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vestit com un d’ells.» Ho diu
l’Evangeli. Com si d’alguna
cosa semblant es tractés: la
gloria del món visible, rega
lada, meravellosament trobada a la punta extrema on
l’austeritat es fa miséria.
E.X.

Toni Vidal, Vestits de ceba.
Fotografía

La nostra portada
NIMIESES
DESDENYABLES

Potser sí que algú en algún
moment s’ha pensat que només és bell alió que és rar o
alió que denota riquesa. Podem creure que aquesta ma
nera de veure tan barroera
es troba, a hores d’ara, prou
desacreditada? No per aixó
és menys d’agrair l’acció pe
dagógica de lart, per exemple de la fotografía en mans
de Toni Vidal, que ve a
convencer-nos que la bellesa, l’emoció estética trasbalsadora, apareix amb nitidesa
en qualsevol indret, en qualsevol obiecte i potser, fms i
tot o de preferencia, en
punts d’una realitat tan ba
nal que desdenyem de mirar-los. O bé que la bellesa
no és en les coses sino en
l’ull, en l’esperit que les mi
ra, i que 1 artista és aquell
qui ens ensenya a mirar-les.
Per exemple, un tel de ce
ba. O dos, tres tels de ceba
suspesos dins la llum, transparentant l’un damunt l’altre. Nimieses desdenyables,
alió que es lienta a la galleda de les escombraries, revestit, perqué l’artista ens
dona de veure-ho, de la més
lleugera, de la més depurada
sumptuositat.
Tot l’esclat del món és en
la llum, i la llum és invisible.
El més humil bocinet de co
sa, el més humiliat, pero, si
sabem adonar-nos com la
llum s’hi para, com s’hi en
treté, ens pot bastar per a
encarar-nos-hi amb la belle
sa fulgent de la creació.
D'imatges com aqüestes
diríem, potser, que, com una
faula, comporten una lliqó
de moral. «Fixeu-vos en els
lliris boscans. Ni Salomó en
tota la seva gloria no anava
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Novetats Catalanes del Mes
ELS VOSTRES LLIDRES

CURIAL EDICIONS CATALANES

Recomanem ais lectors desitjosos de fer
una aportació a aquesta secció que s’esforcin a reduir l’extensió de llurs caries:
com més breus, com més condensades,
més probable será que puguem publicar
les. D’altra banda, no ens podem comprometre a mantenir correspondencia sobre les
comunicacions adreqades a aquesta secció.
-Red
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MOTS ENCREUATS.
NOMÉS FA
VINT-I-CINC ANYS

Amic Director,
M’agradaria que publiquéssiu aquests mots de comiat:
Sí, amics: només fa un
quart de segle. I (si em perdoneu l’original expressió)
sembla que fos ahir quan
vaig comentar a fer els mots
encreuats de «Serra d'Or».
El conjunt de problemes
publicats en aqüestes pagi
nes fa un gran respecte. La
contemplació m’embadaleix.
I em fa d’estímul per a ple
gar: m’agrada més retirar
me que no pas que em retirin!

EL DICCIONARI
DE L’INSTITUT I
ELS GUIONETS

Al próleg del nou Diccionari de l’Institut, el doctor Antoni M. Badia i Margarit assenyala: «Han estat introdui'des
importants regulacions gráfiques, en aplicació d’acords
presos per la Secció Filológi
ca pensant en el nou diccionan, com són l’ús del guionet
i la e protética en mots origináriament iniciats per una
s seguida de consonant.» La
introducció
d’aquesta
e
protética ha estat discutida,
amb arguments molt dignes
de ser tinguts en compte, per
un important, grup de lingüistes, que n’han fet veure
els problemes i els inconvenients (podeu veure tot un
dossier sobre la qüestió al
número 98 de la «Revista de
Catalunya», amb una carta
de resposta del president de

Tiñe vuitanta-tres anys i
mig i cal que plegui. I sóc un
home afortunat, car el meu
successor és el meu fill Raimon. Us el presento. I estic
segur que us n’enamorareu,
i no és que la passió paternal
em cegui. De tota manera,
em fa feliq que aquesta
historia d’encreuar mots
passi de pares a filis. Ell, en
Raimon, també fa jocs malabars amb les paraules. No
sóc pas el primer pare entendrit amb el seu fill!
I, tant de bo que el dia que
ell s’hagi d’acomiadar de vosaltres, no faci amb una emoció com la meva, gue ve des
del fons de tot.— Tísner (Bar
celona).

la Secció Filológica de l’Institut que com a mínim cal qualificar de penosa). Voldria referir-me, pero, a l’altre tema,
el deis guionets, per demanar
a la Secció Filológica que tan
de pressa com siguí possible
publiqui les normes definitives sobre la qüestió. Ara trobem al diccionari, per exemple, les formes politicosocial i
politicoeconómic, pero, en
canvi, al próleg del diccionari
mateix surt la forma historico-arqueológica (nom duna
secció de l’Institut, repetit un
parell de vegades). Com hem
d’escriure, dones, a partir
d’ara filológico- (o filológi
co-?), lingüístico- (o lingüís
tico-?), literario- (o literario?), etc., etc? I no són aqüestes
les úniques incongruéncies
que contribueixen a compli
car les coses en lloc de sim
plificar-íes, com sembla que
era el desig de la Filológica:

el diccionari diu ara capicúa
o vistiplau, pero també vint-icinc, etc.; posa precrístiá o
prerafaelita, pero no diu si cal
mantenir pre-socrátic o unifi
car presocrátic; posa posttónic, pero alhora conserva l’avant-tren del diccionari de la
GEC; posa nacionalcatolicisme o nacionalsindicalisme,
pero man té coi re-cuita o ziga-zaga... Els escriptors, els
professors i els correctors,
dones, no saben per on tirar i
mentre no surtin les normes
completes i definitives es
proauirá un caos que no hi
haurá qui resolgui.— Antoni
Ferrer i Riba (Barcelona).

ni, coram populo, deus ex
machina, ex professo, hic et
nunc, in situ, in articulo mortis, magister dixit, manu militari, modus vivendi, ne varíetur, nemine discrepante, status
quaestionis i tants i tants aitres llatinismes que són utilitzats en el llenguatge col-loquial o en el llenguatge
escrit? I encara una altra observació: si, al DLC, kirsch
duu la indicació «al.» i knut o
kremlin duen la indicació
«rus», per qué no diuen
«llat.» formes no catalanitzades com ex cathedra, statu
quo o stricto sensu?— Bartomeu Badia (Barcelona).

ELS LLATINISMES AL
NOU «DICCIONARI DE LA
LLENGUA CATALANA»

LLIBRES DE RELIGIÓ I
RELIGIÓ ALS LLIBRES

Tot fullejant l’excellent
Diccionari de la Llengua Cata
lana que acaba de publicar
l’Institut d’Estudis Catalans,
m’he adonat que hi han estat
incorporáis un bon nombre
de mots i de locucions llatins,
en alguns casos «catalanitzats» —com ara ídem, ibídem, estatus, gloria, agnusdei, currículum, etc.— i
altres vegades sense cap
adaptació —com ara ex ca
thedra, sense accent i amb
una hac sobrera en catalá;
statu quo, o stricto sensu.
Amb vista a una nova edició
del Diccionari, voldria propo
sar que la Secció Filológica
de l’Institut fes una revisió
d’aquestes incorporacions i
que veiés si realment és convenient de conservar-les al
Diccionari o si, en la majoria
de casos, no fóra millor deixar-les —com feia Fabra—
per a un diccionari d'estrangerismes escrits amb cursiva,
que acostumen a teñir totes
les llengües cuites. Si cal
mantenir-les, fóra convenient
de fer-ne un estudi acurat i
d’augmentar-les duna mane
ra considerable. Si es posa
ídem o ibídem, per exemple,
s’hauria de posar també eadem (la definició actual d’zdem del DLC em sembla ben
poc correcta i masclista),
confei; passim, infra, supra,
sub verbo, opus citatum (al
DLC hi ha una entrada opus,
pero només restringida a la
música), in fine, etc. Si es po
sa gloria, sanctus i agnus-dei
(per qué aquest guió que no
és al llatí?), també s’hauria
de posar el grec kyrie (ara no
més hi ha una forma popular
kyrieleison, heretada del Fa
bra, que hauria estat possible
de completar amb el Diccio
nari Catalá-Valencid-Balear).
Si es posa ex cathedra, ad hominem, ipso facto, sine qua
non o mutatis mutandis, per
qué deixar de banda ex officio, sub índice, velis nolis, ab
ovo, ad rem, ad usum Delphi-

He viscut —en dos dies
successius— unes impressions boniques que, si algú
té la paciéncia de llegir-me
fins al final, podrá copsar.
Primer de tot, recalco la
«i» illativa amb qué he unit
els dos termes de l’encapgalament d’aquestes ratlles. No
he fet servir el nexe i/o per
qué no m'agrada gota, pero
sobretot perqué el que vull
expressar és la importancia
que trobo —en grau igual i
copulatiu— en aquests dos
conceptes: llibres de religió i
religió ais llibres.
Miro d’explicar-me: els lli
bres de religió, d’ajuda a la
prégaria, d’estudi i reflexió
cristians, tenen un sector de
lectors catalans concret i és
d’admirar l’esforg i el risc
deis editors que procuren
complaure'Is i servir-los. De
tot aquest tema es va parlar
en una taula rodona el día
23 d’octubre de 1995, sospesant pros i contres, a la sala
Claret, amb motiu de cele
brar els vint-i-cinc anys d’existéncia de la llibreria Cla
ret. Valia la pena ser-hi
present i escoltar.
La vigilia havia assistit a la
inauguració del museu-arxiu
de la Fundació Folch i Tor
res, al castell de Plegamans.
Un acte bonic presidit per
l’Honorable President de la
Generalitat. I tot el que hom
digué —en uns parlaments
breus i emotius— també va
lia la pena d’ésser escoltat.
I la meva reflexió a l’entorn de les dues diades és
senzilla: em sembla que cal
—evidentment des de la me
va óptica que valora totes les
religions i el cristianisme
d’una manera especial i que
respecta, tanmateix, tota
créenla o descreenqa— promoure el llibre religiós i al
hora —repeteixo amb una
«i» il lativa— caldria que en
els nostres llibres de tot ordre —novel-la, conte, assaig,
llibres de text, etc.— el fet
religiós, la seva experiéncia,

cuñal
edicions catalanes
Jordi de Bolds
El mas, el pagés i el senyor
Heus ací un acurat estudi del paisatge i la manera
com s'organitzava en época medieval un terme
parroquial de la Catalunya Vella (en aquest cas,
el Sallent, Santa Pau, Garrotxa) i, així mateix,
una bona análisi de les relacions que hi havia
entre uns pagesos i el seu senyor, el monestir
de Banyoles.
«Biblioteca de Cultura Catalana», 81

Joan Fuster
Papers d'exili. Assaigs,
polémiques i recensions
(1950-1967)
Joan Fuster es revela ja com un deis escriptors
més lúcids i brillants de les lletrcs catalanes en les
seves primeríssimes produccions assagístiques
publicades a les revistes catalanes de l'exili,
especialment «La Nostra Revista» i «Poní Blau».
En aquest volum les trobem totes aplegades per
primer cop.
«La Mata de Jone», 34

Josep Romeu i Figueras
Teatre catalá antic

volum III (i últim)
Aquest és el darrer deis tres volums d'homenatge
a I autor que reuneixen les investigacions més
significatives de Josep Romeu que fins ara
romanien esparses en diverses publicacions.
«Biblioteca de Cultura Catalana», 82
(amb la col-laboració de l’Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona)

curial edicions catalanes

curial
edicions catalanes
Apareix el volum quarl de la monumental obra del nostre
gran lingüista Joan Coromines. Els volums restants es
publicaran sense més dilacions.

Onomasticon
Cataloniae
ELS NOMS DE LLOC I NOMS DE PERSONA
DE TOTES LES TERRES DE LLENGUA CATALANA

IV
D-J

Jesús de Natzaret, els valors
que propugna el cristianisme, no hi fossin habitualment absents.
No m’está bé escriure-ho,
pero cree que és una veritat:
en Josep M. Folch i Torres,
juntament amb els seus germans, de l’obra deis quals la
Fundació al seu nom vol
guardar memoria, deixaven
traspuar —en tots llurs llibres i llur proiecció educati
va— uns valors cristians
molt ben entesos.
I aquesta va ser —com ja
he escrit— la meva conclusió de les dues efemérides
celebrades consecutivament:
és bo de continuar l’esfor?
editorial del llibre religiós
catalá i seria molt bo d’insistir —amb més naturalitat i
normalitat— perqué els va
lors religiosos i cristians siguin mes presents en tota
mena de llibres i revistes de
casa nostra.
Potser, de retruc, si insistim en la presencia de la religió al llibre (o en el llibre),
el nombre de lectors interessats en el llibre própiament
religiós aniria en augment.
Perqué la realitat és que, a
una gran majoria de catalans, la fe cristiana i la reflexió religiosa en tot el seu
ámbit no els captiven ni
jnteressen gaire.— María
Angels Manén i Folch (Bar
celona).

per

EL CATALA ÉS ALHORA
EL MÉS FÁCIL I EL MÉS
DIFÍCIL DEL MÓN?

JOAN COROMINES

Quan sentim, a la televisió, aquests nens bosnians
acabats d’arribar, i a més
uns africans i uns asiátics, i
altres europeus, i també
americans, tots de llengües
tan diferents de la nostra,
que s’expressen tan bé en ca
talá, hom podría arribar a
pensar que tal vegada aques
ta fóra la llengua més fácil
del món.
Ara bé, quan veiem senyors catedrátics (fins i tot
algún de capaq de dissertar
a universitats alemanyes, en
la llengua de Goethe, sobre
la seva «Weltanschauung»),
com també d’altra gent il-lustrada, que després d’anys en
tre nosaltres encara són incapagos d’articular un cortés
«Bon dia»; pero, sobretot,
quan Joan Pau II, segurament el més gran poliglot
d’avui, malgrat evidents afinitats entre la seva ben esti
mada Polonia i Catalunya
(com ara: Verge bruna de
Czestokowa / Verge bruna de
Montserrat, una imatge de
la qual, de bona mida, és
ben vistent per cert a la sagristia del santuari polonés,
segons ho várem poder apre
ciar aquest estiu; i llengua

amb la col-laboradó de

Max Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph Gulsoy, Josep Mascará,
Philip D. Rasico i Xavier Terrado
Heus ací-amb paraules del mateix autor-«un vast recull
donomóstica que enregistra ¡ explica etimológicament
tots els noms de persona antics i módems utilitzats en el
domini lingüístic catalá, així com tots els noms de lloc,
morts o vius, situáis en aquest territori». Es també, com el
Diccionari efimológic, l'obra de tota la vida de Joan Coromines, a la qual ha dedicat els majors esforcos - més de
2.000 enquestes municipals, despullaments d arxius, etc.,
etc.-i molts i molts anys (des del 1931 fins avui) de lluita
dura i pacient per desentranyar els secrets de I origen i la

sigaificació deis nostres noms propis.

curial

edicions catalanes
144 - 08037 barcelona - 1. 458 81 01 fax 20713

polonesa, 120 anys absolutament prohibida, des de fi
náis del segle xviii fins a la
primera guerra mundial al
segle actual / llengua catala
na, prohibida des de després
de 1714, encara no del tot
restablerta i novament ame
nazada), sembla teñir difi
cultáis insuperables per a
adreqar-nos, católicament i
germanívola, dues paraules
tan entranyables per a nosal
tres com «Bon Nadal», aixó
podría fer-nos pensar si no
és alhora, el catalá, la llen
gua més difícil del món.
Algún eminent filóleg ens
ho sabría explicar? O tal ve
gada no és cosa de ciencia
lingüística?— Jordi Plana i
Austrich (Barcelona).
SOBIRANIA

El recent referéndum a la
provincia de Quebec, per tal
d’aconseguir un camí a la se
va sobirania, ha traít la hipó
crita serenor, la impavidesa
que han volgut transmetre
els Estats superbs, d’idioma
predominant, monolingües,
menyspreadors deis altres
que romanen sota el seu jou.
De cop i volta s’adonen
que l’espasa de Dámocles
penja perillosament sobre
llur clepsa, car a les envistes
del segle xxi no será tan fácil
fer rodolar el corro de la impunitat, de l’assimilació si us
plau per forqa duna inquisició periclitada. Els pobles
han pres consciéncia —les
nacions sense Estat— de
llurs drets i del genocidi a
aué han estat sotmesos al
arg deis darrers segles.
Per aixó ja no sni val a
emprar epítets vexatoris envers una llengua minoritária, com per exemple patués
o lengua vernácula, que
abans avergonyien i obligaven hom a encongir-se capcot tot fent peniténcia d’humilitat i obediencia. Ja no
entabanen ningú, i ells ho
saben.— Joan Surinyach i
Quintana (Barcelona).
CATALUNYA RADIO,
CATALUNYA I ELS
CATALANS

Sóc un oient de Catalunya
rádio des deis seus inicis i
m’estimo aquesta emissora;
haig de dir que la seva programació és ae gran interés i
felicito els locutors en gene
ral i els directora i produc
tora deis diferents progra
mes.
Dit aixó, i com a catalá,
vull manifestar també la
profunda indignació que
m’ocasiona aquesta emis
sora en el referent ais informatius i tertúlies de caire
polític.
Us heu adonat que el 90 o
el 95 % de la informació que

se’ns dona és per a explicar
nos els fástics d’un o altre
espanyol, de com se’ns invo
lucra els catalans en la polí
tica espanyola sense miraments de cap mena, de com
no es parla prácticament mai
de política catalana en les poques tertúlies polítiques que
hi ha, que els convidáis són
persones totalment espanyoles o espanyolitzades i
que espanyolitzen sense fre
de cap mena?
Estic tan indignat, i més
encara quan sentó 50 cops
cada dia el reclam de l’emissora, «Catalunya radio, la ra
dio nacional de Catalunya».
Obriu els ulls, lectors, adoneu-vos que les brides d’aquesta eina tan preada per a
construir o destruir un país,
que és la radio, está en mans
d’espanyols o catalans espanyoíitzats. Que n’és de veritat aquella sentencia bíblica,
pels fets els coneixereu!
No ens en sortirem mai els
catalans si no tenim al capdavant persones que diferenciin clarament una identitat
duna altra i que sápiguen
engrescar la població vers
una fita que és Tassoliment
de l’exercici catalá en tots els
ámbits, mantenint les altres
nacions al marge de la nostra en qüestions internes i
negociant el que calgui de tu
a tu amb les altres nacions.
Els catalans no tenim per
qué aguantar constantment
aquesta allau d’informació
espanyola perqué ho diguin
o creguin els dirigents ac
tuáis ae l’emissora o els di
rectora , deis informatius.
Hem d’cxiejr dirigents deis
mitjans d informació amb
prou sensibilitat nacional i
capacita! operativa de fer
país. Es inadmissible que a
Catalunya se’ns dilueixi i
espanyolitzi d’aquesta mane
ra fent-nos partícips de l’organització espanyola, és a
dir de l’Estat espanyol, i que
ho faci una emissora que
s’autodefineix com a Na
cional.
Se’ns ha enganyat, els ca
talans, en donar-nos només
l’opció de participar en el
funcionament de l’Estat espa
nyol actual, ja que ningú no
ha donat a conéixer un pía
d’Estat i d’una constitució
catalana per fer un referén
dum a Catalunya i saber qué
és el que volém en aquest
sentit.
No hem de permetre que
una emissora ni ningú ens
espanyolitzi. Se’ns ha d’informar de les possibilitats
polítiques catalanes per a
Catalunya i com portar-les a
la práctica. A les tertúlies de

caire polític, hi han desser
convidades persones madu
res quant al seu sentit d’identitat catalana i que ens la
facin estimar. Prou boti
llera!— Oriol Espona i Andreu (Terrassa, Valles Occi
dental).

ciar ais nostres drets. Nosaltres, les nacions oprimides,
només demanem alió que els
nostres opressors ja tenen,
amb l'avantatge que nosaltres no desitgem oprimir
ningú.— L. Urpinell i Joan
(Barcelona).

