptus», que vaig presentar a un

—Bona part de les vostres compo
sicions estan inspirades en poemes de
Joan Teixidor, Lorca, Maragall, Manolo, Verdaguer... Us baseu en la mu
sicalitat dels versos, en la forma del
poema, o allò que us guia és el
contingut?

concerts, em van matricular a l’Escola
Municipal de Música. Jo més aviat
tenia afecció a les arts plàstiques. Vaig
començar violí. A mi no m’agradava
gaire. A més, tots els meus amics eren
batxillers, i jo, no. Això feia que em
sentís una mica frustrat. Aquest senti
ment de frustració es va anar accen
tuant bastant perquè vaig anar perdent
cada cop més l’afecció al violí. A més,
)o era un noi molt nerviós, encara ho
sóc, i tímid. Vaig notar que el violí no
era per a una persona com jo. Al violí,
les notes, al cap i a la fi, les fa el qui
toca. S’ha de ser decidit i precís. Si no
tens un caràcter determinat, no pots
arribar a ser un violinista bo, un so
lista, que és el que es pretén quan es
comença un instrument.

—Bàsicament, el contingut, l’esperit.
En algun cas pot haver-me influït la
forma del poema, però essencialment el
que em guia és l’esperit. La primera
cançó que vaig compondre va ser per a
una magnífica poesia de Joan Teixidor. Es
pot dir que és la meva Opus 0. Com que
va ser de les meves primeres obres, la
tenia aquí, en esborrany. L’havia donada a
Mercè Plantada perquè la cantés, però no
es va arribar a cantar mai. Ara, justament,
s’editarà. En aquests moments, tinc la
sort que hi ha diversos editors que volen
editar les meves obres, encara que, de fet,
el meu editor, ara, és Tritó. Ho porta
Llorenç Caballero, director de la
JONDE, aquesta orquestra jove que dóna
concerts pertot arreu.
—Una important composició basada
en un poema emocionant és la que
vau fer per al «Cant espiritual» de Ma
ragall. Aquesta obra va merèixer el
premi Lluís Millet instituït per l'Orfeó
Català per commemorar el centenari
de Joan Maragall. Poc us devíeu imagi
nar aleshores com
havia de passar a la
història l'estrena
d'aquesta compo
sició!
—Jo no estava al
cas de res. De fet,

«El "Cant espiritual"
de Maragall ha estat
per a mi una obra
cabdal.»

ningú, em sembla.
Estava prevista l’es
trena del «Cant espi
ritual» al Palau de
la Música Catalana
juntament amb el
«Stabat mater» de
Poulenc amb motiu
del centenari de Maragall, que se
celebrava aquell any 1960. Ho dirigia
Lluís M. Millet. A l’últim moment es
veu que Governació es va espantar i
van prohibir que es cantés el «Cant de
la senyera». Quan això es va saber, així
que va començar l’espectacle, es van
produir uns xiulets pertot arreu i una
cridòria impressionant. Tot el Palau es
va alçar dempeus cantant: «Al damunt
dels nostres cants...» Va haver-hi
moltes detencions, Jordi Pujol entre
molta altra gent... El Palau de la
Música havia estat autènticament
«ocupat» per la policia. Van procurar
tapar-ho... Es va parlar d’uns aldarulls
de l’ordre públic... Però, el que és cert
és que aquells fets del Palau van tenir
molta repercussió. Val a dir que, quan
els ànims es van haver calmat, el
concert va continuar. Malgrat l’am
bient de malestar que va quedar entre
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la gent, l’èxit va ser considerable. El
«Cant espiritual» de Maragall ha estat
| per a mi una obra cabdal que m’ha
| marcat profunda-ment i en la qual
sempre he trobat, a més del fort con| tingut espiritual, una especial musicai litat que impregna tot el poema.
I Durant anys em va ballar pel cap la
i idea de fer una
| composició per a
aquest poema exI traordinari. M’hi
vaig decidir amb
motiu de la convo
catòria del premi
| de l’Orfeó. L’elaboració va ser
I molt lenta i no em
vaig posar a com
pondre fins que
| em vaig haver im| buït de la profunI da significació del
I poema. Que el ju[ rat em concedís el
| premi va ser per a mi un motiu de gran
I satisfacció.

gran inquietud intel·lectual, que pro
tegia artistes i s’hi relacionava molt,
ens va proposar de fer un llibre d’havaneres, a Néstor Lujàn, a Josep M.
Prim i a mi. Jo havia de recollir la mú
sica, Néstor Lujàn fer els comentaris
de les obres, i Josep M. Prim, les
il·lustracions. L’àlbum de habaneras va
acabar essent una
peça de col·lecció
per a bibliòfils, en
la qual hi havia
vint litografies en
color de Prim.

«La bellesa de la
música és una cosa
tan misteriosa, tan
íntima, que no hi ha
manera de poder-la
demostrar.»

—Crec que Jo
sep Pla va facili
tar que pogués
siu recopilar ha
vaneres invitant
alguns dels pes
cadors que més
en sabien a la se
va masia de Llofriu?
—En efecte. Al principi, els pesca
dors estaven una mica cohibits, però
de mica en mica, i a base del cremat
que ens va oferir Pla, es van anar ani
mant. Van acabar cantant una bona
colla d’havaneres, encara que amb al

—Parlant de la primera etapa de la
vostra música sovint s'ha fet menció
d'un cert «antillanisme». Quin en seria l'origen?
—Penso que té un origen doble.
I D’una banda, els espirituals negres
que va portar aqui, per primera vegaI da, la gran cantant de color Marian
i Anderson. Me’n vaig enamorar tant!
Aquella música, la seva veu..., era fan
tàstic! Aquesta va ser una influència.
L’altra van ser les havaneres. A Calella
de Palafrugell, els pescadors, quan
tornaven de pescar a l’encesa, es reu
nien a les dues úniques tavernes que hi
havia aleshores. Parlo dels anys qua
ranta! Hi prenien el cremat, fumaven
el caliquenyo i de manera espontània
gun embolic pel que fa a les lletres,
es posaven a cantar havaneres. Jo ana
que de vegades improvisaven o inven
va anotant aquelles músiques. M’agra
tàvem a trossos. Recordo bé Josep Pla,
daven molt. Els anys quaranta i
era un home fascinant. Sempre he dit
cinquanta, la meva música està molt
que hi ha hagut tres persones que
influïda per tot això. Hi ha una
m’han fascinat: Josep Pla, Manolo
havanera, l’«Abanico», que la tinc a les
Hugué, que era molt amic del meu
«Canciones negras», amb lletra de
pare, i Heitor Villa-Lobos, el compo
Rafael Alberti. Aquest mateix tema,
sitor brasiler que va venir en dues
més o menys transformat, ha sortit a la
occasions a Barcelona i que vaig tenir
«Simfonia de Rèquiem», una obra que
ocasió de tractar. Ens vam fer molt
tinc per a trompeta i orgue, i a les
amics. Era un home encantador,
«Tres postals il·luminades», que és una
xerraire, que ens va inculcar que la
obra per a orquestra de corda, on hi ha
música havia de ser per damunt de tot
una postal de l’Havana amb aquest
comunicativa i estar inserida en la seva
mateix tema; també la tinc en una can
època. Tornant a Josep Pla, tenia una
çó per a violí... L’Alberto Puig, un
intuïció de la bellesa que jo no he co
important fabricant de sedes, d’una
negut en cap més persona. Em va fer
|
;
’
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un «retrat de passaport». Malgrat que
algunes de les coses que diu no són ve
ritablement com ell les explica, tan
mateix el retrat s’adapta de manera
sorprenent a la meva manera de ser. El
vaig tractar sobretot quan, ja de casat,
van néixer el meu fill i la meva filla i
vam començar a anar a Calella els es
tius. Ens vèiem constantment, més
que a casa seva, en sopars, a casa d’amics comuns... Era un home molt desi
gual, però veritablement fascinant.
—Respecte dels amics, la gran ma
joria han estat escriptors i pintors
famosos: Teixidor, Grau Sala, Vinyoli,
Martí de Riquer, Ignasi Agustí...
—Sí, és ben curiós que, excepte
Frederic Mompou, amb qui vam ser
molt amics, i Manuel Valls, que era
més jove que jo i amb qui vam ser
íntims, de tots els meus amics no n’hi
havia cap de músic. Eren escriptors,

poetes, pintors i, molts, arquitectes.
Durant vint anys o més, cada dimarts
fèiem un sopar. Dels vint o vint-i-dos
que érem, vuit eren arquitectes. Amb
Vinyoli ens vam relacionar molt. Re
cordo les seves dues obsessions. D’una
banda, el fet de ser «esclau» de l’editorial Espasa Calpe, on treballava (tots
els altres amics eren universitaris i te
nien molt temps lliure). L’altra obsessió
era literària. Vinyoli era un enamorat de
Rilke, sentia una verdadera passió per
aquell poeta.
—Al costat de la composició musical,
vau exercir la crítica musical, primer
a la revista «Destino» i, posterior
ment, a «La Vanguardia». Quins
records conserveu d'aquella expe
riència?

—Jo era molt amic de l’Ignasi Agus
tí. Després de la guerra em va oferir
d’ocupar-me una mica de la revista, de
la part administrativa. Ho vaig accep
tar perquè necessitava diners i era difícil
viure de la composició. Aleshores també
va ser quan hi vaig començar a publicar
les crítiques musicals. Recordo la pri
mera que vaig fer sobre les Goyescas de
Granados al Liceu. A l’Agustí li van
agradar i vaig continuar treballant a la
composició del periòdic i fent críti
ques. A «Destino» hi havia gent de
molta talla intel·lectual. Es va acon
seguir que hi entressin persones que
havien estat marginades o prohibides.
Molts havien treballat a la revista
«Mirador». Hi van entrar Josep Pla, Se
bastià Gasch, Josep Palau, Manuel
Brunet, Avel·lí Artís, que firmava

Sempronio... Va ser una època molt
important per a la revista. La llegia
moltíssima gent. Com que tenia tant
d’èxit, molts s’hi volien anunciar. Jo,
que era el compaginador, recordo els
problemes que havia tingut per en
cabir tota la publicitat que ens
arribava. Van haver-hi també molts
problemes de censura. Fins al punt
que Néstor Lujàn em va demanar que
agafés el seu càrrec, perquè havia
úngut tantes denúncies i tants proble
mes que s’arriscava a anar a la presó o
que li traguessin el carnet de perio
dista. Aleshores el vaig substituir com
a director, però, de fet, ho portàvem
Junts ell i jo. El meu treball de crític
musical a «La Vanguardia» va ser pos
terior a «Destino». Jo aleshores ja
donava classes al conservatori. Vaig re
nunciar a «Destino» perquè eren massa
coses. A «La Vanguardia» hi vaig tre
ballar durant vint anys.
~^-Com a catedràtic de composició,
càrrec que vau exercir al Conserva
tori de Música de Barcelona durant
dotze anys, quins consells donaríeu a
Un músic que volgués dedicar-se a la
composició?

, Jo he dit diverses vegades que no
Se com s’ensenya la composició,
rnalgrat que hagi estat ocupant la
catedra de composició del Conservat°r>· Quan algú em portava alguna
cosa escrita, si creia que estava mala

ment, doncs ho corregia. Però, és clar,
les meves explicacions es basaven en
un treball ja elaborat prèviament. En
realitat, a mi la pedagogia no m’ha
agradat mai. Quan el director del
Conservatori Superior Municipal,
Joan Pich Santasusana, em va dema
nar que acceptés la plaça de compo
sició que hi havia vacant, ho vaig
acceptar perquè necessitava guanyarme la vida. Em pagaven dotze mil
pessetes al mes, però no era funcio
nari. Més endavant es va fer una mena
d’examen per regularitzar la situació,
quan Joan de Sagarra era a l’Ajunta
ment, i això em va portar a ser
catedràtic. En l’ensenyança de la com
posició, allà on sí que podia incidir era
en la instrumentació. La instrumenta
ció és una cosa molt clara que permet
una demostració gairebé física. Pots
dir quan una determinada composició
no funciona. Es pot demostrar que
unes flautes no se sentiran perquè toca
massa l’orquestra o a l’inrevés, que
estan posades de manera que se
sentiran massa... En realitat, jo, més
que ensenyar, assessorava. De fet, no
es pot dir que els alumnes que tenia
fossin deixebles meus. A mi m’arri
bava gent d’una certa edat. Molts ja
treballaven... Les noies eren casades...
Per a arribar a la meva classe s’havia
d’haver passat per harmonia i
contrapunt, fuga, música de cambra...
Vaig tenir alumnes que s’han fet un

nom, com Carles Guinovart, Brotons,
Edmond Colomer, que aleshores ja
dirigia tres o quatre orfeons...
—Heu musicat poemes, heu com
post concerts per a tot tipus d'ins
truments: concerts per a piano, per a
arpa, per a clavicèmbal, per a gui
tarra; heu escrit música simfònica,
òpera, música vocal, música per a
ballets, per a cinema, per a tele
visió... En quin gènere us sentiu més
còmode?

—Indiscutiblement, amb l’orques
tra. L’orquestra m’ha agradat sempre
molt, tant escriure per a orquestra
com sentir-la. Això ha estat potser un
desavantatge, perquè he compost poc
per a música de cambra. I la música
d’orquestra és molt difícil de difondre,
sobretot quan no ets conegut! Potser
havia d’haver escrit més música de
cambra.

«Sempre he pensat
que la música clàssica
podia conviure amb
l'atonalisme.»

EL GRA DE BLAT
NOVETAT

UN
GRAN
AMOR PER
A TOTA LA
VIDA
Maria Carme Estrany

Un cant a l'amor, escrit en forma
de fulls de dietari per una dona
cristiana. La novetat i la frescor
que desprenen aquestes pàgines
poden ser ocasió, per a molts
lectors creients, per a descobrir
que ser cristià és summament
senzill: viure l'Amor, que Déu posa
en el món, gràcies a l'Esperit de
Jesús, allà mateix on la vida ens
ha posat.
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Tanmateix, Xavier Montsalvatge
acaba de presentar, aquest abril
passat a Girona, dos CD de música
de cambra amb diferents intèrprets
de moltes nacionalitats (Integral
per a piano sol, per a piano i violí i
per a violí i violoncel), en una
coedició entre Columna Música i
l’Ajuntament de Girona, ciutat on
va néixer el compositor.
—Per a la inauguració de l'Auditori
de Barcelona, es va escollir una de
les vostres obres més conegudes, el
«Concerto breve», obra que ha estat
interpretada múltiples vegades per
Alícia de Larrocha arreu del món.
Què se sent en escoltar, cinquanta
anys després, una de les primeres
composicions?
—Satisfacció. Molta satisfacció.
Aquesta obra la vaig escriure per al
premi Ciutat de Barcelona. Jo hi havia
posat molta il·lusió, però van declarar
el concurs desert. Em va saber molt
greu. Tot i que els contratemps d’a
quest tipus els he superat bastant de
pressa, vaig tenir una gran decepció.
Recordo que vaig fer dotze còpies
d’aquest concert (aleshores, és clar, no
hi havia fotocopiadores!), i les vaig
enviar als pianistes més notables que
jo coneixia. Tots em van contestar
molt amables que els havia agradat.
D’entre tots, Gonzàlez Soriano em va
escriure dient-me que li havia agradat
molt i em va prometre que el tocaria.
Però Alícia de Larrocha se li va
iticipar. Em va dir que, com que li
tvia agradat tant el concert, havia
tgat el Palau i l’Orquestra i ja n’havia
-ogramat l’estrena. Jo vaig estar
icantat. Però a Gonzàlez Soriano,
te era un gran amic i una excel·lent
irsona, això li va doldre i la nostra
lació es va refredar. Aleshores, per
enuar aquesta tensió, quan vaig
criure la «Sonatine pourYvette», la hi
ig dedicar. Vam fer les paus...
Dins el camp de la composició,
mbé heu dedicat una atenció esjcial a la música de ballet. Com se
desvetlla l'interès per aquest art?
—Vaig tenir la gran sort de poder
ure els autèntics Ballets Russos de
aghilev (encara que Diaghilev ja era
□rt), quan van venir a actuar al
ceu. Va ser un esdeveniment. Aquell
?ectacle em va impressionar molt. A
música i la dansa, d’una qualitat
cepcional per la categoria dels màg
ics ballarins, s’hi afegia la poesia

argumental i la bellesa escenogràfica,
amb decoracions i figurins de Picasso,
de Miró, de Pere Pruna, de Derain...
Van ser unes representacions inobli
dables. Aquella Petruixka i L’ocell de foc
de Stravinski!... Vaig apassionar-me
pel ballet. Va ser aleshores que vaig
començar uns primers esbossos per a
un futur ballet. Grau Sala en va dibui
xar els figurins i els decorats. Després
de la guerra va venir el coronel Du
Basil, l’hereu dels Ballets Russos. Va
venir amb uns ballarins extraordinaris
(Txermitxeva, Tamara Tumànova,
David Lichine). Havia heretat bastants
decorats de Diaghilev. A mi em va en
tusiasmar. Hi anava molt. Vaig tractar
bastant Du Basil. També vaig conèixer
el famós Serge Lifar, que en una
ocasió em va presentar Pere Pruna.
Una altra relació meva amb el món de
la dansa va ser per mitjà de les
germanes Jeannette i Yvonne Alexander, totes dues ballarines instal·lades a
Barcelona. Vaig compondre per a elles
unes peces curtes. Aquells ballets van
tenir un èxit extraordinari. Durant uns
quants anys van fer un espectacle al
Palau que jo vaig ajudar a muntar. S’hi
combinava una petita orquestra amb
una cantant i elles dues, que ballaven.
Eren ballets curts de cinc o sis minuts
que alternaven amb la cantant. Van
tenir uns èxits tremends! Quan la
Yvonne es va casar amb Paul Goubé,
primer ballarí de l’Òpera de París,
també vaig compondre uns quants
ballets curts per a ells dos. Sempre van
ser rebuts pel públic amb un gran
entusiasme.
—D'una manera molt genèrica i
intentant sintetitzar, podríeu definir
el vostre estil musical?
—Jo sempre dic que sóc eclèctic i
molt interessat per totes les tendències
i per extraure de cadascuna allò que
tingui de més interessant. En un
determinat moment, es va plantejar
una gran pugna entre el dodecafonisme, l’expressionisme germànic i el
postimpressionisme francès. Jo, de fet,
em vaig decantar més per la influència
francesa, però no vaig quedar prò
piament inscrit en cap d’aquests
moviments. Els atonals van subscriure
que la música harmònica que s’havia
fet fins aleshores s’havia acabat i que a
partir d’ara tot depenia de l’estructura
dodecafònica i atonal. Jo, des d’un
principi, em vaig interessar molt per
aquesta tendència, però com a enri
quiment extraordinari de la música

harmònica. Sempre he pensat que la
música clàssica podia conviure amb
l’atonalisme. S’ha enriquit amb aquest
atonalisme. Ara bé, crec que els que
van pensar que el dodecafonisme havia
acabat la música tradicional es van
equivocar. Ni els músics més addictes a
aquesta tendència no en són gaire
entusiastes. Jo m’atreviria a preguntar als
cinquanta millors pianistes del món,
quants toquen, als seus recitals, el
concert de piano de Schònberg. Potser
en trobaríem un o
dos. El Wòzzeck
d’Alban Berg sí
que s’ha tocat
molt. Fins i tot es
Va fer aquí al
Liceu, més d’una
Vegada, i Lulu. És
una obra que s’a
costa més al meu
concepte: usa l’a
tonalisme però usa
també la tradició
tenovada de les
músiques
anter'ors. Jo no he cregut mai en aquesta
'dea qUe sj un
c°mpositor no és fidel a l’atonalisme
ja queda fora de lloc. Sempre poso
exemple de Benjamin Britten, que
es d’aquest punt de vista no va
aP°rtar res i que, en canvi, va ser un
gran compositor, com Menotti i d’ales que han escrit obres molt impor

tants sense quedar adherits al dode
cafonisme. Ara, també penso que no
se’n pot prescindir. Jo, a la conso
nància, li dono el color blau o verd; a
la dissonància, el color vermell o groc, i
a l’atonalisme, el color gris. I faig el pa
ral·lelisme amb la pintura: sense el color
gris, la pintura impressionista francesa
no existiria! Una altra comparació que
se m’havia acudit darrerament és l’ús de
les dobles cordes en el cello. És un recurs
magnífic, dóna moltes possibilitats. Ara,
escoltar tota una
obra amb dobles
cordes seria acla
parador. Però, vaja, en definitiva, el
que acabo pensant
és que hi ha mú
sica bona i música
dolenta. Jo tinc
vuitanta-set anys, i
en aquesta edat
m’arrogo el privile
gi de poder dir que
hi ha una música
que m’agrada i una
que no m’agrada.
Generalment, la que
m’agrada acostuma
a ser música bona i, la que no m’agrada,
música mediocre. Si un analitza
aquestes coses tampoc no n’acaba de
treure l’aigua clara. La bellesa de la
música és una cosa tan misteriosa, tan
íntima, que no hi ha manera de poderla demostrar. Si la forma creés la belle

«Si la forma creés la
bellesa, hauríem de
treure de la circulació
Erik Satie, perquè en
Erik Satie no hi ha res.
Ha fet música de no
res.»

sa, hauríem de treure de la circulació
Erik Satie, perquè en Erik Satie no hi ha
res. I, no obstant això, és un dels com
positors que han tingut més força i que
han donat més prestigi a la música fran
cesa. Ha fet música de no res. En canvi,
hi ha música complicada i de forma
perfecta que et deixa totalment indife
rent.