EL CATALA A LA FRANJA
DE PONENT

UN TOPÓNIM
QÜESTIONABLE:
«LA RABASSADA»

Amb el lógic interés amb
qué he seguit les informacions sobre el tema de la
Franja de Ponent aparegudes a «Serra d’Or» els últims
mesos, m'he animat a contar
una breu anécdota lingüísti
ca que vam viure la meva fa
milia i jo a Vall-de-roures (el
Matarranya, Terol) aquest
estiu. El meu marit va entrar
en una farmacia i va dema
nar en el seu catalá un xic
deficient (és d’origen andalús) «un paquet de salvado».
La farmacéutica el va cor
regir: «Vosté el que vol és se
gó!» Mira per on, va haver
de ser a la provincia de Terol
que el meu marit aprengués
el nom catalá d’un producte
que fa deu anys que demana
a les farmácies de l’Eixample barceloní amb el nom de
salvado sense que ningú el
corregeixi!— María Creuet i
Marsó (Barcelona).

La revisió i la normalització de topónims han provocat en determináis casos
controvérsies i malentesos.
Podría donar-se aquest cas,
al meu humil parer, en «la
Rabassada», nom de lloc del
Collserola, terme de Sant
Cugat del Valles tocant al de
Barcelona. També present a
Tarragona, Aseó, Regencós i
Tilla de Mallorca.
La forma usual, «la Rabas
sada», havia estat acceptada
per Molí (Dice. IX [1980], 5).
Coromines, pero (Dice. VII
[1987], 14; Onom. II [1994],
248), la considerá grafía errónia de «l’Arrabassada», derivat d’arrabassar, arrancar
amb forpa, violentament,

suggestiva tesi que acabá
imposant-se. L’il-lustre filóleg addueix exemples relatius al significat del mot
pero no pas de l’ús real del
topónim.
En l'aplec documental de
toponimia santcugatenca que
tenim en cura apareix generalment «la Rabassada»;
també, excepcionalment, «la
Rebassada» (any 1833) —per
«la Revessada» (?)— i «la
Ramassada» (a. 1660), for
mes que semblen derivades
de «revessar» —mot en qué
novament Coromines discre
pa de Molí— i de «ramassar»
(aplec de coses escampa
res, branques o branquillons), accepcions que podríem considerar tan valides
com Taltra.
El bandejament de «la
Rabassada» pot haver estat
precipitat. La forma imposa
da, «TArrabassada», ofereix,
al nostre modest entendre,
seriosos dubtes desser la
més idónia.— Joan Auladell (Sant Cugat del Valles,
Valles Occidental).

ROVIRA I VIRGILI,
EL CADCII EL JURA

Rovira i Virgili deia que,
quan notava algún símptoma de defalliment en la seva fe en el país, acudía al
CADCI i la seva desesma
desapareixia. Aquesta anéc
dota m’ha tornat a la memo
ria en llegir el llibre de
mossén Dalmau La batalla
per l’autodeterminació dins
la Unió Europea, on historia
la voluntat i l’esperit reivindicatiu de la gent del Jura
(Suíssa) per aconseguir el
seu reconeixement i els seus
drets dins l’Estat helvétic.
Es, dones, un llibre ben recomanable que haurien de
llegir tots aquells que se senten desanimats en la constant lluita que els catalans
sostenim des de fa prop de
tres-cents anys. El Jura acon
seguí l’alliberament malgrat
la seva petitesa territorial i
en un temps (1978) en qué
Europa no donava pas les
facilitáis que avui són exigi
óles.
Podem, dones, recarregarnos les piles de l’entusiasme
llegint aquest petit llibre,
que a més a més ens posa en
guárdia de tots els arguments que els nostres opressors exhibirán, pero també hi
trobareu les nostres raons,
que no ens permetran renun
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Tauler d’avisos
XIX PREMIS SAÓ
Es convoca un únic premi, el Josep
Espasa, per a un projecte d’investigacio sobre la Biblia valenciana. Els projectes, origináis, d’autor individual o
d’un equip, s’han de presentar per triplicat i en un full a banda han de cons
tar les dades de l’autor. Els treballs, de
5 a 10 fulls, hapi d'ésser adregats a la
revista «Saó», Angel de l’Alcásser, 14,
3r., 12, 46018-Valencia, abans del 31
de maig de 1996. El premi será de
200.000 ptes. i la publicació del treball,
que haurá d’estar enllestit 1'1 de maig
de 1997, en suport informátic i en paper per triplicat (entre 100 i 150 fulls).
El jurat, format per tres membres del
Consell de Redacció de la revista, co
municará el veredicte al guanyador una
setmana després d’acabat el termini
d'admissió.

SEGON PREMIVALLDAURA
DE NOVEL-LA BREU
H¡ poden participar obres origináis
inédites, escotes en catalá, d'una ex
tensió entre 60 i 100 fulls, que cal pre
sentar per quintuplicat, amb el nom de
l’autor i Tadreqa i el teléfon a la coberta,

ESTABLIMENTS

Casa fundada el 1886

Especialitats en

PASTISSERIA
CONFITERIA
BOMBONERIA
GELATERIA
Major de Sarria, 57
Telfs. 203 00 04-203 07 14
Plaga de Sarria, 12-13
Tel. 203 04 73 - Fax 280 65 56
08017 Barcelona

o amb pseudónim i plica, a l’Ateneu de
Cerdanyola del Valles, carrer de la In
dustria, 38-40, abans del 15 de febrer
de 1996, amb la indicació del concurs.
El premi consisteix en 250.000 ptes. i la
puolicació de l’obra per l’Editorial Co
lumna. El jurat, la composició del qual
será teta pública abans de tancar-se el
termini d’admissió de les obres, podrá
atorgar un accéssit, dotat amb 100.000
ptes, a l’obra que, amb qualitat suficient, tracti millor d'algun aspecte del
mestissatge cultural, si aquest tema no
és recollit per l’obra guanyadora. La
concessió de l’accéssit no implica
compromís d’edició, tot i que l’Editorial
Columna tindrá Topetó preferent per a
decidir-ne la publicació, com també
d'altres obres no guanyadores que recomani el jurat.

IV CERTAMEN
DE NARRATIVA BREU
ESGLESIA VIVA
Convocat peí Departament de Radio
del Bisbat de Girona i dotat amb
30.000 ptes. i la difusió radiofónica de
l’obra, les narracions concursants han
de ser inédites, escrites en catalá i d’una extensió máxima de tres fulls, que
cal presentar per sextuplicat, mecano
grafiáis a doble espai i per una sola ca
ra, amb l’expressió del nom, l'edat i l’adrega de l’autor. El tema és lliure, pero
sempre adequat al context d’un progra
ma radiofónic que té per finalitat pre
ferent donar una visió cristiana de la vi
da. Cal presentar els treballs, abans del
31 de gener de 1996, al Departament
de Rádio del Bisbat de Girona, Albereda, 15, pral. lera, 17004-Girona. El ve
redicte es fará públic durant Temissió
del programa «Església viva» de l’última setmana del mes de marc. Aquest
espai difondrá també el treball premiat
(i els finalistes, si s’escau) per les 22
emissores de rádio que emeten el pro
grama. El jurat estará format per Jaume
Reixach, Ignasi Bonnín, Narcís;Jordi
Aragó, Caries Sánchez, Miquel-Angel
Ferrés i Angel Rodríguez, secretan sense vot.

IX CERTAMEN
D’ASSAIG BREU
Els treballs concursants han de ser
inédits, escrits en catalá, amb una ex
tensió mínima de deu folis i máxima de
vint, a doble espai. Han de tractar so
bre algún aspecte de la cultura catala
na en qualsevol deis seus vessants.
Cal presentar-los sense signar, per
quintuplicat i acompanyats d un sobre
tancat, a la part exterior del qual ha de
constar el títol del treball i a Tinterior les
dades de l’autor, a nom de TAgrupació
per al Foment de la Cultura Catalana,
passatge Aloi, 15, 2n. 1a, 08041-Barcelona, o bé a TApartat de Correus

24167, 08080-Barcelona, sempre indi
can! al sobre «Nové Certamen d’Assaig
Breu». El termini d'admissió de treballs
quedará tancat el 10 d’abril de 1996. El
premi consisteix en una dotació de
100.000 ptes. i l’edició del treball gua
nyador. No podrá ser dividit, pero po
dría no adjudicar-se en el cas que el ju
rat no apreciés en cap deis treballs
presentats la qualitat mínima requerida.
El jurat estará constituí! per Élisabet
Bassas, Ricard Creus, Miquel Martí i So
lé, Jordi Parramon, Josep M. Puiajaner i
Laura Serradell. L’atorgament del premi
s’efectuará en el transcurs d’un sopar
que tindrá lloc el dissabte 4 de maig de
1996 al restaurant Diagonal (passeig de
Sant Joan, 97-99, de Barcelona).

III PREMI FRANCESC
MASPONSI LABROS
Convocat per TAgrupació Excursio
nista de Granollers, será atorgat al mi
llor estudi sobre l’excursionisme catalá
en qualsevol de les seves facetes
(historia, filosofía, sociología, antropolo
gía, etc.). S'hi poden presentar obres
referents al conjunt de Catalunya, o bé
monografies locáis o estudis sobre personatges, entitats, institucions o rets.
Els treballs, d’una extensió mínima de
40 pagines, que poden contenir il-lustracions tora de paginado, origináis i
inédits, s’han de presentar mecanogra
fiáis a doble espai i per una sola cara,
en tres exemplars, amb títol i lema,
pero sense cap indicació de qui n’és
Fautor, acompanyats d’una plica tancada, a Tinterior de la qual ha de figurar el
títol de l’obra, el nom, l’adreca i el teléfon de l’autor, i a ¡'exterior el mateix le
ma que el treball presentat. El premi
tindrá una dotació de 100.000 ptes.
L’Agrupació publicará l’obra premiada
en el termini d’un any; si no fos així,
l’autor o els autors podran publicar-la
en altres ámbits, esmentant el guardó
obtingut. Els origináis s’han d’adrepar a
la seu social de TAgrupació Excursio
nista de Granollers, carrer de Corro, 10
(tel. 879 46 04), o per correu certificat a
Tapartat núm. 207 de (08400) Grano
llers, abans de 1’1 de marg de 1996. El
jurat será format per tres persones de
reconeguda válua en el món excursio
nista, a més d’un secretan designat per
TAgrupació. Els premis serán atorgats
durant la setmana de Sant Jordi de
1996.

PREMIAJUNTAMENT
DE MANLLEU ■ FUNDACIÓ
ROVIRA-REDORTA
És adregat a premiar projectes iné
dits de recerca d’abast local o comar
cal, referits al camp historie, ambiental,
geográfic, económic, literari, polític, sociológic o científico-tecnológic, d’interés per a la vila. Hi poden participar

persones a títol individual o equips de
treball amb residencia a Manlleu o a la
resta d’Osona. El termini d’admissió de
sol-licituds s’acabará el 15 de gener de
1996, i el treball haurá d’ésser presen
tat el 19 de febrer de 1997. L'import de
l'ajut és de 250.000 ptes. Cal fer la
sol-licitud per triplicat amb els impresos
normalitzats que serán facilitáis a la Bi
blioteca Popular Bisbe Morgades, Baixa Cortada, 1, de Manlleu, on els interessats poden demanar les bases
completes.

BECA DE RECERCA
JORDI CASES I LLEBOT
Adrepada a premiar ¡dees realiza
bles orientades a transformar o desenvolupar la comarca de la Segarra en
les vessants económica i social, i dota
da amb 500.000 ptes., els interessats
han de presentar una breu síntesi del
projecte que no superi els dos fulls,
signada i amb les dades personáis i el
telefon de contacte, abans del 31 de
gener de 1996. Cal lliurar les propostes
dins un sobre tancat, sense expressió
de Texpedidor, a la seu de la Fundado,
carrer de les Escoles, s/n, 25212 - Hostafranes (la Segarra), o bé a Jordi Oli
va, carrer de Maguerola, 3, 25212-Sedó
(la Segarra), tel. (973) 52 02 38, on els
interessats poden demanar les bases
completes.

VEREDICTE DEL XV PREMI
JUST M. CASERO
Eljurat format per Miquel Berga, Dolors Oller, Modest Prats, Antoni Puigvert
i Salvador Sunyer ha decidit no atorgar
el premi. Amb tot, vol fer constar que
de les 74 obres presentades va selec
cionar: «Sí?», «Ressonáncies», «Cinc
contes fatídics», «Malamors», «Passatgers accidentáis», totes signades amb
pseudónim, i «El color de la sang» de
Josep M. Solá i «Perplexitat i paranoia»
de Joan M. Bigas, i destaca en espe
cial «Tirites ais dits» de R.S. (pseud.),
«Ascenseur pour Téchafaud» d’Enric
Soler i «Rosita-Nuevas Casas» de ThomasP. James (pseud.).

ALTRES CONVOCATORIES
PUBLICADES A «SERRA
D’OR» EL TERMINI DE LES
QUALS ACABA ENTRE EL
15 DE GENER I EL 15 DE
FEBRER
Premi d'il lustració per a llibres iné
dits de la Fundació Santa María (vegeu
«S. d’O.», juny 1995).
VIII premi Ferran Salsas i Roig (juliolagost 1995).
Premis Valeri Serra i Boldú de cultura
popular (novembre 1995).

VuII rebre informació, sense compromís, de les condicions i modalitats de
subscripció.
Nom i cognoms..............................................................................................

Adrela................................................................. Tel......................................

Població...............................................................C.P.....................................

Data naixement................................

Envieu-nos aquest cupo a:
PREMSA CATALANA, S.A.
C/ Consell de Cent, 425, 4a planta. 08009 BARCELONA
o truaueu al tel. (93) 265 60 00.

PELS CAMINS DE LA TERRA

FE IPENSAMENT
amb la banal naturalitat duna cordial
visita.
Amb tota justicia descansa a la cate
dral de Tarragona, a la cripta de Faltar
eu ser fácil parlar en bé o en
de Sant Fructuós, al costat del cardenal
Vidal i Barraquer, les despulles del qual
mal d’un que sobresurt en algu ell rebé a la Seu Primada. Amb tota jus
na cosa, pero, d’algú que no sobresurt
ticia també va ser portat a Faltar de la
Mare de Déu deis Dolors de la par
en res, quin bé sen pot dir, o quin mal?
roquia de Bellpuig, on tenia a una ban
De tota manera, ¿no seria ja un elogi, i
un gran elogi!, poder dir d’algú: no ha da la mitra i el bácul i a l’altra la Creu
destacat en res, ha fet tot el que havia de Sant Jordi que li havia estat atorgade fer, ho ha fet bé, el seu obrar ha esda: l’Església i la Pátria.
Era un home bo. El bisbe Deig va fer
tat fecund? Amb l’avantatge que una
notar que aquells dies es trobava de
persona així no enlluema, ni fa por, i,
dones, tothom se li pot acostar i se’l pot viatge per terres de Turquía seguint les
rutes paulines, cada moment a punt
mirar de prop i confiadament a la cara.
per a emprendre el vol de retom a
Un home així si més no a la llarga es
Solsona si li deien que l’arquebisbe
fará apreciar, perqué alió que no ha
s’havia agreujat. Pero l’arquebisbe
malversat a sobresortir en res ho ha reaguantava ñdel fins que va arribar el
servat per a fecundar-ho tot.
Grácies a Déu he conegut monjos seu amic, el seu fill podríem dir, que el
va poder beneir, amb la seguretat, ell
d’aquesta mena a la meva comunitat de
Montserrat; he conegut homes i dones creu, que el doctor Pont el sentía. «Va
així arreu, deis quals també dono grá ser bo fins a Fúltim moment», digué
després el bisbe de Solsona en l'homilia
cies. I he conegut un arquebisbe amb el
mateix dring, cosa més rara, perqué els amb una interpretació entranyable d’aquell esperar silencios i fidel.
arreus amb qué sovint es guarneixen
Si algú en vol seguir la vida i fer-ne
els bisbes els poden fer distants, sense
fer-los mai sobresortir, perqué els ar l’elogi, que vagi amb compte i que ho
faci ben fet. Jo no pretenia sino recor
reus, que no són sino arreus, només
darlo en aquella seva fidelitat quieta a
destorben. Sí, el doctor Josep Pont i
tot i a tothom de gran home de la térra.
Gol, arquebisbe emérit de Tarragona,
El dia que va morir la seva germana,
fou un home que no sobresortí en res,
Benvinguda, ell, ja una mica disminuí!
que va fer alió que havia de fer, ho va
fer bé, i ara tenim ocasió de constatar de forces, pero amb les arrels ben ente
res, l’acomiadá ja difunta amb aqüestes
com fou de fecund el seu obrar quiet, i
sentides paraules: «Benvinguda: tants
agrair-lo.
Quan a Bellpuig, el dia del seu fune anys com hem viscut junts!» I, després
ral, el bisbe de Solsona, Antoni Deig, va d’un silenci i duna mirada sostinguda:
«Ara ens separem; no hi fa res: no tripronunciar amb veu trencadissa l’hogarem gaire a tomar-nos a trobar.»
milia, en va resumir prácticament tota
Qué més? Seria un no acabar mai fer
la vida i el comportament dient que era
un home que estimava i que es feia es la llista de les coses en qué no so
timar. En ocasió de la seva mort, s’han bresortí pero que impulsa, que prorro
escrit moltes coses, pero, a desgrat deis gué, en qué va deixar marca. Només en
esforgos d’algú, no li ha pogut ser roba voldria esmentar una que s’ha anat
veient fonamental: els moviments
da aquesta nota extraordináriament
apostólics interdiocesans eren la nineta
amable de no sobresortir en res.
deis seus ulls. I ara per l’estranya diviNo havia destacat en res, pero fou un
sió diocesana de Catalunya perfilen!
home clau en la historia de l’Església
Que ell mateix, que els va somiar, que
en el nostre país i, dones, un home clau
en va endegar molts tot seguint les petper al mateix pais. Tothom li ho reconeix, aixó, pero ningú no en pot expli jades del cardenal Vidal i Barraquer, els
car cap genialitat, si no és genial la cla sigui fautor i intercessor.
És per aixó que fins a risc d’allargarra disposició per a fer el bé sense que
me més que no caldria no em sé estar de
ningú se n’adonés, per a dir les coses
serioses amb un somriure de cor, per a copiar aquests versos den Serra i Janer:
«Anima meva, quan te’n volis al cel,
acostar-se a la geni sense que ningú l’hi
milionária d’astres,
hagués d’empényer.
Quan féu l’entrada a la Seu de Tar no t’oblidis d’endur-te
una garba olorosa d’imatges.
ragona, no tothom en va estar content i
Quan te’n volis al cel
alguns ho van demostrar no anant a la
celebració a la catedral. Una bona áni i la térra sigui una ombra molt pál lida,
ma li ho va fer notar: «S’hi ha fixat, que
no et desarrelis del tot
alguns no han vingut?» La resposta no
que bé val aquest món un cop d’ala.»
Pero, demanar-li un cop d’ala no fóra
va ser genial ni el to amb qué la féu
destacava: «No hi fa res; ja hi aniré jo.»
com fer-lo destacar en alguna cosa?
La simple reacció humanament evangé
MIQUEL ESTRADÉ
lica de véncer un sobresortir agressiu

Un bon cop d’ala!

D

CLIMENT
FORNER
POESIA I GUST
PER LA FEINA
per Pere Ortís

ixí que traieu el cap a Permita de
Sant Narcís, a la carretera que
puja de Navas a Viver i Serrateix, es des
plega a la vista un lluminós altiplá que
té denses muntanyes per retaule —ara,
ai las!, cremades— i que és presidit per
una església i un campanar de clares
ambicions catedralícies. Diríeu que les
campanes hi són omnipresents i que fan
sentir el seu avís de Déu per tot el rodal,
solitari i esquerp. És el feu de mossén
Climent Fomer i Escobet, poeta, polígraf activista cultural, amb una capacitat envejable d’anar al gra i esquivar les
pérdues de temps i l'exhibicionisme, catald deis pocs que en resten fins al molí
de l’os.
M’acull a l’entrada de la rectoría enmig de la forta vibrado del cant d’un
gafl. Climent Fomer és senyor rector a la
usanga d’aquells que tenen corral i que
pengen la sotana a la figuera per entreca
var una estona l’hort, i poeta visceralment lligat a la tetra. El món que l’envolta és amarat d’una soledat molt apta per
al pensament; inculte i entonat per al
gún vestigi historie, com és ara el monestir visigótic de Serrateix o el penyal
que salga a pocs metres de casa seva, en
direcció a sol ixent, que té excavades
tombes ibériques.
Davant la proposta que vull fer-li una
entrevista fa una rialla sorpresa i escép
tica. Pero pugem cap dalt. La rectoría és
una masía d’aquelles que, segons Josep
Pía, són bressol de Catalunya; té diver
sos compartiments per ais animáis i per
a altres usos agrícoles, a la planta baixa,
i a dalt, una sala central, espaiosa, envoltada d’una serie d’habitacions i co
municada a l'exterior per un baleó
sumptuós, a través del qual albireu les
penyes més altes del Montserrat, el cocoronell del Montseny, el Pedraforca, els
Rasos de Peguera, etc. Mossén Climent
se sent cofoi d’aquesta vista des del punt
concret del seu habitatge, perqué així té
aqüestes monjoies de la Pátria a l’abast
de la má per a ficar-les ais seus poemes.
Enraona distés, pero atent a fer que la
paraula li sigui fidel al pensament, cosa
que en ell és un hábit, un hábit del pen-

Climent Forner és un senyor rector
d’aquells que tenen corra/
i pengen una estona la sotana
per entrecavar l’hort, i un poeta
visceralment lligat a la térra.

sador, del poeta. No és un interlocutor
exuberant, pero sí dens; din coses ben
dites i, per tant, verídiques, ben passades
peí gresol del seu rumiament, el qual ja
s’apropa a la fase patriarcal. I, el que
diu, sempre ho acompanya d’una rialla,
la qual és efecte de la seva autocrítica i
d’una ironía respecte al que diu de si
mateix. És a dir, una rialla d’un humor
franc, factor que en ell també és un habit. Lhumor, precisament, té tina im
portancia cabdal en la seva relació amb
Déu i amb els germans.
Mossén Climent Forner i Escobet va
néixer a Manresa el 1927, pero és i se
sent fill de Berga, tant perqué la ruare i
l’avi patem eren berguedans, com perqué
des deis nou anys va viure a la ciutat de
la Patum. Ha exercit el ministeri sacer
dotal a Bellpuig, Tárrega, Castellar de
N'Htig i Navas. Actualment és rector de
Viver i Serrateix. És delegat de Mitjans
de Comunicado social del bisbat de
Solsona i codirector del «Full Diocesá»
Vic-Solsona-Tarragona. Entre uns i altres, ha publicat uns vint-i-cinc llibres,
poétics la majoria.
—De jove seminarista ja feies poemes
que cridaven l’atenció del teu mestre, el
doctor Poní i Gol. Aixó vol dir que el po
eta ja era en tu —poeta nascitur— i que
ja veieres el món de la infantesa en clau
de poesía?
—Sí, sí, des de molt petit que ja em
vaig sentir poeta (no sé encara si en
sóc). Des de la falda de la mare i de la
de lavia Guillema, que la paraula
m’embruixava, m’ha embruixat sem
pre. Vaig comentar d’escriure versos
(en castellá!) a tretze o catorze anys,
quan encara en desconeixia les regles.
Aixó que dius del doctor Pont és veritat: va ser el meu primer mestre en l’art
de versificar. Encara en conservo cartes
que m'escrivia durant l’estiu des de
Bellpuig, en qué em corregia o m’elogiava els primers gargots literaris. Era
pels anys 44, 45, 46, quan jo li feia de
fámul al Seminari de Solsona i cursava
la carrera entre gramática i filosofía.
Després, de mestres, en vaig teñir d’altres, com mossén Antoni Palou. Encara

«No sé si sóc creient perqué sóc poeta o si sóc poeta perqué sóc creient.»

«Jo em sentó una mica hereu deis dos corrents de poesía sacerdotal
que han arribat fins ais nostres dies: el verdagueriá i el vallfogonenc.»

«La poesía no l’escric, la vise.»

«El Vaticá II fou, sens dublé, una benedicció de Déu
sobre l’Església i sobre la humanitat.»

era un caganer que ja aprenia de
memoria tots els versos que trobava i a
col-legi me’n feien recitar. Devien veure
que m’agradava i en sabia.
—Aquell món cobra en el teu vers un
relleu de fort protagonisme. De fet, els
mecanismes mentáis del poeta —home
gran— no són un retom ais jocs concep
tuáis de l’infant? No podriera dir: «Si no
us feu com nens, no entrareu en el regne
de la poesía»?
—La vivéncia de la guerra civil deis
tres anys fou per a mi molt dramática
en tots els aspectes. Em van assassinar
a nou anys en flor, i tota la vida que
vaig a la recerca d’aquell infant que no
em van deixar ser. Com diu molt bé
Jaume Huch, el prologuista del meu
darrer llibre, moría un infant, naixia el
poeta. La poesía com a áncora de salvació.
—La teva primera poesía és de caire
preferentment religiós. En els teus mots
previs a Carrer Major, 20 dius que «només la poesía és veritat». No hi podía
haver, per la teva formado eclesiástica,
un subconscient d’obligat a adregar-te a
Déu i un altre subconscient apologétic,
és a dir, posat al servei de la fe, l'única
veritat?
—No sé si sóc creient perqué sóc
poeta o sóc poeta perqué sóc creient.

Igualment diría com a sacerdot. Tota
creenqa religiosa, sobretot, o per a mi,
la cristiana, és poesia i font de poesia.
El Verb que es fa carn i habita entre
nosaltres. Tot veritable poeta és profe
ta, verb del Verb, llum de la llum. La
formació eclesiástica que he rebut no
cree que, en aquest sentit, m’hagi deformat, al contrari. Ara, jo sempre he
distingit molt bé, o almenys m’ho sem
bla, els dos camps: el literari o artístic i
el diguem-ne sacerdotal o apostólic.
Quan escric, escric com a poeta, no
com a capellá. No es pot confondre la
poesia amb l'apostolat, com per desgra
cia han fet la immensa majoria de capellans poetes d’aquest país. Poden haver fet més o menys apostolat; ara, han
fet molt poca poesia de la bona. Un po
ema, si és bo de debo, ja fará bé per si
sol, ja acostará les persones a Déu, no
cal afegir-hi prédiques ni moralines.
Els sermons, a la trona. Per tant, d’apologética directa, intencionada, res de
res. Aixó no vol pas dir que quan escric
m’hagi de negar a mi mateix, de cap de
les maneres: jo no puc deixar de mani
festar la meva fe de creient i la meva
condició de sacerdot. Don altrament es
nodreix la poesia, si no és de les conviccions intimes, profundes, de la per
sona humana enfrontada amb el miste-

ri? M’hi reafirmo: Només la poesía és
veritat. Pero, qué és o qui és la veritat?
Grácies, Pilat, per la pregunta.
—Les teves deus d’inspiració més
notóries son Llull i Verdaguer. I també
ho són el rector de Vallfogona i el temible
i tabalot Guillem de Berguedá, com el
moteja Isidor Cónsul. Creus que aquests
dos darrers són els mals esperits inspiradors deis teus versos perversos?
—Entre els primers, podries haver-ne
esmentat d'altres com Josep Camer, Josep M. López-Picó, Caries Riba, Miquel
Melendres, Pere Ribot; entre els segons, Guerau de Liost, el de les Sátires,
i Pere Quart. Es a dir, jo em sentó una
mica hereu deis dos corrents de poesía
sacerdotal que han arribat fins ais nostres dies i que, per entendre’ns, simplificant molt, podríem anomenar: el verdagueriá, de caire líric místico-religiós,
i el vallfogonenc, de caire faceciós i
més o menys procaq.
—Com són els teus versos perversos?
Suposo que tenen a veure amb l'humor
dimoni, i redemptor. L’humor s’endevina
com un element cabdal en la teva poesía
i també en la teva prosa.
—Els meus versos del llibre Arondeta
són per-versos, no perversos. Aquest
guionet és molt important, atesa la varietat d’interpretacions a qué es presta.
Per comentar, reconec que, en general,
són dolents, més dolent que «trucar un
pare», que solia dir mossén Armengou,
llevat potser de les «Tres lletres, tres»,
adreqades a l’Arcipreste de Hita, a l’amic canonge i al rector de Vallfogona.
Són versos intranscendents, d’estar per
casa. Sort en vaig teñir, d’aquella
hemorragia postconciliar! I tant! Els
recursos expressius, me’ls van fomir
més o menys els autors esmentats, pero
el tema de fons, no: fou la gran decepció personal i eclesial que vaig teñir i
vam teñir al bisbat de Solsona poc després de l’eufória del Vaticá II, amb al
guna topada episcopal i tot. Jo, aleshores, rondava els quaranta anys, «mur
decisiu arran d’abisme», «nel mezzo del
cammin di nostra vita», que diu Dante.
Sort en vaig teñir de l’humor per a salvar-me del precipici! M’hi va disposar,
sens dubte, el temperament bonhomiós, per bé que apassionat, heretat de
la mare. Llavors vaig fer una descoberta evangélica colossal, aquesta: l’hu
mor, per a salvar-se, és tan necessari
com l’amor; l’humor, s’entén, de bona
llei, aquell que és fill de l’amor. Ho he
escrit jo mateix: «L'humor / és una for
ma d’amor, / potser la més refinada.»
No voldria sino la fe d’Abraham i l’hu
mor de Cervantes.
—No creus que el sacerdot-poeta, i en
cara si vols el poeta-sacerdot, té un
camp atrofiat en ésser privat de les expansions líriques de l’amor huma?
—Sí i no. Al capdallá l’amor huma
per excel-léncia, el conjugal, és el símbol i el signe máxim de l’amor diví, tal
com ho expressen la Biblia i els poetes
místics. I l’experiéncia de l’amor diví,

revelat en Jesucrist, l’haurien de fer
tots els creients, no sois els celibataris.
Estic convenqut, per altra banda, que el
celibat hauria de ser opcional. Ara, per
ben assumit que siguí, res no em priva
de cantar com a poeta les meravelles de
l’amor huma. I una altra: en el fons, tot
amor és místic, o no és.
—Qué és per a tu la poesía? Els poetes
en tenen conceptes distints i no sempre
convergents.
—La poesia, per a mi, ho és tot. Sóc,
només sóc, per la poesia i per a la poe
sia. Ara, qué és? Alió del Kempis: Si no
m’ho preguntes, ho sé; si m’ho pregun
tes, no ho sé. És el misteri de l’home (i
de la dona!) que es viu i expressa per
mitjá de la paraula. Així com no hi ha
malalties sino malalts, no hi ha poesia
sino poetes. Don ve que cada poeta pugui donar-ne la seva definició, contra
dictoria o distinta com és cada expe
riencia vital.
—Per l’experiéncia que tiñe deis teus
poemes diría que sempre escrius posanthi el cor. T’hi jugues el tot peí tot en la
poesia? És la teva máxima acció huma
na?
—Miro de posar-hi tot el cor i tot el
cap. Sí, sí, m’ho jugo tot, fins la salvació eterna, a una sola carta. La poesia,
no l’escric, la vise. Hi cree a ulls clucs.
«Jo vise i moro en aquest mot / que res
suscita la natura» (Éls únics mots). La
paraula poética és sacramental: consa
gra, redimeix, salva. És única, no n’hi
ha pas d’altra.
—El teu primer volum d'obra poética
L’Ull de Taüll, és tot de poesia religiosa, i
també altres reculls dispersos com és ara
Amb peus lleugers com els deis cérvols,
i moltes composicions inédites. Es el teu
camp preferit, el tema religiós?, brollen
millor les inspiracions del dolí sobrena
tural?
—Creient com sóc, i sacerdot, per la
gracia de Déu, no pas per cap mérit
personal, és natural que el tema reli
giós predomini en la meva obra. Ara,
en un sentit molt ampli, molt, tant de
temática com de registres, sense excloure’n l’existencial i tot. No sé concebre l’existéncia de la persona humana i
de tot l’univers si no és a la llum sobre
natural. Amb un gran respecte pels
agnóstics o ateus. Salvador Espriu es
confessava agnóstic, i ja voldria teñir la
seva humilitat i la seva honradesa davant Déu. Gosaria afirmar que tot artis
ta és creient a la seva manera, se salva i
ens salva pels camins de la Bellesa.
—Et consideres un místic?
—Més o menys, sí, pero molt huma.
Vise tant com puc en comunió amb
Déu, amb els germans i amb l’univers.
Des d’aquest raconet de món on vise
des de fa sis anys, «fill del silenci i de la
pau hereu», puc donar fe d’aquesta ex
periencia tan enriquidora. Allunyat
aparentment del món, l’estimo com
mai, batego amb el cor de l’univers al
mateix ritme del cor de Déu.
—Després del caire religiós, la teva po

esia entra en la fase del realisme historie.
És alió de tocar de peus a térra en el
món en qué vius i disposar-te a ser fidel
llegidor deis signes del temps, tot cercant
l’home d’avui en la seva problemática vivencial. D’aquesta davallada de l’esfera
mística a la realitat, que es produeix ar
ran del Concili Vaticá, Jaume Huch en
diu la teva «secularització». L’impacte
humá —diví— d’aquell concili fou efectiu en tu fins a imprimir aquest nou
rumb al teu vers?
—El Vaticá II, fou, sens dubte, una
benedició de Déu sobre l’Església i so
bre la humanitat. A mi, com a totes les
generacions eclesiástiques que havíem
estat formats a l’antiga, ens va fer un
gran bé. És natural que influís en la
meva poesia, més o menys conscientment, fins a reorientar-la. Jaume Huch,
en el próleg de Carrer Major, 20, parla
de «secularització»; Jordi Enjuanes, en
un altre próleg, el de L’Ull de Taüll, de
«gir copernicá», i Isidor Cónsul, el pro
loguista de Liridunvau, liridunvon, re
marca la influencia notoria, pero relati
va, que el corrent literari conegut amb
el nom de «realisme historie» va exercir sobre la meva producció.
—Creus que el teu segon volum d’obra
poética, Liridunvau, liridunvon, de caire
humorístic i satirio, que és la humanització del teu vers, reflecteix la teva secu
larització?
—Efectivament. Pero la «humanització o secularització» que dius, cree que
es fa palesa en tota la meva obra, no
sois en la humorístico-satírica.
—El tercer volum, acabat d’aparéixer,
Carrer Major, 20, de caire lírico-popular,
l’elabores amb records de la infantesa, la
qual cosa fa que el vers siguí tan humá.
Pero també hi fas dotze madrigals a la
Mare de Déu de Queralt i altres composi
cions místiques. Has trobat el punt d’equilibri i maduresa entre les teves
tendéncies? Has arribat a la reí més pro
funda de la teva poesia, aquella que et
defineix amb més fidelitat?
—Has de pensar que en aquest tercer
volum hi ha poemes meus deis primers
que vaig escriure i he conservat, és a
dir, de cinquanta anys enrere. Són tan
purs i sincers, tan innocents, que em
fan una mica de vergonya i tot. Ara,
m’ajuden a ser fidel a mi mateix. No
endebades la fidelitat i la llibertat són
les dues virtuts que més aprecio, grá
cies a les quals desfijaría anar madurant fins al part definitiu de la «major
naixenqa» maragalliana. La maduresa
humana, evangélicament concebuda,
és la conquesta o recuperació de la veritable infantesa: «Si no us feu com infants...»
—A més de vers, escrius prosa. I una
prosa excel-lent, un bon exponent de la
qual foren els editorials de caire patriótic
al «Full Diocesá» deis tres bisbats, els
quals tenen en alerta roja l’«ABC» de
Madrid. En quin deis dos rams et trobes
més en el teu element?
—Em sentó més poeta que periodis-

Mossén Forner a l’aplec del Pi de les Tres Branques.

«L’humor, per a salvarse,
és tan necessari com l’amor.»

ta, pero també periodista en el sentit
ampli de la paraula. En el «Full Diocesa» que esmentes, hi he fet de tot:
d’editorialista, cronista, columnista,
entrevistador, fins i tot de versaire anónim. I aixó al llarg, gairebé, de vint-icinc anys! A més, com ja saps, tiñe pu
blicáis dos reculls de contes infantils.
—Com ¡expliques l’escassa irradiado
de la teva poesía en els medís literaris
catalans? No creus que si, en comptes de
mossén, arribes a ésser homosexual que
fa gala pública de la seva qualitat testicular, hauries fet més carrera en la cul
tura catalana d’avui?
—Déu n’hi do encara de la sortida
que tenen els meus llibres. No em puc
queixar (els editors potser sí). Es evident, pero, que la poesia religiosa en
general, i la sacerdotal en particular, ha
estat forga menystinguda. D’un extrem
s’ha passat a l’altre. Sembla que de capellans-poetes, o poetes-capellans, només hi ha hagut Verdaguer i Costa i
Llobera (sens dubte els més insignes),
quan en el que va de segle, almenys,
s'haurien de comptabilitzar una dotzena de noms homologant-los amb els altres literats. Ho he dit i repetit: se’ns ha
de jutjar peí que escrivim, no peí que
som. Sense prejudicis de cap mena.
—Durant la teva vida activa t'has vist
involucrat en moltes activitats de carác
ter cultural i patriótic. Quina fou la teva
participació en la génesi de «L’Infantil»,
pels fatídics anys cinquanta?
—De «L’Infantil», jo en vaig ser un
deis fundadora i el primer director.
Aixó era l’any 1951. Fou la primera re-

vista infantil catalana de la postguerra;
més tard es convertí en Tactual «Tretzevents». Vam arribar en poc temps ais
2.000 subscriptors. Fins i tot en Pere
Quart s’hi va subscriure, de tendresa
que li feia.
—En qué consisteix la teva partici
pació en la celebrado anual del Pi de les
Tres Branques?
—Hi vaig participar dos o tres anys
com a capellá, celebrant la missa, i
com a poeta, recitant algún poema. Era
pels anys vuitanta, poc després de la
restauració de la festa nacionalista.
Després, es va anar deteriorant, fins
que m’hi vaig sentir incomode, i vaig
deixar d’assistir-hi. Aixó que, el Pi de
les Tres Branques, me Testimo, i molt.
«Ara com mai aguantarem el Pi / per
qué no caigui al mig de Tesplanada. /
Ferit de mort, el nostre patriarca /
dorm el més bell deis somnis de la tér
ra.»
—Ets activista literari al Berguedá. En
qué consisteix aquesta tasca? Encara
tradueixes trobadors?
—Des de sempre que he fet culturalment el que he pogut a favor del Ber
guedá, la meva «petita patria». Vaig
traduir del provenqal al catalá Guillem
de Berguedá i altres trobadors (tres en
total; no n’he traduít més perqué no
n’hi ha més), primer volum de la «Bi
blioteca Escriptors del Berguedá» que
impulsem amb un grup d’amics i que
constará de deu volums, el cinqué deis
quals és a punt de veure la llum,
Rumbs blaus, antología poética II
(1901-1939). He donat a conéixer a més
l’obra de tres poetes berguedans mó
dems, com són Pere Tuyet, Josep M.
Claret i Climent Peix, i he divulgat escrits de Ramón Vinyes, mossén Josep
Armengou i altres. Vaig ser també
col laborador habitual de la revista
«Queralt» (1952-1965), i col-laboro ocasionalment en altres revistes comarcáis
com «L’Erol». He visitat prácticament
totes, o gairebé totes, les escoles del
Berguedá, per explicar-hi contes o reci
tar poesies a la quitxalla. Havia col la-