Citarem, a tall de conclusió, un
extracte de la crítica que va fer
Enrique Franco a «El País» quan,
un any després de l’estrena al
Festival de Granada del Concierto
de Albayzín, concert per a clave
interpretat per Rafael Puyana sota
la batuta d’Odón Alonso, es va tocar
a Madrid, i que resumeix l’actitud
creadora de Xavier Montsalvatge:
«La partitura reafirma al ciento
por ciento, cuanto ya sabemos sobre
el compositor catalàn: su condición
innata de creador, su büsqueda de la
perfección, su pensamiento liberal
refractario a cualquier filiación, su
natural actitud de entronque con el
pasado, su voluntad de no negar la
“raza” y, en fin, su madurez alcanzada yo dina de manera definitiva a
partir de “Las Cinco Invocaciones al
Crucificado ”.» ♦

LLIBRERIES

La Central
EL FACTOR HUMÀ
per

Arnau Cònsul

r
s la llibreria de moda de Bar
avall, a la vorera de muntanya del
celona. Fa poc més de tres anys
carrer de Mallorca, remenant papers o
que es va inaugurar, el mes de
fent-la petar amb l’Antonio —ànima
març de 1996, i ja està en boca de tot
de la llibreria—, als baixos del número
hom que vol ser algú en el món literari
237.
de la ciutat. El darrer any i mig l’ha
Cal reconèixer que l’emplaçament
convertit en punt de referència i lloc
els ha ajudat força: a dues passes del
d’encontre de certa progressia amb
passeig de Gràcia, però amb la dis
deix esnob, suplement literari sota el
tància suficient de les llibreries de
braç, lectors exigents que no es
l’entorn de la plaça de Catalunya per a
conformen amb la primera portada
desmarcar-se del circuit habitual. I no
virolada amb què es creuen, sinó que
dubto que aquest punt d’isolament
els agrada intercanviar opinions,
l’ha afavorida a l’hora de consolidar-se
recomanar volums i que els en re
com a refugi de lletraferits, però és just
comanin, fullejar exemplars sense
atorgar els mèrits a la filosofia que els
presses, fruir de l’instant i després
tres socis capitalistes (l’Antonio Ramí
explicar-ho, amb entusiasme dissimu
rez, la Maribel Guirao i la Marta Ralat: «ahir vaig passar per La Central i
moneda) hi van voler aplicar des del
vaig remenar això i allò» o «aquest matí
primer dia, tan senzilla com antiga:
m’hi he deixat caure i m’he trobat en
«Ocupar un espai que la majoria de
tal». No és difícil trobar-s’hi cares
llibreries havien abandonat: la llibreria
conegudes: algunes editorials l’escu
humanista que busca un lector inten
llen sovint per presentar-hi llibres, els
siu, no puntual, que considera vital el
professors universitaris la recomanen
tracte humà, la conversa amb el de
als estudiants de lletres i, mentre la
pendent... La idea no és gens original, al
facultat d’Humanitats de la UPF va
contrari, es tracta de recuperar la lli
ser a la cantonada de Balmes amb
breria de sempre, o millor: la vella figura
Rosselló, era freqüent trobar-ne el
del llibreter.» Certament, al principi va
selecte professorat dos travessies més
semblar anacrònic i els van pronosticar
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un fracàs en poc temps: qui podia
pensar que en el temps de les grans
superfícies, en què música, cinema i
literatura van en un mateix sac d’entreteniments, i el gran argument per a
vendre llibres és garantir el preu més
baix, un petit local exclusivament
literari tiraria endavant?
El primer any va ser duríssim. Calia
organitzar molts actes, obrir-se un lloc i
fer-se un nom, aconseguir un grup de
fidels, donar a conèixer la filosofia de l’indret..., i cobrir despeses! Van pensar que
no se’n sortirien, que els pronòstics dels
estudis fets per ESADE es complirien
rigorosament, que potser sí que hau
rien hagut de dedicar-se només a la
llibreria internauta, fora tot contacte
personal, i a vendre llibres, que és el
que toca, els nous temps no estan per
a romanticismes. Però, de mica en
mica, i sense saber ben bé per què, el
vol comença a aixecar-se, la llum al
fons del túnel es fa intensa: els editors
continuen confiant-hi, el boca-orella
funciona, els estudiants de les
filologies van fent-s’hi assidus i els hu
manistes de la Pompeu Fabra tornen
malgrat la mudança de la facultat a la

LA SENYORA QUE ATROPELLAVA
ELS NENS
JOAN ARMANGUÉ
L'Antònia estava tocada del bolet, com una cabra boja, amb perdó sigui dit. I podia
resultar perillosa, sobretot per als nens, que se la miraven estranyats mentre
passejava pel parc i escampava empentes a tort i a dret i trepitjava criatures.
Darrers títols

publicats:

Viatge a través de la història de Montserrat, Francesc Bofill.
Versos amics, Joana Raspall.
Contes russos, I i II.

Un pam de primavera, Joan Armangué.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

LLIBRERIES

Ciutadella. Hi ha una resposta, és clar,
torn: els típics baixos enfonsats respec
a l’enigma: el premi a la constància, al
te del nivell del carrer i el primer pis
treball diari, a una feina fosca que la
de caire senyorial, sostres inaccessibles
gent no veu però sap apreciar. La tasca
i acabats modernistes dels blocs de
d’estar a l’aguait de tot el que es pu
l’Eixample més cèntric. Al segon pis,
blica, aquí i a fora, de no esperar que
el joc de colors és sensacional o
les distribuïdores vinguin,
sinó anar a buscar-les, d’arriscar-se a comprar obres a
l’estranger sense saber si tin
dran sortida, per completar
una secció de literatura es
trangera de les més riques
de Barcelona. I si algú els en
demana un que no tenen,
s’encarrega i en una set
mana és teu.
El cas és que a finals del
segon any l’espai comença a
fer-se petit i l’ampliació serà
efectiva tot just un semestre
després: el passat mes de
juliol obrien la segona plan
ta, confirmant la línia ascen
dent de la llibreria i, sense ni
adonar-se’n, es troba situa
da com un dels centres del
món literari català, ara amb
una oferta molt més àmplia
en tots sentits: a la primera
planta, Narrativa, Història,
Antropologia, Poesia, «que
és del que més venem, de
debò, encara que costi de
creure», comenta l’Antonio,
veritablement sorprès del
boom líric; i, a la nova, Art,
Filosofia, Clàssics i Cinema.
Aquí dalt, a més, és on tenen
Uoc els actes, a la sala del
fons: es retiren les taulesaparador de les novetats i se
substitueixen per cadires
Plegables
i
la
taula
FOTO ASSUMPTA BURGUÉS
Presidencial. Funcional, sí,
Però amable, al mateix temps. L’ús de
senzillament acollidor: el blanc intens
dels ulls de bou va mudant cap al cru
ftucròfon seria innecessari, l’indret és
recollit, pensat per a unes quaranta
de sostre i parets fins al melis del
parquet, amb què s’aconsegueix una
Persones, cinquanta a tot estirar, i això
harmonia perfecta entre elements
Permet un clima gairebé familiar, amb
els assistents a tocar dels llibres, però
antics i postmoderns. Una bona me
tàfora del que sempre ha pretès La
Un parell de petits altaveus camuflats
entre els prestatges ajuden a imposar
Central: «recuperar un ofici que s’anava
el silenci necessari per a les presen perdent recolzant-nos en la informà
tacions. I acabat l’acte és el marc idoni
tica», eina imprescindible de qualsevol
Per a xerrar amb la gent, la copa en
llibreria d’avui, en què una bona base
üna mà, qualsevol volum a l’altra.
de dades és la clau per a un servei
El millor moment per a acostar-s’hi,
eficient, i aquí s’hi ha comptat des del
s°bretot a l’hivern, és a mitja tarda,
primer dia -avantatges d’obrir la
Quan ja fosqueja: és llavors que t’aparadeta a l’era Microsoft. I suposo
que és la barreja de tot plegat allò que
°nes de la gràcia de la il·luminació, ni
grassa estrident, ni excessivament
li ha anat sumant fidels i restant-li
’fusa, remarcant la bellesa de l’en
oracles pessimistes. Si el creixement es

manté a aquest ritme, aviat tornarà a
quedar-se petita, però no hi haurà més
ampliacions: «Hem buscat crear un
espai on la gent vingui a fer un volt, a
mirar llibres i a parlar-ne amb els lli
breters, a passar una estona agradable.
Anar a una llibreria
no ha de ser un
acte de consum es
trictament, sinó un
passeig, un plaer...
I això només és
possible a petita es
cala.»
L’èxit indiscu
tible de l’aposta de
La Central ha es
tat com un bàlsam
per a tots aquells
que començàvem
a témer que tanta
globalització aca
baria transformant
el mercat del llibre
en un secundari de
luxe cada vegada
amb menys paper,
darrere CDs de tot
tipus. La Central
ha posat sobre la
taula un públic
que vol intimitat,
contacte físic, un
tracte personal, i
ha descobert que
això no és patri
moni exclusiu de
les generacions que
anaven a prendre el
cafè a Laie. Això no
ho consideraven les
estadístiques,
és
clar. A ESADE no
deuen llegir Graham Greene: no
comptaven amb el factor humà.<
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LA PUNTA DEL LLAPIS

I TANMATEIX...

DE TRASCANTÓ

La ciutat imaginària

Art i vanitat

Llibres

l trencament del meu destí
em proporciona en retros
pectiva una potada de
síncope que no m'agradaria
me perdut per res del món. D'ençà
d'aquell intercanvi de cartes amb
Tamara, l'enyorança de la pàtria ha
estat sempre per a mi una qüestió
sensual i molt particular. Avui, la
imatge mental de l'herba espessa de
laila, o d'un call dels Urals o de les
salines de la regió del mar d'Aral,
m'afecta nostàlgicament i patriòtica,
tan poc, o tant, com, posem, Utah;
però doneu-me qualsevol cosa, de
qualsevol continent, que s'assemble
al camp dels volts de Sant Petersburg, i se m'estova el cor. Què
sentiria si tornava a veure els entorns
de la meua adolescència, amb prou
feines si m'ho puc imaginar. A voltes
m'afigure que els torne a visitar amb
un passaport fals, sota un nom fictici.
Es podria fer.» Enguany se celebra el
centenari del naixement de Vladimir
Nabòkov. Ho confesse sense cap
pudor, és un dels meus escriptors
predilectes. Amb aquest autor rusamericà, que tingué una vida tan
errant, he estimat els escacs i també
una ciutat realment màgica i bella com
poques, Sant Petersburg o Petrograd.
Una de les primeres coses que
sobten d'aquesta urbs és l'olor de
mar; sense veure'l, saps que el Bàltic
hi és omnipresent. Et penetra en
cada porus de la pell. I, com tots
sabem, l'aigua escenifica un joc de
reflexos inquietants: l'horitzó gairebé
infinit. Algú ha dit que tota la ciutat
es una avinguda sense fi, duta a
l'enèsima potència. Més enllà de
Sant Petersburg no hi ha res. És ben
Palès el joc d'espills que crea l'efecte
de la racionalitat més mesurada. Res,
Però, més lluny de la realitat.
Si passeges per qualsevol cantonada
de l'avinguda Nevski, veritable cor de
la ciutat, et pots trobar un tal senyor
Goljadkin, segons diuen, un home ob
sessionat amb un altre senyor Goljadhin, exactament el doble del primer,
pue fa tot tipus de malifetes i li fa la
V|da impossible. Tanmateix, el Neva
esbossa el perfil de la ficció de manera
inexorable. I els embriacs Gògol, Puixkm i Dostoievski pul·lulen en direcció a
Serguévskaia 83.
Sant Petersburg té la seua llengua:
l'Horitzontalitat i la verticalitat
c)|buixades amb un escaire, i parla
Per mitjà dels canals, dels ponts, de
es places i dels edificis. Que no se'ns
, '.de, però, que la seua ànima
s alimenta dels seus fills i de la
^'rada dels seus viatgers.♦
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JOSEP BALLESTER

a vanitat ben dosificada i autoualsevol persona amb senderi
controlada no és un sentiment
és capaç de fer una apologia
negatiu, sinó un component de
raonable dels llibres. I potser
haverl'autoestima, necessària per a la crea
també una crítica raonable de la
ció artística. L'actor i cantant Juan
televisió. En canvi, és més difícil que
Diego, amb cinquanta-set anys i al
algú d'un cert nivell cultural faci un
zenit del seu art interpretatiu, con
elogi de la televisió i una condemna
firmat amb l'èxit assolit al Teatre
dels llibres. Per què? Tan perversa és
Nacional de Catalunya amb l'obra de
la televisió? I els llibres, són tan ex
Sinisterra El lector por horas, s'ha
celsos? Hi ha uns quants clixés socials
adonat a temps dels estralls que pot
que es perpetuen d'una manera
ocasionar un excés de vanitat en el
acrítica, són fórmules, poses i tòpics
professional de l'espectacle i de l'art
còmodes que fan queaar bé.
en general. En conversa amb Quim
A repèl d'una suposada opinió
Aranda («Avui», 13-111-1999) parla de
majoritària, jo afirmo que la televisió
és bona. Cadascú se'n pot fer la pro
la seva experiència com a intèrpret
de personatges literaris, com ara el
gramació al seu gust i desconnectar
«senorito» de Los santos inocentes
quan se n'atipi. En canvi, el parer
de Miguel Delibes o un sant Joan de
qeneral no reconeix que hi ha molts
la Creu escruixidor en la pel·lícula La
llibres insofribles, inútils, buits, efí
noche oscura, que fou l'interlocutor
mers, rancis i fins i tot perversos.
amb qui «mantenia diàlegs molt in
Mein Kampf d'Adolf Hitler no és pre
tensos» que li destaparen «aspectes
cisament una exaltació de la in
que tenia amagats, oblidats». «Per a
tel·ligència. Llibre no és sinònim de
bon llibre ni de literatura. És més, la
la pel·lícula —diu Juan Diego— vaig
practicar molt la seva cal·ligrafia i em
societat dita de la imatge produeix
vaig adonar que era la mateixa que
més llibres que mai, molts dels quals
jo feia de nen, i que perds quan et
tenen una data de caducitat pe
fas gran.» Un contacte tan profund i
remptòria pel contingut o bé per una
seguit amb la literatura pot desvetllar
qualitat material biodegradable. La
una vocació soterrada i fins i tot la
banalització augmenta, però la gent
es resisteix a desprendre's dels lli
pretensió de cultivar la creació lite
bres. És com el pa sec: el menjar no
rària, veure's amb cor d'«oferir per
mitjà de l'escriptura el que sentia din
es llença.
tre meu». I caigué en la temptació.
El concepte genèric de llibre conEscrivia papers, poemes, contes,
nota cultura i connota prestigi
«però un dia dius: On vas amb tanta
intel·lectual. La lluita de la humanitat
vanitat? On vas? I ho estripes tot».
per democratitzar l'escriptura ha vis
Tanmateix, esquinçar els papers es
cut —encara en viu-— persecucions a
crits amb l'impuls de les emocions
sang i a foc a causa del poder de la
sentides interpretant Joan de la Creu
lletra impresa. Un dels arguments
o els personatges creats per «la mira
més gloriosos a favor dels llibres és
da piadosa» ae Miguel Delibes no
que els règims totalitaris, obscu
equival a destruir allò que n'havia
rantistes per naturalesa, els tenen
après, ni allò que hi aportà interiopànic. El llibre, doncs, com a con
ritzant-los per a posar-los a l'abast del
questa social, com a accés al conei
públic que va al teatre o al cinema,
xement i com a progrés individual i
però no ha llegit els clàssics de la
col·lectiu. D'acord. Però no tots els
literatura universal. Aquest és el do, i
llibres. Fa un o dos anys, una biblio
el talent i l'aportació cíe Juan Diego a
teca d'Olot va tenir el coratge de
les lletres i a l'humanisme que les ins
vendre a preu de saldo una pila de lli
pira i les nodreix. Potser també hauria
bres que només servien per a fer
excel·lit en la literatura, que en un mo
nosa. Sacrilegi? No, sentit pràctic.
ment de comunió amb el poeta més
Mil, dos mil o deu mil llibres, per més
gran de les lletres castellanes podia
ben estibats que estiguin, no cons
desorientar-lo, fins i tot dispersar el
titueixen forçosament una catedral
de la cultura.
doll artístic que no s'ha exhaurit sobre
els escenaris, com hem pogut compro
Aquest article no és una incitació a
var en el seu paper de Lector por horas,
cremar les biblioteques ni pretén
un paper que sembla concebut per a
negar l'aura sentimental dels llibres
un actor que domina tots els registres i
que guardem. Convinguem, però,
les situacions més imprevisibles. Un
que hi ha llibres que tenen el do de
actor i filòsof sense trampa ni vanitat es
l'eterna joventut, d'altres que es fan
mou en l'univers artístic més vulnerable,
vells de seguida i molts que neixen
més procliu a caure en l'egolatria i el
morts. Molts.♦
narcisisme. I tanmateix...♦
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Balzac (i II): metàfora i reflexió
l'article anterior parlàvem de la
natges són descrits per la coinci
imatge de certs científics en
dència entre la seva forma de ser i
l'obra de Balzac. Potser seria
allò que en prediu la frenologia. Balzac
desaprofitar una commemoració com
aquí seguia Gall, un metge i filòsof
el bicentenari del naixement de l'au
que atribuïa les formes cerebrals —ex
tor francès no endinsar-nos una mica
terioritzades en les protuberàncies del
més en les referències científiques en
crani— a certs caràcters i aptituds.
la seva obra. I és que si, com co
Una altra teoria pseudocientífica que
mentàvem, Balzac dedica El pare
captivà Balzac va ser la del magne
Goriot al biòleg Geofroy Sainttisme de Mesmer. Aquest metge pas
Hilaire, hi ha altres científics —i al
sejà els seus presumptes poders
guaridors pels salons més elegants
guns pseudocientífics— que influïren
en els seus escrits.
d'Europa i influí també en altres
autors.
Una primera aproximació als con
tinguts científics en les obres de Bal
Un dels personatges recurrents de
zac ens la donen algunes metàfores.
Balzac, el metge Horace Bianchon,
A El pare Goriot veiem com Balzac
és un dels que contribueixen a es
salta d'una ciència a una altra. Així,
tendre una imatge positiva del
Goriot semblava «un cargol, un
magnetisme. Potser Balzac es va ins
mol·lusc antropomorf que calia in
pirar en Foissac, que es va dedicar a
cloure en la classe dels gorretaires»
estudiar seriosament el fenomen.
—ja que havia passat del barret
Com Foissac —i com Balzac—,
burgès a la gorra popular. I és tan
Bianchon creu en el magnetisme i l'u
apàtic que, segons un empleat del
tilitza per retornar la salut —física i
museu, «es trobava constantment al
psíquica— a alguns personatges.
zero de Réaumur» —en referència
Balzac fa que Bianchon investigui el
secret de la salut. Aquest brillant
amb l'escala de temperatura que va
idear aquest físic francès, basada en
metge —«un futur Bianchon», diu
el punt d'ebullició de l'alcohol, i que
d'un estudiant que promet— estudia
va tenir menys èxit que la centígrada.
de quina manera es lliguen cos i
Hi trobem més metàfores, basades
ment. Per això, elabora una teoria
en l'astronomia. Així, a la mateixa no
psicosomàtica que explica la manera
vel·la, se'ns diu que la senyora Vaucom es produeixen les malalties o la
quer a l'hora d'atendre els dispesers
mort. Fins a cert punt, Balzac anava
«mesurava les atencions i les con
encertat en els lligams entre cos i
templacions amb la precisió d'un
ment. I potser la mateixa psicosomà
astrònom, d'acord amb l'import de
tica explica moltes de les suposades
les seves pensions». A Les il·lusions
guaricions de Mesmer: si és la ment
perdudes Balzac destaca l'òrbita com
la que crea certes malalties, el ritu i la
la manera de mantenir una estreta
fe en el magnetisme possibiliten que
relació de conveniència: «Havia
l'individu s'alliberi de les alteracions
reconegut en la senyora d'Espard el
que només eren en el seu cap.
aoder ocult de la gran dama am
Balzac també creu en la influència
biciosa i s'havia dit que ella triom
determinant de l'ambient en l'indi
faria si esdevenia el satèl·lit d'aquell
vidu. Per això, recolzant potser en les
astre.» I a El rector de Tours ho aplica
lliçons del seu admirat Geoffroy
a l'adaptació de la dispesera i el
Saint-Hilaire, fa primer de tot unes
mossèn: «Ajustat completament al
descripcions acurades. Coneixem els
compàs de la seva vida, com un
detalls més ínfims del medi dels per
satèl·lit a l'òrbita del seu planeta.»
sonatges, de l'entorn social i polític.
No deixa de ser curiós que un dels es Tot amb una acurada descripció que
tudiosos de Balzac, l'escriptor Stefan
prepara el lector per entendre el des
Zweig, li apliqués, a Tres mestres, una
envolupament de la novel·la.
metàfora científica: el considerava
Un cop construït el medi, Balzac hi
novel·lista —condició superior a la de
situa els personatges i els esdeveni
simple autor de novel·les— perquè
ments transcorren de manera gairebé
«és el geni enciclopèdic, l'artista
inevitable. Balzac és un determinista
universal que construeix tot un cos
que creu en unes estretes relacions
mos, que presenta un món propi
causa-efecte, i també en una aparent
amb tipus propis, lleis de gravitació
impossibilitat de modificar el destí.
pròpies i un firmament propi, al
No creu en l'atzar, però pensa que
costat del món terrenal».
cada esdeveniment té una causa i
Però el contingut científic en Balzac
que tot està interrelacionat.
va molt més enllà d'aquestes me
Curiosament, ara ens trobem en
tàfores. Es així que alguns perso
discussions sobre un altre deter
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minisme: el genètic. Ara que conei
xem diversos gens que influeixen en
certes malalties o fins i tot en carac
terístiques físiques, podem pensar
que hi ha poca cosa a fer davant la
dotació que ens ha donat la natura?
I, quant a la informació que pot tenir
l'individu sobre els seus gens, és
desitjable o recomanable saber el
risc que té de patir una malaltia greu
i inguarible?
Un metge francès, Jean Bernard,
autor d'una extensa obra de divul
gació i d'assaig, ha utilitzat un per
sonatge de Balzac per reflexionar
sobre aquest tema. Un dels seus
llibres es titula La síndrome del co
ronel Chabert. A la novel·la sobre
aquest personatge Balzac ens pre
senta un militar que està oficialment
mort, però que en realitat es troba
ben viu. Chabert va ser donat per
mort i abandonat quan un cop de
sabre li esberlà el cap en plena
batalla. Però no havia mort i uns anys
més tard retornà, com un espectre, a
intentar que el creguessin i retrobar
el seu lloc a la seva família i a la
societat.
Es viu o és mort el coronel? Bernard
utilitza la trama per discutir si aquells
que se saben portadors d'un gen
que els mena a una malaltia sense
guarició estan vius o mig morts,
tenint en compte que la informació
genètica pot barrar el pas a asse
gurances de vida, mútues mèdiques
o llocs de treball. Com li passa a
Chabert, es poden posar traves a una
existència plena i a exercir els drets
essencials. La informació genètica
pot ajudar a prevenir, però també
pot simplement informar sobre un
destí ara com ara inevitable o arribar
a mans que en faran un mal ús.
Per a Bernard, el coronel només és
l'excusa per a construir el símil. Però
potser Balzac, tan impregnat de
fisiologia i altres especialitats a l'hora
d'escriure, estaria satisfet que un
dels seus personatges servís, a la
inversa, per a mostrar gràficament el
problema que pot representar saber
massa sobre les causes i massa p°c
sobre els remeis.♦

XAVIER DURAN

PREMSA

El «Brusi», diari digital
Aquest nou mitjà de comunicació
es del 17 de setembre de
és continuació de moltes coses. La
1998, «Diari de Barcelona» viu
lectura d'una sèrie de titulars que es
una nova etapa de la seva llarreprodueixen
més endavant permet
guíssima història: ara, com a diari di

de comprovar fàcilment que l'actual
gital. El que durant tant de temps va
«Diari» de Barcelona és successor
ser conegut popularment com el
fidel de l'anterior, entre d'altres co
«Brusi», nom de la família que el va
ses, en la confusió «per/per a» fins i
fer gran, és des de fa uns mesos un
tot davant de grups nominals.
exponent tècnic de modernitat. En
La primera pàgina d'aquest diari
aquest «rotatiu», que ara òbviament
electrònic mostra tota la seva oferta.
no té res de rotatiu, la digitalització
A més dels títols de les informacions
no és un afegit, sinó l'únic camí de
i de les col·laboracions del dia, els de
realització i de presència. La versió
les seccions habituals, informacions i
digital, doncs, és l'única en què es
seccions, totes consultables quan els
presenta el «Diari de Barcelona»
misteris de la xarxa —i dels inter
actual.
mediaris— ho permeten: d'una
La història anterior d'aquest diari,
banda, trànsit, temps, agenda i «La
tan moguda en la darrera etapa, va
acabar amb l'Ajunta
ment de Barcelona com
jluk'íu uei uiiiuiis
a propietari
de
la
capçalera. Es aquest ma
Hotline
teix ajuntament l'editor
ELS PAPERS
de la fase tecnològica
OPINIÓ
actual. Es tracta d'un
CIUTAT
diari reduït, eminent
XARXA
ment barceloní, que, si
no fos per la innovació
tècnica, cridaria poc
AGENDA
EL TEMA DE
l'atenció i del qual, de
LA SETMANA
fet, sense la presentació
HEMEROTECA
digital, no caldria ocu
FÒRUH#
par-se en aquestes pàgi
CONTACTE
nes. Compta amb un
equip redaccional petit,
BUSCAR
dirigit per Cristina Ribas,
llicenciada en Periodis
me de la primera pro
moció dels Estudis de la
Universitat Pompeu Fa
bra. L'adreça del diari és
DIRECTES
<www. dia ridebarce lo
na.com>. Es publica
amb el dipòsit leqal B8793-1999.
Aquest periòdic, en la
seva forma actual, con
tinua l'etapa de publicaC|ó en llengua catalana
encetada el 1987, que ja
tenia alguns precedents
escadussers com els
corresponents a la dominació fran foto del dia»; de l'altra, resum de
premsa, tema de la setmana, fòrum,
cesa del XIX i a la guerra civil del XX.
serveis directes... El més destacat,
Aquella tongada catalana va acabar
però, és «Hotline», una línia que,
el 1994 en forma de «Nou Diari». Tot
sota la capçalera, arriba a canviar
1 que tradicionalment publicat en
cinquanta vegades en sis minuts i
Castellà des del 1792 fundacional, va
ofereix una cadena impressionant de
Pr°tagonitzar algunes fites histònotícies.
r,ques en relació amb la llengua
La llista que s'inclourà tot seguit,
catalana, entre les quals destaquen
per exemple, n'és una mostra gene
especialment la polèmica filològica
rosa corresponent a J'edició del 12
e 1796 i la publicació dels poemes
d'abril proppassat. És una mostra
e Lo Gayter del Llobregat (Joaquim
que, a més d'il·lustrar sobre la ri
rmbió i Ors) el 1839.