borat també a Rádio Berga amb pro
grames de caire literari i folklóric. Tiñe
a mig escriure un llibre de memóries
que es titulará Un llarg hivem a Caste
llar de N’Hug (Diari d’un rector). Per
encárrec de mossén Armengou vaig pu
blicar Cangoner de Queralt i tiñe dos
poemaris dedicats a la «meva» Mare de
Déu, el primer ja publicat i ara endo
sos tots dos en el meu darrer llibre,
Carrer Major, 20. (Aquest títol, per cert,
delata gairebé impúdicament la meva
insubomable berguedanitat.) Ah, i l’any
1992 vam publicar entre tots Textensa i
magnífica Antología queráltina en dos
volums. He participat també, com a jurat, en innombrables jocs floráis, con
cursos literaris i altres actes culturáis
de la comarca. Pero, deixem-ho, ja t’he
dit prou coses.
—Eres l’impulsor en cap de Tencontre
de capellans poetes una vegada l’any, els
anomenats «de la lletra folla» per mossén
Bailarín. Canviáveu impressions sobre el
fet literari i cultural i cadascun llegia el
roe que portava a la faixa. Ja no les feu
més, aquelles trobades tan interessants?
—Sí, jo en vaig ser Tiniciador i du
rant deu anys Torganitzador, fins que
me’n vaig cansar. Ara altres n'han agafat el relleu, i jo, content.
—Ais teus mots previs a Arondeta
dius que l’Església et dol. Sembla alió
d’Unamuno «me duele España». On et
dol concretament VEsglésia?
—Sempre m’ha dolgut l’Església, i
cada dia em dol més, de tant com me
l’estimo. És que jo també sóc i em sen
tó Església. Em dol que siguí a vegades
tan poc evangélica i compromesa, tan
poc posada al dia i propera a la gent,
tan jerarquitzada i poc fraternal... Ja sé
que la realitat és forya millor que la
imatge oficial que dona, com el mateix
Concili catalá ha posat en evidencia.
Pero...
—Quina diries que és la necessitat
més peremptória de l’Església universal?
—Potser convertir-se a TEvangeli i
encarnar-se més en el món, confiar més
en l'Esperit i no teñir por de la llibertat,

no ser tan dogmática, centralista i lega
lista. Creure més en l’home.
—No creus que cal fer una reestructu
rado seriosa, valenta, de l’estament sa
cerdotal d’acord amb els signes del
temps?
—D’acord. Diem i proclamem que
som un Poblé sacerdotal, profétic i
reial, i, prácticament, per un abús d’autoritat i manca de confianza en l’Esperit, no el deixem exercir com a tal. De
la crisi de vocacions sacerdotals que hi
ha, per greu que sigui, gosaria dir que
me n’alegro; així, d’aquesta necessitat,
l'Esperit en traurá un gran bé: obligará
l’Església a cercar i a trobar altres for
mes de servei ministerial d’acord amb
els signes del temps. Perqué, en el fons,
alió que está en crisi, no és el sacerdoci
en si, sino aquesta única forma actual
d’exercir-lo, celibatária i exclusiva. I
consti que cree en el celibat lliurement
assumit per amor al Regne de Déu.
—Qué t’ha semblat el Concili caíala?
N’esperes fruits tangibles?
—Bé, molt bé, en principi. Ara caldrá
veure’n els resultats. Em sembla que si
no fem un concili de tant en tant i no
anem pressionant, malament rai. Déu
sobretot.
—Finalment les parróquies de parla
catalana de la Franja de Ponent han pas-

sat a un bisbat no caíala... Sembla el
fruit més directe del concili, post hoc,
ergo propter hoc. El fet no reflecteix
una vegada més la histórica insensibilitat del Papat davant els interessos de la
nació catalana? Que fácil i llis el traspás
de les parróquies a l’Aragó; que difícil,
que impossible la Conferencia Episcopal
Catalana!
—No me’n parlis! Ho tenim molt mal
parat entre uns i altres. Els primers que
haurien de creure en l’Església catalana
o de casa nostra haurien de ser els nostres germans grans, els bisbes, i molt
em temo (perdó) que no hi acaben de
creure o que tenen por de manifestar
públicament la seva catalanitat per por
que sigui mal interpretada des de Ma
drid i des de Roma. No basta invocar el
document «Arrels cristianes de Catalu
nya»; cal ajudar a madurar ara i ací
tots els fruits d’aquelles arrels. La insensibilitat que dius es reduiria o desapareixeria davant la fermesa unánime
deis nostres pastors. Pobres, com els
planyo. Entre les dificultats internes i
les externes en qué es debaten... Catalu
nya está ben malaltissa, tant peí que fa
a la seva escassa autonomia política
com a l’eclesiástica, encara més minsa.
—Qué dius respecte a la supervivencia
de la llengua catalana? En quin bándol

t’inscrius, el deis pessimistes o el deis
optimistes?
—El deis esperanpats, tot i el sofriment que em causa la situació actual.
La llengua és la pátria: sobreviuran to
tes dues o totes dues desapareixeran.
La fe no es pot perdre mai. Perqué cree
en Déu, cree en Catalunya. Com cree
en l’Església.
En Climent és un auténtic home de fe.
Cosa que no vol pas dir que sigui
dogmátic, ni de bon tros. És obert, comprensiu, comunicatiu, bon xicot, ben in
tencional sempre. Té les idees clares i
aixó li dona seguretat. És un deis
companys que més us equilibren.
Després que ens separem, algún tros
de la conversa em brunz al cap, me’l fa
rodar. Perqué ell és tan segur, li fa angúnia la por que demostren els nostres bis
bes. La por és mala consellera, pensó jo.
La por de dalt ens cau a baix i esterilitza
molts bons propósits. El poblé caíala és
un malalt de por endémica, de fa segles,
la qual recruá aíran de la guerra del 36,
que ens esclafá a tots. Esperávem que el
Concili caíala faria alguna cosa respecte
a aquesta malaltia de la por deis catalans, ja que l’interessant d’aquest concili
era arribar al molí de l’os de la realitat
viva deis catalans. Pero no hi va fer res.
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LA VIDA MONASTICA, AVUI
per Joan Estruch

es monges i els monjos són avui,

L

versa qualsevol a l’entom de la vida
monástica, i podrem descobrir-hi alal país, uns perfectes desconeguns deis motius més profunds de la
guts. I no pas perqué la gent no sápiga
nostra incomoditat.
que hi són, i on són, sino perqué majoritáriament prefereix ignorar-los.
Evasió
Els catalans pugen periódicament a
La vida monástica —es diu— com
Montserrat, admiren la muntanya, visi
porta una evasió, una fúgida del món,
ten la Moreneta, s’emocionen sentint
de la seva realitat i deis seus problecom els escolanets canten el Virolai, i
mes.
fan veure que no s’adonen que hi viu
Quan vivim pendents de 1’arribada
una comunitat d'homes que, amb llur
del cap de setmana per fer «una esca
sola preséncia, ens interroguen i ens inpada», pendents de les vacances per
terpel len sobre les nostres maneres de
poder viatjar i «desconnectar», pendents
fer, sobre el nostre estil de vida, i sobre
del serial televisiu deis dilluns i deis gols
el sentit de tot plegat.
Aquests mateixos visitants de Mont del Barga deis diumenges, de debo que
són els monjos els qui fugen? La publiserrat sovint ni s’assabenten que tot pucitat, els espectacles, no tenen res a veu
jant i tot baixant passen davant un more amb la proposta de formes d’evasió?
nestir que aplega un estol de dones on
És significatiu que en el decurs de les
hi ha més saviesa concentrada que en
sessions del recent Concili Provincial
una universitat sencera, i on cada vespre les portes sobren de bat a bat per fos una monja —l’abadessa de Sant Pequé tothom qui vulgui pugui descobrir re de les Puelles— la qui va plantejar a
com canten els ángels.
l’aula I’exigéncia duna paraula dura i
Qui no s’ha passejat en ramat pels
contundent contra la persisténcia del
carrers del cali de Girona, i qui no ha
flagell de la tortura i contra la pena de
fet cua per veure el tapís de la Creació?
mort. D’aquest mateix monestir de
Pero, en canvi, un xic més enllá de Sant
Sant Pere es diu que no val la pena
Pere de Galligants, a la valí de Sant Da anar-hi un diumenge si no s’ha llegit
niel, hi ha des del segle XI una familia
préviament la premsa del dia, perqué
sense secrets molt més fascinant que la
no acabarás de saber de qué es parla...
de la televisió, i ningú no s’hi acosta.
Si es pogués fer un estudi comparaFeu un dia l’anomenada ruta del Cístiu de la mena de llibres que es llegeiter, i ho podreu comprovar sense difixen en un d’aquests monestirs que sucultat: en general, la gent se sent molt
posadament són «fora del món» i els
més cómoda dins el recinte de Santes
que llegim nosaltres, de la mena de
Creus que no pas en el de Vallbona o el
programes de televisió que miren ells i
de Poblet. I és que a Santes Creus tan
els que més mirem nosaltres, de la me
sois hi ha les pedres, certament admi na de noticies periodístiques en les
rables, pero sense la preséncia incómo quals es fixen i aquelles en les quals ens
fixem nosaltres, potser descobriríem
da de les monges de Vallbona o deis
monjos de Poblet. Santes Creus confir amb sorpresa on hi ha majors probabima el prejudici que la immensa majolitats de fúgida i d’evasió.
I és que, en el fons, tota l’organitzaria té ganes de veure efectivament conció de la vida monástica convida al
firmat: aixó de la vida monástica és un
centrament, mentre que la nostra investigi d’altres temps, un residu —potdueix al descentrament. La deis monjos
ser venerable— del passat, pero no pas
i les monges afavoreix les formes de vi
cosa d’avui i menys encara del demá.
da comunitária, i la nostra porta a l’inEn canvi, el fet que ais altres dos modividualisme i a la dispersió. L’estructunestirs «encara» quedin monjos fa
ra de l’espai del monestir actúa com
trontollar el prejudici i, en aquesta mauna gran forga centrípeta, mentre que
teixa mesura, resulta incomode i fins i
l'estructura deis nostres espais urbans
tot un xic molest.
funciona com una potent forga centrí
I, per qué «molesten», els monjos?
Per qué ens fan nosa, les monges? Básifuga.
En una paraula, la vida monástica,
cament, perqué ens obliguen a pensar
—o, en el millor deis casos, a repen centrada en la combi nació de la pregásar— en tot un munt de coses.
ria i del treball, d’acció i de contemplació, és a dir, d’activitat i de reflexió, a
Fixem-nos en les critiques, en els retrets que més sovintegen en una con l’entom del claustre, ens fa adonar de

la nostra «claustrofobia». I com que
poc o molt conscientment ens angoixa,
ens sol molestar que ens la recordin.
Clausura

La vida monástica —es diu també—
suposa la clausura. I la clausura no sois
limita la llibertat, sino que és gairebé
un atemptat contra la llibertat.
És cert que en d’altres époques l’Església havia imposat ais monestirs, i
particularment ais monestirs de dones,
un régim de clausura que avui trobem
injustificable. I és cert que en alguns
monestirs femenins subsisteixen enca
ra avui alguns vestigis d’aquesta situació; probablement aquesta és, d'altra
banda, una de les raons per les quals
des de fa anys hi ha menys vocacions
monástiques femenines que no pas
masculines.
Pero més enllá d’aquests extrems
abusius i absurds, el problema de la
clausura és un altre. La clausura
atempta en tot cas contra una noció de
llibertat concebuda com a abséncia de
límits, com a possibilitat de fer alió que
em doni la gana. Pero aquesta és una
concepció il lusória i infantil de la lli
bertat, amb la qual tendim sovint a voler-nos enganyar nosaltres mateixos.
En el fons, tota forma de vida social
implica un procés de gradual «clausu
ra» al món. La criatura acabada de
néixer és l’única que té al davant un horitzó prácticament illimitat de possibilitats. Pero no pas perqué sigui més
lliure, ans justament al contrari: per
qué encara és incapag d’exercir la lli
bertat. Créixer, i aprendre a viure en societat, és anar tancant aquest horitzó
il limitat, és anar-se envoltant de límits.
En aquest sentit, la clausura monás
tica simbolitza aquest establiment deis
límits. El monjo esdevé el símbol duna
llibertat entesa com a plena consciéncia i acceptació de la realitat deis límits
que és inherent a tota forma de vida so
cial. I ben sovint ens molesta que ens
recordi que també la nostra vida, i la
nostra llibertat, passen per aquesta ac
ceptació deis límits.
Renúncies

Aquest fet está estretament relacionat
amb el tercer gran retret que se sol
adregar a la vida monástica. La vida de
les monges i deis monjos és una vida
feta de renúncies. I novament ens empi
pa recordar-ho, en la mesura que ens

pot obligar a haver-nos de preguntar si
la nostra no ho és igualment.
Perqué, al cap i a la fi, si ser lliure i
exercir la llibertat vol dir teñir la capacitat d’elegir, bé ens cal reconéixer que
tota tria feta amb llibertat implica simultániament una renúncia. En triar
dedicar-me a la sociología vaig haver
de renunciar a esdevenir enginyer, i el
dia que vaig decidir casar-me amb la
meva dona vaig renunciar a casar-me
amb totes les altres. La volunta!, tan
generalitzada avui, de no haver de re
nunciar a res, de no tallar-se cap possibilitat, és la que paradoxalment explica
la parálisi de tanta gent, la incapacitat
de decidir-se i de triar, el pánic de comprometre’s. Tan sois quan s’está disposat a les renúncies s es capa? d’elegir, i
d’elegir lliurement.
Temps

Contra el que podría semblar a pri
mera vista, dones, la vida monástica no
és una vida «fora del temps». Es una vi
da regular i regulada, presidida per
l’organització del temps. El monjo viu
«amb» el temps, i fa seva aquella máxi
ma de l’Eclesiastés: «hi ha un temps
per a cada cosa.» A diferencia del que
ens sol succeir a nosaltres, que mai «no
tenim temps» per a res. I que precisa-

una altra manera possible de viure
aquesta vida.
A Europa, durant segles els monjos
van preservar els valors de la cultura i
del treball. Potser avui están preservant, sense fer gaire soroll com tenen
per costum, d’altres valors com per
exemple els del silenci, l’estabilitat, la
fidelitat, el perdó i la disponibilitat.
Si fos així, en lloc de veure en els monestirs un residu venerable del passat,
potser hauríem d’acostumar-nos a veure-hi tots plegats una interpel-lació de
la més rabiosa actualitat. En molts aspectes els monestirs no són, certament,
un mirall de la nostra societat. Potser
hauríem d’acostumar-nos a veure’ls
més aviat com una instáncia crítica d'aquesta mateixa societat. Una crítica,
poc cridanera pero persistent, del nostre desfici pels éxits, peí triomf, per la
competitivitat i la rendibilitat. I una
crítica també de les múltiples formes
d’autoengany en les quals es fomenta
bona part de la nostra vida en societat.
I qui diu que els monestirs són una
instáncia crítica de la societat diu tam
bé que per les mateixes raons són
igualment —tot i que aquest ja és un altre tema— una instáncia crítica de l’Església.

ment per aixó mateix, com escrivia Sal
vador Cardús (Saber el lemps, Altafulla,
1985), així que tenim una mica de
temps ens dediquem a perdre’l.
Perqué més que viure «amb» el
temps tendim a viure «contra» el
temps. En darrer terme, viure en una
lluita permanent contra el temps equi
val a plantejar una batalla perduda
d’antuvi, ja que lluitar contra el temps
és la nostra manera de lluitar contra la
mort. Som devoráis peí temps en la
mesura que quan tan sois fem cas de la
dimensió temporal del món oblidem i
menyspreem la dimensió de l’eternitat:
d’aquí brollen, segons Mircea Eliade,
bona part de les angoixes i deis patiments de l’home occidental contemporani. I en aquest sentit el monjo ens recorda, amb l’organització de la seva
vida, l’existéncia i la importáncia d’aquesta altra dimensió.
Pero, tot i la incomoditat que ens
suscita aquest recordatori de la pregun
ta per l'altra dimensió del temps, no em
sembla que sigui aixó el que més mo
lesta avui de la preséncia deis monjos.
Alió que generalment més molest ens
resulta és que, a banda de recordar-nos
l’existéncia d’una altra vida més enllá
d’aquesta, ens recorden també, discretament pero amb insisténcia, que hi ha
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CULTURA I VIDA

L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
AL TOMBANT
DE SEGLE
per Manuel Castellet, president de l’IEC

E

s una hipótesi forqa raonable

pensar que el lector de «Serra
d’Or» sap qué és l’Institut d’Estudis Catalans o, encara millor, sap qué ha estat
l’Institut d’Estudis Catalans." Per a
molts, pero, no passa d’ésser una institució creada a comenfaments de segle,
sotraguejada a causa de dues dictadu
creació de la Facultat de Dret de Boloras i ressuscitada a una certa normalinya l’any 1088 i les universitats de Pa
tat amb la democracia. Una institució,
rís, Oxford, Cambridge, Salamanca,
tanmateix, en certa manera mitificada;
Praga, Heidelberg, l’Estudi General de
mitificada per la importantíssima tasca
que va realitzar entre 1907 i 1936 i mi Lleida creat per Jaume II, etc. Arran de
la nova estructura social que emergeix
tificada, també, per la no menys impordesprés de la segona guerra mundial, i
tant repressió que va patir posteriorment. Seguint la frase de Josep Faulí,
després de segles de continua evolució,
«cal pensar molt menys en la historia
el paper ensenyant de la universitat
que en l'actualitat i el futur», em cen s’ha estés i s’ha desenvolupat en respos
traré en uns aspectes menys coneguts
ta tant a la major expansió de la poblade l’Institut d’Estudis Catalans, que ar ció estudiantil com ais canvis de l’esranquen d'un Reial Decret de 1976 en
tructura socioeconómica, que ha
el qual s’estableix que «es una corpora afectat tant estudiants com ensenyants.
ción académica que tiene por objeto la
Les universitats han esdevingut els més
alta investigación científica y, principal importants productors de coneixement
mente, la de todos los elementos de la
científic i proveídors d’educació supe
cultura catalana, y cuyo ámbito de ac rior a gran escala, amb un consum imtuación se extiende a las tierras de len portant de fons públics; tot aixó les ha
gua y cultura catalanas».
conduídes cap a una nova relació amb
La manifestació anterior queda perel poder polític i económic.
Les académies europees també tenen
fectament desenvolupada en l’article 2
una llarga historia, encara que apareideis estatuís de 1989, en definir les fixen cinc-cents anys després que les uni
nalitats de l’Institut: «Teñir cura de l’estudi de la llengua, establir-ne la norma versitats, amb l’Academia Nationale dei
Lincei el 1603, l’Académie Franqaise, la
tiva i vetllar perqué el seu procés de
Royal Society, l’Académia de Brandennormalització siguí coherent arreu del
burg, la de Rússia, etc. En la seva for
seu ámbit lingüístic.» 1, tol seguit,
ma inicial, les académies foren socie«contribuir a la planificació, la coorditats en les quals es debatien els
nació i la realització de la recerca en
les diferents árees de la ciencia i la tec esdeveniments polítics, culturáis i filosófics, i on s’analitzaven sovint les
nología». Analitzar com encaixa aquest
mandat estatutari en els sistemes de re causes deis processos naturals a partir
de l’astrologia, l’alquímia o el misticiscerca actuáis és l’objecte del present escrit.
me. Amb el temps, pero, grácies a la varietat deis seus membres —científics,
Els orígens deis sistemes
polítics, industriáis i altres líders d’opide recerca occidentals
nió—, van esdevenir les impulsores del
desenvolupament de noves disciplines.
La universitat és una institució essencialment europea, l'origen de la
Ja en aquest segle, les académies han
qual se sitúa en l’edat mitjana, amb la
anat adquirint cada cop més una fun-
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ció representativa i assessora, que inclou moltes vegades el finanqament i la
gestió d’instituts de recerca, com passa
amb la Royal Society, la Reial Acade
mia Holandesa de Ciéncies i Humanitats o l’Institut d’Estudis Catalans.
Els consells d’investigació han estat
creats molt més recentment. Són essencialment un producte de l’expansió
científica deis darrers cinquanta anys
ais Estats Units d'América i a Europa,
i, encara que hi ha algún model ante
rior, s’inicien amb la National Science
Foundation americana, inspirada en
l’informe «Science: The endless frontier» de V. Bush, de 1945. Els paísos de
la Unió Europea han viscut aquesta se
gona meitat de segle l’expansió de les
universitats com a institucions de re
cerca, pero també com a centres
d’ensenyament, d’un ensenyament cada
cop més multitudinari, i de transmissors del coneixement. La majoria de
governs europeus han creat consells
d’investigació amb estructures a vegades forga diferenciades, ais quals han
destinat una bona part deis recursos de
recerca, amb la intenció de poder materialitzar més fácilment les polítiques
governamentals en 1’ámbit de la recer
ca, pero mantenint tanmateix un cert
grau d’independéncia, sobretot peí que
fa al judici de la qualitat. Exemples d’aquestes institucions són el Centre Na
tional de la Recherche Scientifique
francés, el Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas espanyol o la Max
Plank Gesselschaft alemanya.
El paper de les académies nacionals