D

quesa de la secció «Hotline», orienta
sobre l'abast informatiu d'aquest
periòdic electrònic barceloní. Aques
ta és la mostra, una mostra molt
generosa però no pas completa.
«Fisas visita la Fundació per l'Escle
rosi Múltiple. La Diputació demana
més poder per als municipis. Mor el
conductor d'una grua a trets. El TSJC
admet a tràmit el recurs de la UAB
contra la càrrega policial. El TMB
canvia les targetes T1 i T4. El con
sorci de la Zona Franca negocia amb
Seat la cessió d'uns terrenys. La
Xarxa Hospitalària i el Servei Tele
fònic atenen 19.000 urgències. Man
ca d'efectius policials per controlar
els robatoris ael Raval. Nova biblio
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SERVEIS

Agenda#-*
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teca al districte d'Horta-Guinardó. Els
jardins guanyen terreny al barri de
Sants. Més de la meitat dels espanyols
accepten l'homosexualitat. Més de
3.000 empreses mostren els seus
productes a Construmat. Incendi en
un vaixell mercant atracat al Port.
Només un 7% dels recursos de dret
que arriben al TSJC són en català.
CiU demana la dimissió del director
de Com Ràdio. El PSOE demana que
s'aclareixin les condicions d'acollida
de kosovars. Acord per millorar
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l'educació. S'inicia la campanya de la
Generalitat contra el dèficit fiscal...
Clos dóna prioritat a les reivindica
cions laborals de la dona. Les
comissions de les targetes provo
quen noves reaccions. Barcelona en
viarà a Kosovo cinc camions d'ajuda
humanitària. El Diari de Barcelona
recomana la web sobre el Parc de
Collserola. Homenatge a Joan Bros
sa. Sprinqsteen omple el palau Sant
Jordi en l'últim concert a Barcelona.
L'Agrupació Catalana Mútua obre el
concert de la primavera a l'Auditori.
Homenatge a la tenora. El Diari de
Barcelona recomana la web de la
Primavera del Disseny... BTV ens
acosta a la música de percussió. El
Gran Teatre del Liceu incorporarà
tecnologia d'última generació. L'Es
panyol guanya a l'Estadi després de
dos mesos sense fer-ho. L'Espanyol B
empata davant el cuer. L'Horta
guanya al Premià i el Sant Andreu
s'acosta al descens automàtic. L'Europa s'imposa en el derbi barceloní.
Un Godó de luxe. El Barça ratifica el
seu liderat. El port de Barcelona acull

la mostra mundial del Vaixell d'O
casió. Eduardo de Argos doble ven
cedor del campionat de Catalunya
de turismes. Commemoració del Dia
Mundial de Parkinson. Cada cop hi
haurà més ciutadans amb algun tipus
d'al·lèrgia... Els americans consulten
Internet més a la feina que no a casa.
World Online entra com a servidor a
Internet d'Espanya. Nova estructura
per transmetre dades per Internet a
més velocitat. Nou boicot de con
nexions a Internet el proper 6 de
juny. El Diari de Barcelona recomana
la pàgina The Picture Collection.» Tot
això —i encara més— en sis minuts:
Déu n'hi do!
Una de les seccions-servei caracte
rístiques del «Diari» és el Fòrum. N'hi
ha dos, en realitat: en el «d'actualitat» es pot opinar sobre la vida
barcelonina en general, mentre que
en el «d'agenda» s'invita a expressar
judicis sobre fets culturals. La re
dacció posa a l'abast de tots els
lectors les opinions que arriben al
Fòrum i que considera d'interès qeneral.

Aquest és un diari d'informacions i
de serveis, informacions i serveis so
bretot barcelonins. La pràctica, però,
no arriba sempre on caldria. Els telè
fons i les informacions d'utilitat són
força interessants, però, des que s'ha
desguitarrat el funcionament de la
xarxa, la seva «utilitat» ha minvat
molt. A més, per culpa dels uns o
dels altres —fa de mal dir—, la temi
ble indicació «secció no disponible»
hi sovinteja massa.
En conjunt, es tracta d'un diari viu i
proper, que no estira més el braç que
la màniga. En un context de modès
tia, ha aconseguit una continuïtat no
table. Potser no és la solució de cap
problema, però és un exponent de
riquesa que cal valorar en aquest
sentit. Un sentit de modernitat, de
progrés, de voler fer-se present amb
un dring d'originalitat: de fet, una
forma molt barcelonina de presència
i autoafirmació.<

JOSEP FAULÍ

TEXTOS

L'obra completa de Jordi Rubió i Balaguer
l 10 de març, la Biblioteca de Catalunya i les el director de les Publicacions de l'Abadia
Publicacions de l'Abadia de Montserrat van Montserrat, Josep Massot i Muntaner; el catedràtic
organitzar una presentació dels tretze volums que la Universitat de Barcelona, Joaquim Molas, i
constitueixen les Obres de Jordi Rubió i Balaguer,
catedràtic emèrit de la Universitat Gregoriana
apareguts entre el 1984 i el 1999. Hi van prendre part
Roma, Miquel Batllori. Publiquem les intervencions
el director de la Biblioteca de Catalunya, Manuel Jorba; Josep Massot i Muntaner i de Miquel Batllori.
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TRETZE VOLUMS D'UNA OBRA IMPRESCINDIBLE
per Josep

Massot i Muntaner

,any 1984 vam iniciar, a pro
senyes breus i de notes circumstan
posta de l’aleshores conseller
cials. Hi manquen també alguns breus
de Cultura Max Cahner i de
articles de tipus polític o politicoculla família de Jordi Rubió i Balaguer,
tural apareguts sense signar o amb
representada en aquell moment pels
pseudònim en revistes clandestines,
seus fills Jordi i Antoni, l’edició d’un
que el seu fill Jordi, que coneixia tan de
conjunt de volums que havien d’aple
prop els escrits del seu pare, no es veia
gar la seva obra completa. De primer
amb cor d’identificar.
Amb això s’ha acabat en bon nom la
moment ens havíem proposat de pu
blicar-ne dos volums cada any, però
tasca que ens proposàvem i que ens ha
aviat vam haver d’anar una mica més a
ocupat durant moltes hores, al costat
Poc a poc, tant perquè les ajudes
d’altres empreses semblants, com les
obres completes del doctor Torras i
mstitucionals promeses de bon comen
Bages o les de Miquel Coll i Alentorn.
çament havien esdevingut més escasses
1 més difícils, com perquè la preparació
No s’ha acabat, però, l’edició de tot el
de cada volum no sempre resultava
que va escriure el doctor Rubió, molt
més fecund que la gent no pensava.
senzilla, tant a l’hora de recollir-ne el
Em consta que deixà inèdites un bon
material com a l’hora de posar-lo en
solfa per a la impremta i de corregir-ne
nombre de necrologies d’amics i cone
galerades i paginades. El volum 13 i
guts, que haurien hagut d’aparèixer als
darrer de la sèrie no ha pogut apaanuaris de l’Institut d’Estudis Cata
lans. Deixà inèdits igualment alguns
reixer, doncs, fins enguany. No ha estat
treballs que no donava mai per defi
Possible tampoc de mantenir la pro
mesa inicial que cada volum anés
nitivament enllestits, algun dels quals
Precedit del pròleg d’un especialista:
ha estat rescatat, d’acord amb la fa
ens n’hem sortit, i molt bé, en molts
mília, a les nostres Obres, i redactà
casos; altres vegades, però, malgrat la
moltíssims esborranys de conferències
i discursos, que convindria estudiar
ona voluntat dels interessats, hem
hagut de tirar pel dret, obligats pels
pacientment i potser publicar. Tot un
h-rminis ineludibles que ens fixava el
capítol a part són les obres que tenia
UePartament de Cultura.
començades, però que mai no acabà,
En tot cas, a empentes i rodolons i
com l’edició de Desclot, el segon
jthb dificultats o sense, les Obres de
volum de documents per a la història
°rdi Rubió i Balaguer ja són un fet i,
de la Universitat de Barcelona o el
corpus sobre l’humanisme català, que
'lln ens proposàvem de bon començaconstitueixen un tou de material que
em, inclouen pràcticament tot el que
a. publicar en vida, llevat de les
algú altre hauria de mirar d’aprofitar.
mions crítiques, de l’anotació —tan
El nostre primer propòsit era de
cloure aquestes Obres amb una biblio
1 ran acurada— dels documents
g r a la història de la impremta de
grafia completa de l’autor, que posés al
°ar.celona i per a la història de la seva
dia les anteriors i que indiqués el que
Uversitat, i d’un bon nombre de res
havia estat inclòs i exclòs en els nostres
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tretze volums. Per raons personals,
però, no ha estat possible, tot i que
confio que més endavant en podrem
disposar.
Havíem pensat també en la conve
niència de tancar les Obres amb un ín
dex de noms i de temes, que en facilités
la consulta. Ara per ara, és un projecte
que sobrepassa de bon tros les nostres
possibilitats de tota mena. Em propo
so, però, tan aviat com en tingui
l’avinentesa, de demanar a l’Institut
d’Estudis Catalans, tan lligat al doctor
Rubió —que en fou secretari redactor,
membre de la Secció Històrico-Arqueològica i president—, que trobi la
manera de dur a bon port aquest índex
i de fer-ne una edició si més no en
suport informàtic.
No cal dir que l’acabament d’aques
tes Obres de Jordi Rubió i Balaguer em
produeix un goig molt gran, per
l’amistat que havia tingut amb l’autor,
acompanyada de l’admiració i el respec
te que es mereixia, i per la convicció que
aquests tretze volums continuen tenint
una gran utilitat per als estudiosos i per
als simples lectors. Voldria agrair a la
seva família la confiança que m’han
manifestat i el suport que m’han pres
tat des de tots els punts de vista i
voldria donar les gràcies igualment a
tots els qui han intervingut d’una
manera o d’una altra en aquesta
edició, i al director de la Biblioteca de
Catalunya, digne successor del doctor
Rubió, que ha estimulat la celebració
d’aquest acte i l’ha acollit amb
gentilesa.♦

TEXTOS

LES OBRES DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER
per

Miquel Batllori

ns hem aplegat ací, aquesta tarda,
l’han coneguda. Em permetré només
no tant per a presentar les Obres
de consignar dues remarques del ma
de Jordi Rubió —molts dels
teix autor —remarques, en part, quasi
presents ja deuen haver fet servir algun
confidencials.
o alguns dels seus volums—, com per a
La primera, la contrarietat que els
celebrar-ne la feliç conclusió.
editors d’aquella primera redacció
No sento, doncs, ara l’angoixa i l’emcastellana li haguessin donat tan poc
pegueïment que tenia en haver de
espai per a la gran època de la nostra
prologar-ne el volum sobre //wmízwsme antiga literatura, la que va del segle XII
i Renaixement, ans el goig d’una fita as
al XV, i l’haguessin incitat a estendre’s
solida i la complaença de poder donar més en els períodes de la retolada
l’enhorabona a les Publicacions de
Decadència i del primer Romanticisme
l’Abadia de Montserrat que les han
—ampliació suscitada per l’interès que
acollit, al seu benemèrit director i a
havien alçat aquells tres primers segles
totes les entitats i persones que han fet
en una història general de les literatu
possible llur coronament.
res hispàniques, per mèrit, cal remarL’angoixa prové, ara, d’haver de
car-ho, del seu antic deixeble Guillem
condensar en un quart d’hora les me
Díaz-Plaja, que el doctor Rubió sem
ves impressions davant aqueixos tretze
pre havia respectat i admirat, com ho
volums, un número, en aquest mo
palesà pla bé en el discurs de resposta
ment, gens malastruc —com tampoc
al d’en Guillem en entrar a la Reial
no ho és, per altres raons, a la ciutat de
Acadèmia de Bones Lletres de Barce
Roma, on he passat mig segle de la
lona, ara una peça força remarcable del
meva llarga vida.
volum IX, entre Mestres (Prat de la
Si alguns volums, més en particular,
Riba, Massó i Torrents, Antoni Rubió
no permeten cap presentació, són els
son pare i amic de Rubén Darío), com
tres primers. Llur contingut, o en llur panys (en Quico Martorell, Valls i
primera edició castellana dintre la
Taberner, Ramon d’Alòs-Moner, Car
«guillermaza» o bé ja en aquesta versió
les Riba, Ramon d’Abadal, Carles Sol
catalana, és ben conegut dels presents.
devila, Lluís Nicolau d’Olwer, quins
Tots hi hem hagut d’anar a pouar-hi
noms i quina generació!) i amics-, basti
tant les dades essencials de la nostra
esmentar-ne, ara, el cardenal Albareda;
literatura com la crítica personal d’un
els estrangers Deffontaines, Rhode,
dels historiadors culturals que més
Farinelli, Foulché-Delbosc, Barrau-
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Dihigo, Allison Peers, Adam Gottron,
sense comptar-hi els rossellonesos Joan
Amade i Amadeu Pagès.
La segona remarca quasi confiden
cial, que deia, ja ha estat insinuada pel
pare Massot en la seva nota editorial al
volum V, tercer de la Història de la
literatura catalana, dedicat a la Renai
xença: com a historiador responsable,
Jordi Rubió veia que el seu avi Joaquim
Rubió i Ors no sempre tenia raó quan
volia representar una precedència cro
nològica que no sempre li corresponia.
Així i tot, li consagrà ací un llarg pa
ràgraf, procurant que no hagués pogut
desplaure al seu pare Rubió i Lluch si
aquest l’hagués pogut llegir. Un bell
exemple de la seva exquisida sensi
bilitat familiar i de la seva rectitud crí
tica que, al màxim, arribava a ometre
aquelles disputes, tangencials a l’esfera
total de la nostra literatura.
Els fonamentals estudis del doctor
Rubió sobre V Humanisme i el Renaixe
ment, reunits al volum VIII, pertanyen
més a la història de la cultura que no
pas a la història literària. No haig de
repetir ací el que ja vaig exposar en el
seu pròleg. Vull remarcar-hi, però, que
un lleu desviament de la línia marcada
pel seu pare, i per ell seguida, fou
només suscitat en un escrit polèmic i
ocasional, per a retornar, i reblar-la, a
una posició que a mi, i a molts d’altres,

Exvots pintats
A MONTSERRAT ELS EXVOTS PINTATS ESTAN DOCUMENTATS DE LA
primeria del segle XVI, però només se n'han conservat uns cent cinquanta del
segle XIX i de començament del XX. Més d'una seixantena d'aquestes peces
sóm mostrades al museu amb motiu d'aquesta exposició, agrupades d'acord
amb quatre temes: les malalties, les guerres, els accidents i aquells on la
gràcia rebuda no apareix especificada.
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sembla justa, i com a tal acceptada per
molts especialistes internacionals de la
història del Renaixement i de l’immediatament anterior Humanisme.
Això és tant més notador en un ho
me que va examinar amb una visió glo
bal i profunda un llibre que ha ajudat a
desorientar d’altres. Jo, personalment,
m’estimaria més d’equivocar-me amb
Jordi Rubió que deixar-me desorientar
per certs admiradors d’Ernst Robert
Curtius i de la seva obra monumental
Europàische Literatur und lateinisches
Mittelalter.També Jordi Rubió restà en
lluernat d’aquest gran llibre, estampat
a Berna el 1948 i escrit a Roma, on
Curtius havia recalat quan, després de
la segona guerra mundial, la seva Alsàcia nadiua havia retornat a França.
Després he comentat que el cas de
Curtius era l’oposat al d’altres alsa
cians més vells, que, educats a França
abans de la guerra francoprussiana,
havien restat vinculats a la cultura
francesa, com Eugène Müntz, l’histo
riador de l’arquitectura medieval d’Avinyó i de l’art italià del Renaixement,
el qual fins i tot amb el cardenal Ehrle
s’escrivia sempre en francès. En
establir-me definitivament a Roma
l’any 1947, hi vivien dos grans histo
riadors alemanys, tots dos desplaçats:
Curtius, per les raons apuntades, i
Hubert Jedin, refugiat al Vaticà tot
fugint, per motius racials, de la seva
Silèsia natal, reincorporada a Polònia.
Tots dos estaven en òptimes relacions
amb els meus col·legues alemanys de
la Universitat Gregoriana, Jedin també
amb mi, Curtius amb el professor
d història medieval Friedrich Kempf,
Çui me’n parlava sempre amb una gran
admiració.
Per això, jo seguia amb gran interès
e' ressò internacional que el llibre de
Curtius assolia arreu. Però us puc as
segurar que no va caure a les meves
'Uans cap recensió d’aquella obra,
entre les nombroses revistes europees
Jue arribaven a les meves mans tant a
institut històric dels jesuïtes com a la
regoriana, que fos comparable a la del
^°ctor Rubió publicada als Estudiós
ranciscanos de Barcelona —aleshores
°rÇosament en castellà— i encabida al
'°lum XIII i darrer, Obra dispersa
fPugs. 125-145), amb el títol Hacia una
^cncia de la literatura europea: Dante,
un^
^eSa y Calderón enjuiciados por
Sran libro de literatura medieval. Hi
assà per damunt, sense rabejar-s’hi,
er la sentor que encara s’hi troba de
ta historiografia alemanya que havia

posat tota la cultura hispànica, no
solament la catalana, al marge del
veritable Renaixement, per a copsarne, en frase d’ell, la fibra sana i
autèntica. Ací Calderón, i també, al
mateix volum, Garcilaso, m’emmenen
a les seves classes universitàries, quan
hi regentava la càtedra d’investigació
de literatura espanyola, abans d’ocupar-ne la de català en la primera Uni
versitat Autònoma. Les seves lliçons,
com les de Bosch-Gimpera —com, a la
facultat de dret, les del penalista
Cuello Calón—, eren ja una projecció
constant damunt la cultura europea.
Una alenada consemblant ens havia
arribat quan el 1943, en plena bafa
rada dels Reis Catòlics i de l’imperi,
havia aparegut a Barcelona la Vida
espaiïola en la època gòtica (ara, volum
IV d’aquestes Obres que comentem
ací, tots plegats), un clar, i llavors rar,
exemple d’una autèntica historiografia
catalana abocada a tot Espanya i a
totes les cultures europees més acos
tades a les nostres.
Les mateixes actituds es perceben
en els escrits que són un precedent, i
alhora un complement, dels tres vo
lums inicials d’Història de la literatura
catalana, ara aplegats sota els títols
generals d’Història i historiografia
(volum VI), amb una personal inter
venció en el problema de les cançons
de gesta suposadament prosificades en
les grans cròniques, i amb pàgines,
encara útils, sobre la de Bernat Desclot; Estudis de literatura catalana, des
de l’edat mitjana fins als nostres dies
(volum X), amb un bell compendi de
Die katalanische Literatur, inserida a
Zuric, el 1964, dins Die Literaturen der
Welt, que en part eren també les seves;
Ramon Llull i el lul·lisme (volum II), on
encara hi ha pàgines insubstituïbles
sobre la llengua, l’estil, la retòrica del
mestre mallorquí; o Il·lustració i
Renaixença (volum VII), títol prou
desorientador, que l’agut prologuista
que avui ens acompanya ací, Joaquim
Molas, ha mirat d’explicar-nos.
Però el doctor Jordi Rubió, ultra un
inigualat historiador de la literatura i
de la cultura catalanes en íntima
relació amb les restants cultures i
literatures hispàniques i europees, era
també un bibliòleg eruditíssim i un
bibliotecari exemplar. Ací no sé estarme de recordar que quan el ministre
Ibànez Martín cercava un bibliotecari
ideal per a posar la Biblioteca nacional
de Madrid al nivell que li correspon
dria, mossèn Higini Anglès li suggerí el

nom de Rubió com el de l’únic capaç
de dur a bon port aquell propòsit. El
doctor Rubió no ho refusà, però posà
com a condició indefugible que abans
fos reinstal·lat en la seva càtedra
universitària i en la direcció de la
Biblioteca de Catalunya, de les quals
havia estat bandit —depurat, en deien
llavors. Naturalment ni tan sols fou
cridat a Madrid per a poder exposar
els seus projectes.
Aquesta col·lecció, doncs, d’Obres
no podria acostar-se a la concepció
d’unes obres completes si no abracés,
en dos volums, els seus escrits sobre
Llibreters i impressors a la Corona
d’Aragó (volum XI), tots d’estricta
investigació científica, vàlida encara, i
Sobre biblioteques i biblioteconomia (vo
lum XII) on, entre un seguit de bells
articles ocasionals, se n’hi insereixen
d’altres d’estricta recerca científica.
L’editor d’aquestes Obres de Jordi
Rubió i Balaguer les qualifica d’«obres
completes» en la nota editorial al
primer volum. Potser no les anomena
així a la portada i a les cobertes, per
què hi manca la segona part del co
mentari (encara inèdit) als documents
sobre la història de la nostra universi
tat —text que tant m’ha servit per a
trobar el centener a la troca dels
orígens del col·legi de Cordelles, situat
a la seu actual de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts.
També hi manca un regest detallat
de la gran quantitat de fitxes preses al
nostre Arxiu Reial sobre la història
cultural de la cort napolitana d’Alfons
el Magnànim.
A notar, un bon treball d’història
local i una gran mina per a la millor
coneixença de l’Humanisme i el Re
naixement europeus —tot un símbol
del quefer vital del doctor Rubió.
Esperem que qualcú durà a terme
ambdues tasques, i que s’hi afegeixi
encara un índex global de noms i de
matèries d’aquests tretze volums, im
prescindibles en una col·lecció d’obres
d’aquesta mena i d’aquesta amplària.
Jo ja no ho veuré. Però només
llavors hom podrà parlar de les Obres
completes de Jordi Rubió, que ara
modestament els editors ens han
presentat només com a Obres.*

Mossèn Ramon Muntanyola
ENTRE LA CANÇÓ I EL CLAM
per Joan

, ha dit molt, i encara hi ha qui
ho sosté, que Catalunya és
terra de poetes (aquest Cata
lunya se sol referir, és clar, a tot
bit de les terres de parla catalana).
Això és un fenomen força freqüent de
les cultures d’àmbit restringit i sobre
tot de les nacions sense Estat: la ten
dència obligada a l’irredemptisme ha
sedimentat una idiosincràsia elegíaca
propensa a adoptar la poesia com a
forma de lamentació, com a vehicle de
certes pulsions sentimentals o fins i tot
de la matèria discursiva que la condi
ció irredempta mateixa produeix.
D’altra banda, potser les pàtries peti
tes són més proclius a la síntesi, a la
concentració i a la metàfora.
Prescindint que aquesta considera
ció tòpica s’ajusti més o menys a la
realitat passada o present, el fet és que
un àmbit literari desmesuradament
lliurat a la poesia corre el perill d’esdevenir un bosc en el qual pot ser difícil
de distingir-hi gaires matisos i peculia
ritats: enmig del qual només resultin
apreciades les escasses eminències
indiscutibles, i en la resta profusa de la
vegetació hi puguin quedar oblidades
o passades per alt algunes singularitats
que han contribuït, amb més o menys
valor, a la configuració de la riquesa de
tot el paisatge. I aquí és on es justifica
la reedició commemorativa de l’obra
poètica completa de mossèn Ramon
Muntanyola i Llorach («Biblioteca
Serra d’Or», 212, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1998).
El nom de mossèn Ramon Munta
nyola ha anat sempre acompanyat del
qualificatiu de poeta menor. Bé, par
lem-ne: en primer lloc, poeta menor
no vol dir poeta mediocre o poeta in
significant, i en aquest cas hi ha prou
senyals que ens obliguen a dedicar-li
una atenció particular.
Per començar cal tenir en compte
l’etapa històrica en què li va tocar de
viure —neix a l’Espluga de Francolí el
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1917 i mor a Barcelona el 1973—, és
a dir, l’etapa de les convulsions socials
i de l’opressió política més grans
l’àmd’aquest segle. Per natura, mossèn
Muntanyola estava dotat d’uns trets
de percepció particularment sensibles
als accidents del seu entorn. I les cir
cumstàncies històriques que el van
envoltar no li’n van estalviar cap, d’a
quests accidents: Fill d’una família
profundament religiosa i profunda
ment catalanista alhora, va fer-se gran
enmig de les restriccions de la dicta
dura de Primo de Rivera, enmig de la
consolidació de les aspiracions del
nacionalisme català cultural i polític,
enmig de la proclamació de la Repú
blica espanyola i del triomf de l’autonomia de Catalunya, enmig de la
revolució i enmig de la derrota i del
llarg túnel negre del règim franquista, al
qual una mort prematura no li va perme
tre de sobreviure. Tot això li va imposar
l’enfrontament amb les contradiccions
més terribles: va haver de conviure amb
la fe, l’irredemptisme i la revolta popu
lar; va haver de suportar l’assassinat
del seu germà i el seu pare a mans dels
incontrolats republicans i hi va reaccio
nar immediatament amb el coratge
immens de perdonar públicament els
assassins; finalment, va posar-se de part
dels vençuts, quan li hauria estat tan
fàcil i tan justificable de quedar de part
dels vencedors.
Jo el vaig conèixer, el vaig tractar i
sobretot el vaig viure, perquè vaig
créixer a l’Espluga de Francolí. Tenia
una presència familiar en tot l’àmbit
en què es movia. La gent el vèiem com
un capellà esbojarrat, perillosament
rebel amb la més alta jerarquia ecle
siàstica i amb el sistema polític, per0
immensament generós, simpàtic, dinà
mic i lliurat al seu deure, de manera
que resultava igualment acceptat Per
les dretes benignes com pel sector
popular amb poca o amb cap vincu
lació a la vida d’Església: la seva actitud,
els seus antecedents, el feien incontro-

vertible. Només quatre fanàtics d’un
bàndol i l’altre i els beneficiaris directes
del Règim podien trobar-lo incòmode.
El recordo enfilant-se per les parets,
amb un petit automòbil anacrònic que
unes dames protectores li havien
regalat per tal que pogués atendre els
serveis religiosos que tenia al seu
càrrec, una màquina que ell, amb la
seva mentalitat poètica, no acabava de
saber dominar. Per a nosaltres, els
xiquets, era com un savi despistat o
com un personatge dels dibuixos ani
mats, admirable, familiar. Els seus
poemes eren per totes les cases. Qui
no en recorda encara molts de memò
ria!
Va resistir l’exili, el dit que li tenia
posat a l’ull el cardenal Benjamín de
Arriba y Castro, conseller espiritual
del Caudillo. Ell va ser sempre fidel a
l’ideari i a l’exemple del cardenal Vidal
i Barraquer, de qui finalment va es
criure la gran biografia.
Durant els anys en què va ser rector
de Salou, el vaig anar a visitar algunes
vegades. «Vaig arribar aquí que això
era un cul de món, i ara és un món de
culs», solia ironitzar sobre la seva
parròquia turística. Tenia un ull precís,
una paraula encesa, una voluntat re
sistent.
Però, i la seva poesia? La seva poesia
es manté sempre en un to místic i apo
logètic. Aparentment, és a molta distàn
cia de la versió física de la personalitat
del poeta. Però la veritat és, em
sembla, que mossèn Ramon la té com
un instrument per a l’expressió de les
pulsions més emocionals, més senti
mentals, del seu esperit. La utilitza,
sobretot, com una forma de pregària i
com una forma d’evocació de la
Creació més directa: la seva fe i els
seus paisatges. Formalment es basa en
el to verdaguerià més popular, sense
gairebé cap propòsit d’investigació,
d’innovació o de risc. Això li permet,
tanmateix, una veu espontània que
dóna figures d’un efecte verbal ex
traordinàriament viu, entre l’enginy i
el geni. Jo diria que els versos de
tttossèn Muntanyola es desengrunen
sense un projecte d’obra global, d’aconseguir una grandesa en el gènere,
Perquè la humilitat profunda de la
seva personalitat li treu del cap
acluesta ambició. El seu propòsit és
disposar d’un llenguatge per a adreÇar-se al seu poble, no pas per a
adreçar-se a un públic il·lustrat i selecte,
Particularment interessat en el gènere
tterari. Aquesta concepció de principi

condiciona, sens dubte, la volada lite
rària de l’obra de mossèn Ramon.
El contingut de la poesia de Ramon
Muntanyola no es proposa pràctica
ment mai cap activitat discursiva,
analítica, crítica o satírica, que és el
que segurament seria d’esperar del
comportament civil de l’autor. En
això, hi trobem una mena d’escissió de
personalitat: una cosa és la vida rebel,
apostòlica, obstinada i valenta del
mossèn i l’altra el caire místic, evo
catiu i contemplatiu amagat a l’interior del seu cor i que només en surt

per la via de la poesia. És el caire
franciscà, eternament adolescent i in
genu de la personalitat de Ramon
Muntanyola:
«Conserva’m sempre un infant /
que no vulgui cap més cosa / que
aplegar pètals de rosa / per llançar-te’ls
al davant.
»Que no vulgui més joguina / que
aqueixa Aigua i la petxina / del meu
cor, regalimant.»
Però, en les manifestacions inicials,
posem per cas en la seva composició
primerenca «Pàtria morent» (1936), el
poeta observa una actitud analítica,
crítica, un clam abrandadament pa
triòtic i alarmat, tot i que hi adopta
models tradicionals ja fora d’ús, entre
Verdaguer i Maragall. Aquí exerceix

una posició ideològica adolorida, una
reflexió subjectiva sobre uns fets que
l’afecten a ell i que afecten la seva
pàtria. «Elegia a Catalunya», subtitula
el llarg poema. Però després ja desa
pareix per sempre més aquesta posició
de compromís en la poesia, malgrat
que creixi i es consolidi en l’actitud
civil i eclesiàstica del mossèn. És una
paradoxa de difícil explicació.
S’acull amb una gran preferència al
vers curt i a l’estrofa rimada de quatre
versos, amb un rigor mètric i rítmic
constant. És a dir, que adopta les
formes més populars de reci
tació, la veu que convé més al
diàleg gentil que ell es pro
posa. En algunes antífones
breus ens deixa sentir un alè
superior. I tanmateix és quan
s’arrisca en el vers llarg que
assoleix un tremp poètic més
intens, allà on abandona
realment el to menor per as
cendir a una veu solemne i
ben temperada, i això es
confirma en els tres o quatre
únics sonets que va produir al
llarg de la seva vida, curio
sament tots ambientats a Ma
llorca: «El reialme del drac»,
dins el llibre Anima endins, i
«Un sonet a les Coves del
Drac», de Romiatge per la terra.
Per què no va insistir més en
aquest camí que li permetia de
desplegar les ales en tota la
seva extensió? Segurament pel
que ja hem dit: per humilitat
franciscana, per por de no
pecar de supèrbia.
De qualsevol manera, el
conjunt de l’obra de mossèn
Ramon Muntanyola, com la
personalitat històrica mateixa del
poeta, mereixien aquest homenatge,
perquè han estat homes de servei com
ell els qui han mantingut, amb la seva
veu, senzilla però eficaç, la fe d’un
poble en els moments de por i de
silenci. Convé que en quedi testimo
niatge.♦

La Mirada a Sabadell (i II)
... A LA MODERNITAT COSMOPOLITA
per

Activisme cultural: l’Associació de
Música
En ocasió del concert que Wanda
Landowska oferí a Barcelona, el desem
bre de 1919, l’Associació de Música da
Camera, que n’era l’organitzadora,
oferí a l’Acadèmia de Belles Arts la
possibilitat de portar l’eminent clavecinista a Sabadell. La idea fou rebuda
amb entusiasme pels joves de l’entitat,
puix feia temps que els ballava pel cap
la idea de crear un Casal de la Música.
Pocs dies després de l’oferiment,
Francesc Trabal, a la conferència que
titulà «Les ciutats solitàries de Cata
lunya», en sintonia amb la idea de la
Catalunya-ciutat, llançava la proposta
de crear una federació d’Associacions
de Música arreu del país, sota la pro
tecció de l’associació mare de Barce
lona. Fou així com, amb el concert
inaugural de la venerada Wanda Lan
dowska, naixia l’Associació de Música
de Sabadell, a primers de gener de
1920.
La presidència, l’oferiren a Antoni
Oliver, que tenia també la de Belles
Arts, i entraren a la primera junta
Fran-cesc Trabal, Lluís Parcerisa i
Ricard Marlet, que amb els seus boi
xos donà a molts dels programes dels
concerts un toc d’elegància plàstica
que prestigiava l’entitat.
I de seguida emprengueren un pele
grinatge per diverses ciutats catalanes
per tal d’estimular la creació de noves
associacions a tot el teixit comarcal del
país. Quan ja havien aconseguit que es
creessin les associacions de Reus,
Tàrrega, Lleida, Granollers, Igualada,
Girona i Olot, en tancar el tercer curs
de Sabadell el juliol de 1922, s’arribà a
la constitució de la Lliga Nacional
d’Associacions de Música al palau de
la Diputació de Barcelona, per la per
severança i l’afany que hi esmerçaren
els joves de Sabadell.
Gràcies a la xarxa d’associacions,
que rendibilitzava les gires i facilitava
la contractació de grans figures, van
passar pel teatre Principal de Sabadell,
sota els auspicis de l’Associació de

Miquel

bach

Música, els millors concertistes cata
lans i europeus de l’època, entre els
quals el pianista Ricard Vines, parisenc
d’adopció, i per mitjà seu els de la
Colla establiren contacte amb el Grup
dels Sis, els deixebles d’Erik Satie,
amb Cocteau i Max Jacob, i se’ls obri
ren les portes d’una determinada
avantguarda europea, que els serví per
a bastir un mínim cos teòric sobre
l’humor que tots els de la Colla havien
esmerçat a L’any que ve.

Les edicions de La Mirada
Al mític escenari del Marquet de les
Roques, una masia fortificada d’estil
modernista propietat dels Oliver a la
vall d’Horta, sota el massís de Sant Llo
renç del Munt, es va prendre la decisió
de crear les Edicions La Mirada, un
vespre de tardor de 1924. Joan Oliver
ho explicava breument en commemo
rar el cinquantè aniversari d’Edicions
Proa, hereva de La Mirada. S’havien
reunit al voltant de la taula Josep Car
ner, Guerau de Liost i Carles Riba amb
Armand Obiols, Joan Oliver i Francesc
Trabal. «Allí, sota unes alzines centenà
ries i damunt massisses taules de pedra,
la masovera ens serví un berenar-sopar
rústic, però substanciós i ben regat. [...]
A l’hora del cafè hom atacà el motiu
d’aquell encontre: l’editoral projecta
da per la “colla de Sabadell”. Ja
fosquejava. Protegits per la penombra,
els tres joves es tornaren més loqua
ços. Breument: Carner, Bofill i Riba
aprovaren sense reserves l’esquema
que els acabàvem de sotmetre, així
com la maqueta que havia dissenyat
Ricard Marlet, excel·lent dibuixant i
gravador al boix, i realitzat Joan
Sallent, notabilíssim impressor, tots
dos sabadellencs. [...] Ça com lla, “La
Mirada” acabava de ser batejada sota
els millors auspicis. Els sabadellencs a
penes podien dissimular l’acontentament que els emplenava. Ara només
calia trobar uns quants milers de
pessetes. Poca cosa...»1
La Mirada s’estrenà a final de
desembre de 1925 amb la sortida

fulgurant de L’any que ve, un llibre
d’acudits il·lustrats de traç deliberada
ment maldestre i d’apareça gratuïta,
que signava en Trabal, si bé aconseguí
que hi col·laborés amb una il·lustració
cadascun dels components de la
Colla. A en Vila Arrufat, com que era
de l’ofici, l’obligà a dibuixar amb la mà
esquerra.
Trabal centrava l’humor de L’any
que ve en el col·loqui popular i el ba
sava en dos mecanismes força sim
ples.2 D’una banda, en la percepció
selectiva i el posterior aïllament de
l’obvietat gestual i discursiva, que
presentava fora de context, sense altre
referent que el dibuix infantilitzant,
volgudament desmanyotat. I, de l’al
tra, en l’emfasització de l’automatisme
amb què es produeix una determinada
parla col·loquial, que també oferia
descontextualitzada. D’aquesta mane
ra, si l’automatisme del verb col·lo
quial, que s’endevinava aparellat a un
automatisme psíquic, emprenia la via
de l’absurd o del sobrereal, en canvi
l’aïllament pur de l’obvietat produïa
l’efecte d’un estirabot o d’una provo
cació espontània.
No ha de sorprendre, doncs, que
aquest primer títol de La Mirada
constituís un veritable escàndol, ni
que molts sabadellencs se sentissin
provocats i estafats. Per torna, el llibre
es venia amb una faixa estretament
enganxada que impossibilitava fu
llejar-lo sense esquinçar-la; de manera
que la majoria de vendes, un cop el
client havia franquejat el llindar, es
convertien ràpidament en reclama
cions i en les devolucions pertinents.
Abans d’arribar a les llibreries, pero,
s’havia fet la presentació pública de
l’obra, seguint la peculiar litúrgia de la
Colla, amb el llançament del llibre,
literalment, pel balcó del Casino dels
Senyors; tanmateix, i gràcies als bons
oficis de Miquel Carreras, el llibre va
ser doctament llançat ad plebem.
La resta de títols de La Mirada va
tenir un camí més planer, i, al costat de
les plomes més prestigioses del Pais’

—Ai! que em rebento!

DIBUIXOS DE L'ANY QUE VE (1925) DE FRANCESC TRABAL.

apostà per la segona generació noucen
tista, que, a diferència de la predeces
sora, emprenia el camí de la narrativa
per tal que la literatura catalana assolís
un estadi de normalitat cultural.
Els divuit títols apareguts en l’etapa
sabadellenca foren impresos pulcra
ment i artesanalment, amb el bon gust
innat que l’acreditava, a l’obrador de
Joan Sallent, un dels grans impressors
del Noucentisme, influït per l’harmonia
1 l’austeritat de la foneria tipogràfica
alemanya. Sallent comptava també amb
el seu fill Eugeni des de 1926, quan
retornà de Frankfurt, on havia anat a
fer l’ofici a la Bauersche Giesserei, els
creadors de la lletra Futura.
La maqueta de la col·lecció era de
Ricard Marlet, com també el logotip
editorial, amb la «1» i la «m» minúscules
entrellaçades, que encara avui conserVa tota la frescor inicial.
Els tres primers llibres, enquaderuats en rústega i folrats amb sobreco
berta de triple solapa, aparegueren a
un ritme d’un títol anual. L’abril de
1927, l’editorial es consolidà amb la
creació d’una Associació Editora que
donà unes mínimes garanties d’estauitat i permeté augmentar el ritme de
Publicacions. Es formà un Consell
Editor, presidit per Carner, i un Ple,
Que reunia dues classes d’associats, els
autors i els protectors. Els autors,

entre els quals, a part dels membres de
la Colla, hi havia Carner, Riba i Guerau de Liost, aportaven a la societat les
seves obres i es comprometien a no
publicar-ne cap fora de La Mirada;
mentre que els protectors van fer una
aportació de mil pessetes en metàl·lic a
fons perdut. Encapçalaven la llista de
protectors els impressors Joan Sallent i
Josep Custodio, doblats de mecenes, i se
guien destacats membres locals de la
Lliga, com Joan Llonch i Ramon Picart, i d’Acció Catalana, com Josep
Barbey i Jaume Carner, o bé, entre
d’altres, Josep Sala, Joan Marin, Joan
Valls, Josep M. Carles-Tolrà, el baró
d’Esponellà..., i Francesc Cambó,
que, malgrat figurar al document, no
va arribar a estampar la firma a l’acord
constitucional de l’associació editora.
D’aleshores ençà, la col·lecció s’en
quadernà en tela anglesa i va tenir
l’encert d’adoptar els tipus Bodoni. Es
van fer reduïdíssims tiratges de bibliò
fil en paper de fil, signats pels autors i
amb el nom estampat de cada bibliòfil,
en paper d’Holanda i en paper Japó
Imperial, destinats als patrons i als
subscriptors; dels últims títols se
n’arribaren a fer set tiratges en set pa
pers diferents, que a vegades eren de
dos únics exemplars.
En els cinc anys, de 1925 a 1930,
que La Mirada es mantingué activa

aparegueren els títols i les edicions
següents:
Primera sèrie de publicacions: L’any
que ve de Francesc Trabal (1925), Ofre
na rural de Guerau de Liost (1926),
Tres estels i un ròssec de Bellafila [Josep
Carner] (1927).
Segona sèrie de publicacions: Sis
Joans de Carles Riba (1928), Vida de
Manolo, contada per ell mateix de Josep
Pla (1928), Històries de la carn i de la sang
d’Agustí Esclasans (1928), Una tragèdia
a Lïl·liput de Joan Oliver (1928), Teatre de
la Natura d’Antoni Rovira i Virgili
(1928), Els fruits saborosos de Josep Car
ner (edició corregida) (1928), Vida i
mort dels barcelonins de Joan Sacs [Feliu
Elies] (1929), Ehome que es va perdre de
Francesc Trabal (1929), Tot de contes
de C.A. Jordana (1929), Judita de Fran
cesc Trabal (1930), Estances de Carles
Riba (1930).
Col·lecció de teatre: La tia d’Amèrica de Carles Soldevila (1928), Els fills
de Millàs Raurell (1928), El giravolt de
maig de Josep Carner (1928), Judit de
Josep M. de Sagarra (1929).
La Mirada també edità romanços:
«Romanço del pirata» (1925) [Armand
Obiols, «Llegenda del pirata que
esdevingué ermità»; Josep Carner, «El
rústic villancet»; amb boixos de Ricard
Marlet]; «Romanço dels Tres Reis»
(1926) [Armand Obiols, «Cançó pa-
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gana del criat grec del rei
blanc»; amb boixos de
Ricard Marlet]; «Romanço de l’ascensor» (1926)
[Guerau de Liost, «Cançoneta de l’ascensor»;
amb un gravat de Josep
Vives]. I estampes amb
dibuixos de Vila Arrufat,
gravats de Josep Vives i
boixos de Ricard Marlet.
Entre els projectes hi
havia el de la publicació
de Les cent pitjors poesies
modernes de la llengua
catalana. En la publicitat
que en feien al «Diari de Sabadell»,
asseguraven que «La tria de les com
posicions que integraran el llibre es fa
amb una coratjosa sinceritat, procurant
recollir d’entre les poesies més desa
fortunades que s’han produït durant els
darrers anys, aquelles de més exemplars
característiques. Pròximament es podrà
fer pública la llista d’autors que nodrirà
el singular volum.»3 L’antologia no va
arribar a sortir, però amb l’anunci n’hi
va haver prou per a marejar més d’un
aspirant a mestre en gai saber.
Havien projectat també tres noves

sèries. Una d’art, que havia de comen
çar amb l’edició de vint-i-cinc dibuixos
inèdits de Picasso, que havia de ser
continuada per una de Dalí i una altra
de Miró. Una sèrie de traduccions
d’autors estrangers contemporanis, co
mençant per Cocteau, que comptava
amb l’autorització de la NRF. I, final
ment, en col·laboració amb el grup de
Marsella —Rouquette i Bourgoin—,
una sèrie d’autors catalans traduïts al
francès.
Cap d’aquestes previsions, malgrat
que «La Publicitat» ja donava per feta

l’edició dels dibuixos de Picas
so, no es veié realitzada; l’ambició, sembla, no es corresponia
amb els recursos econòmics del
Grup, o amb la possibilitat d’aconseguir-los.
«Però heus aquí —recorda
Joan Oliver— que al cap de deu
anys, quan la colla s’havia
dispersat o havia perdut la
compacitat indispensable per a
mantenir una obra d’aquesta
naturalesa —per modesta que
sigui—, Trabal i jo vam re
soldre d’oferir la col·lecció 1
tots els drets inherents —de
franc, cal dir-ho— a Edicions Proa.
L’oferiment fou acceptat de bona
gana. Això passava el 1935 i Proa
tingué el temps just per a publicar els
tres títols que teníem en cartera. L’alçament militar, de tan mala memòria,
i la subsegüent guerra d’agressió, dra
gà “La Mirada” en el remolí general, o
generalíssim. Tots pensàvem que mai
no se’n cantaria gall ni gallina.»4 En'
cara a l’exili xilè, tant Joan Oliver com
Francesc Trabal emprengueren altres
aventures editorials, com «El Pi de les
Tres Branques» per als catalans d A-
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mèrica, o «Rapa Nui», per als escolars
de l’Amèrica Llatina. Però aquesta ja
és l’altra cara de la història.