Les universitats i els instituís de re
cerca tenen un paper bastant ben defi
ní! en l’estructura científica europea
actual, i no entraré ara a discutir el pes
que ha de teñir la recerca en les unes i
els altres. Cal assenyalar, pero, la inconveniéncia de llur paper en el disseny de la política científica d’un país,
ja que en són part directament interes-

sada i es fa difícil mantenir una quota
d’objectivitat, sobretot en una societat
petita com la nostra. Les académies,
tanmateix, es mouen a un altre nivell;
em refereixo, evidentment, a aquelles
académies, com l’Institut d’Estudis Ca
talans aquí a Catalunya, que han sabut
reestructurar-se i adequar-se a les
necessitats de la societat d’aquest final
de segle.
En aquest marc de relació ciéncia-societat, cal preguntar-se si les académies
són, al final del segle xx, quelcom més
que institucions científiques desfasades
en el temps. A aquesta pregunta que es
feren els membres de \'Academia Europaea intentaré donar una resposta coherent amb alió que he exposat fins ara.
Si excloem la gestió de grans equipaments de recerca, les principáis activitats i responsabilitats de les académies
nacionals europees són molt similars en
diversos paísos. Les académies i les societats científiques van anar sorgint, a
partir de lepoca del Renaixement, enfront d’unes universitats tradicionals i
anquilosades, com a institucions inno
vadores, en qué la nova ciencia trobá
expressió institucional en desenvolupars’hi la col laboració, la comunicació i la
publicació de resultáis, trets essencials
de la recerca moderna. Pero, després
d’haver fet durant molt de temps un paper important en la investigació cientí
fica, les académies han estat en bona
part novament substituídes en aquesta
funció capdavantera per les universitats
i altres centres de recerca més adequats
al ritme posterior de creixement i a les
condicions de treball modemes. En
aquesta nova situació, les académies
(amb les característiques clássiques de
numerus clausus, cooptació i carácter
vitalici) s'han mantingut com a corporacions més aviat honorífiques de consagració del prestigi deis seus membres,
tot i que algunes continúen fent importants servéis a la recerca, amb la discussió de treballs i comunicacions, amb la
promoció d’investigacions, amb la creació de premis, amb publicacions cientí
fiques o amb la realització de projectes
de llarg abast, com ara corpus docu
mentáis o grans edicions critiques.
D’entre els diferents models europeus
que funcionen amb éxit actualment,
voldria esmentar l’holandés, no sois peí
bon rendiment que dona, sino també
per les moltes analogies que es poden
trobar entre Catalunya i Holanda (en
1 ambit de la llengua, de la demografía,
de la immigració, etc.). La Reial Académia de Ciéncies i Humanitats Holande
sa té totes les atribucions que he esmentat i les exerceix; gaudeix de la
confianza deis polítics i governants
—amb aqüestes mateixes paraules ho
deia el seu president, Pieter Drenth—, i
ha anat agafant una importancia creixent no sois en l’assessorament de la
política nacional, sino en el desenvolupament del sistema científic académic
holandés. La veu del senat, identificant

i analitzant importants temes en els
quals la ciéncia pot contribuir abans
que apareguin públicament en les
agendes de política nacional o interna
cional, és una de les tasques prioritáries de l’académia. Pero la seva funció
s’amplia amb la creació i la gestió de
determinades estructures de recerca i
de determinats programes particularment lligats a l’ámbit nacional. La Royal Society, la Schweizerische Naturforschende Gesselschaft —la Societat
de Ciéncies Suíssa— i l’Académia d’História i Humanitats Sueca tenen prácticament el mateix paper en llurs paísos
respectius.
L’Institut d’Estudis Catalans,
academia nacional de Catalunya

L’Institut d’Estudis Catalans, creat el
1907 amb les figures més rellevants de
la recerca del moment, fou el revulsiu
que la ciéncia catalana necessitava, en
els camps de la historia, de l’arqueologia, de la llengua, de la meteorología,
etc. El prestigi que assolí durant els
curts períodes de normalitat —de 1907
a 1923 i de 1930 a 1936— ha perdurat
fins ara. Tanmateix, les institucions
evolucionen amb el temps i l’Institut,
en no poder fer-ho durant més de quaranta anys, ha hagut de viure un procés
d’adaptació a la realitat social i científi
ca deis Paísos Catalans realment accelerat. És aquest un procés que no es
pot obviar ni trivialitzar, ja que són
comptades les institucions europees
que han estat capaces de fer-ho sense
una injecció en massa de capital públic.
Si la llengua és l’eix vertebrador del
nostre país, l’Institut, al qual la societat
catalana, per mitjá del Parlament de
Catalunya, ha reconegut l’autoritat lin
güística, ha d’ésser el pal de paller de la
nostra llengua. Ha d’ésser-ho i ho és,
exercint d’Académia de la Llengua Ca
talana, amb el Diccionari, publicat recentment, amb la gestió del Centre de
Referencia en Lingüística Aplicada,
amb la finalització del Corpus Textual
de la Llengua Catalana, amb l’elaboració duna nova gramática que substitueixi la de 1918 i les seves successives
reedicions. Pero l’Institut, com a
Académia Nacional de Catalunya, és
més que aixó; i així ho reconeix el Decret de coordinació de la recerca i reorganització de la CIRIT, de 1991, quan
estableix, en l’article 12, que «se sol-li
citará regularment l’assessorament de
l’Institut d’Estudis Catalans».
L’IEC conjuga en la seva estructura la
doble condició d’ésser, alhora, una corporació académica i un centre d’alta in
vestigació, ja que els seus estatuts el
configuren com una académia on la re
cerca científica ha d’ésser una realitat.
L’Institut, tot i ésser, comparativament,
una corporació académica recent, va
néixer en un moment encara anterior a
la renovació de les universitats —almenys a la seva renovació en el nostre

país— i amb voluntat de realitzar l’objectiu inicial de les académies: ésser un
centre d’investigació. Aixó fou, sens
dubte, decisiu fins i tot a l’hora de triarne el nom: Instituí d’Estudis Catalans.
Pero cal reconéixer que el nou paper de
les universitats i d’altres centres de re
cerca, i també la limitació deis recursos
disponibles, han obligat l’Institut a ressituar-se en aquest nou context.
Com a corporació académica, l’Institut d’Estudis Catalans, duna banda, fa
la funció d’Académia de la Llengua (básicament, mitjangant la Secció Filológi
ca) i, de l’altra, és una agrupació d’académies més o menys especialitzades,
segons el model de l’Institut de France,
amb la Secció Histórico-Arqueológica,
la de Ciéncies Biológiques, la de Filoso
fía i Ciéncies Socials i la de Ciéncies i
Tecnología. L’Institut d’Estudis Cata
lans ha de continuar fent, duna mane
ra adaptada ais temps presents, aques
ta funció d’académia.
La recerca que ha de dur a terme
l’Institut d’Estudis Catalans, tal com
diuen els seus estatuts, és «principalment, la de tots els elements de la cul
tura catalana». Segons aquesta definició, l’Institut és, abans que res, un
instituí de catalanística. Ho diu clarament el seu nom. Pero, al mateix
temps, ha de «contribuir» a la recerca
«en les diferents árees de la ciéncia i la
tecnología». I, en aquest sentit, és un
centre general de recerca. Les diverses
seccions i les dues dotzenes de societats filiáis de l’Institut, societats cientí
fiques que agrupen més de vuit mil associats, participen diferentment en
aquest doble objecte d’investigació,
pero sembla pertinent distingir per a
cada secció quin és el seu ámbit univer
sal de recerca i quin el seu ámbit de re
cerca com a part de la catalanística.
Perqué aquest concepte —catalanísti
ca— siguí aplicable a totes les seves
seccions, s’ha d’entendre que l’estudi
deis diversos aspectes de la cultura ca
talana inclou també, duna banda, l’aplicació de les ciéncies corresponents a
1 ambit geográfic catalá i, de l’altra, la
historia de l’aportació catalana a
aqüestes ciéncies, tant si són referides
al seu objecte universal com si són circumscrites al seu ámbit catalá.
Totes les competéncies que internacionalment són reconegudes a les
académies nacionals, les té legalment
l’Institut d’Estudis Catalans. Com he
dit, l’Institut és la máxima autoritat lin
güística, per una llei; l’Institut és un assessor regular de la CIRIT, per un decret; l’Institut gestiona centres de
recerca i els condueix amb un éxit d’abast internacional, com ha fet amb el
Centre de Recerca Matemática; l’Institut convoca anualment premis i borses
d’estudi d’ámbit nacional i interna
cional, per estimular les publicacions
en llengua catalana, allá on s’escau;
l’Institut participa en la creació de consorcis i patronats com en el cas del

Alguns fragments d’aquesl article están extrets de
la conferencia «Les inslitucions de recerca en el
marc de la Unió Europea» aue l’autor pronuncia a la
Fundació Caixa de Sabadell i del document «El paper de l’Inslitul d’Estudis Catalans en la Recerca
Científica» (IEC, 1994).
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Centre de Recerques Ecológiques i
Aplicacions Forestáis o del Pare Arqueológic de Guissona; l’Institut promou i
dirigeix programes de recerca, com fa
amb l’Atles Lingüístic del Domini Ca
talá, o amb la Cartografía de Briófits, o
amb el Corpus Vitrearum Medii Aevi, o
amb el Diccionari de Geología, o amb
l’Arxiu de Textos Catalans Antics, o
amb la Histeria Agraria deis Paísos Ca
talans, per posar uns quants exemples.
El disseny de la política científica
d’un país, l’elaboració de documents
objectius sobre l’estat de la recerca,
l’organització de simposis d’opinió qualificada sobre els temes més rellevants
científicament i de més repercussió so
cial, etc., no pot ésser una tasca exclu
siva de l’Administració. I aixó és especialment important en una comunitat
científica reduida com és la nostra.
Aixó és especialment important, com
deia Joandoménec Ros a l’«Avui», «en
un país, Catalunya, en el qual tenim
gent forqa ben formada, generalment a
l’estranger, pero que en tornar no troba
feina ais centres de recerca del país;
centres en els quals treballen equips
bastant ben dotats d’infraestructura i
de projectes, formats per investigadors
veterans i pluriocupats». L’Administra
ció ha d’elaborar, posseir i subminis
trar les dades i els governants han de
prendre les decisions polítiques, pero
enmig queda un buit —un buit semblant al que hi ha entre la recerca bási
ca i les aplicacions industriáis—, que
difícilment pot ésser cobert per les institucions directament implicades en la
recerca: universitats i consells d’investigació. Omplir aquest buit és una de les
competéncies deis senats científics, de
les académies qualificades, d’aquelles
que peí procés de selecció de llurs
membres han guanyat la confianza de
la societat. Sincerament, cree que l’Institut d’Estudis Catalans está ara ja en
aqüestes condicions i en aquests anys
immediats podrá servir Catalunya com
un deis seus motors.

«Em vaig adonar que tenia més bagatge pedagógic de la mare
i de tot el que jo havia aprés a l’escola que no pas
de la pedagogía que en aquell moment m’ensenyaven a la Universitat.»

s un día feiner, a primera hora de
la tarda. L’estatge de l’Escola de
Mestres Rosa Sensat, en pie Eixample
barceloní, comenta a animar-se amb les
primeres visites deis qui venen a dema
nar informado de cursos o a consultar
la biblioteca. El sol tardoral es projecta
encara sobre la major parí de la superfi
cie de la terrassa plena de flors i contribueix a incrementar una grata impressió
de placidesa. Al capdavall d’un recorregut un puní laberíntic a través de les dependéncies de la casa, em ve a rebre, má
estesa, la figura austera de la senyora
Marta Mata. Quan comenta a enraonar,
posa rdpidament de manifest un discurs
sobri pero substancies, que prescindeix
de citacions ocioses i de recursos efectistes. Un discurs que no sedueix per la for
ma, sino peí fons. Com la seva feina.
Com la seva vida. Com ella mateixa.
—Podríeu comentar explicant com va
anar que us dediquéssiu a la pedagogia,
d'on us en van venir les primeres in
fluencies?
—Hauria de comentar per explicar
una anécdota. Jo m’havia posat a estu
diar biología a la universitat quan vaig
caure malalta i, per aquesta circumstáncia, vaig estar quatre anys fora
de la circulació. En aquell temps —parlem de l'any 44—, patir una tuberculosi

volia dir passar-ho molt malament, i
encara si te’n sorties. Quan vaig poder
tomar a estudiar, ja ho vaig fer des del
camp, no a la ciutat on vivia abans.
Aixó vol dir que havia de fer una carre
ra lliure, i no era possible amb una car
rera de ciéncies. També va passar que,
durant la malaltia, vaig llegir molt so
bre historia i literatura, i em vaig tor
nar a afeccionar per la branca de lietres. Aleshores, quan va ser el moment
de triar una especialitat, una companya
meva de batxillerat —que aleshores ja
era professora universitária— em va
explicar que acabava d’endegar-se l’especialitat de pedagogia i que, en ser no
va, m’aniria bé per a fer-la per lliure.
—Es podría dir, dones, que vau optar
per una carrera que s’adequava a les
vostres circunstancies personáis...
—Sí, ja ve a ser aixó. Explicat així,
sembla una mena de facécia, pero és
realment com jo vaig anar a raure a la
pedagogia. De tota manera, també haig
de precisar que sóc filia d’una mestra
que havia fet estudis de pedagogia de la
Mancomunitat de Catalunya. Aixó vol
dir que jo ja li sentía parlar deis seus
mestres: Pompeu Fabra, Alexandre Galí, Artur Martorell, Rosa Sensat... Vaig
teñir la millor escola de l’Ajuntament
de Barcelona i l’Institut-Escola de la

Generalitat. Allí vaig conéixer l’Angeleta Ferrer, que era professora de Ciéncies de la Natura i és per aixó que, després del batxillerat, vaig posar-me a
estudiar biología. Un cop restablerta, a
Saifores, treballava els estius fent classe a uns nens que estudiaven durant el
curs ais jesuítes, a les monges... Jo els
feia les classes segons el tipus d’activitats educatives que havia aprés: jocs,
col leccionisme, canqons, conéixer el
país, etc. Tot el que jo sabia de pedago
gía, perqué ho havia viscut. Llavors,
quan vaig comentar a fer classes, em
vaig adonar que ja tenia molt més bagatge pedagógic de la mare i de tot el
que jo havia aprés a leseóla que no pas
de la pedagogía que en aquell moment
m’ensenyaven a la universitat. I és que
la primera llicenciatura de pedagogia, a
la universitat deis anys cinquanta, era,
si més no, pintoresca. A tall d’exemple,
hi havia una assignatura que es deia
«La psicología evolutiva según san Pa
blo». La sort va ser que hi havia una
primera promoció d'alumnes —alguns
que ja eren llicenciats d’altres bran
ques, altres que eren mestres, pero volien fer els estudis de pedagogia— que
van ser els meus companys i van ser la
meva escola de pedagogia.
—Parleu-me una mica d’Angeleta Fer
rer, aquesta gran pedagoga que va morir
recentment i que vós havíeu tractat tant.
—Jo la vaig teñir de mestra en temps
de guerra. Era professora de ciéncies a
l’Institut-Escola. Puc dir que era la
mestra més entusiasta que he conegut,
juntament amb el doctor Estalella, que
era el director. I hi tiñe una relació matemo-filial en molts sentits, perqué ella
era filia de Rosa Sensat, la qual havia
estat mestra de la meva mare. Aleshores, quan la mare anava a veure Rosa
Sensat, la seva mestra, jo anava a veure
l’Angeleta Ferrer, que havia estat la me
va. Després de la guerra, luna va ser ju
bilada forqosament i l’altra va ser traslladada. Jo vaig continuar veient
l’Angeleta Ferrer i, quan vam engegar
l'Escola de Mestres Rosa Sensat, li vaig
demanar que ens deixés posar-hi el
nom de la seva mare i fins i tot li vaig
demanar que ens vingués a fer les pri
meras classes. Va ser, dones, la primera
professora de Pescóla, i els primers
mestres-alumnes sentien l’impacte de
la manera com els parlava, de l’alegria
que encomanava en la feina d’ensenyar.
També va donar els seus llibres a l’Escola Rosa Sensat. I durant el període
que vaig ser regidora, ella va poder fer
algunes celebracions a l’Ajuntament de
Barcelona. En la commemoració deis
setanta-cinc anys de l’Escola del Bosc,
va venir al Saló de Cent a presidir Pacte
i a parlar de la seva mare. I l’any 92
—el mateix any que va morir— li vam
donar la Medalla al Mérit Científic de
la Ciutat de Barcelona. La relació amb
l’Angeleta Ferrer, per a mi, és plena de
records entranyables.
—Com definiríeu el paper de l’Escola

de Mestres Rosa Sensat dins de la tradició pedagógica catalana?
—Aquesta casa va comentar, l’any
1965, sota l’impuls directe d’Alexandre
Galí, Artur Martorell, Angeleta Ferrer i
Pau Vila, i va teñir com un sentit de
traspás de tot alió que s'havia fet abans
de la guerra. De fet, tots els que la vam
comentar teníem l’edat d’haver pogut
conéixer una mica tot aquell ensenyament d’abans de la guerra, com a alumnes. Volíem fer una escola pedagógicament activa i avanzada, ensenyar ais
mestres més joves alió que en aquells
anys cinquanta havien comenqat a po
sar en práctica els alumnes deis anys
trenta, sota l’orientació d’aquests quatre mestres que he citat. Pero vam haver de fer molt més que recuperar un
model de pedagogia; la pedagogia deis
anys vint i trenta era feta a l’empar d’unes institucions catalanes que no te
men competéncies pero podien fer es
coles, ajudaven el moviment de
mestres... La República va permetre
que aquest model educatiu tirés endavant. L’Escola Rosa Sensat, amb l’Escola d’Estiu, i tot el moviment comarcal
de renovació pedagógica és el que va
produir d’una manera irreversible la
doctrina que el sistema educatiu havia
de ser catalá. Aixó ho diu el document
d’Escola Pública. Amb l’Estatut de Núria s’havia intentat, pero finalment no
va ser possible. Quan Frederic Mayor
Zaragoza, l’any 1976, va venir a Barce
lona per presentar el que havia de ser
el Consejo General de Catalunya, ja era
fora de dubte que havia de teñir com
peténcies en matéria d’educació, tal
com queda fixat en la Constitució del
78 i l’Estatut del 79. Cree que l’Escola
Rosa Sensat va contribuir fortament a
recuperar i consolidar un model d’escola catalana, no solament peí que fa a la
llengua, sino també a l’esperit, ais continguts i al govem.
—La carrera de Magisteri, tal com és a
l’actualitat, és bastant criticada des de
diferents sectors. Diuen que prepara poc
els mestres, sen discuteix la manera
com s’hi accedeix, el fet que siguí més
curta que d’altres... Quina valorado en
feu, des de la vostra experiencia, i quines
en són, segons el vostre parer, les mancances principáis?
—Potser per l’edat que ja tiñe, tendeixo a analitzar les coses mirant una mi
ca la historia. Efectivament, la carrera
de mestre ha estat sempre una de les
pitjors, inferior al batxillerat. La meva
mare, per exemple, va fer el magisteri
el 1920 sense haver fet el batxillerat. En
temps de la República, en Marcel-lí Do
mingo va fer el Pía Professional, que
era el batxillerat i, després, els tres cur
sos i un de practiques. Vol dir que, d’un
cop de ploma, en Marcel-lí Domingo va
fer de Magisteri una carrera superior,
perqué s’exigia el batxillerat per accedir-hi. Pero, més tard, en Franco ho va
tirar tot endarrere, no pas d’un cop de
ploma, sino d’un cop de sabré. La llei