Entre el Noucentisme i l’avantguarda
En la història de la Colla de Saba
dell cal distingir-hi clarament dues
etapes. Una que va des dels orígens,
arnb les primeres accions col·lectives
al campament de la font del Saüc, fins
al final de 1925, caracteritzada per
una clara alternança d’humor provo
catiu i activisme cultural com a praxis
uiconciliables, i per una escalada de
Provocacions, dins i fora del «Diari de
Sabadell», que culmina amb l’edició
de L’any que ve. Llibre col·lectiu que,
de fet, obria una segona etapa, la que
coincideix amb els primers contactes
amb l’avantguarda francesa encapça
lada per Cocteau, Max Jacob i el Grup
dels Sis, caracteritzada per un pro
gressiu predomini de la iniciativa
cultural —sobretot l’activitat editorial
’ la col·laboració amb la premsa
arcelonina—, en detriment de l’hu’Uor i l’estirabot públics. És també en
aquesta etapa que els diversos
c°mponents de la Colla van perfilant

la creació d’una obra literària personal,
obra que incorpora l’humor de manera
força desigual, i, finalment, despleguen
tota una estratègia per al reconeixement
de l’obra trabaliana —de la qual se
senten còmplices o comparteixen pa
ternitats— dins els rengles del Nou
centisme, l’ideari renovador i vindicatiu
del qual havien col·laborat a difondre i
a instaurar a la seva ciutat nadiua.
Tota aquesta història, però, cal
situar-la en el context del Sabadell de
principi de segle per a entendre l’actitud adoptada per la Colla. En enfilar
els anys vint, Sabadell era una petita
ciutat industrial, amb un caràcter
marcadament treballador, grisa i mo
nòtona, austera, amb escasses expan
sions culturals o festives, era la ciutat
«atrafegada i sorruda, trista i rica»5 de
què parlava Joan Oliver en recordar
aquells anys. Era, a més, una ciutat
molt mediatitzada per la cultura insti
tucional i corporativa, una cultura an
corada en el vuit-cents, tenallada per
la decadència academicista i pel tradi
cionalisme.
Va ser Joaquim Folguera l’encarregat
de somoure tot aquest estancament,
l’estiu de 1915, amb l’exposició d’Art
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Nou Català, que va convulsar literal
ment la ciutat. La desproporcionada
reacció que provocà en els estaments
culturals sabadellencs és directament
proporcional a l’endarreriment en què
es trobava immergida la ciutat. No hi
ha dubte, però, que l’alenada reno
vadora de l’Art Nou havia obert els
sentits als joves sabadellencs i els havia
infós l’esperit de revolta. Sabadell en
trava decididament al segle vint.
I fou a l’Acadèmia de Belles Arts, la
institució ciutadana que més havia
acusat l’impacte de l’Art Nou, on con
fluïren pels volts de 1918 els companys
de la futura Colla. Des d’aquesta pla
taforma, ara més permeable als nous
corrents estètics, i amb el contacte que
ben aviat establiren amb la Universi
tat, la premsa i la cultura barcelonines,
els benemèrits oficiants de la Colla
projectaren damunt la ciutat la seva
particular revolta, una revolta que in
variablement oscil·lava entre l’activisme cultural i l’humor provocatiu.
L’humor que practicà la Colla de Sa
badell era un humor corrosiu i desmitificador, destructor dels valors culturals
establerts per una societat aïllada i
endarrerida. Era un humor molt

FRANCESC TRABAL, EL 1928. (ARXIU LA
MIRADA.)
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proper a les actituds dissolvents que
havien adoptat les primeres avant
guardes europees. Sobretot els dadais
tes, amb els quals, ultra l’humor i la
rebel·lió, i una estètica de la transgres
sió, compartien el mateix activisme
provocador, audaç i forassenyat, basat
en l’espontaneïtat i la gratuïtat, la sor
presa o la improvisació.
Les motivacions, però, eren diver
ses. Els dadaistes es rebel·laren contra
els valors dominants d’una societat i
una cultura europees que havien en
trat en crisi arran de la primera guerra
mundial, i, defugint qualsevol alterna
tiva que no fos el canvi i la transfor
mació permanents, adoptaren una
actitud negativista davant els sistemes
artístics i literaris establerts.
La Colla de Sabadell, en canvi, s’ha
via fet seu l’ideal noucentista de la
Catalunya-ciutat amb què la burgesia
catalana intentava bastir, amb un re
tard històric considerable, una cultura
nacional que ajudés a vertebrar un

país, una cultura moderna i cosmopo
lita a semblança de les diferents cultu
res nacionals burgeses europees,
contra les quals precisament s’havien
rebel·lat les avantguardes.
L’avinentesa històrica de Catalunya
era, doncs, molt diferent de la que vivia
l’Europa continental, i la Colla de Sa
badell, adaptant-se a la peculiar con
juntura que li havia tocat de viure, es
val de mètodes dissolvents semblants
als que utilitza l’avantguarda per des
truir els valors culturals dominants
d’una societat que consideren caduca;
els uns, els dadaistes, sense més alter
nativa que no sigui l’acció permanent i
canviant; els altres, la Colla de
Sabadell, amb el recanvi d’una cultura
europea cosmopolita que havia d’aju
dar a reconstruir nacionalment un país
després de segles de decadència, una
cultura que al continent havia sofert la
desmoralització i el descrèdit bèl·lics, i
que aquí, a Catalunya, era tot just una
promesa de futur. ♦

1. Joan Oliver, «Sobre "La Mirada"», dins 50 anys
'l 928-1978. Edicions Proa, Barcelona, cap d'any de
1979. Vegeu també Joan Oliver, Temps, records,
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2. Vegeu Miquel Bach, «Francesc Trabal, un humor
impossible», dins Francesc Trabal, De cara a la paret,
Ed. dels Quaderns Crema, Barcelona, 1985, 1
col·lecció «Ragtime», 1, Ajuntament de Sabadell,

1985.
3. «Diari de Sabadell», núm. 1.980, 5-XI-1926.
4. Joan Oliver, «Sobre "La Mirada"», ob. cit.
5. Joan Oliver, Tros de paper, Edicions Ariel, Barcelona,
1970, pàg. 144.

Petites (i primeres) cròniques de l'Auditori
per Jaume

Radigales

quest article no hauria d’haverse escrit mai. O, com a mínim,
no en el to en què ho faré, això
és, des de la indignació més absoluta. I
és que no n’aprendrem mai. Hem inau
gurat, a Barcelona, un auditori que no
està acabat, i això que s’ha fet amb set
anys de retard (!). Les conseqüències de
les obres són perfectament visibles a la
façana, amb plaques metàl·liques rove
llades, vidres bruts (com si denotessin
que l’edifici està abandonat), matolls i
males herbes al voltant, material d’o
bres pertot arreu i un gruix de pols
alarmant a l’interior, començant per
l’escenari i acabant per alguns passa
dissos interiors. L’Auditori està, doncs,
inaugurat, però no acabat. A més,
només hi ha obertes dues de les tres
sales de concerts, i ara tot just es
comença a parlar del trasllat del Con
servatori Superior de Música, un cop
tancada la polèmica sobre competèn
cies entre les administracions (Ajunta
ment i Generalitat). Mentrestant, ningú
no parla encara de la nova instal·lació
INAUGURACIÓ DE L'AUDITORI, EL 22 DE MARÇ PASSAT.
del Museu de la Música.
Tot plegat no em fa més que replan
tejar els dubtes i l’escepticisme que des
prenia el meu article publicat el mes de
març (Ja tenim Auditori, «Serra d’Or»,
471, pàgs. 60-61). No anem bé. Volem
donar una imatge (només imatge) de
escoltar-hi música, però hi ha detalls
de platea no funcionaven, de manera
País en plenitud de facultats, quan la
importants que no es poden deixar pas
que es va haver d’usar paper higiènic,
Porta del darrere no pot deixar d’ama
sar per alt. El dia de la inauguració, el
que va quedar apilat damunt de la pica
gar la condició de les coses a mig fer.
Set anys de retard en la inauguració ja
dilluns 22 de març, vaig poder accedir a
per manca de papereres; l’amable però
l’edifici hores abans de l’obertura ofi
incompetent servei d’una de les cafe
n° venien d’aquí. Posats a esperar, haucial, gràcies a la meva acreditació per a
teries no sabia fer funcionar la màquina
nem pogut fer-ho tres o quatre mesos
una emissió radiofònica. L’espectacle
ftes, ni que fos per netejar les quatre
de cafè; els igualment amables acomo
era realment propi de pel·lícula italiana
dadors es van equivocar (i això no tan
coses que, el dia de la inauguració, eren
dels anys cinquanta: senyores de fer fei
^tal amagades en un racó, com el nen
sols el primer dia, sinó al llarg de la pri
nes s’afanyaven a fregar a consciència la
qtie s’endreça maldestrament l’habimera setmana) en col·locar els especta
tació per por de quedar-se sense sopar,
sala simfònica, mentre l’escenari va
dors a les butaques, la qual cosa implica
mantenir el gruix de pols durant tota la
Quan l’únic que ha fet ha estat desar la
que no va haver-hi temps suficient per a
r°ba bruta apilonada dins de l’armari.
vetllada (Xavier Montsalvatge mateix va
instruir el personal de sala. En aquest
ser-ne víctima); l’interior de l’escenari
sentit, i tenint en compte que escrivim
detalls desatesos
estava tan brut que feia fàstic d’estaraquesta crònica després d’haver assistit
Tothom sap que un auditori és per a
s’hi; els eixugamans dels serveis d’homes
a cinc concerts a l’Auditori durant la
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primera setmana, era divertit i al ma
teix temps patètic veure com gerents i
responsables assessoraven in situ els
acomodadors, i fins i tot vam veure-hi
alguna esbroncada mal dissimulada.
Cal esperar que, al moment de pu
blicar-se aquestes ratlles, tots els dèficits
de les primeres jornades s’hauran resolt
com cal. Esperem, per exemple, que la
cabina de telèfon (crec que només n’hi
ha una, per a un espai per a més de dues
mil persones, no totes proveïdes amb
telèfons mòbils) funcioni; que a la pa
rada de taxis de la sortida se’n puguin
trobar (un membre de la Corporació
em va dir que no s’ha rebut la infor
mació suficient perquè els taxistes sàpi
guen que hi ha un nou espai d’oci a la
ciutat); que les entrades de premsa es
puguin recollir cada vegada al mateix
lloc, i no haver de fer viatges en va a
l’interior del hall de l’edifici; que les
entrades comprades per mitjà de caixes
i entitats bancàries arribin d’hora i amb
correcció, per evitar les escaramusses
vergonyoses i vergonyants de la nit del
concert amb Jessye Norman; i, sobre
tot, que la pastisseria de prestigi que
s’encarrega de les cafeteries unti els
entrepans (que es paguen a preu d’or)
amb tomàquet.

No tot són inconvenients
No voldria que el lector es pensés
que em queixo per vici. Valoro i aplau
deixo que Barcelona disposi d’una nova
sala de concerts (en realitat, tres), ne
cessària després dels col·lapses que su
posa el Palau de la Música Catalana, de
vegades insuficient per a acollir les dife
rents propostes musicals de la ciutat.
L’Auditori té aspectes positius, i encara
en tindrà més quan s’acabi definitiva
ment. Només cal esperar que les obres
no s’eternitzin.
L’edifici de Rafael Moneo ha estat
objecte de queixes i burles. No n’hi ha
per tant. Sempre hi ha reaccionaris
contraris a les noves modes (a Pla no li
agradava el Palau de la Música), i hem
de pensar que l’edifici està al nivell
dels millors auditoris europeus, co
mençant per la seu de la Filharmònica
de Berlín, i que està projectat pensant
en el futur, no en el passat. És, per tant,
un edifici funcional, amb un exterior si
es vol distutible, però un interior que fa
patxoca, tal com vam apuntar fa tres
mesos en aquestes mateixes pàgines.
L’acústica dissenyada per Higini
Arau, tot i que també ha estat discutida,
és francament bona. En aquest sentit, la
del Liceu (dissenyada pel mateix físic)

no ens fa por. Al moment d’escriure
aquest article he assistit als primers
concerts de la sala simfònica en diverses
localitats de platea, primer pis i amfi
teatre, i hi he pogut escoltar música de
cambra, antiga, lied, coral i simfònica, i
sempre ho he sentit bé. Hi ha qui hi tro
ba un excés de ressonància, però això
sempre és corregible. Com a mínim, no
hi ha sequedats irremeiables, i això ja és
molt.
És així com el nou espai va ser apro
fitat per diferents formacions, que van
oferir concerts per provar-ne l’acústica.
Per tant, els primers concerts de l’Au
ditori han resultat més aviat provatures
sonores i tècniques que no pas esdeve
niments musicals per se.

lieder de Richard Strauss, la «Chanson
perpetuelle» de Chausson o les cançons
de Duke Ellington (de qui, per cert,
enguany celebrem el centenari del
naixement). A banda de les exquisides
interpretacions en les dues parts del
concert, quedarà en el record la tanda
de bisos, prolongats al llarg de cin
quanta minuts extraoficials, en què la
mateixa cantant va asseure’s al piano i
ens va fer entonar una cançó de bressol
de Falla. Tal és el magnetisme de la
diva, que es fa pagar a preu d’or però
ens encaterina amb el seu art, sense
necessitat de ballar danses de set vels ni
de fer exhibicions de mal gust. Brava\
Finalment caldria destacar, entre
d’altres esdeveniments musicals que per
manca d’espai no puc ressenyar, el con
Primers concerts
cert ofert per Jordi Savall i La Capella
L’Orquestra Simfònica de Barcelona
Reial de Catalunya. En conjunt aquest
i Nacional de Catalunya té a l’Auditori
ha estat l’esdeveniment que fins ara (i
la nova seu estable. Val a dir que amb
escric a principis d’abril) més m’ha
aquest nou espai s’ha demostrat que és
satisfet, tant per la qualitat intrínseca de
una formació sòlida, i que pot demos
l’acte com per poc accidentat pel que fa
trar molt del nivell que tots esperem
a infraestructures internes. Savall és un
que tingui. El seu director tècnic, Abili
home intel·ligent, que se les sap totes. El
Fort, va arribar a dir que a l’Auditori
concert, emmarcat en la temporada de
l’OBC donarà tant de si com un cotxe
concerts «Música viva», va incloure una
de luxe. Ben cert. El que passa és que el
selecció d’obres catalanes dels segles XV
primer dia Lawrence Foster va buscar
a XVII. L’agrupació que el músic
més aviat l’efecte que no pas la qualitat
d’Igualada dirigeix amb vehemència, dis
interpretativa, malgrat el bon rendiment
ciplina i solemnitat, va mostrar-se de
de la formació orquestral. Per això, la
gust en el nou espai. Evidentment,
versió d’El sombrero de tres picos de Falla
Savall va recórrer a proves acústiques,
va sonar a fanfàrria cinematogràfica,
com col·locar els solistes vocals a la part
amb evidents mostres de provatures
superior de l’edifici en els fragments del
acústiques, com el fet de col·locar la
Misteri d’Eix, i val a dir que amb re
soprano Anna Feu al segon pis (per
sultats més que satisfactoris. La com
cert, amb resultats reeixits). El veritable
penetració a què ens tenen acostumats
triomfador d’aquella primera nit no van
els instrumentistes i vocalistes de La
ser ni Foster, ni l’OBC ni tan sols
Capella Reial va ser la protagonista de
l’Auditori, sinó Xavier Montsalvatge,
la vetllada, sense divismes ni superfi
després de la interpretació que Alícia de
cialitats i fins i tot amb gestos senzills
Larrocha va fer del seu Concerto breve.
però bonics, com la dedicatòria que
L’ovació al compositor, emotiva i recor
Savall va oferir d’«El cant dels ocells» als
dada, va demostrar que l’Auditori pot
refugiats albanokosovars en el darrer bis
ser metàfora d’un abans i un després en
del concert. ♦
la música del nostre país.
(Nota: Al moment que l'article ja anava cap a la
Un altre recordat concert de la pri
impremta m'he assabentat del nomenament ben
mera setmana (a banda de les ja esmen
recent de Josep Lloret com a director artístic de
tades batusses al hall) va ser el recital de
l'Auditori. Felicitats a ell i al seu equip. Sens dubte
les coses milloraran. Per cert, els entrepans ja duen
la soprano nord-americana Jessye Nor
tomàquet al pa.— J.R.)
man, organitzat per Ibercàmera. Serà
un concert recordat per haver estat el
primer d’Ibercàmera al nou espai, però
també per haver estat el, fins ara, més
car de l’Auditori, amb entrades que van
arribar a les vint-i-tres mil pessetes.
Sense comentaris. Com tot concert de
Norman, va ser una vetllada única, grà
cies a les personals però inoblidables
versions que la cantant va oferir de
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Dels romanços manresans als arbres
de Pontellà
per

Miquel Pujadó

I proppassat dijous dia 25 de
març, l’imponent Teatre Con
servatori de Manresa va omplirse de públic per a la celebració d’una
festa insòlita: malauradament, no és
gens habitual que un programa
radiofònic dedicat a la cançó d’autor
catalana i d’arreu del món es man
tingui quinze anys en antena, i amb
bona salut. Aquest és, però, el cas de
«Carregat de romanços», l’emissió de
Josep M. Oliva —un autèntic
enamorat de les cançons de tota mena
(a condició que siguin dignes i
intel·ligents)— que va començar a di
fondre el 1984 la desapareguda Ona 7
Ràdio, i que actualment s’emet per
mitjà de Flash FM. Aquest aniversari
fou l’excusa per a una interessant
Primera Trobada de Cantautors, orga
nitzada per l’entitat manresana Bloc.
La festa, la va viure el públic, és
clar, però també una bona colla
d’intèrprets (ben bé divuit) que vam
tenir ocasió de retrobar-nos i d’explicar-nos novetats i batalletes mentre
esperàvem el torn d’actuar. Així, us
Podria dir que:
Pere Tàpias, mentre atacava els
A LA DRETA, PERE FIGUERES, A PONTELLÀ, A FINALS DELS ANYS VUITANTA, AMB LA SEVA DONA I
canapès (avisant-nos, però, que havia
L'AUTOR D'AQUESTES LÍNIES.
començat a fer règim) i buscava que li
deixéssim una guitarra, ja que la seva se
l’havia venuda —sembla, doncs, decidit
a no tornar a cantar d’una manera
Mas acaba de presentar un espectacle
cantant, encetada amb el disc Taverna
continuada—, ens feia saber que el
acústic a tres bandes amb Eduard
de poetes), Els Convidats, l’encara poc
Projecte de reeditar en CD la seva
Canimas (fundador del grup Zitzània)
conegut grup La Ratonera, Albert
Producció topa amb la postura de la
i el rossellonès Gerard Jacquet. Alho
Ferrer, Marc Durandeau (que, tal com
multinacional BMG/Ariola de no cedirli ni vendre-li els màsters originals
ra, ha hagut de renunciar per manca
aquest cronista preveia arran de la
d àlbums com 400 pendons o Passeig del
de pressupost al projecte original del
sortida del seu segon disc, ha trencat
Carme. «Ho fan sempre —deia—: Si un
seu segon disc (El camí de les serps), i
les relacions amb la discogràfica Picestà enregistrant un àlbum bàsicament
ap), Celdoni Fonoll (amb la Lloll
artista, casualment, tor-na a funcionar
Bertran ben a prop, tot fent-li de
acústic en una masia perduda.
comercialment, volen ser ells els qui
L’extremeny Pablo Guerrero també
complement i contrast), tres membres
meditin els seus discos antics per tal
de treure’n el profit que puguin.»
prepara nou disc. Però l’autor d’«A
de la Companyia Elèctrica Dharma,
Lamentable, però no pas sorprenent.
càntaros» pateix uns considerables
Manel Camp (que va tocar al piano en
L’uruguaià Quintin Cabrera acaba
problemes vocals, que els metges con
clau jazzística el tema «Pare» de Serrat,
de publicar (a les Edicions de la Guersideren purament psicosomàtics, i que
procedent del seu excel·lent disc
*a & Cafè Malvarrosa de València) el
tots esperem que es puguin resoldre
Cançó, del qual prepara una segona
part per a finals de 1999)..., i un Pau
ben aviat.
mre Canciones, que aplega els textos
Els altres artistes que van anar pas
Riba que va organitzar el número més
e totes les seves cançons, publicades
sant per l’escenari foren: Sandra
en disc o no. Entre les peces inèdites,
divertit de la vetllada, tot pretenent
una en català: «Les fonts de Barcelo
March, Enric Hernàez, Maria Cinta,
que la seva guitarra cantés per ell, i
na».
Santi Arisa (contentíssim de poder
mantenint amb l’instrument un diàleg
El jove cantant de Solsona Roger
donar a conèixer la seva faceta com a
antològic dins de la seva absurditat.

E
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Entre els absents de darrera hora:
Gerard Quintana, JosepTero..., i Santi
Vendrell, que va arribar quan ja tot
hom plegava.
A la fi de l’acte, després de més de
dues hores de concert, la Dharma va
arrossegar fins a l’escenari un pastís
d’aniversari de grans dimensions per a
un emocionat Josep M. Oliva, i tots,
públic i cantants, vam interpretar,
acompanyats per Manel Camp, «La
fera ferotge», en record d’un Ovidi que
cada dia trobem més a faltar. A l’am
bient, un desig compartit: actes com
aquest s’han de repetir més sovint.
L’endemà mateix, divendres, m’ar
ribava per correu un objecte que
esperava des de feia molt de temps: el
llibre/disc Arbre, del rossellonès Pere
Figueres.* Recordarem, per als qui ho
necessitin, que Pere Figueres (nascut
el 1950 a Pontellà) és un dels pioners
de la cançó a la Catalunya del Nord.
Del 1970 ençà, fou el membre més
actiu del col·lectiu Guillem de Ca
bestany, i el vam poder veure l’any
1976 a la pel·lícula de Francesc Bell
munt La Nova Cançó. Havia publicat
fins ara un disc senzill (Desperta’t

Rosselló —1973) i dos elapés: el 1977,
el disc d’estètica resistencial A la re
cerca d’una terra, i pocs anys més tard
un segon àlbum (Tinc al cor un poble,
basat en poemes de Joan Amade i Jordi
Pere Cerdà) d’una gran qualitat. Fa
pocs anys (1995) havia participat en el
muntatge Cant de la terra de Rafael
Subirachs, sobre poemes de Jacint
Verdaguer.
Efectivament, quan fa cosa d’onze o
dotze anys vaig visitar per primer cop
en Pere a casa seva, ja em va parlar
d’aquest projecte centrat en el món
dels arbres, però l’espectacle promès
no es va estrenar fins a la primavera de
1998, al Palau dels Reis de Mallorca, a
Perpinyà. I ara, per fi, l’editorial El
Trabucaire ha editat, magníficament,
Arbre: un llibre amb fotografies de
concerts, textos introductoris de Jordi
Pere Cerdà, Rafael Subirachs, Norbert
Narach i Antoine Sardà, i vint-i-un
poemes (tots de Pere Figueres excepte
«Camí vell», de Josep Sebastià Pons, i
la cançó «La marinada», del desapa
regut Joan Pau Giné). I, acompanyant
el llibre, un CD amb la interpretació
cantada de setze d’aquests temes, una

interpretació nítida, aspra i tendra
alhora, per a la qual en Pere s’ha
envoltat dels indispensables Gérard
Méloux (guitarra, mandola i mandolina) i Michel Maldonado (contra
baix), i —en algunes ocasions— de la
Cobla Mil·lenària, dirigida per Fre
deric Montargès, que forneix un
timbre especialíssim a unes cançons
en què les sabes vegetals i les arrels
arbòries es fonen i s’entortolliguen
amb l’existència d’uns homes units,
per a bé i per a mal, a una terra dura i
difícil, però profundament estimada.
El lirisme («El vent») i la ironia («La...
la... m’ca») es donen la mà en un
procés d’identificació individual («Si
jo fos un arbre») i col·lectiu («País
meu, ets un arbre»), que desemboca en
un bell cant de solidaritat: «Se donaran
la branca un dia / tots els arbres del
món. / Malgrat si els vents se’n giren '
no faran baixar ni un tronc.» Arbre i
un producte cultural digne d’un pa
normal, i esperem que el públic de !
Catalunya del Sud hi pugui ten
l’accés que l’obra es mereix.♦
*

Pere Figueres, Arbre. Ed. El Trabucaire (Perpinyà).
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Casellas Sextet Folk, ERÒTIC-GIUST. L’Empreinte
Digitale ED 13102 (Distri
bució a Catalunya: Harmo
nia Mundi).

listes de la darrera sèrie de
«Bojos pel ball». Des del punt
de vista instrumental, la quali
tat dels músics (Toni Rocosa,
Joan Aguiar, Martí Perramon,
Alfons Rojo i el mateix Marcel
Casellas) arrodoneix aquesta
original proposta.— M.P.

d’un grup que encara ha de
recórrer un camí molt llarg.—
M.P.
CHOPIN A MALLORCA.
Ilan Rogofï, piano. Preludio
CD 131. 2CDs.

matisos, que s’agraeix. El so,
tot i ser millorable, no desmereix del conjunt dels enregis
traments.— J.R.
PAPER DE MÚSICA (10
ANYS. 1988-1998). Obres de
Chopin i de Granados. Alba
Ventura, piano. AHO 45.

Van de Kul, UNA ALTRA
HISTÒRIA. Música Global
30699/03.
íram Calaluuya

Casellas Sextet Folk
amb Eva Trullas, canl

L’espectacle de cançó eròtica
que Marcel Casellas va estre
nar fa uns mesos al Teatre
Malic ja té la versió discogrà
fica que us vaig anunciar des
d’aquestes mateixes pàgines,
una versió discogràfica publi
cada, curiosament, per una
empresa de Marsella: L’Em
preinte Digitale. L’àlbum Eròüc-Giust recull la majoria de
temes de l’espectacle (només
deixa de banda un monòleg de
Maria Jaén), i hi trobem textos
d’erotisme líric i delicat («Goig
a la verge que ho ignora» de
Jaume Aiats, «Amb un pedaç
de nit als llavis» de Joan-Lluís
Lluís, «Amèrica» de Miquel
Desclot, «Cançoneta llunàtica»
de Josep Piera...), al costat
d altres de més explícits («Art
de pintor» d’Assumpta Margenats, «Jota» de Biel Mesquida,
*'Hi tornem sempre que vul
guis» de Jaume Arnella, «La
cançó del bacallà [o potser serà
tonyina]» de Joan Soler i
Arnigó —basada en un conte
recollit per l’Amades). De ve
gades, els autors filosofen («El
temps és guit, l’amor també»
e Pep Albanell), de vegades
cauen en la chanson de salle de
Sarde («El cinèfilonanista», del
Tial, bo i envermellint, em veig
obligat a fer-me responsable).
n tot cas, tots han estat musiCats amb habilitat per en Mare > i interpretats amb traça i
[Nuesa de matisos per Eva
ruHàs, una de les dues voca-

Segon àlbum d’un jove grup de
rock nascut a la Cellera de Ter.
El líder dels menorquins Ja
T’ho Diré, Cris Juanico, ha
produït artísticament un àl
bum molt més interessant que
no pas Travessant espais (1997).
A Una altra història hi trobem
algunes melodies realment ins
pirades («Més enllà»), i una
bona interpretació vocal (a càr
rec de Jordi Planagumà) i ins
trumental, elements que de
vegades aconsegueixen no pas
fer oblidar però sí dissimular
una mica que el grup no ens
explica res de particularment
original o interessant: els tòpics
anhels adolescèntics de lliber
tat («Renunciar»), les habituals
preguntes existencials sense
resposta («Mirar enrere»), la
nostàlgia pels amors perduts
(«Quan es faci fosc», «Amb tu
hi seré»), un ecologisme prima
ri i ingenu («Quins temps
aquells»)... Potser, des del punt
de vista del contingut, el tema
més destacable de l’àlbum si
gui «En aquesta ciutat», una
passejada pels carrers de la
Girona vella que arriba a crear
un cert clima malenconiós. En
resum, un disc força acceptable

Ilan Rogoff és un pianista ma
dur que des de principis dels
anys noranta viu a Mallorca. És
allí on el músic israelià sembla
que s’ha imbuït de l’obra pianística que Chopin va escriure
a la cartoixa de Valldemossa
l’hivern de 1838 a 1839, que
tan bé va saber relatar George
Sand, esposa del compositor
polonès, a Un hivern a Mallor
ca. La serena melangia que
acompanya les obres del Cho
pin madur és la nota dominant
en aquest doble i atractiu es
toig (de fet, una reedició en
ocasió del cent cinquantè ani
versari de la mort del compo
sitor) que ens proposa el segell
Preludio (un nom certament
chopinià). Rogoff, que escriu
l’article que inclou el llibret, és
un home que controla tècnica
ment l’instrument, i que al
mateix temps toca amb una ex
pressiva i sentida musicalitat,
sense deixar-se portar (ni en
ganyar) pel sentiment però
essent conscient que toca una
música trista d’un home mo
ralment derrotat, trist, malalt i
fins a cert punt frustrat, com va
ser el Chopin de Valldemossa.
En poc més de dures hores i
quart podem sentir les famoses
quatre balades (op. 23, 38, 47 i
52), la sonata en si bemoll
menor (op. 35) o el primer
nocturn de l’op. 35, entre
d’altres, amb una visió rica en

Per commemorar la desena
edició del cicle «Paper de Músi
ca», que des de 1988 té lloc a
Capellades, s’ha editat aquest
disc commemoratiu. I s’ha fet
amb la voluntat explícita de
mostrar un abans però, sobre
tot, un després. L’opció escolli
da no ha estat la de recopilar
enregistraments de diversos ar
tistes, sinó la de presentar dues
obres a càrrec d’una de les
pianistes més joves de casa
nostra i que més renom va
aconseguint fora de les nostres
terres: la barcelonina Alba Ven
tura, amb cinc peces breus de
Chopin i la versió pianística de
Goyescas, que ja ha enregistrat
per una altra banda i que ja vam
comentar al seu moment. Dei
xant de banda la vàlua de les
interpretacions de Ventura, deli
cada i cent per cent musical, el
disc és, per damunt de tot, un
plebiscit, un reconeixement de
la feina ben feta per la gent de la
població de l’Anoia, com bé
reconeix el text de Jaume Cabré
inclòs al llibret que acompanya
aquest atractiu estoig. Només
cal esperar que hi hagi, no sola
ment més discs, sinó dècades
de «Paper de Música».— J.R.

LLIBRE DE MOTXILLA
ITINERARIS

D’ESTIU

Les millors excursions per a aquestes vacances
PER LA VALL DEL SEGRE
Joan Tort i Donada

SENDERS CATALANS DE GRAN
RECORREGUT
Óscar Ferrer i Ventura

PERL4UHLL
DEL SEGRE
Joan Tort i Donada

Itineraris per
unes mun
tanyes d'altura
mitjana, dota
des de paisat
ges desiguals,
amb bellíssims i
abruptes
indrets d'un
gran interès
geològic, geo
gràfic, arqueo
lògic i estètic.

TRESCANT PEL MONTSANT,
PRADES I LA MUSSARA
Antoni M. Casas i Ferrer

Inventari descriptiu i
ampliat amb dades
complementàries del
contingut de les
topoguies explicatives
d'un Sender de Gran
Recorregut.

TRESC4NT PEL
MONTSANT,
PRADES ILk
MUSS4R4

Caminades per
les muntanyes
de Prades, de
la Mussara i del
Montsant guiats
per algú que les
ha recorregut
pam a pam.

Antoni M. Casas i Ferrer

EXCURSIONS PER LA
MALADETA

DEL SEGRE A LA RIBERA
SALADA

CERDANYA, VALLS
I CARENES

Josep de Tera

Joan Tort i Ventura Roca

Manel Figuera i Abadal

Josep de Tera

EXCURSIONS
PER
LA MALADETA

Recull
d'excursions pel
massís de la
Maladeta que
ens permetran
visitar-ne les valls
amagades, els
bells estanys i els
altius cimals.

LA BTT: UNA FORMA
D’EXCURSIONISME

Joan Tort i Ventura Roca

DEL SEGRE
A LA
RIBERA SALADA

Diversos itine
raris a peu
per les terres
de la vall
d'Alinyà fins a
la serra
d'Oliana i del
molí de Que
rol a
Organyà.

Manel Figuera i Abadal

CERDANYA,
VALLS I CARENES

8

<

i

Itineraris per la
Cerdanya, de
dificultats
variades, que
ens permetran
conèixer els
relleus cerdans
entre escalades
i rutes per
camins.

DRECERES D’AIGUA

LA VALL DE MERLÈS

Oriol Guasch i Terré

Josep Gorri i Serrat

Joan M. Vives i Teixidó
Joan M. Vives i Teixidó

LA BTT:
UNA FORMA
D’EXCURSIONISME

8

Deu itineraris
per Catalunya,
de diferents
nivells de
dificultat, amb
l'objectiu de
donar a
conèixer les
possibilitats de
la bicicleta tot

Descens
d'engorjats que
van des de
l'extrem de la
Catalunya Nord
fins als Ports de
Beseit.

terreny.
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Una invitació a
passejar-se pels
boscos i masies
de la vall de
Merlès amb la
informació
necessària per
a entendre la
geografia de la
vall i sobretot
per a compren
dre el seu
paisatge
vegetal.

Adéu, Brecht
per Joan

es celebracions a Catalunya del
centenari de Bertolt Brecht (que
va néixer a Augsburg el 1898)
han quedat emmarcades per dos
el primer va ser l’estrena, el desembre
de 1997, de l’espectacle de petit for
mat Hola, Brecht; el segon ha estat la
publicació fa ben poc del primer lliura
ment d’unes Obres Teatrals Completes
traduïdes al català, un projecte edito
rial de l’Institut del Teatre que, si
arriba a bon port, acabarà tenint cinc
volums de bon gruix. Entremig hi ha
hagut espectacles, recitals i actes
acadèmics diversos, un panorama ric
en el qual destaca, per molt diversos
mèrits, la posada en escena de l’obra A
la jungla de les ciutats sota la direcció de
Ricard Salvat. No tinc la intenció de fer
un balanç detallat de tots els actes que
s’han fet al llarg de més d’un any, sinó
només d’aprofitar un parell d’aspectes
d’aquest centenari per parlar de la
vigència actual —i de l’eventual ca
pacitat de projecció futura— de l’obra
dramàtica brechtiana, i també, potser,
per interrogar-me en veu alta sobre la
situació present del nostre teatre.
El tret de sortida de la cursa de
commemoracions va ser, doncs, l’es
trena d’un espectacle amb caracterís
tiques de cabaret literari: Hola, Brecht.
Una trentena llarga de poemes i can
çons traduïts per Feliu Formosa, ben bé
la meitat dels quals en versions noves i
fins al moment inèdites, dits i cantats
Per ell mateix, Isabel Soriano i Josep M.
Mestres. Aquest darrer es responsa
bilitzava alhora de la direcció teatral.
La musical l’assumia Carles Puèrtolas,
que de passada havia posat música a
alguns dels textos, tot i que la majoria
ods que en comportaven eren cantats
Segons les partitures originals compos
es segons els casos per Paul Dessau,
Uans Eisler, Kurt Weill o Brecht
Mateix. I tot plegat amb l’acompanyadent dels pianistes Lluís Carmona o
Joan Aymerich, segons les funcions.
n treball volgudament lleuger, estidulant, bo per a obrir la gana i per a
r Pensar si no és possible que, al
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A LA JUNGLA DE LES CIUTATS DE BERTOLT BRECHT, DIRIGIDA PER RICARD SALVAT.

capdavall, perduri més el Bertolt
Brecht poeta que el dramaturg.
Quan els textos de l’espectacle van
ser editats, el febrer de l’any passat, a la
col·lecció de poesia d’Edicions 62 /
Empúries, Feliu Formosa es curava en

salut i rebutjava aquesta oposició entre
el poeta i el dramaturg: «Brecht —es
crivia al pròleg del volumet— posseeix
una personalitat única, diferenciada i
inconfusible dins la poesia alemanya
del nostre segle. La seva concisió, la

seva oralitat, aquesta capacitat d’escol
tar les veus del carrer, aquesta suprema
habilitat per arrodonir el poema amb
una claredat i una imaginació inhabituals fan que el líric Brecht sigui no
solament equiparable al dramaturg
Brecht, sinó que la seva dramatúrgia
guanyi en capacitat comunicativa quan
el líric Brecht hi interfereix.» Una
opinió sobre la qual hauré de tornar
més endavant.
El títol de l’espectacle suggeria una
tonalitat familiar, la salutació a un vell
conegut que ja no havia de menester,
per donar-se a conèixer al públic, la
pedagogia elemental d’aquell altre
treball de més de vint anys enrere a la
memòria del qual retia un homenatge
oblic. Parlo d’Aula Brecht, l’espectacle
«de butxaca» —tota l’escenografia i la
«companyia», constituïda en solitari pel
mateix Feliu Formosa, eren transpor
tats en un cotxet utilitari— creat per
Carles Grau, i que va recórrer tota me
na de locals de Catalunya entre 1977 i
1983.
Hi havia peces comunes entre tots
dos espectacles, i ara voldria recordar
en particular el poema «Contra la se
ducció», que forma part de tots dos. A
l’espectacle de 1977, Formosa s’adre
çava de sobte al públic: «Ara tragueu
paper i llapis —deia si fa no fa—, que
farem un dictat. Escriviu. “No us dei
xeu seduir”, signe d’admiració, ho re
petiré, “no us deixeu seduir”, signe
d’admiració i canvi de vers, comenceu
amb majúscula, “No hi ha resurrec
ció”, punt i canvi de vers...» I els es
pectadors, sorpresos però reforçats per
l’artifici en una atenció que ja era prou
viva, anàvem refent aquest text, concís
i extraordinari, sobre la terrenalitat de
la vida i dels consols possibles, sobre la
historicitat de l’home i l’absència de
compensacions transcendents. És un
d’aquells moments de teatre que, com
a espectador, m’han quedat clavats a la
memòria.
Al cap de vint anys, en canvi, «Con
tra la seducció» era cantat amb ritme
de marxa sobre una música de Carles
Puértolas, que havia tingut la poc
afortunada idea de convertir el poema
en un himne. Vol dir això que en dues
dècades ja hem après a no deixar-nos
seduir? I que per això ho podem cele
brar, col·lectivament, mitjançant
aquesta contundent forma d’afirmació
que és un himne? En tinc dubtes serio
sos.
La pervivència en la meva memòria
d’espectador d’aquell «dictat» de fa

dues dècades és una mesura de la seva
eficàcia poètica i teatral. El fet que no
recordi cap nota de la música de la
nova versió, en canvi, potser només in
dica la meva mala oïda musical. Però
també podria ser que la meva desmemòria fos conseqüència de la mateix
concepció lleugera, «culinària», de
l’espectacle nou, i de fet de tot el nou
marc teatral en el qual es realitza. El
manllevo de Brecht mateix, aquest
qualificatiu, i l’entenc així en aquest
cas: per als creadors d’Hola, Brecht, i
en general per als teatraires de les
nostres escorrialles del mil·lenni, l’au
tor alemany ja ha passat a formar part
de la nostra «dieta cultural». L’interès
possible de l’espectacle raurà doncs
només en la forma concreta de la seva
preparació, en la recepta del cuinat. I
això serà el que els espectadors
apreciaran. No es discuteix sobre la
qualitat de l’arròs ni les seves virtuts
nutritives, sinó sobre les virtuts del plat.
I tant se val si la primera matèria és
Brecht, com si és Shakespeare —que,
sigui dit de passada, es va convertint en
una obsessió, en un empatx—, com si
és qui sigui. I, si és així, vol dir que
hem progressat molt en vint anys, que
hem arribat a una plausible equi
valència d’aquell teatre de la república
de Weimar, de setanta anys enrere, que
motivava les indignades invectives del
jove Brecht.
Però potser en faig un gra massa, o
potser vull fer servir munició massa
gruixuda per a una bèstia xica, mo
desta i discreta; o potser tiro per ele
vació i aquest discret espectacle
brechtià és el que menys culpa en té.
Però en general sí que em fa l’efecte
que el panorama teatral del moment és
marcat per allò que el jove Brecht ano
menava el «culinarisme». O potser, dit
d’una altra manera, un diagnòstic
possible de l’eufòrica situació present
seria aquest: que el teatre a Catalunya
ha passat de la insignificança social a
una certa significança —mesurable per
les xifres creixents d’espectadors—,
però a costa de convertir-se en una
mercaderia cultural perfectament in
nòcua, proveïdora de plaers febles,
efímers, oblidables, culinaris. I que
aquesta tonalitat general s’encomana a
tot, fins i tot a aquest benintencionat
treball de cabaret literari en home
natge al poeta d’Augsburg.
Deia més amunt que el punt més alt
de les celebracions d’aquest centenari
havia estat, segons el meu parer, la
posada en escena de l’obra A la jungla

de les ciutats, sota la direcció de Ricard
Salvat. Brecht va escriure aquest text
després de Baal i de Tambors a la nit,
abans del Mahagonny i de l’adaptació
de la Vida del rei Eduard II d’Anglaterra
de Marlowe. Hi devia treballar entre
els anys 1920 i 1922, és a dir, quan
tenia entre vint-i-dos i vint-i-quatre
anys. És, per tant, i convé no oblidarho, l’obra d’un autor jove, molt jove.
Es diria que a les obres primeres {Baal
i Tambors) el jove Brecht pren posi
cions davant els dos grans camps de
batalla (polític l’un, estètic l’altre) que
li toca de viure a la seva primeríssima
joventut: la revolució bavaresa i l’expressionisme. A la jungla de les ciutats, en
canvi, té tot l’aire d’un contundent punt
i apart, d’una vigorosíssima passada de
pàgina, d’una monumental botifarra.
De vegades se m’ha acudit pensar
que allò que és més substancial de les
aportacions de Brecht a l’art del teatre
ho podríem deduir només de l’estudi
minuciós de dues obres, filles totes
dues d’un procés d’elaboració llarg (i
ho remarco perquè Brecht, quan volia,
era ràpid escrivint): A la jungla de les
ciutats, com a punt de partida real, i La
bona persona de Sezuan, com a moment
d’inflexió definitiu. I crec que té a
veure amb qualsevol cosa menys amb
l’atzar constatar que Ricard Salvat les
ha posades en escena totes dues. Tam
poc no em sembla una incongruència
que un Salvat jove hagués muntat el
text de la inflexió de la maduresa
brechtiana, i que un Salvat que ja ha
passat de llarg de l’edat que va assolir
l’autor alemany s’hagi enfrontat ara
amb aquests materials de joventut. La
joventut és arrogant i la maduresa ha
aplegat un punt de saviesa. L’arrogància de la joventut planta cara sense por
a la saviesa d’un text, la saviesa de
l’edat descobreix en els focs juvenils
tot allò que prefiguren o que impli'
quen, possiblement sense que el ma
teix autor en fos del tot conscient.
Un Brecht de vint anys veu una
mala representació dels Bandits de
Schiller i comenta als seus diaris que
de vegades les males funcions de teatre
tenen la virtut de permetre veure les
coses amb més claredat. Comença a
donar voltes a l’enfrontament entre els
dos germans Moor i, més enllà d’aixo>
a l’enfrontament com a figura bàsica
del conflicte dramàtic. Però la concep
ció psicologista del personatge ja co
mença a no satisfer-lo, i la ’^ea
expressionista que el converteix en
l’encarnació d’una tendència li sernb a

profundament inexacta. Amb uns per
sonatges tan problematitzats, allò que
queda és l’enfrontament en si mateix.
Les raons de l’enfrontament no les
podem anar a buscar en el nucli dels
personatges, perquè aquests no en te
nen, ni en l’anàlisi històrica, perquè el
jove Brecht encara no és marxista,
encara no s’ha dotat d’instruments
que li permetin pensar en aquesta anà
lisi. Queda l’enfrontament pelat, sense
motors ni explicacions, com al ring
d’un combat de boxa metafísica.
Una poderosa intuïció s’ha posat en
funcionament. Garga i Schlink no són
dos individus. Gairebé es diria que
entre tots dos no n’arriben a fer ni tan
sols un (com, molts anys després,
Xen-Te i Xui-Ta no arriben a fer una
persona que pugui ser «bona», és a dir,
que pugui ser el suport d’una moral).
Però la imatge última de la con
frontació és el contacte. I allò que amb
tanta facilitat es dóna al ring, al teatre
és molt difícil. Què és aquest contacte?
Una expressió del desig? De l’odi? I si
fossin totes dues coses alhora, com ho
explicaríem?
Tot això es va cuinant a foc molt
lent. A la cassola ja hi feien xup-xup
els germans Moor de Schiller, després
hi van a parar Verlaine i Rimbaud,
Faust i Mefist, aquelles imatges de la
desolació vives als fragments del
Woyzzek de Büchner, i Shakespeare,
les figures de «l’altre» en Shakespeare.
Un material desmesurat. I aquest uni
vers ficcional no es pot posar en un
territori conegut que, en infectar-lo de
«realitat», en reduiria la volada poètica.
El lloc de l’enfrontament no pot ser
Munic, ni Berlín. Per què no aquell
Xicago imaginat per mitjà de les
lectures d’Upton Sinclair? Doncs sí.
Però un Xicago irreal, amb port de
tear que permet embarcar-se cap a les
’Ues dels mars del sud. Un Xicago
anab comerciants malais nascuts a
Yokohama, un Xicago envoltat de
Planúries que són anomenades sabanes) mentre que la ciutat mateixa
esdevé la imatge de la selva. I l’època?
Quina pot ser? Al capdavall el conflicte
a tingut fa ben poc una concreció
històrica massa terrible, la guerra de
ytes grans dimensions que mai no
avia conegut la humanitat. Cal saltar
aquest obstacle de la realitat i anar
Jhés enrere. A l’any 1912, per exemple.
any, se m’acut pensar, de la fundació
e «Der Blaue Reiter».
En aquesta peça d’aprenentatge, a
rtles> com recordava Feliu Formosa que

passa en els millors moments brechtians, el dramaturg i el poeta s’entre
llacen sòlidament. El poeta viu fascinat
per les paraules, per la possibilitat que
tenen, per exemple, de contenir alhora
la violència i la lírica, i així cita lite
ralment extensos fragments d’Uwe
saison en enfer. De Rimbaud, de L’alchimie du verbe, manlleva també la
voluntat d’indagar en la força material
i sensible dels mots. Anys després,
rememorant com es va gestar aquest
text, Brecht escriu això: «Escrivia en
fulls de paper mecanogràfic molt fins,
plegats en quatre perquè em cabessin
al meu carnet relligat en cuir. Trobava
combinacions de paraules igual com
qui barreja diversos licors; construïa
escenes senceres damunt paraules
concretament sensibles, d’un cert
material, d’un cert color: Kirschkern,
Revòlver,
Hosentasche,
Papiergott
(pinyol de cirera, revòlver, butxaca
dels pantalons, déu de paper): vet aquí
quines combinacions experimentava.»
Garga, nascut de la mateixa arrel
nihilista i neoromàntica de Baal, cara
als expressionistes, es va convertint en
aquella força jove i amoral que canten
els futuristes, i que fascinarà els feixis
tes. Schlink, per agregació, va acumu
lant, agrumollant, tots els trets de
«l’altre», els trets —per què no dirho?— del jueu (i Salvat, en el seu
muntatge, subratlla una imprescin
dible citació del Mercader de Venècia).
Però si tot això fos massa clar Brecht
hauria caigut al parany que volia evi
tar, convertint els seus personatges en
encarnacions de tendències. Aleshores
introdueix gestos gratuïts, contradic
cions forçades. El conflicte pot con
tenir moltes coses, però no n’expressa
cap fora d’ell mateix.
El muntatge de Ricard Salvat, molt
valentament, no provava de fer intel·li
gible un material que, deliberadament, no
ho volia ser. Buscava en canvi certs
elements d’empast formal (per mitjà de la
gestualitat, de la coreografia, de l’esplèndida coreografia de Marta Carrasco),
i carregava l’espectacle de referències
visuals, musicals, estètiques, literàries,
culturals, històriques, en un intent
que, per transparència, l’espectador
pogués llegir tota la complexitat d’un
moment històric caòtic (la primera
postguerra del segle) a través de la
complexitat d’un altre moment his
tòric no gaire més endreçat com és el
nostre. Era un treball provocador,
segurament imperfecte i conflictiu,
però que sacsejava la comoditat in

tel·lectual en què s’ha instal·lat l’es
pectador barceloní i apel·lava a la seva
intel·ligència, a la seva imaginació, a
les seves limitacions i mancances.
Vaig tancant l’article, que ja comen
ça a ser massa llarg. Com que no estic
segur que hagi quedat prou clara,
enunciaré amb totes les seves lletres
aquella que em sembla que hauria de
ser la moralitat d’aquesta faula: un
director encara jove —Josep M. Mes
tres— s’enfronta a Brecht des d’un
cert conformisme amb el culinarisme
del marc teatral global; un director
que ja no ho és —Ricard Salvat— ho
fa des d’un inconformisme profunda
ment jove. El primer juga en el camp
d’allò que és possible, el segon s’hi
nega a risc de topar amb la incom
prensió, per començar, de la com
panyia mateixa. En la tensió que totes
dues actituds dibuixen es perfila un
retrat prou interessant del nostre
moment teatral, que mai no m’ha
semblat tan engrescador com n’hi ha
molts que volen i que diuen. Més enllà
de les litúrgies d’aniversari, si Brecht
té algun futur —i si el teatre en té
algun—, aquest futur només pot pas
sar per actituds que s’assemblen força
a la que coratjosament ha adoptat Ri
card Salvat. Altrament, adéu, Brecht, i
adéu, teatre, almenys en allò que enca
ra té de sinònim de cultura cívica.♦