«Angeleta Ferrer, jo la vaig teñir de mestra
en temps de guerra. La relació amb Angeleta Ferrer,
per a mi, és plena de records entranyables.»

del ministre Villar Palasí, de l’any 70, ja
va exigir que els mestres tinguessin el
batxillerat de sis cursos: el que s’anomenava batxillerat elemental i, després,
el superior. Aixó va significar una millora tan important de formació, que
vam poder deixar de fer el curs de tar
da. Va passar que els alumnes van rebentar, per dir-ho així, l’Escola Normal,
perqué va arribar un moment que estaven més preparats que els mateixos
professors. Els alumnes de batxillerat
de física, per exemple, sabien més físi
ca que el professor de la Normal que
impartía aquella matéria. Amb la llei
de Villar Palasí, dones, es fan els anys
de batxillerat i tres d’Escola Universita
ria. Amb aixó es va apujar el nivell,
pero fallava encara el component de
practiques i va desaparéixer el concepte de mestre generalista, perqué els
mestres sortien de l’Escola Normal només amb una especialitat. Per aixó, des
de l’any 70 fins ara ha pesat molt més
en la mentalitat del mestre —que, per
cert, ja no es deia mestre, sino profes
sor— el valor de la seva especialitat que
no el de la seva generalitat. Ara, amb la
LOGSE, es torna al mestre generalista.
Jo cree que, en aquest moment, els
mestres tenen, históricament, el millor
pía de formació que hi ha hagut, deixant a part el de la República, que jo
considero el millor i que, a més, incloía
quatre anys de práctica. Ara, pero, inte
grada l’Escola Normal en les facultats
universitáries, el Magisteri esdevé una
diplomatura sense ponts de práctica
amb una nova llicenciatura i aixó crea
una mena de complex d’inferioritat. És
ciar que tota aquesta historia que he
esbossat no respon a una evolució na
tural, sino que darrere cadascun d’a
quests fets hi ha decisions polítiques,
que tenen una conseqüéncia dialéctica
en la percepció que té el mestre d’ell
mateix i en l’estructura de la seva for-

«L'Escola Rosa Sensat va contribuir fortament a recuperar i consolidar un modei d’escola catalana.»

«La carrera de mestre ha estat sempre una de les pitjors.»

mació. El que caldria anar canviant és
la percepció social de la professió del
mestre. Fa vint anys, estávem molt més
mal tractats, pero en la lluita no ens
sentíem mal valorats.
—Qué en penseu, de la tendencia cap
a la potenciació creixent de les especialitats técniques en els plans d'ensenyament, en detriment de les humanitats?
—Per comentar haig de dir que jo
em resisteixo a parlar de tendéncies en
el món de l’educació. Cree que, des que
l’educació és sistema educatiu, les inflexions —en un sentit o en un altre—
no responen tant a tendéncies com a
decisions polítiques. Per a mi, alió que
és més important per a la formació del
mestre és la relació d’equilibri entre te
oría i práctica. Que els continguts siguin més científics o més literaris no és

tan important. Jo he conegut mestres
extraordinaris que eren científics, i
d’altres que eren de la branca d’humanitats. El que veritablement pesa és el
que ells saínen treure d’educatiu dalló
que ensenyaven. Aixó és el més impor
tant: que sápiguen fer educatiu alió que
ensenyen.
—Quin grau de responsabilitat atorgueu a la familia, en l’educació?
—Molt alt. Hi ha d’haver una bona
relació entre familia i escola. Aquest és
un deis aspectes en qué, potser per necessitat, la gent de la meva generació
va haver de treballar a fons. Nosaltres
vam haver de comentar, els anys cinquanta, en unes escoles que no podien
existir si no estaven molt d’acord amb
les famílies. De vegades Pescóla comenqava per un grup de mestres que

buscávem famílies o bé per un grup de
famílies que buscaven mestres. I fins i
tot aixó ha arribat a donar peu a experiéncies de cooperatives de pares i mestres. Teníem la convicció que, si el tipus d’educació que volíem donar a
¡escola no tenia el total acord i la
col-laboració deis pares, no es podía ti
rar endavant. De la pobresa que vam
haver de viure els anys quaranta i cinquanta ha sortit aquesta doctrina de la
relació efectiva entre pares i mestres.
Els tres primers anys de vida de l’infant
són definitius. Encara, entre el parvulari i la casa familiar, no hi ha solució de
continui'tat per al nen; a sis o set anys,
comenta la distinció. Leseóla de
primaria ja és un primer lloc de vida
amb companys, el nen ja distingeix en
tre el que ha de fer a casa i el que ha de
fer a leseóla. L’impacte de la televisió
és una raó de més per a aquesta relació
familia-escola. Nosaltres hi vam treba
llar fent reunions periódiques amb els
pares, per grups i individualment. Ha-

víem d’explicar ais pares el tractament
que donávem a les matéries d’estudi i
els pares ens havien de dir els interessos que tenien els nens a casa. En va
sortir una doctrina que diu que, en una
escola, els pares han de formar part del
consell escolar. Es una tasca conjunta,
en la qual luna no pot ocupar el lloc
deis altres; per tant, ni els uns ni els al
tres no es poden inhibir.
—Diríeu que existeixen punís de conflicte, o qüestions sense resoldre, entre la
política educativa de les institucions i
els educadors com a col-lectiu professional?
—Per definició, no. Tot i que jo acostumo a ser forfa crítica sempre, després d’haver viscut en el franquisme sé
prou bé el que vol dir teñir una administració impositora. Ara tenim una administració elegida per a administrar
nos. Una altra cosa són els encerts i els
fracassos que hi ha en cada moment,
pero, en principi, cree que no hi ha
conflicte. Actualment potser hi ha algu
na vaga, pero durant la dictadura hi
havia una actitud de revolta. I una
qiiestió molt important: en aquest mo
ment, les liéis educatives a Espanya i a
Catalunya, abans de passar per les
cambres democráticament elegides,

passen peí Consell Escolar de l’Estat i
peí Consell Escolar de Catalunya. I, en
tots dos, els sindicats, els ajuntaments,
les associacions de pares i les universitats es troben amb l'administració per
discutir el contingut de les liéis que
surten. Poden dir-hi el que vulguin i el
govem en fará cas o no segons el que
les cambres diguin, pero la decisió és
presa amb els dictámens del Consell
Escolar al davant. Les liéis d’educació,
actualment, no són solament unes liéis
sorgides d’una ideologia, sino que te
ñen una cárrega de contingut sectorial.
La LOGSE, per exemple, té al darrere
cinc volums publicáis d’opinions sobre
el projecte que durant un any va tam
bar per tot Espanya. Un deis grans valors d’aquesta democracia és que ha
arribat a fer un sistema paral-leí de
participació deis estaments. Tot i que
cree que les estructures de govern són
encara massa burocratitzades, no es
pot negar que totes les administracions
col-laboren a fer que pares, mestres i
alumnes opinin sobre el disseny de les
polítiques educatives i hi participin.
Per aixó dic que, estructuralment, tenim la millor situació que mai s’ha tingut.
—Quin component d'utopia creieu
que hi ha d'haver en l’activitat pedagógi
ca?
—Cent per cent. La utopia no pren

lloc a la praxi. Cada cosa que fem ha de
ser realització d’una utopia. I la peda
gogía mateixa és la realització d’una
utopia. De manera histórica, no pensó
que hi hagi pedagogía, com a ciencia,
que pugui ser com ha estat durant segles i segles, un plantejament que surt
de la ploma d’un senyor, per savi que
sigui aquest senyor; per mi, no es pot
parlar de pedagogía fins que no existeix
sistema escolar, fins que l’educació no
és a l’abast de tothom. Parlar d’una realitat poética, com feia Plato, és fantástic per a llegir-ho, pero no és pedago
gía. Quan Fróbel diu «tots els nens
petits necessiten l’escola», és quan apareix la pedagogía —i era un utópic—,
pero la idea que l’educació és universal
s’ha arribat a aconseguir. Sí, Fróbel era
un utópic, pero era el més práctic que
hi ha hagut, i ho prova el fet que la uto
pia que ell propugnava ja és avui una
realitat: escola per a tots els nens abans
de l’aprenentatge académic.
—Qué és el que falla en el sistema educatiu que no pot evitar encara aquesta
relació tan directa entre el nivell socioeconómic de la familia i l’éxit o el fracás
escolars?
—La relació entre sistema educatiu i
sistema social, entre familia i escola,
pot ser una relació de suma o de resta.
El nen que troba en leseóla quelcom
que pot relacionar amb alió que té en

la familia, suma totes dues coses i, per
tant, aquella escola li va bé. L’escola
deis darrers cent cinquanta anys, hem
de concedir que va sorgir amb la bona
voluntat d’uns polítics que van pensar
que tots els nens haurien de saber llegir
i escriure. Abans de la revolució indus
trial la majoria deis nens tenien el fu tur
en la feina deis pares. A partir de la re
volució industrial ha calgut donar unes
eines a fi de preparar els infants per
treballar fora de la familia. L’ideal era
de donar-la a tots per igual. Pero aixó
és mentida si es dona la mateixa cultu
ra a tots els alumnes; per ais nens que
ja tenen aquella cultura a casa, la que
reben a l’escola suma; per ais altres, no.
La nostra gran preocupació és que l’es
cola lligui amb alió que hi ha a casa,
per activa i per passiva. L’ensenyament,
per a poder teñir garandes d exit, no
pot ser impersonal, sino que ha de te
ñir en compte les característiques del
nen i les circumstáncies que l’envolten.
Cal ensenyar de llegir tots els nens,
pero no es pot parlar, per exemple, deis
animáis en els mateixos termes a un
nen de ciutat que a un altre que viu en
un poblé de muntanya. L’educació ha
de partir de les circumstáncies del nen,
potenciar el seu creixement i adaptar
se al seu medi per tal que pugui arribar
a desenvolupar les seves possibilitats.
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«LA CULTURA
DEL
CATALANISME»
OPINIONS SOBRE EL LLIBRE DE JOAN -LLUÍS MARFANY

deix els textos que li proven el seu
apriorisme i margina els que demostren actituds que no es corresponen a
la seva afirmació inicial: catalanisme és
igual a nacionalisme, i nacionalisme
vol dir «dretes». Fa pensar en aquells
advocats novells, que només busquen i
al-leguen les doctrines i les senténcies
favorables, que presenten davant els
jutges com l’única veritat existent.
Com que tracta duna época que no
Josep M. Ainaud:
solament he estudiat a fons, sino que
per privilegi de l’edat encara he tractat
alguns deis protagonistes, m’ha sorprés
sperava la publicado del llibre
aquesta actitud den Marfany, que m’ha
semblat poc rigorosa. Apunta també un
tema que conec bé, que són els símbols
de Joan-Lluís Marfany sobre la
de Catalunya i la seva evolució durant
cultura del catalanisme amb interés,
aquesta época, i aquí és on el llibre den
perqué coneixia els treballs que ja havia
publicat sobre aquest tema, importan!
Marfany em sembla més fluix. El que
per al coneixement de la nostra historia
explica sobre la sardana, el cant coral,
contemporánia, i perqué els treballs
la llengua o Fexcursionisme, ho poden Marfany sempre han aportat algu drien signar alguns candidats del PP
na cosa de nou a la cultura catalana.
que ara descobreixen la nostra cultura.
Pero després de llegir-lo, i després de
L’evolució deis símbols és molt més
llegir algunes de les declaracions de
complexa del que ell presenta, i n’obliFautor a la premsa, em cal dir que he
da d’altres de ben importants: el Pi de
quedat forga decebut. Esperava un treles Tres Branques, la barretina, els casball rigorós, ben documentat, amb una
tells, la festivitat de l’Onze de Setemvisió innovadora del fet cultural, resulbre, per dir-ne uns quants. Per a expli
tat duna investigació directa de les
car el nacionalisme catalá, per exemple,
cal un coneixement deis moviments nafonts. I he trobat un conjunt d’opinions,
cionalistes a Europa que Marfany no
sovint poc aprofundides, amb una certa
sembla dominar prou.
confusió entre catalanisme i nacionalisEl llibre és el resultat de molts anys
me —que Marfany fa sinónims, sense
d’intensa investigació, pero no és el que
diferenciar prou el catalanisme cultural
molts esperávem. Comprenc que des de
del polític— i amb una certa obsessió
per a intentar demostrar que el catala l’estranger no és fácil consultar materials catalans d’accés complicat, i que és
nisme va ser un moviment «de dretes»,
sense explicar mai qué entén per «dre difícil comentar amb amics i companys
les darreres troballes o les opinions di
tes» i «esquerres». D’altra banda, és un
verses: el llibre, de veritat, sen ressent.
buidat forga complet de fonts periodísD’altra banda, s’hi endevinen algunes
tiques, pero sense investigació directa
de la documentació complementaria in fixacions: les obres den Termes i deis
seus deixebles gairebé l’obsessionen en
dispensable: actes de societats i asl’intent de voler demostrar que el cata
sociacions, epistolaris, documents de la
lanisme només era un moviment de
repressió contra la llengua i la cultura
dretes. Caldria una visió més oberta
catalanes de 1 época, memóries de prod’aquest fet, tan complex i tan interestagonistes i testimonis coetanis, entre
sant, del catalanisme, el redregament
tanta documentació que encara resta
inédita. I tens la sensació que aprofunde tot un poblé, que en menys d’un se-
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gle evoluciona des d’unes assemblees
reduídes, com la de 1892 a Manresa,
fins a la manifestació impressionant de
l’Onze de Setembre de 1977 reclamant
la nostra identitat nacional i les nostres
institucions.
M’hauria agradat poder fer elogis del
llibre, pero realment m’ha estat difícil.
«Amicus Marfany, sed magis amica ven
tas.» De tota manera, cree que ha estat
bo que remogui les aigües tranquil-les
de la cultura catalana del nostre temps.
I esperem que els seus contradictors
—que no han faltat!— respectin l’obra
den Marfany, es llegeixin el llibre a
fons, i aportin noves perspectives a la
cultura del catalanisme.

Jordi Canal i Morell:
l llibre de Joan-Lluís Marfany,
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La cultura del catalanisme, és
una obra important. Un treball ben escrit, incisiu i que incita al debat crític,
pero constructiu. I, tot plegat, no és pas
poc, ans més aviat excepcional. El pro
blema del llibre de Marfany, tanmateix,
ha estat de veure la llum en un panorame historiográfic precisament poc propici a la discussió científica, ni a la crí
tica ni a la constructiva. De fet, pero,
Fautor ja ho sabia. Si no, mai no hauria
escrit una introducció com la que obre
La cultura del catalanisme, valenta i
sense concessions. La denúncia de la
manca de debat intel lectual i de l’ús de
l’excomunió en el si de la historiografía
catalana no és ni freqüent ni es troba a
l’abast de tothom. El meu afecte perso
nal per Joan-Lluís Marfany és paral lel
a la meva admiració per la seva sinceri-

tat i la seva gosadia. El llibre de Marfany burxa un seguit de qüestions so
bre les quals s’han bastit tópics i vestit
apriorismes, no corroboráis de manera
científica, pero que sustenten unes determinades visions del món en la base
del catalanisme hegemónic. Un catala
nismo que ha fet de l’ús i l’abús de la
historia un deis seus signes d’identitat.
L’autor es limita a mostrar que la realitat histórica no coincideix amb el discurs sobre la historia útil per a alguns
projectes polítics. D’aquí ve la valentía i
d’aquí, també, vénen els atacs, sovint
injustificadament virulents —ni crítics,
ni constructius, evidentment—, que ha
rebut Joan-Lluís Marfany de part d’alguns periodistes, polítics i historiadors
des de l’anunci de l’aparició del seu lli
bre.
A La cultura del catalanisme Marfany
emprén una análisi deis textos del cata
lanisme, amb elegancia i ironía. Els
passatges dedicáis a lanan/Misme cata
lanista o bé els que tracten de la poesía
amoroso-erótica deis joves catalanistes
en resulten especialment emblemátics.
La part del llibre dedicada a les tradicions inventades del catalanisme —ex
cursionismo, cant coral, sardanes i
llengua— és, des del meu punt de vista,
la més rodona. De tota manera, al cos
tal de mérits i encerts, l’obra presenta
també alguns problemes, en ocasions
no pas del tot petits. Són aquelles qües
tions que un debat historiográfic normalitzat hauria de permetre de discutir.
Vull destacar-ne un parell, tot defugint
els petits matisos de noms o detalls. En
primer lloc, em sembla que hi ha una
certa manca de precisió en els conceptes generáis —o potser, més que no pas
poca precisió, es tracta d’excessiva rigidesa, no ho sabría acabar de destriar—,
que porten a vegades a equívocs o a
afirmacions que resulten contundents
en excés. El de catalanisme, per exemple, que no acaba d’integrar amb comoditat tots els graus i matisos deis personatges que se’n reivindiquen, de
catalanistes. O bé, el desquerrá, un
concepte que es vol tan elevat i tan pur
que acaba esdevenint introbable. Aques
ta observació no impugna lógicament
el resultat global de l’aplicació deis
conceptes —que no discuteixo—, sino
només algunes de les aplicacions particulars.
La segona qüestió que voldria co
mentar fa referencia al context en el
qual es va conformar la cultura del ca
talanisme. Una observació de conjunt
de les cultures polítiques a la Catalunya
del tombant de segle ens dona com a
resultat la constatació que el catalanis
me no presenta en aquest terreny originalitats remarcables. Ras i curt: és una
de les plasmacions que del procés de
transformació de la política tenen lloc
en aquells anys en els quals tots els nuclis polítics es van modernitzant, és a
dir es van adaptant a les noves situacions creades —consolidació de la

Regencia, sufragi universal, crisis de fi
de segle— a fi i efecte d’esdevenir competitius. Tots els grups polítics que es
movien en els marges del sistema
restauracionista, des deis socialistes
fins ais carlins tot passant per catala
nistes i republicans, van reconvertir les
seves organitzacions, la seva propagan
da i les formes de la seva militáncia i la
seva identificació. Llavors, en tots els
grups i partits, els joves assumien tas
ques directives en les formacions políti
ques —Manuel Roger de Llúria, sis
anys abans del moment en el qual Mar
fany el cita com un veterá catalanista,
ja era el máxim dirigent carlista de la
provincia de Lleida, per exemple—,
s’impulsava la creació de cercles, cases
del poblé i entitats mutualistes, la preocupació per l’educació era molt present, se celebraven vetllades amb nota
ble freqüéncia, es cantava i es recitava,
s’organitzaven excursions de propagan
da ais pobles, circulaven segells i targetes postáis «partidistes», o bé s’empraven tópics familiars per tal de definir
els llamos entre els companys de causa.
La conformació de les característiques
especifiques de cada una de les cultu
res polítiques es féu en continua i con
flictiva relació amb les altres. Haver negligit aquest tema és la meva principal
crítica a La cultura del catalanisme. Un
llibre important, com ja he dit, suggerent i polémic, que, malgrat aquesta
manca d’emmarcament, constitueix
una bona dissecció d’aquesta cultura
en els seus textos.