Cara i creu de TV3
per Joan F. de

Lasa

Creu

No fa gaires dies vaig llegir amb un
cert esglai —si bé amb dubtes sobre la
seva veracitat— una nota bastant llarga a
«La Vanguardia», segons la qual «la sèrie
de TV3 “Laberint d’ombres” podria
continuar en antena fins als darrers
mesos de l’any 2000, si manté —deia
textualment— els actuals nivells d’au
diència», que, sembla, són d’uns cinccents mil teleespectadors diaris. Afegia
la nota que, segons que havia declarat
Jordi Roure (responsable de l’àrea de
dramàtics deTVC), possiblement s’ani
rien creant noves situacions i nous per
sonatges, i acabava explicant que a la
reunió amb els informadors partici
paren també els guionistes de la sèrie,
capitanejats per l’incansable Josep M.
Benet i Jornet.
Hi ha coses, és clar, que un no se les
creu així com així. Us imagineu el que a
hores d’ara representaria un any i mig
més de tremolors, adulteris, tipus ab
surds que canvien de pell del vespre al
matí, assassinats, nens badocs més es
pavilats que els detectius, intrigues de
serial a preu fet, etc.? Per tant, ningú no
trobarà estrany que, sense perdre ni un
minut, jo hagués telefonat al servei de
premsa de TV3, suposant que aquella
perversa nota no era més que un mal
entès d’algun redactor debutant que
havia confós la gimnàstica amb la
magnèsia.
Però, ai las!, va resultar que la senyo
reta que em va atendre gentilment no
en sabia res. Encara sort!, vaig respirar,
i vaig dir que tornaria a trucar l’ende
mà. I, efectivament, el matí següent ho
vaig fer..., per emportar-me la més gran
sorpresa de la temporada. Resulta que
la notícia era certa i que «Laberint
d’ombres» podria finir justament amb el
segle, perquè tant els dirigents de la
cadena com els patrocinadors (i, no cal
dir, els espavilats guionistes) han desco
bert que, per damunt de la qualitat, la
lògica, el sentit comú i l’estètica, el fet és
que hi ha cada dia davant la pantalla
quasi mig milió de televidents espero
nats per les desgràcies, les gràcies i les
malifetes d’aquella colla de tipus que
ran canviant de pell quan els seus pares
guionistes comproven que el nombre
d’espectadors comença a baixar.
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Es ni més ni menys que la mateixa
jugada dels terribles serials mexicans o
veneçolans, amb l’única diferència que
ací els personatges, per estúpids que
siguin alguns, tenen per suport humà
un conjunt d’actors i actrius que tot
sovint fins i tot arriben a fer-nos com
bregar amb rodes de molí.
Amic Benet i Jornet, talleu, talleu,
que ja n’heu fet un gra massa, i penseu
que som molts —potser més de cinccents mil— els espectadors que creiem
que sou un dels millors autors teatrals
que tenim, i consti que ho dic no
solament amb tots els respectes per la
vostra persona, sinó també per tots els
que, amb migdiada o sense, encara se
gueixen el vostre inacabable serial.
Cara

Es evident que a la segona meitat del
segle XX s’ha produït una renaixença
espectacular de l’òpera, malgrat el clar
menyspreu d’algunes elits que no
entenen —o no volen entendre— que
aquest és l’espectacle més complet, que
ofereix la música vocal i la instrumental,

la dansa, els continguts dramàtics i
literaris, el joc de llums, l’escenografia i
el vestuari, tot embolcallat amb la
màgia de la presència real.
Doncs bé: Encara que es reconeix tot
això a l’òpera, potser les noves gene
racions, arrossegades per altres realitats
artístiques, necessiten novament un
ample procés de revaloració d’aquest
meravellós espectacle que és alhora un
magnífic llaç d’unitat social. Aquesta és
precisament la idea que ha servit de
base i de suport a aquest equilibrat
espai de «Nit d’arts» que, amb tanta
sensibilitat com eficiència, presenta
cada setmana Marcel Gorgori, un jove
de forta personalitat i gran simpatia,
que a més posseeix aquest do de la
naturalitat davant les càmeres que molt
pocs personatges televisius tenen.
Gorgori mai no pontifica, sinó que
comunica sincerament, amb un tarannà
col·loquial i afable que l’espectador
agraeix. I l’encert de Marcel Gorgori es
prolonga amb la selecció dels contertulians, no solament del gran especialista
en òpera Roger Alier —a qui tant
devem els liceistes, perquè és ell qui
arrodoneix la part tècnica del programa
amb els seus comentaris—, sinó també
els altres invitats ocasionals. Destacaré
ací els noms de Josep M. Espinàs, que,
entre altres coses, ens va donar una
bella lliçó d’humilitat; d’Alfred Rodrí
guez Picó, quelcom més que un «home
del temps», i de l’eximi Josep Carreras.
Pel que fa a l’estructura del progra
ma —amb una pedagògica primera part
plena d’idees i de suggeriments per als
afeccionats, i la segona, que comprèn
l’òpera sencera abans glossada—, a nu
em sembla senzillament perfecta.
No vull acabar sense felicitar el
senyor Alier —tan senzill com docte en
la matèria que domina com ningú— Per
la seva brillant iniciativa d’un breu cicle
d’òpera en català, que seguirem amb el
màxim interès.
Us recomano doncs incondicional
ment aquest esplèndid espai concebut
per a fer-nos estimar i comprendre
millor aquest esplendent miracle de
l’òpera.♦

TRIA PERSONAL
per LLUÏSA JULIÀ

Roser Atmetlla, EL NEDADOR.
«Biblioteca Mínima», 55, Qua
derns Crema, Barcelona, 1998.

ROSER ATMETLLA
El. NEDADOR
QUADERNSCREMA

Narrada des del tempo interior dels
protagonistes, la història presenta
l'encreuament de relacions hete
rosexuals entre dues amigues, Lola i
Maria, i dos amics, Tomàs i Andreu,
pue, sense trencar la fidelitat d'amistat, s'enlluernen i busquen, rebutgen
o accepten l'altre/a. Però dir que les
relacions entre Tomàs i Maria es
Tenquen perquè per a ell s'imposa la
'matge de Sara, i que, ben al contrari,
manifestació dels dubtes d'Andreu, també seduït pels ulls blaus de
Sara, comporta la seva acceptació
Per part ae Lola, no és arribar als
aspectes centrals d'aquesta novel·la.
perquè allò que hi és fonamental és
e' relat mateix; la banalització argumentativa s'elideix totalment —cosa
Pue demana una bona atenció a qui
Regeix—, les relacions avancen des
uel que comporten en el procés
lr|tern de cadascú, més extens en el
cas de Lola i Tomàs, en definitiva els
cios protagonistes, els qui es troben
casualment compartint taula en un
r®staurant i es retroben, més tard, en
Ur|a atapeïda sala de ball. Es fa
®v'dent que les relacions podien
. aver-se establert d'una altra manera
.que, en definitiva, són fruit de les
C'rcumstàncies que envolten els percmatges, de l'atzar o d'un impuls
°mentani, aspectes més imporants que la definició mateixa dels

personatges, dels seus comporta
ments i les seves posicions vitals,
potser massa previsibles i tòpiques.
Aquesta primera novel·la de Roser
Atmetlla té la qualitat de no voler
resoldre els problemes sobre el
sentit de la nostra existència, com sol
ser propi de l'escriptor novell; i, en
canvi, és ben cert que, com al·ludeix
el títol, presenta les relacions dels
personatges des de l'esforç de l'es
tricta quotidianitat que cadascú fa o
menysté conscientment per construir-se un món, el propi. Des de la
provisionalitat de la societat present,
els personatges busquen l'ajust entre
l'exterior que perceben i un interior
personal inquietant, encara mig per
descobrir. Una harmonia que algú
enveja d'un dels treballadors de la
brigada municipal d'obres menors,
però que l'aproximaria a un animal
sa, bell i fort, una harmonia impos
sible —per bé que irrenunciable—
que comporta la ferida. La novel·la
s'hi refereix per mitjà de les feines
dels dos protagonistes: la introduc
ció de dades enciclopèdiques a l'ordinador per part de Lola i el projecte
de remodelació de la «ciutat vella» a
què aspira Tomàs; però cap dels dos
no prospera en les seves aspiracions,
perquè si Lola espera ser redactora
(al·ludint a l'ambició literària de l'au
tora), de moment el projecte de cons
trucció d'un barri (del món) de Tomàs
és dràsticament escapçat per la po
lítica i els pressupostos.
Havia de ser algú com l'autora, nas
cuda a Blanes, que ha après a mirar
el mar de prop, qui trobés en la
imatge del nedador la manera de de
terminar el seu tema, que no és cap
més que el de la vida i de les seves
ambicions, l'esforç per fer-se, «com
nedar o, més aviat, com manotejar
barroer i sentint, a cadascun dels
músculs, la força desmesurada que
cal per desplaçar, tot just i ridícu
lament, la gran massa d'aigua i poder
seguir avançant. I no avançar». L'estil
és força madur i personal; el llen
guatge, mesurat, i l'estructura gra
dual, trimembre, consta de deu
capítols en cadascuna de les tres
parts: tot plegat parla d'una reflexió
important sobre l'elaboració literària.
Toni Morrison, PARADÍS. Tra
ducció de Miquel Casacuberta.
Proa, Barcelona, 1998.
Toni Morrison (Premi Nobel de

♦♦♦♦♦

PA R A 1) í S

Literatura 1993) basteix una epopeia
sobre el poble negre americà que
contempla la seva història des de
l'esclavatge, estigma heretat que els
fa mirar endavant amb un contun
dent «mai més», com també, entre
els més joves, des de la posició «pro
afro» que intenta superar la pròpia
història traumàtica i busca les arrels
ètniques. L'escriptora afroamericana
planteja el tema des del supòsit d'un
poble utòpic, escollit (quinze famílies
negres, pures «antracites»), que el
1950 abandona Haven, la població
que havien creat a principi de segle,
per instal·lar-se en unes noves terres
d'Oklahoma i fundar Ruby, nom d'una
dona de la família dominant, morta en
la travessia. Ruby hauria de ser el
paradigma de la perfecció i de l'autonomia negres, després de les diàs
pores endèmiques, després de les
morts en les múltiples guerres (sobre
tot Vietnam i Corea), després dels
assassinats de Martin Luther King i
dels Kennedy. Simbòlicament, tant
els fundadors de Haven, com ara els
de Ruby, els seus néts, són bessons
—Deacon i Steward Morgan—, fet
que estableix un paral·lelisme amb el
naixement de Roma, segons la lle
genda. Però el somni es desfà lenta
ment quan, tot i les estrictes normes
o les formes religioses imposades,
els homes de Ruby imiten la barbàrie
dels blancs (exclosos del poble) i
tampoc no poden suportar l'autonomia d'unes dones que viuen al marge
de la ciutat, en un lloc que desperta
curiositat i és motiu d'històries esca
broses (són bruixes?, fan pràctiques

diabòliques?), i l'ataquen per destruir-lo. Som l'any 1976.
Morrison deixa anar tota la seva
saviesa d'escriptora, la seva llengua
es torna poètica, les imatges esdeve
nen plàstiques, belles, i les històries
de les noies, tot i tètriques, basades
sempre en l'abandó o l'abús del
mascle, prenen una vivacitat, una for
ça i una ironia esplèndides. Les cinc
dones (Mavis, Gràcia o Gigi, Seneca,
Pallas i sobretot Connie, Consolata
Sosa), quan les circumstàncies
sexuals que han viscut les han llan
çades al buit, emprenen el camí i,
absolutament perdudes, recalen en
un lloc desolat però autosuficient, un
antic convent amb una utopia pròpia
(havia estat portat per monges intrè
pides que educaven noies índies),
que també va fracassar fa temps.
Han passejat la seva tristesa i la seva
desorientació, busquen la solució a
fora i viuen amors apassionats amb
els homes de Ruby; però, com Con
nie sentencia, «les coses que espan
ten no sempre vénen de fora, la
majoria són a dintre», i finalment
aconsegueixen de fer fora les ob
sessions i els monstres que les
esclavitzaven; el mascle n'és exclòs.
També les dones de Ruby que han
tingut contacte amb el convent les
respecten, s'hi fan amigues; fins i tot
es que no hi tenen contacte són ca
paces d'entendre els «senyals» d'un
nou ordre, de moment impossible.
Derò l'obra no es clou amb la ma
tança: contravenint tot realisme, els
cossos de les dones s'esvaeixen, les
retrobem en relació casual i espo
ràdica amb les seves famílies o els
coneguts: les pors i les angoixes han
desaparegut.
Les tres-centes vuitanta-cinc pà
gines, dividides en nou capítols amb
nom de dona, com els nou homes
que entren al convent, poden llegirse començant en qualsevol punt, tot
i que la novel·la es basa en un extens
flashback (comença i acaba amb
l'entrada al convent). És una obra
d'estructura complexa, polièdrica i
circular que desgrana els distints
elements alhora, construint-se pa
ral·lelament. Un plaer per a la lectura
que manté alguns punts de relació
amb la màgia d'algunes obres de la
literatura sud-americana actual.
Jordi Pere Cerdà, PASSOS ES
TRETS PER TERRES ALTES.
Columna, Barcelona, 1998.

Jordi Pere Cerdà és l'autor més
reconegut de la Catalunya del Nord,
té una àmplia obra poètica i teatral, i
ara ens brinda la seva primera no
vel·la. Es tracta d'una obra ambi-

Jordi Pere Cerdà

Passos estrets
per terres altes

ciosa, de traç històric, justificada en
part en el text final, «El perquè d'una
novel·la». Cerdà —hi explica— s'a
parta volgudament dels relats sobre
el quotidià, «on el lector s'instal·la
com a dins d'un tren modern, i va
seguint sense entrebancs fins al punt
que marca el mot fi». En efecte, el
lector —o la lectora— s'immergeix
en la Cerdanya de 1920 per mitjà
d'una família emblemàtica, els Corretger, i des d'aquest punt històric,
en què el jutge de Perpinyà Zacari
Corretger es planteja l'ambició pro
fessional que pot dur-lo a París i,
doncs, apartar-lo de la seva terra i de
la seva llengua, retrocedim gradual
ment en la vida dels seus avant
passats i anem a la primera meitat
del segle XIX. De primer, amb Just
Corretger, ambiciós mercader d'Arqosa, que es transforma en un
flamant industrial de la sederia (grà
cies als avenços científics) i en un
marit rebutjat des de la nit de noces.
Aquesta situació incòmoda impre
vista es transforma en una llarga nit
d'insomni per l'antic casalot de la
darreria del segle XVIII i, narrati
vament, s'aprofita per evocar un pas
sat encara més remot: quan el 1785
l'enllaç entre August de Quervigol i
Eugènia Corretger acaba amb l'assas
sinat del nuvi, crim mai no aclarit i
que encara pesa sobre les famílies.
L'eix de la novel·la es desplaça ara a
una extensíssima conversa nocturna
entre tres personatges: el germà
petit dels Quervigol, impressionant
oficial ferit i hereu del greuge fa
miliar, el vell Paulí Corretger, germà
de Just, i Teresa, la dona exclosa per
la família, mare, i amant dels princi
pals personatges. I desemboca en un
final romàntic (Pal·ladi Quervigol es
lleva la vida i arrossega Teresa al trà
gic destí), prou justificat, que clou la

novel·la i posa fi a una estirp i a una
manera d'entendre el món.
La novel·la presenta una dicotomia
interessant, no sé si feta conscient
ment per l'autor. Per una banda
presenta un món de coordenades
estables, o aparentment estables, en
què els homes es dediquen a la
guerra i als negocis, o al comanda
ment de l'Església, mentre les dones
—amb vides molt més interessants i
diverses, però doloroses— esdeve
nen presències mudes, subjectes als
rigors dels infantaments (mort dels
fills o mort pròpia), fidels als amors
passionals (és el cas d'Eugènia
Corretger), amants il·lustrades (Isola
o Hortense) o infamades, com Tere
sa, que ben lúcidament es defineix
«com una rata». Per una altra banda,
el relat suggereix un munt d'incòg
nites, apuntades «per absència»,
sobre els comportaments i l'endogàmia familiar, sobre la consciència o la
manca de consciència històrica d'un
país encara per definir en el seu difícil
enclavament, a voltes decantat en la
lluita contra Espanya, d'altres —i de
manera més aguda— amagat dins
França, i amb un diàleg massa
entretallat amb la resta de catalans.
L'obra, que potser cau en certs tòpics
en tractar els personatges, excel·leix en
la prosa, prosa de poeta, amb pàqines
de descripció rica i àgil. Algunes de les
més belles es despleguen sobre el món
femení, com en la descripció de
l'atmosfera de la cuina i dels seus estris
o en la bellesa dels cossos quan fan
feines com la de pastar pa.

Mercè Rodoreda, EL MANIQUÍ.
Proa i Teatre Nacional de Cata
lunya, Barcelona, 1999.
Representada per actors i actrius
tan emblemàtics com Joan Borràs,
Mercè Bruquetas o Teresa Cunillé,
entre d'altres, i dirigida per Pere Pla
nella, s'ha representat a la Sala
Tallers del Teatre Nacional de Cata
lunya (els mesos de febrer i març) una
obra fascinant, «una farsa», en mots
de la mateixa Mercè Rodoreda, un
món il·lusori i fantasiós que desco
breix l'enrunament d'unes vides, la
vellesa i la misèria. Perquè els perso
natges capgiren, momentàniament,
la tètrica realitat, tal com resum un
d'ells («tota mentida val una veritat»),
mentre els espectadors són dirigits,
entre burles, jocs de paraules 1
lirismes, al despullament agre d'unes
vides, de la vida, fins que s'arriba al
final i tots n'esdevenim drapaires.
L'ocasió ha servit per a fer '3
primera edició individual de l'obra,
només recollida el 1993 juntament
amb les altres peces teatrals de

l'autora sota el títol El torrent de les
flors (Eliseu Climent, València), i per a
recordar, entre d'altres coses, el ca
ràcter excepcional de l'obra de Rodoreda, tot i que Marina Gustà
apunta en el pròleg que aquesta

peça pot ser vista probablement com
una obra menor —«i què?», rebla—;
els textos de Francesc Massip i de
Montserrat Palau que tanquen la
publicació situen l'obra dins el teatre
de l'absurd que va d'Eugène lonesco
a Samuel Beckett, teatre que segu
rament Rodoreda havia vist repre
sentar a París, en el llarg exili. També
cal fer notar (com apunta Araceli
Bruch en el programa de mà) que la
peça, la més essencial i despullada
de les que va escriure Rodoreda,
existeix gràcies a la incitació d'una
jove actriu, la mateixa Bruch, que
acabava de formar una companyia
de teatre, Bruixes de Dol, nom
manllevat dels versos de la llavors jove
poeta Maria-Mercè Marçal. Col·la
boració, doncs, entre la novel·lista
consagrada que retornava de l'exili
(l'obra fou escrita la tardor de 1979) i
un grup d'actrius joves, plenes
d'il·lusions, d'una embranzida que
trenca la cuirassa d'isolament de
Rodoreda, que, a partir del primer
contacte, esperona la feina de la
companyia, i que és capaç de gene
rar una obra nova.
Escrita en dues pulsions oposades,

al primer acte («Maniquí 1») tres
drapaires vells viuen en un món de
fantasies que els suggereix «el ma
niquí» —robat d'un aparador o recu
perat d'entre les escombraries del
Camp de la Bota?—, que es conver
teix en símbol de la feminitat
sublimada i els transforma en joves,
rics i forts, un somni que es fon al
final quan el Geperut els el roba. En
el segon acte («Maniquí 2») les
protagonistes són tres dones drapai
res que també expliquen —inven
ten— històries d'amor de joventut
mentre trien i ensaquen roba vella,
però amb l'arribada del maniquí la
precarietat present es fa massa dolo
rosa (s'estableix una oposició amb la
funció que desenvolupa en el primer
acte per als homes) i el destrossen;
esdevenen parques anunciadores de
la mort. Una mort personal, humana;
però també amb referències explí
cites a la guerra civil i l'europea, mort
sobre mort, i a la lluita per la super
vivència quan una Rodoreda derrota
da, a Bordeus, cosia i vestia, una
vegada i altra, el maniquí per lluitar
contra la fam.>

PRAT DE LA RIBA EN ELS SEUS TEXTOS
per JOAN B. CULLA I CLARÀ

Enric Prat de ia Riba, OBRÀ
COMPLETA. A cura d’Albert
Balcells i Josep M. Ainaud de
Lasarte. Vols. I i II. Institut d’Es
tudis Catalans i Editorial Proa,
Barcelona, 1998.

Tot esperant-ne el tercer i últim volum,
que per la cronologia (1906-1917)
recollirà sobretot la producció escrita
del Prat madur, home de govern o, per
a ser més precisos —puix que ni la
Diputació de Barcelona ni la Manco
munitat de Catalunya no van ser mai
Un govern—, home de gestió
mstitucional, l'aparició, al llarg de l'any
Passat, de dos gruixuts volums amb
Quasi mil quatre-centes planes de
I obra completa de l'ideòleg i líder
catalanista ja justifica un primer
comentari, un comentari que parteix
de dues consideracions prèvies. La pri'mera, que aquesta empresa historioqràfica i editorial, com qualsevol altre
recull de tots els textos d'un autor,
aplega peces d'una significació, d'un
^alor i d'un interès molt desiguals: des
9 articles o manifestos que ja són
clàssics fins a encàrrecs conjunturals i
e$crits molt fungibles, passant per

alguns inèdits ben curiosos. El segon
advertiment és que, contra allò que vol
el tòpic, aquesta Obra completa no
omple, en rigor, un buit bibliogràfic:
sense comptar antologies més anti
gues, la col·lecció «Biblioteca dels
Clàssics del Nacionalisme Català» —coeditada per La Magrana i la Diputació de

Barcelona, i abruptament interrom
puda el 1993—va publicar dues molt
estimables tries de textos de Prat de
la Riba, curades i introduïdes, respec
tivament, per Enric Jardí i Jordi Casassas.
Després d'un prolix, circumstancial i
una mica reiteratiu estudi introductori

a càrrec del professor Albert Balcells,
el primer dels dos volums que res
senyem cobreix els anys de joventut
(1887-1898), el període formatiu d'Enric Prat de la Riba, l'etapa en la qual es
dibuixa la seva cosmovisió i se sedi
menta el seu pensament. I, en efecte,
una mica emmascarats rere l'espessor
dels articles miscel·lanis que Prat
escrivia per a la «Revista Jurídica de
Cataluna», els trets bàsics d'aquella
cosmovisió, les parets mestres del
catalanisme postalmirallià, s'aixequen
amb claredat; assenyalem-ne només
algunes: el fervor envers l'edat mit
jana, «un període que fa batre d'alegria el cor dels catalans que ho són de
veres», «aquella civilización esplèn
dida» de la qual tot li semblava
admirable (l'art romànic, els gremis, el
sufragi corporatiu, l'organicisme, les
autonomies socials i territorials...); el
filogermanisme polític i cultural; la
inclinació —val a dir que encetada per
Valentí Almirall— a antagonitzar els
«caràcters nacionals» català i castellà
en termes d'un grosser maniqueisme;
la crítica severa del caciquisme di
nàstic, corrupte i clientelar, i el blasme
de la inhibició política dels catalans, un
blasme que s'intensificarà sota els
efectes de la crisi colonial; i, per
descomptat, el recurs legitimador als
moviments nacionals forans, fossin els
irlandesos, els grecs de Creta, els
finesos o els bòers. En aquest darrer
terreny, el jove Prat formulà, amb cent
anys d'anticipació, una singular pro
fecia: «bien puede asegurarse que, en
no lejano día, el palacio de Westmins-

ter cobijarà el parlamento del Imperio
federal de la Gran Bretana, y Escòcia,
Inglaterra, Irlanda y País de Gales
tendràn cada una su asamblea política
autònoma», escrivia el 1895.
El seqon volum, delimitat per les
dates de 1898 i 1905, ja correspon al
Prat de la Riba immerqit de ple en la
brega política. S'hi incTou, de manera
un xic ortopèdica, Ley jurídica de la
indústria, un feixuc treball de filosofia
jurídica i social que havia servit a Prat
per a obtenir el títol de doctor en dret
i que confirma que, aleshores com ara,
la tesi doctoral no sol ser un gènere
gaire llegidor. Descomptades aques
tes dues-centes cinquanta pàgines
inicials, el recull està vertebrat pels
articles que l'autor publicà des de 1'1
de gener de 1899 a les planes del nou
diari que, en endavant, havia de
timonejar amb pols ferm, «La Veu de
Catalunya». Uns textos que permeten
resseguir, pas a pas, la trajectòria del
catalanisme pratià durant aquell septenni decisiu: l'actitud entre expectant
i escèptica davant el miratge polaviejista; la ruptura que ell voldria amical,
però que esdevé agra i dolorosa, amb
els purs, amb els intransigents de la
Unió Catalanista; el suport decidit al
Tancament de Caixes; la preparació de
l'intervencionisme electoral dels cata
lanistes pragmàtics, que es materia
litzarà amb èxit el maig de 1901; la
crisi interna que la Lliga sofreix el 1904
però que, paradoxalment, reforça
l'ascendent de Prat sobre el partit; els
articles de combat —de combat politicoelectoral— de 1905, en què recull

i converteix en dogma tots els tòpics
desqualificadors contra el lerrouxisme,
en aquells dies hegemònic a Bar
celona; i, a l'últim, el ressò dels fets del
novembre de 1905, que serviren de
llavor de la imminent Solidaritat Cata
lana.
Admirable com a compliment d'un
compromís de l'Institut d'Estudis
Catalans envers la memòria del seu
fundador, modèlica com a recull
exhaustiu i com a base documental de
referència, aquesta edició de l'Obra
completa de Prat de la Riba —a
manca del tercer volum— no conté
sorpreses ni cops d'efecte, sinó la
confirmació, enriquida i matisada, del
personatge que ja coneixíem; no pas,
és clar, del Prat caricaturat fa tres
dècades en nom del marxisme
escolàstic i rudimentari, però sí del
Prat que la historiografia sobre el
catalanisme ha anat dibuixant al llarg
de l'últim quart de segle. Un Prat de la
Riba evolutiu, possibilista, capaç
d'assumir plenament la democràcia
inorgànica després d'haver-la blasmat,
capaç d'acontentar-se —segons la
famosa anècdota— «amb un llibre
d'actes i un segell de goma» després
d'haver conreat l'independentisme
sentimental. Un líder molt més remar
cable com a estrateg, com a tàctic i
com a gestor que no pas com a
ideòleg original. Una figura que —a la
manera de Macià— s'ha vist idealitza
da per una mort prematura i/o
sobtada que li estalvià els dilemes més
difícils, els capítols més vidriosos de la
història del seu temps.♦

UNA INVESTIGACIÓ ESSENCIAL SOBRE
VERDAGUER I CAT ,T .ÍS
PER

Joaquim Coll i Amargós, NARCÍS
VERDAGUER I CALLÍS (18621918) I EL CATALANISME POS
SIBILISTA.
«Biblioteca Abat
Oliba», 205, Publicacions de l’A
badia de Montserrat, Barcelona,
1998.
Que un llibre guanyi el premi Ciutat
de Barcelona al millor d'història
publicat el darrer any ja és, d'alguna
manera, una garantia que ens tro
bem davant d'una obra interessant i
enriquidora pel que fa al conei
xement històric. L'obra de Joaquim
Coll ens endinsa en la biografia
contextualitzada de Narcís Verda
guer Callis, personatge que res

JORDI FIGUEROLA

segueix per trobar els «per què» de
tantes coses transcendentals per al
catalanisme polític que van passar
durant la seva època i, alhora, ens
analitza els esdeveniments que ex
pliquen i ens dibuixen el personatge.
Quan el prologuista del llibre, Jordi
Casassas —director de la tesi doc
toral de l'autor, base d'aquest lli
bre—, ens fa tota una explicació del
valor del gènere biogràfic i com ha
de ser una biografia útil, sens dubte
no ho fa per quedar bé —cosa
habitual en un pròleq—: és que es
troba davant un treball que compleix
amb escreix del que s'espera del
retrat perfilat d'un personatge. Un
personatge que, segons Colí en la

introducció, passaria per ser un «obli
dat» o una personalitat de segona
fila. Pel que fa a la primera conside
ració, pot ser certa i deguda al des
coneixement històric que es té de
molts instants importants del nostre
passat. La de ser un protagonista
històric poc rellevant, crec que cal
descartar-la. I en aquest punt cal dir
dues coses. La primera és que la
historiografia catalana ha tendit
només a considerar els «pares de la
pàtria», com Cambó, Prat de la Riba,
etc., mentre que, i segona, cal ana
litzar d'una vegada per totes tot l'entramat de personatges i institucions
que van possibilitar que la societat
catalana d'entre segles fes sorgir un

moviment polític com el del cata
lanisme, de gran transcendència per
a la nostra història contemporània.
Se'n podrà discutir la volada i es po
drà comparar amb d'altres fenòmens
coetanis en el terreny internacional,
però la realitat és que la nostra
història ha quedat marcada per
aquest fenomen i és necessari explicar-se'l en tots els matisos. Ens
manquen, per tant, moltes biografies
com les de Verdaguer i Callis, com
les dels prohoms econòmics més
potents, com la dels col·lectius de
metges, advocats, notaris, enginyers,
periodistes, professors, terratinents,
etc. Una línia d'investigació que sé
que es va portant a terme i bona part
ae l'impuls de la qual es deu al
professor Jordi Casassas. En aquest
àmbit d'investigació, el llibre de
Joaquim Coll esdevé essencial.
El llibre, equilibrat, refà la biografia de
Verdaguer i Callis i ens explica allò que
és important: la seva formació a Vic i les
influències que hi va rebre, cosa que
ens situa en l'estudi del vigatanisme i
dels cercles catòlics d'aquesta ciutat; el
seu pas per Barcelona, en primer lloc
com a «home» del grup vigatà i, pos
teriorment, la seva gradual «independització» de la «roca mare»
vigatana; l'activitat d'agitació i la
contribució periodística al servei del
catalanisme, que va des del Memo
rial de Greuges, passant per la cam
panya en defensa del Dret civil
català, fins a la fundació de «La Veu
de Catalunya»; de quina manera es
va concretant la seva posició política
d'intervenció en la política electoral i
directa, tema de gran controvèrsia
en aquell moment; la seva importàn
cia, a finals de segle, a fer decantar
destacats membres del Foment cap a
posicions regionalistes, i d'altres
aspectes.
. D'entrada, el llibre de Joaquim Coll
ja serveix per a desfer un tòpic sobre
els orígens familiars de Verdaguer i
Callis. Tots ens hem cansat de repetir
i el que escriu aquestes ratlles fa
Pocs anys ho va fer en un dicciona
ri— que era fill d'un hisendat, una
falsedat que ha de servir per a
esmenar-nos la plana a molts, cosa
Que sempre és d'agrair, mentre que
ia realitat és que el seu origen social
rnés aviat era el de la «menestralia
benestant», tot i que provenia d'una
família amb lligams rurals evidents,
vic representarà la formació ideolò9'ca de Narcís Verdaguer a redós de
Personatges tan notables com el ca
nonge Jaume Collell i, en els temps
bel bisbe Morgades, una ciutat amb
e! seu ambient capellanesc que s'hayia de fer petita a Verdaguer i Callis.
ue fet, Verdaguer i Callis serà un dels

representants dels «vigatans barcelonitzats» i farà un pas endavant en la
concepció política que calia donar al
tema de Catalunya. Els problemes
entre Verdaguer i Callis i el mateix
canonge Collell entorn de «La Veu de
Catalunya» a principis del noranta
ens indiquen de quina manera hi ha
una ruptura més generacional i
d'estratègia política que no ideolò
gica. Alhora, l'afirmació de Joaquim
Coll, que «sobre el famós vigatanis
me s'ha especulat molt i s'ha estudiat
poc, sense que hi hagi encara un
treball a fons d'aquells qui englobem
sota aquesta etiqueta, estudi que,
probablement, ens en donaria una
imatge molt més heterogènia, menys
ruralista i pairalista, que nom no pen-

Joaquim Coll i Amargós
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sa», ens porta a una discussió
historiogràfica molt profunda: el fet
de no plantejar-nos un sol model —el
que hem passat a denominar com a
manchesterià— per a explicar-nos el
pas d'una societat tradicional a una
de moderna. Amb un estudi que
tingui en compte la llarga durada es
pot comprovar de quina manera per
la via del tradicionalisme també hi ha
elements que han portat cap a una
«modernització». Per això caldrà
estudiar-lo en els aspectes econò
mics, socials i polítics, a part dels
ideològics. Si no és d'aquesta mane
ra, no entendríem com Verdaguer i
Callis no va sentir-se excessivament
desplaçat un cop va arribar a Barce
lona i va poder assumir l'aire diferent
que la capital catalana li oferia.
Joaquim Coll ens permet veure com
els «possibilistes», els que creien que
el catalanisme havia d'entrar en la
política directa, tal com pensava

Verdaguer i Callis, es van anar obrint
pas entre aquells que volien reduir
les aspiracions catalanistes en uns
cercles culturalistes i reivindicatius,
exclusivament. Quan i de quina ma
nera, és allò que ha format part de
les discussions més dures de la
historiografia catalana de fa anys. I
Coll s'hi posiciona clarament quan
afirma: «Aquí tractarem tan sols
d'aportar alguns elements que,
creiem, no han estat prou tinguts en
compte a l'hora d'explicar una con
juntura —la que es desenvolupa en la
segona meitat dels anys vuitanta—
que valorem clau en la progressiva
definició i articulació del catalanisme
polític. I fent això, a més, creiem con
tribuir a deslliurar-nos d'una visió ad
hoc, finalista, del catalanisme —ben
present encara entre alguns medis
historiogràfics de tradició soleturiana— que, en el seu esquema interpre
tatiu, pren com a punt d'arrencada
l'ensulsiada política, social i intel·lec
tual del 98 espanyol i subordina, con
següentment, tota la història anterior
del catalanisme als resultats sabuts de
la crisi finisecular» (pàg. 131). Rebuig
lògic de l'esquematisme soleturià,
perquè és massa simple i ideologitzat,
però el pas dels anys i les apor
tacions de diferents historiadors,
d'una família o de l'altra, ens han
servit per a anar completant el pa
norama. Penso que el debat quan se
centra en les conclusions se'ns
empobreix, mentre que quan repas
sem les obres en la seva totalitat hi
trobem elements que ens ajuden a
copsar la complexitat del fenomen
de la politització del catalanisme de
finals de segle. I encara ens manquen
més monografies com les de Joa
quim Coll sobre altres personatges i
sectors. Per exemple, sobre aquells
que hem anomenat la «burgesia
industrial i comercial», per veure si es
va produir aquell nexe entre
catalanisme i forces vives del país o
no. I 1898 esdevé, altra vegada, la
data clau: «La persistència del Centre
Català mostra, al nostre parer, que el
catalanisme es trobava encara lluny
de consolidar-se entre la burgesia
industrial i comercial, fet que no es
produirà, i encara relativament, tal i
com ha escrit encertadament Josep
Termes, fins després de la crisi co
lonial de 1898» (pàg. 140). En aquest
sentit queda clar el paper de
Verdaguer i Callis en l'acostament
cap al catalanisme d'homes del Fo
ment, probablement, alhora, per
mitjà del seu bufet d'advocat, on, i
no deixa de ser rellevant, treballà
Francesc Cambó. En aquest sentit,
he de confessar que el llibre de Coll
m'ha despertat la curiositat i un se

guit de preguntes sobre el paper
d'aquests professionals en l'articulació de les relacions entre la política i
la vida dels negocis i de la quotidianitat, en els aspectes legals, de
molts prohoms de finals de segle.
Ben segur que estudis sobre certs
despatxos d'advocats ens dirien
moltes coses interessants. Una altra
vegada la reclamació d'estudis sobre
els professionals liberals de casa
nostra.
Trobo molt interessants els apartats

dedicats al conflictiu tema de mos
sèn Cinto Verdaguer, cosí del biografiat. Un s'adona que les coses no
són tan simples com a vegades es
presenten: la lluita d'un poeta genial
contra un «establishment» que no el
deixava triomfar i el va reprimir. Les
explicacions de Verdaguer i Callis
sobre el cas completen molt bé el
quadre històric, que cal abordar amb
la fredor de trobar-hi explicacions
més que justificacions per a posar-se
al costat de l'un o de l'altre. Verda

guer i Callis intenta ser coherent amb
la seva visió de les coses i, d'aquesta
manera, pot sorprendre la duresa
amb la qual jutja la figura de Ferrer i
Guàrdia, pel qual té un menyspreu
que m'ha sorprès.
En definitiva, ens trobem davant
d'un llibre que ens perfila, per mitjà
de la biografia d'una personalitat
atractiva i interessant, els contorns
encara per acabar de delimitar per
fectament de la Catalunya d'entre
segles.♦

NOTES DE LECTURA
SOBRE JOAQUIM MIR
Francesc Miralles, JÒÀQÜÏM
MIR AL CAMP DE TARRA
GONA. «Tamarit», 10, Museu
d’Art Modern i Diputació de
Tarragona, Columna edicions,
Barcelona, 1998.

El desè volum de la col·lecció «Tama
rit» presenta el prolongat recorregut
del pintor Joaquim Mir per les terres
de Tarragona, en dues etapes ben
diferenciades. La primera correspon a
l'estada al sanatori Pere Mata, de
Reus, entre 1905 i 1906 i la temporada
que, juntament amb la família, sojornà

a l'Aleixar, entre 1907 i 1913. La
segona s'esdevé en un dilatat període,
entre 1922 i els anys trenta, quan
s'establí definitivament a Vilanova i la
Geltrú. Llavors, el pintor emprenia les
campanyes artístiques que el conduï
ren a estades temporals al Camp de
Tarragona. Si la primera etapa con

serva el regust de la pintura acolorida
i difuminada dels anys de Mallorca,
que van concloure amb un intent de
suïcidi i l'internament al Pere Mata, a
la segona la intensitat cromàtica de la
seva pintura es concreta en les formes
de «l'ordre rural» dels paisatges
tarragonins. A les dues primeres parts
de l'assaig, Miralles descriu l'estada a
l'Aleixar i als indrets d'Alforja, Miravet,
Tarragona i Maspujols, i incideix en la
producció artística de Mir i en la re
cepció de la seva pintura a partir de
les opinions dels crítics d'art dels diaris
de Barcelona i de Madrid, en un
interessant estudi sobre el debat entre
«l'exaltació del color» i «l'ordre rural»
dels seus quadres. De Catalunya es
tant, però, la tercera part de l'assaig
és per a sucar-hi pa. D'una banda,
destaca la seva opinió crítica dels
textos de Josep Pla sobre els artistes,
que, sense desmerèixer-ne la qualitat
literària, combat tant per la manca de
rigor històric com per les concessions
anecdòtiques. D'altra banda, cal re
marcar el seu posicionament sobre la
historiografia artística catalana, negadora d'uns determinats valors per a
enaltir-ne d'altres, o sobre la mateixa
recepció de Joaquim Mir. Un assaig,
com aquest, suggeridor i ric, i l'estudi
i la catalogació de gairebé duescentes cinquanta obres del pintor al
Camp de Tarragona, constitueixen un
motiu més que atractiu per a la lectura
i la contemplació.— V.P.

UNA BIOGRAFIA DEL PARE GI
NARD
Pere
Rosselló
Bover,
ÈLS
CAMINS DE LA CANÇÓ. VIDA I
OBRA DEL P. RAFEL GINARD
BAUÇÀ. «Biblioteca Miquel dels
Sants Oliver», 11, Universitat de
le.s Illes Balears - Departament de
Filologia Catalana i Lingüística
General / Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, Palma de Mallorca
.'Barcelona, 1999.
Amb motiu del centenari del nai
xement, al poble mallorquí de Sant
J°an, del pare Rafael Ginard Bauçà,
j'ere Rosselló Bover ha redactat una
documentada biografia que en resse9ueix minuciosament la trajectòria fins
a la seva mort, el 1976. L'obra té un
9ran interès, gràcies al material d'arxiu
9ue Rosselló na pogut consultar, per al
coneixement de la vida a la pagesia de
Mallorca ara fa un segle, de la petita i
9ran història dels franciscans mallorAuins —als quals pertangué Ginard
es del 1913—, de les vicissituds culJ-Tals jg |,j[|a —especialment de la
jticil represa després de la guerra
ivü i jg |a rep|ega Jel monumental
ar>çoner popular de Mallorca, apare

gut en quatre volums a l'Editorial Moll,
gràcies a diversos mecenatges i a la
dedicació profunda de Francesc de B.
Moll. El pare Ginard és autor també
de molts articles de divulgació, d'una
obra poètica considerable, editada no
fa gaire a la Biblioteca Marian Aguiló
per Pere Rosselló mateix, i d'un bon
nombre de dietaris inèdits, que ens
agradaria de poder veure publicats en
un termini breu.— A.C.
EL BILINGÜISME: SILENCI O SILENCIAMENT?
August Rafaneíi, l.A LLÉNGÜÀ
SILENCIADA. Editorial Empú
ries, Barcelona, 1999.
L'autor, jove professor universitari a
Girona, amb un nombre considerable
de publicacions sobre història de la
llengua i la dialectologia catalanes,
surt novament a la palestra per reivin
dicar allò que tantes vegades ha cal
gut reivindicar: el passat monolingüe
dels catalans, i ho fa analitzant el pe
ríode que va del cinc-cents al vuitcents. La retòrica de la defensa i de la
polèmica lingüístiques és recurrent i
cansada; els defensors i els detractors
reiteren «les seves raons», i ja han
acostumat la majoria de la població
amb la cançó de l'enfadós que acaba
sempre igual: cadascú a casa seva
amb les seves argumentacions i una
mica tips tots plegats que algú torni a
alçar la veu per dubtar o no aubtar del
bilingüisme a Catalunya. Però en
aquest cas es tracta d'una aportació
nova, suggeridora. El mèrit de l'obra
—a més de la documentació que
l'acredita— rau, des del meu punt de
vista, en el fet que el filòleg ha actuat
amb cap i lògica de científic i amb
llengua i expressió —diguem-ne—
populars. Des de la presentació de
refranys, documents jurídics, patri
monials, cartes particulars..., fins a
testimoniatges literaris, cançons..., i
la seva pròpia intuïció. Tot avala el
passat català monolingüe en què
molts han confós el silenciament amb
el silenci.— G.O. de L.B.

ORIOL MARTORELL I EL CANT
CORAL
Órioï Martoreïi, PÀRÀÜLÈS I
ESCRITS. SEGON RECULL.
Dinsic, Barcelona, 1999.
Oriol Martorell, no és ara el moment
de dir-ho, va morir massa aviat, perquè
va morir massa jove. Just quan comen
çava a deixar la docència universitària
(per jubilació guanyada i merescuda)
era quan havia de començar a en
dreçar, polir, seleccionar i publicar els

seus molts textos. Deixant de banda la
revisió i l'ampliació de la seva tesi
doctoral, que es publicà poc abans del
seu traspàs sota el títol Quasi un segle
de simfonisme a Barcelona, van que
dar dins del calaix gran quantitat
d'escrits, de major o menor interès,
però que de tota manera configuren
part de la complexa personalitat d'un
home tan prolífic. Sortosament, amics
de Martorell, amb el musicògraf i
editor Pere Artís al capdavant, es van
encarregar d'una tasca quixotesca (per
la monumentalitat de la feina) que ara
ha arribat al segon fruit: el segon recull
de Paraules i escrits de l'enyorat músic,
pedagog i patriota. Aquest volum
aplega textos escrits en diverses
etapes de la vida d'Oriol Martorell, i en
presenta justament el moll de l'os del
plantejament artístic i cívic: el cant
coral. Els volums que recullen les
paraules de Martorell no segueixen
cronologies, sinó temàtiques, la qual
cosa s'agraeix. Es així com la
coherència del Martorell director de
cors i del Martorell amb voluntat
pedagògica adquireix una dimensió
completa, si és que mai es pot arribar
a completar el perfil d'un home amb
una dimensió tan vasta. Es evident que
en tot recull textual l'estil hi és divers i
plural, tal com reconeix Artís al pròleg,
i per això no cal buscar-hi cap unitat
estilística. El que sí que respiren
aquestes pàgines és la coherència del
Martorell músic i del Martorell home
(en el fons inseparables), amb trets que
ajudaren a configurar el personatge:
civisme, rigor, tendresa, exigència,
amor cap a la feina ben feta, sentit de
servei a la comunitat, apassionament i
musicalitat extrema.— J.R.
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Problema número 318
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123456789
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Concurs

Definició: Un altre exemple de la transmissió genèti

Un lot de llibres serà sortejat entre

ca de la passió pel teatre.

els autors de les respostes correctes
a aquest problema núm. 318 de

MATI CUNCHETLIO

mots encreuats que hagin estat en
viades abans del dia 5 de juliol a:

Concurs

"Serra d'Or", mots encreuats, apar

respostes correctes a aquesta "targeta de visita"

tat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les quaranta-tres respos

tes correctes, d'entre les quaranta-

set que han estat rebudes a temps,

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les

núm. 193 que hagin estat enviades abans del dia 5

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

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

corresponents al problema número
316, el lot de llibres ha correspost a

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

Quim Bosch i Marcet, de Granollers
(Vallès Oriental), a qui serà propera

"targeta de visita" núm. 191, el lot de llibres ha
correspost a Maria Bacchetta Martí, de Barcelona,

ment enviat al seu domicili.

a qui serà properament enviat al seu domicili.

han estat rebudes a temps, corresponents a la

HORITZONTALS:
1. Té al seu haver el nombre més elevat de baixes.
2. Article. Fer empaquetar sobtadament, moralment i físicament.
3. Fan I encofrat matusserament. Una e us ajudarà a digerir.
4. Individu d'un poble asiàtic, dispers i nombrós. Poseu-hi una ena que creixerà
fins... Això mateix.
5. El cor m'ho diu: una o. Un dels grans invents de la humanitat del qual mai no par
lem. Una essa enllesteix el rengle.
6. Aquell final del pobre corb orb. Una e. Sí, sí: una e. Pausa publicitària del llamp.
7. Si hem de refiar-nos de la que hagin de donar!
8. Evacua una vegada l'any. També surt una vegada l'any.
9. Esgarrapar el fons. Té existència.
10. Qualifica el caràcter bonancenc. Privació de la llibertat en una forma suau, però
privació en definitiva.
11. La mínima expressió de teatre grec. Begui directament de la font, però de cap
per avall.
12. Va donar nom als disbarats més grossos. Llestos amb una discreta e.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 316
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VERTICALS:
1. Segon dels ordes menors. Hauria pogut disfressar puces de dames del
Renaixement, però mai no ho va fer.
2. Elogia. Deixada sense res a dins.
3. Una i obre la columna. En desguassar té el caire ben viu al costat. Conforma
peces en moviment constant.
4. Entela el mirall del bany. Lleó romà. Una senzilla a. L'aspirina no li fa baixar la
febre.
5. Nom de dona. Malaltia del bestiar transmesa per la mosca tse-tse.
6. No gaire freqüent. Conjunt encarregat de la part més basta de la feina. Una be
enllesteix el rengle.
7. Tap de suro bo. Taciturna, malcarada, esquerpa.
8. Obre portes i sol encomanar desigs de viatjar. Extrem d'extrems.
9. La teva. Ho heu endevinat: una ena! Senyora encotillada.
10. Acollida, en sentit figurat. M'acomiado amb una definició senzilla: faixa de terra
que uneix la península al continent.
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