Margarida
Casacuberta:
aig conéixer personalment Joan-
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Lluís Marfany, fa gairebé deu
anys, en uns cursos d’estiu celebráis a
Girona que havien organitzat conjuntament el Departament de Filología Cata
lana de la Universitat Autónoma de
Barcelona i l'aleshores Estudi General
de Girona. Marfany era l’encarregat de
dos cursos: un sobre el Modernisme i
un altre, destinat fonamentalment a
historiadors, titulat «La cultura del ca
talanisme». En aquells moments, jo tot
just comenqava una tesi doctoral sobre
Santiago Rusiñol i tenia damunt la laula, al costal d’altres estudis imprescin
dibles sobre el Modernisme que ara no
ve a tomb d’esmentar, els ja clássics Aspectes del Modernisme (1975) i les fotocópies d’una tesi doctoral excel lent
i encara inédita titulada Cultura i so
cietat: els inicis del Modernisme a Cata
lunya (1982). No cal dir amb quina

avidesa vaig seguir ambdós cursos, que
es complementaven a la perfecció i responien, respectivament, a dos estadis
forga diferents de la trajectória investi
gadora de Marfany. Si el curs sobre el
Modernisme se sustentava en el pilar
mestre d’aquella tesi inédita i tenia
com a principal objectiu posar els
punís sobre les is —en l’estil típicament
marfanyiá— a propósit de la significació histórica del moviment, les classes
sobre «La cultura del catalanisme»
eren el resultat directe de la recerca
que aquell professor d’excepció havia
decidit d’emprendre, en un terreny que
depassava amb escreix l’estricta histo
ria de la literatura i s’endinsava, sense
renegar tanmateix el punt de partida,
en l’erm que era —i encara és— la
historia cultural catalana.
Allí vaig sentir a parlar per primera
vegada, des del punt de vista peculiar
—irónic i detallista, agosarat i suggeridor— que tant ha sorprés els lectors ac
tuáis del resultat d’aquella recerca, del
procés de creació del modern catalanis
me polític per mitjá de les estratégies
culturáis que, amb la distancia d’un se
gle d’activisme catalanista i d’utilització constant d’aquestes estratégies, reconec que pot ser certament difícil
d’admetre com a «invencions», en el
sentit que donen Hobsbawm i Ranger
al terme «invenció de la tradició». Re
cordó com em va arribar a sorprendre
la capacitat que tenia Marfany de do
nar la volta ais mites, símbols i emblemes del catalanisme, des de la sardana
fins a «Els segadors», i la naturalitat
amb qué destranscendentalitzava, per
exemple, les vel-leítats literáries de la
joventut catalanista. Val a dir, aixó no
obstant, que en cap moment no vaig te
ñir la sensació que aquelles classes responguessin al propósit inconfessable
de dinamitar el catalanisme per mitjá
de l’explicitació del seu discurs ideológic i de la seva iconografía, com sembla
que ha pensat algú tot llegint La cultu
ra del catalanisme. Més aviat quedava
lonja ciar —i constatar-ho era motiu de
satisfacció tant ideológica com intel-lectual— que l’análisi de Marfany era una
altra de les fites importants que havia
assolit una tendéncia historiográfica
que, a fináis del anys setanta i durant
bona part deis vuitanta, va fer avanzar
a passos de gegant els estudis d’história
de Catalunya tot assegurant, a més, un
debat historiográfic, cree, de gran vola
da. En aquell context, caracteritzat per
l'adopció de la perspectiva més apropada a la normalitat cultural, l’estudi de
Marfany probablement no hauria cau
sal tant de rebombori com a l'actualitat, pero probablement el debat hauria
estat molt més constructiu. Perqué
—no ens enganyéssim— queda molí
lluny del debat historiográfic el foc encreuat que s’ha llangat des de diferents
diaris des de l’aparició del llibre de
Marfany, i, sobretot, em fa por que
aquest rebombori no siguí ocasional

riosa del cas catalá —que Marfany de
tecta prou clarament— prové de (am
bigua relació de la burgesia amb la se
va propia cultura (a recordar Cultura
nacional en una societat dividida de Jo
sep M. Fradera). I que em sembla que
incideix en el tombant de segle en una
doble via: per una banda, en l’intent de
correcció de l’anomalia; de l’altra, la se
va perpetuació per la via del «catalanis
me». Marfany en aquest llibre oblida
els esforqos de «correcció». De fet, els
assimila al catalanisme a partir de les
coincidéncies, tot menystenint les di
ferencies (val a dir que ho fa a cons
ciencia, perqué adopta una perspectiva
radical de valorar més les mentalitats
que les formulacions ideológiques).
Aquesta voluntaria indiferenciació com
porta que s’emfasitzin uns tópics, els
mateixos, de fet, que trobem arreu
d’Europa en aquells anys i que, tal com
els presenta Marfany, ens semblen ridículs (el llibre en treu gran partit per a
la sátira) o perqué no arriben a teñir
una formulació en falta cultura o per
qué aquesta formulació no els és reconeguda com a tal.
Cal reconéixer que les estructures
culturáis que crea el «catalanisme» re
sulten un auténtic llast per a la modernització i, per tant, per a festabliment
Jordi Castellanos:
de fhegemonia burgesa des de la cultu
ra i les estructures d’estat. La raó: man
ca de dirigisme (i d’interés real) burgés.
m temo que sóc deis que no
Qui falla és falta burgesia. Cree que
aixó explica, en part, la poca volada (o
la inexisténcia) de fambició indepenpensen que el nacionalisme hadentista i, en un altre ámbit, els motius
gi nascut com a fenomen interclassista.
pels quals el Noucentisme (el sector inDec ser, dones, d’aquells que «no han
tel lectual-professional) es replanteja el
entes res de res» (Josep M. Ainaud
dixit). Amb aquesta humil actitud, m’asuport social quan, amb el convencitreveixo a opinar que el llibre de Joan
ment que cal una «cultura» pura i dura
Lluís Marfany és una molt bona apor—és a dir, de nació entre nacions, ni
tació a la nostra historia cultural: alió
més ni menys que la francesa o l’angleque explica La cultura del catalanisme
sa—, se cerquen altres vies d’actuació.
és, a parer meu, incontrovertible. Aixó
Que siguí el sector intel-lectual qui porno vol dir que no tingui coses a dir-hi,
ti el lideratge d’aquest procés no té per
algunes de les quals provenen del fet
qué desqualificar-lo. Tanmateix, essent
que probablement ell i jo, tot i l’acord
com és un corrent ideológico-cultural
fonamental, entenem coses diferents
que arriba a la seva formulació el 1906,
per «nacionalisme» i, per tant, globalcom és que no apareix al llibre de Mar
ment, jo faria una valoració més positi fany? I és que Marfany accentua les
va del fenomen que la que fa ell.
coincidéncies més que les diferéncies.
No parla, dones, de tot el nacionalisme.
M’explico: Per una banda, fónica
possibilitat de crear una cultura catala Que aquest neix en funció de la política
interna catalana, hi estic d’acord, pero
na moderna (afer históricament assurespon a unes necessitats culturáis i so
mit per la burgesia) en una societat
cials reais i no totes s’expliquen per
com la catalana, que no disposa duna
una cínica manipulació burgesa. Un
estructura política autónoma —és a dir,
exemple és la «invenció» de la llengua:
d’estat propi—, passa per uns plantejala que s'inventa el Noucentisme (i que
ments d'acció político-cultural de reiimposa l’IEC) no és la del catalanisme
vindicació de l’estructura d’Estat,
(o no ho és del tot: heus ací un apartat
indos el control que aixó comporta de
que hauria demanat més precisions).
les altres classes socials. En principi,
Tota una altra cosa són les generalitper aixó neixen els «nacionalismes».
zacions que han envoltat el llibre. Aixó
Els objectius són classistes, com ho són
que entenem per «nacionalisme» a Ca
les cultures modernes, per bé que, a la
talunya inclou una série d’actituds que
llarga, estableixen uns mares d’actuació i uns processos que assumeixen to no totes són assimilables al concepte
unívoc que utilitza Marfany. Perqué,
tes les altres classes socials. Per a bé o
malgrat tot, moltes de les actituds de
per a mal: és així (malgrat el pretés internacionalisme proletari). La cosa cu modernització de la vida cultural i polí

per la utilització, per part de l’autor de
La cultura del catalanisme, d’un procediment estilístic que unifica el to del llibre i el dota duna de les seves grácies
fonamentals: la ironia. La ironia
—l’«agulla fina i invisible», que deia l’inevitable Josep Pía— és una arma de do
ble tall que condiciona sempre la seva
eficacia al fet que emissor i receptor
comparteixin el mateix codi lingüístic.
I em sembla que ha quedat prou ciar
que, en aquests moments, la picada
d’ullet que fa Marfany ais seus virtuals
lectors és —com a mínim ho ha estat
en gran mesura— sistemáticament malinterpretada. Potser fóra interessant
que comencéssim a analitzar fredament les causes que provoquen aquest
desencaix. És possible que ens adonem
que, ras i curt, comencem a reflexionar
sobre el llenguatge i la iconografía de
la cultura del catalanisme al final del
segle xx.
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tica catalana se situarien dins la seva
órbita, inclosa la reivindicació d’estructures polítiques própies no necessáriament formulada en els termes ideológics que Marfany delimita per al
corrent. Analitzat amb més perspecti
va, cal reconéixer que moltes de les ac
tituds de solidaritat i d’obertura ideoló
gica i cultural han sorgit de la
comprensió i fassumpció d’aixó que en
diríem el «problema catalá» per part
del proletariat, especialment a partir
deis anys seixanta i de resultes de les
novetats que aportaven els fronts popu
lara i les resisténcies antifeixistes de la
segona guerra mundial. Grácies a aixó,
molts tics ideológics i culturáis del ca
talanisme just acabat de néixer van ser
superats.
A més, amplis sectors s’han plantejat,
des del marxisme, qué fer amb el na
cionalisme. Com que el llibre de Joan
Lluís Marfany ha aparegut envoltat de
tantes declaracions i sembla que obliga
a fer confessions (ell mateix s’ha confessat públicament i ha portat l’obra a
ser llegida en funció de l’actualitat i des
d’explícites posicions ideológiques) he
de fer constar, per la meva banda, que
intento Regir la historia cultural pensant que el marxisme continua vigent
en més aspectes deis que ens volen fer
creure, que pensó que comprendre és
previ i preferible a jutjar i que aixó no
m’impedeix assumir molts d’aquests
objectius que tradicionalment s’han ficat al sac del nacionalisme. Alhora, sóc
deis que han lluitat (en el petit ámbit
de la meva actuació) per abandonar el
llast ideológic del xiroisme catalanero.
Com sempre, tot depén de qué entenguem per cada cosa. Afegiré que, quan
canto, desafino; que no faig excursio
nismo ni sé bailar sardanes (ni sevillanes).
Dit aixó, em resta únicament fer
constar que, el llibre de Marfany, cal
llegir-lo i situar-lo en les seves auténtiques dimensions. Que és la descripció,
minuciosa, d’un moviment impressionant: que en molt pocs anys s’expandeix i crea tota una cultura (tradicions
incloses) que sobreviurá —per a bé i
per a mal, insisteixo— fins a l’actualitat
en molts deis seus aspectes. Que és, a
més, un llibre molt ben escrit que apor
ta una documentació impressionant i
que ens la transmet magníficament.
Marfany ha extret dades de la lletra petita deis diaris i revistes i ens les fa empassar «com bresques», que diría
aquell. Amb jugades d’efecte segur, com
pot ser encarar un text emfátic d’algun
notable noiet ambiciós amb la contra
partida d’«El Descamisado» o del «Ma
leta Indulgencias», de manera que
aquests darrers s’omplen de raó, la raó
del destructor del mite. L’altra raó, la
histórica, potser els seria, pero, més
discutible.
Siguí com sigui, és una aportació de
primer ordre per a la revisió de la nos
tra historia cultural i política. Un llibre

en efecte, que el nacionalisme catalá té
una data fundacional, exactament el
dia —l’hora, pero, no la precisa— 21
d’octubre de 1886 amb la fundació del
Centre Escolar Catalanista. No acabem
d’entendre, pero, per qué no va néixer
el 1881 amb la celebració del Primer
Congrés Catalanista, el 1882 amb la
fundació del Centre Catalá, el 1883
amb la reunió del II Congrés Catalanis
ta, el 1885 amb el Memorial de Greuges, el 1886 amb la publicació de Lo
Catalanisme de Valentí Almirall, el
1887 amb la fundació de la Lliga de
Catalunya, el 1888 amb el Missatge a la
Reina Regent, el 1891 amb la constituJoaquim Coll,
ció de la Unió Catalanista, el 1892 amb
Jordi Llorens
l’aprovació de les Bases de Manresa,
etc. Tot i així, l’elecció d’aquesta data
i Josep Pich:
fundacional, tan absolutament innecessária d’altra banda, resulta desconcertant quan constatem que Marfany no té
prácticament res a dir-nos del període
1886-1898 i que centra, de manera gailió que primer salta a la vista del
rebé exclusiva, el seu estudi ais anys
1898-1904.
llibre de Marfany, de fet alió que
Si Marfany hagués treballat amb les
per damunt de les discrepáncies més
fonts catalanistes anteriors a 1898
hem de lamentar, és aquest estil seu tan
s’hauria adonat que gairebé tot el propersonal que consisteix en la desqualicés nacionalitzador del període de la fi
ficació gratuita i grollera de tots els hisde segle només pot entendre’s en el
toriadors que defensen una interpretacontext de les profundes transformació del catalanisme diferent de la seva.
cions de tot tipus que es produíren a
Afortunadament, Jaume Vallcorba, mesos enrere des de «L’Avenq», en respos Catalunya des de, si més no, 1868 i de
la llarga reflexió que, en clau catalanis
ta a uns desafortunats comentaris de
ta, s’elaborá des del Sexenni. En realiMarfany al seu llibret sobre el noucentisme, ja posava de manifest, entre al tat, el eos doctrinal básic del catalanis
tres coses, «la banal —encara que pre me es forma entre 1873 i 1895, de
manera que, a partir de 1898, únicatesa i mai no demostrada superioritat»
ment es produí un salt quantitatiu pero
d’aquest professor de Liverpool.
Dit aixó, cal subratllar que en aques s’innová poc en el camp doctrinal. Ni
tan sois la distinció Estat-Nació —que
ta obra Marfany continua, de fet, la líMarfany considera fonamental— no és
nia interpretativa que Solé-Tura va fiuna «invenció» posterior a 1898, per
xar l’any 1967 pero amb l’afegit ara de
qué, com han demostrat els darrers esla coneguda tesi de «l’invent de la traditudis historiográfics, que Marfany ni
ció» que el británic Hobsbawm va potan sois no s’ha pres la moléstia de llepularitzar fa uns anys. L’encotillament
gir atentament, els catalanistes distinapriorístic de l'autor —es fa evident
sense cap dubte que abans de co gien perfectament el significat i l’abast
de tots dos conceptes des de, si més no,
mentar la investigació ja sabia on volia
1888, tot i que cal reconéixer una certa
arribar— li impedeix copsar l’enorme
vacil lació en el seu ús. De tota manera,
pluralitat o, si es vol, la diversitat de
creiem que no serveix de res atorgar tan
matisos que, des deis seus orígens, es
ta importancia a vells nominalismes que
donen en el catalanisme polític. Partint
sempre acaben resultant intel-lectualdel seu coneixement, no ho dubtem,
ment estérils i históricament confusos.
del modernisme literari, Marfany s’ha
cregut facultat per a explicar «la cultu Al llibre sura manipulació ideológica a
dojo. Així, fautor nega repetidament i
ra del catalanisme», pero no ens ha dit
duna manera gairebé obsessiva que hi
qué és, exactament, el catalanisme.
hagués obrers en les files catalanistes i,
Perqué, en efecte, el primer retret que
quan Ies fonts n’indiquen la presencia,
es pot fer al llibre és la seva imprecisió
els qualifica de no representatius i, en
terminológica. L’autor usa indistintafi, els titila de «llepaculs i esquirols». A
ment els termes «catalanisme» i «namés, Marfany es deixa dur per la místi
cionalisme» i fins i tot en alguna ocasió
ca obrerista tan típica del marxisme«regionalisme» pero no explica l’abast i
leninisme més ranci, i no té en compte
les diferéncies de cada un d’aquests
un estudi com el de Pere Gabriel que
conceptes.
sitúa la població obrera a la Catalunya
D’altra banda, hem d’agrair a Marfany
de fináis de segle en només un 15%.
la seva precisió cronológica quan ens
Conseqüent amb aquesta concepció de
aclareix definitivament un interrogant
la política i de la historia, Marfany no
que cap deis historiadors que des de fa
té inconvenient a desautoritzar en tant
anys treballen en aquest tema no aconque conservadorisme petitburgés les
seguíem esbrinar. Grácies a ell sabem,

de capqalera —en positiu i en negatiu— per a tots els que pensem que ens
(espero que Marfany no em discuteixi
aquest pronom) cal una cultura i unes
estructures polítiques própies i suficients.
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propostes de reforma social del catala
nisme progressista i a dibuixar una
imatge francament distorsionadora d’a
quests sectors mitjanqant un métode
enganyós prou conegut que consisteix
a extreure categories científiques gene
ráis, pretesament irrefutables, d’afirmacions aíllades i absolutament descontextualitzades.
Basat en la mateixa técnica, Marfany
atribueix, sense esmentar-ne les fonts,
la condició de propietaris a molts delegats de l’Assemblea catalanista de Bar
celona (1904) que no feren constar la
seva professió, alhora que sembla igno
rar el fet que molt sovint, i per tal de
donar més respectabilitat al moviment
catalanista, s’inflava la condició social
deis catalanistes, tot atorgant la condi
ció de propietaris a catalanistes que
eren, simplement, estudiants. El súmmum de la manipulació arriba quan,
presoner del seu propi discurs apriorís
tic, Marfany nega el carácter república
de moltes associacions catalanistes
simplement peí fet que tenien penjats
al costal del retrat de Pi i Margall els de
mossén Cinto i el doctor Robert. Més
greu és, pero, el fet que Marfany emfatitza l’argumentació racial d’alguns
—poquíssims— catalanistes, amb la
qual cosa dona a entendre, si bé no ho
diu explícitament, que el catalanisme
és un moviment protofeixista amb un
elevadíssim component racista.
El gruix del llibre de Marfany és dedicat a l’estudi de la cultura del catala
nisme i, sobretot, a l’invent de les tradicions. L’excursionisme, el cant coral, la
sardana i la llengua centren l’interés de
fautor. Pero tampoc aquí Marfany no
aporta res de nou que no sabéssim. Sí
és nou, pero, el to que empra, profundament agre i hostil, que no cerca més
que la ridiculització de les actituds deis
catalanistes, amb una argumentació
fortament influida per la que utilitzaven els lerrouxistes d’«El Descamisa
do». De fet, Marfany caricatura el cata
lanisme i el converteix en una mena de
secta perversa que fa actuar els seus
acólits segons uns ritus iniciátics veritablement empipadors. Naturalment,
Marfany no dona cap resposta a l’interrogant que realment hauria d’interessar
l’historiador: com és possible que el po
blé catalá acceptés i fes seu en tan pocs
anys tot alió que els catalanistes, se
gons Marfany, s’inventaren.
El llibre de Marfany és profundament inoportú. No tant peí que diu —ja
hem vist que, en realitat, aporta poques
novetats—, sino peí to que utilitza, 1’ús
barroer i esbiaixat de moltes de les
fonts que reprodueix i el moment en
qué apareix. Un llibre que, sens dubte,
será molt ben rebut pels sectors més
durs del nacionalisme espanyol, aquell
que gairebé en cap moment no esmenta Marfany i sense el qual no es pot en
tendre l'emergéncia d’un nacionalisme
catalá.

per Marfany, unes vegades són una
minsa reivindicació regionalista (pág.
92) i unes altres la concreció de la uto
pia separatista no explicitada (pág.
100). De veritat que no és una broma ni
és que jo ara aprofiti l’avinentesa per
estrafer el que diu Marfany, només cal
llegir el capítol tercer que enceta la seAgustí Colomines
gona part del llibre per a adonar-se
i Companys:
que, quant a les idees (que és el títol
d’aquesta part), el que més interessa
Marfany és demostrar-nos el «cangue
lo» deis catalanistes que hagueren de
passar per comissaria i la presó, fins
l llibre de Joan-Lluís Marfany,
que «comentaren a apreciar el prestigi
que comporta haver sofert aquesta “ig
La cultura del catalanisme. El
” per la Pátria» (pág. 98). Se
nacionalisme catalá en els seus inicis,nominia
és
gons que sembla, si no hi ha mártirs,
un deis pocs casos que conec que,
no hi ha idees. I, per deixar-ho ciar,
abans fins i tot d’aparéixer, ja ha creat
Marfany empra els arguments deis enepolémica. Fóra injust, pero, criticar-lo
per aixó. Per tant, prescindiré de fer mies declarats del catalanisme: els 1errouxistes i el famós governador civil de
cap mena de valoració sobre la intenLleida, José Martos, les opinions del
cionalitat, com s’ha dit, d’aquesta investigació i em cenyiré al contingut del lli qual Marfany no sap per qué no se les
ha de creure (pág. 97). Fer la historia
bre, que és el que al capdavall importa.
Em fa l’efecte que el calat d’aquest lli d’un moviment seguint les opinions
deis contradictors és una opció, pero
bre és que pretén ser una descripció de
cree que hauria valgut més la pena
la relació entre catalanisme i obrerisbasar-se en el fet que és en la vida quome. En aquest sentit, la idea rectora del
pensament de Marfany és ben resumi tidiana, en els comportaments indivi
duáis i col lectius de les classes subal
da a les pagines 65-66, quan s’hi afirma
ternes on hom trobará la máxima
que, quant a la relació entre l’un i l’alexpressió de l’especificitat de l’anometre, tenien tota la raó del món els repunada cultura popular (que és el que
blicans d’«El Descamisado», els quals
han fet Giovanni Levi, Luisa Passerini i
«negant el dret del nacionalisme catalá
Lucetta Scaraffia en el cas italiá). Acoa comparar-se amb el cuba, l’irlandés,
llir-se gairebé sempre a la versió deis
el polonés o l’hongarés per manca de,
enemics és un métode que, si més no,
per dir-ho vulgarment, pebrots, argucal considerar extravagant, el qual, a
mentaven que no en tenia perqué no era
popular...» (la cursiva és meva). A conti més a més, dubto molt que ens permeti
ampliar les nostres análisis sobre els
nuado, per avalar una afirmació tan
processos d’heréncia/transformació i
sorprenent, Marfany transcriu un fragoposició/integració inherents a la consment de l’article Separatistas falderos
trucció (i uso aquest mot en el sentit
(29-VII-1906): «Allí son los explotados,
thompsoniá) de la cultura social i polí
los oprimidos, los que forman el ejército
tica d’un moviment, com ara el catala
de rebelión. Aquí los explotadores, los
nista, que, per definició, és plural i, per
opresores son los que aspiran a rebelar
tant, té una complexitat que no podem
se.» Marfany reconeix que no sap si
resoldre acceptant sense més les opi
aquells altres nacionalismes tenien gainions deis lerrouxistes, per molt popu
re predicament entre les respectives
lar que fos la seva base social.
classes obreres, pero del que está segur
Joan Fuster va escriure que els indi«és que el catalanisme no en tenia gens
vidus de mentalitat crítica opinen que
entre la catalana». La conclusió que cal
les possibilitats de coneixement de qué
extreure de tot plegat és forqa lógica: el
catalanisme no era un moviment popu són titulars no poden anar més enllá
del que la raó i els sentits els notifi
lar perqué, a parer seu, només els moquen. És per aixó que, segons Fuster,
viments populars tenen pebrots, tant
«raó i sentit són, combináis, un criteri:
per a afrontar els estats de rebel lia
la resta és fantasía». A mi em sembla
com l’escarni dañar a la presó amb
que el treball de Marfany cau en [esfe
una actitud gallarda (cosa que segons
ra de la fantasía, com ho prova tot alió
els d’«El Descamisado» els catalanistes
que Fautor mateix reconeix no saber
femelles no van saber fer).
(que és molt) a les pagines de l'epíleg,
Dones bé, aquest és el ñus argumenon hi ha tants signes d’interrogació
tal de Marfany cada vegada que vol
que, per falta d’espai, no puc transcriuexplicar per qué els catalanistes no s’are’ls. De tot alió, pero, Marfany diu:
trevien a declarar-se separatistes i s’au«No en sé —no en sabem— res», per
toproclamaven autonomistes; per qué
acabar amb un «Qui més hi sápiga»,
van haver de recorrer a l’invent cl’una
tradició «per tal de crear una illa de fic seguit d'uns punts suspensius que ens
ticia normalitat» (pág. 299) en una épo deixen en un estat d’angúnia profunda
(pág. 380). Ja sé que Fuster continuava
ca de conflictes o bé per qué mantinel seu argument amb un altre aforisme:
gueren una actitud contradictoria
«Propugno, pero, la suspicácia sistemá
envers les Bases de Manresa, les quals,
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tica», pero aixó ho deia per enfrontar
se a les diferents especies d’irracionalisme, perqué, ens advertía,
«contra la raó no es pot estar». El que
hom esperava, dones, d’un llibre tan
dens com aquest és que fos «raonable»
i assumís amb més modéstia les seves
limitacions, ja que després duna munió d’asseveracions gratuítes de Fautor
i deis molts judiéis de valor que hi fa,
continuem sense saber, com ell mateix
reconeix al final del llibre, per qué neix
i quan neix el catalanisme, quina va ser
la combinació de canvis estructuráis i
conjunturals que en foren la causa i
tampoc no ens podem fer una idea del
component social i de la mobilitat
socioprofessional deis precursors del
catalanisme (tot i que hi insisteix a bastament en la primera part de l’obra),
per bé que tot el que aporta en aquest
respecte ho ha extret del llibre de Jordi
Llorens sobre la Unió Catalanista, que
esdevé, d’aquesta manera, una de les
contribucions més importants sobre els
orígens del catalanisme que s’han publicat de 1992 engá. I així anar fent. Ja
ho ha dit Borja de Riquer [«Avui», 16XI-1995], Marfany ha caigut en un do
ble error metodológic, que és, en pri
mer lloc, excloure del catalanisme tot
alió que és anterior a 1889 (sobretot la
tradició republicana federal) i, en segon lloc, seleccionar arbitráriament qui
era i qui no era nacionalista. Dos errors
que són, a parer de De Riquer, imper
donables.
La lectura del llibre de Marfany em
porta a plantejar una consideració final
que intentaré resumir breument. Em
sembla que, d'entrada, hauríem de po
sar-nos d’acord sobre un fet básic: qué
entenem per cultura. L’important, cree
jo, hauria estat esbrinar quins van ser
els escenaris de la cultura catalanista. I
és obvi que, per a Marfany, aquests no
més es feren evidents en el context deis
conflictes de classe i en el si del movi
ment organitzat i alfabetitzat, excloent
de la seva análisi, per dir-ho a la mane
ra de Romanelli, aquelles dimensions
cada vegada més elementáis i secretes
de la vida deis individus associats per
abastar la totalitat de les vivéncies particulars i col-lectives, més enllá de les
formes organitzatives que adoptessin.
La cultura popular no és un castell assetjat per la pressió ideológica de les
classes dominants. És molt més que
aixó, per bé que sovint siguí molt difícil
copsar alió que és realment autónom
del que no ho és, i ens lliurem a un optimisme idealista amb relació a l’autonomia de la cultura subalterna, la qual
está sotmesa, més que no ens pensem,
a uns processos contradictoris d’oposició o bé d’imitació deis models de les
classes dirigents. Així dones, si no po
dem concebre la cultura com una mera
fabricació, sino que és un procés de
construcció, em sembla perfectament
inútil saber si la cultura del catalanis
me va ser una conducta estructurada o

bé una estructura resultat de la ment
d’uns il-luminats. Per contra, tal vegada
hauria estat més fructífer interrogar-se
sobre el valor i el sentit de la cultura
del catalanisme a partir, sobretot, deis
seus significants simbólics durant un
llarg període de temps, que aleshores
abastaría fins i tot el moment present.

Isidor Cónsul:
aig de 1994. A la Segarra
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llueixen els blaus d'una tarda
lluminosa de primavera i els
celebren que Cervera sigui Ciutat Pubi11a de la Sardana. A la vella universitat
felipista, Josep Benet, cerverí ¡I lustre,
explica en to didáctic i davant duna sa
la de gom a gom el mérit del nacionalisme catalá de cent anys enrere, capa?
d’haver creat una xarxa de mites, símbols i tradicions tan efica? que encara
en vivim. Un deis quals la sardana, és
ciar, que, sortida com qui diu d’un racó
de la Catalunya profunda, passa en poc
temps a convertir-se en la dansa na
cional de Catalunya. Peí que en recor
dó, goso afirmar que el discurs de Jo
sep Benet referint-se ais orígens de la
sardana no s’allunya gaire del text que
Joan-Lluís Marfany, un any després, ha
publicat a La cultura del catalanisme.
Ara bé, si la lletra pot semblar que hi
convergeix, no passa exactament el mateix amb l'esperit i la música de la mateixa composició.
En la paraula de Benet, que la tradició tingués més o menys cent anys no
tenia cap relleu ni importancia. Es
tractava, curt i ras, del mérit d’un cata
lanisme intel-ligent i engrescador que
podía presentar amb moderat entusias
me i amb la mena d’análisi positiva que
considera que és mig pie el got amb la
meitat d’aigua. Per contra, la música de
cobla de Marfany a les pagines de La
cultura del catalanisme carrega sobre la
infantesa de l'invent i el seu escás pedigrí. Per aquesta raó, els compassos se li
desgavellen una vegada més i, és ciar,
la lectura que ofereix del got amb l’aigua fins a la meitat és, evidentment, la
del got mig buit.
El perspectivisme militant és, em
pensó, el problema més evident de La
cultura del catalanisme, i Marfany no
més aconsegueix maquillar-ho amb
pólvores i coloret científics. Analitza el
catalanisme de fináis del xix jugant en
camp propi, amb regles de joc de les
hipótesis prévies i afavorit, encara, per
la miopía deis arbitres. Per aixó malda
per fer passar el clau per la cabota i

acostuma a extrapolar, en benefici pro
pi, les conclusions del treball. Un procés d’estudi que parteix d’intuícions
prévies i on les dades s’arrengleren per
a demostrar-les. Dit duna altra mane
ra, el lector té la impressió que no s’analitza, primer, per a treure’n, després,
les conclusions, sino que es planteja la
capitomba a la inversa: primer la hipó
tesi (en aquest cas, una tenora que grinyola amb alió del catalanisme infantó,
naturalment de dretes i conservador), i
després un enorme desplegament de
dades que s’estructuren per argumen
tar la idea prévia. Es tracta, dones, d’un
problema de perspectiva, i el desenfocament respon al tipus d’ulleres que es
posa l’historiador quan s’arromanga
per a la feina. Un vell model d’historiografia marxista que presta un flac servei al volum.
Per postres, Marfany negligeix la
for?a prévia del Romanticisme que fou
l’auténtic motor del xix. I amb el benvilatans
entés que cal arraconar el vell paradig
ma d’un Romanticisme només com a
component estétic. Ha quedat ciar que
tot el segle en sortí trasbalsat, i el cata
lanisme, que a fináis del xix proposava
la divulgació de la sardana, l'extensió
del cant coral o la popularització d’«Els
segadors», no era res més que l’heréncia duna mateixa actitud que, vint anys
enrere, havia llan?at el mite de
Montserrat, havia restaurat Ripoll i ha
via donat un nou impuls al moviment
deis Cors de Clavé i a la tradició excur
sionista que, com recorda Fautor, és
vint anys anterior a la fi del segle.
Benvingut ni que sigui com a llibre
polémic, perqué, en no aportar res de
fonamental, La cultura del catalanisme
esdevindrá un títol més important per
la polseguera que ha endegat que no
pas pels seus mérits com a estudi.

Angel Duarte:
a cultura del catalanisme és, al
meu entendre, una obra cabdal
per a la comprensió de les cultures polítiques de la Catalunya contemporánia
i, de manera especial, per a l’estudi del
modern nacionalisme. Val la pena dirho ciar. Factors tan diversos com la
mateixa temática del llibre, l’estratégia
editorial —de l’encert de la qual és una
bona mostra el ressó obtingut fins i tot
abans de la sortida del volum al carrer— i, per qué no dir-ho, l’estil a voltes
«agressiu» de l’autor han contribuít a
alimentar una polémica en la qual no
han mancat els intents de manipulació

política, duna banda, i les desqualificacions globals, de l’altra.
Entre els mérits del treball de Mar
fany em sembla que cal destacar, en
primer lloc, l’opció cronológica. Fou al
llarg de la darrera década del segle xix i
primers anys del xx quan alió que
constituía un sentiment de pertinen?a
col-lectiva i una manifestació d’afecció
ais valors i tradicions de la comunitat
es convertí en una cultura política ca
pa? de bastir un moviment nacionalista
modern i, aviat, massiu. La identificació feta per Marfany entre catalanisme
i nacionalisme és, per aquells anys, del
tot procedent. L’anacronisme es dona,
segons el meu parer, quan l’equivaléncia s’estableix amb anterioritat a aquelles dates. Un altre aspecte que em
sembla molt ben resolt és el de la socio
logía del nacionalisme. Una sociología
que, com altres aspectes, s’estudia basant-se en un ús modélic deis fons hemerográfics. Finalment, cree que ens
trobem davant d’un llibre que analitza,
si em permeten l’expressió, des de baix i
de forma exhaustiva les construccions
teóriques, els valors, les practiques socials i les modalitats organitzatives del
nacionalisme catalá en la seva infáncia.
En l’estudi del nacionalisme, i podríem
dir el mateix per a d’altres cultures polítiques, sovint s’ha caigut en el parany
de donar prioritat, i autonomía plena, a
les grans construccions teóriques que
sortien de la ploma d’emérits patriéis,
sense teñir prou en compte fins a quin
punt responien a les necessitats d’aquells grups humans deis quals ar
ranquen i ais quals s’adrecen aquells
projectes de futur. Es bo de recordar, i
el llibre de Marfany ho fa, que les característiques i 1 exit de les cultures polítiques depenen del grau d'eficácia en
el diáleg que s’estableix entre els dis
cursos elaborats en els cenacles de lletraferits, d’una banda, i les experiéncies
de relació, els anhels i les representacions deis diversos col lectius socials,
de l’altra.
A desgrat de la valoració positiva de
La cultura del catalanisme, cree que cal
fer-ne dues observacions critiques. En
primer lloc, em sembla que Fautor no
té prou en compte que el nacionalisme
neix en un context presidit per la renovació de la totalitat de les cultures politiques i per l’operativitat de certs referents intel-lectuals compartits. Teñir
en compte aquests factors portaría a
relativitzar i contextualitzar algunes de
les novetats i deis trets atribuíts al na
cionalisme: el valor donat a la joventut,
la modernització de les práctiques i espais de sociabilitat, el carácter mesocrátic del moviment, el racisme o
l’antiparlamentarisme. En segon lloc,
cree que cal anar amb més cura en tot
alió que fa referencia a la invenció de la
tradició. En rigor, tota cultura política,
ja sigui nacionalista, obrerista, liberal o
republicana, s’inventa una tradició; pero,
habitualment, aqüestes tradicions inven-

tades saleen sobre un determinat substrat d’arguments, alguns deis quals seculars i sovint dotats d’un carácter acumulatiu.
En qualsevol cas, vull acabar aqües
tes ratlles reafirmant-me en l’estimació
inicial. Ens trobem davant d’un llibre
que s’acara amb rigor a una qüestió en
la qual el compromís tot sovint encega
l’estudiós, davant d’un treball intel ligent i molt estimulant.

Josep M. Fradera:

any 1851 es presentá al Salón
de París l’inquietant oli d’un ar
tista que ja gaudia duna considerable
notorietat. Quan arribá a la seva destinació final —préviament havia estat exhibit a Dijon— provocá una radical estupefacció. La tela representava un
grup de persones en una bigarrada i
confusa acumulació, un grup huma
que no costava pas gaire de situar en
els rengles de la burgesia rural. En un
cantó del quadre hi havia un grup de
dones en actitud trista i alguna de fins i
tot plorosa; al centre i a l’altre cantó,
un grup d’homes perfectament serens i
un que s’eixuga les llágrimes amb un
mocador. Al centre, s’hi podía veure un
capellá i uns escolans que gairebé nin
gú no mira. De tot aquell grup, l’únic
personatge realment popular era
l’enterramorts.
La pintura no deixá indiferent a nin
gú. Champfleury i Baudelaire s’adonaren immediatament del seu significat,
fossin les que fossin les intencions de
l’artista. En general, pero, les reaccions
del públic i de la crítica foren aírades i,
en alguns casos, fins i tot violentes. Lexit de la mostra fou per a Delacroix i
Chassériau. El gran pintor de la Revolució de juliol hi havia presentat el gran
quadre de genets árabs emportant-se
els seus morts que impressioná vivament per la for^a del trag i del color.
Un crític famós, Ferry, va arribar a dir
que el quadre de Courbet hauria estat
probablement rebutjat si no hagués es
tat peí prestigi del pintor. No se’l va excloure pels péls, pero el varen desterrar
a un racó mal il luminat del Salón per
tal que passés un xic desapercebut. El
fet és que L’enterrement d'Omans havia
desconcertat tothom.
Qué feia tan inquietant la tela de
Courbet, qué li impedia passar a engruixir l’important corrent de pintura
de tema rural que, amb la seva ¡inmen
sa varietat, connectava tan bé amb la
sensibilitat del públic? El que succeía

minar amb més rigor qui eren els cata
lanistes.
No seré jo qui m’aprofiti del reconeixement de les dependéncies ideológi
ques o de les insuficiéncies deis instruments d'aproximació a la realitat, per
reblar el clau. En canvi, davant l’obra
de Marfany, haig de confessar un motiu
de decepció que té relació amb el métode. Delimitar cronológicament el camp
d’estudi i determinar el significat atri
buid a alguns termes que podrien resul
tar imprecisos és un dret innegable de
l’investigador. Marfany s’ocupa del ca
talanisme en els 25 o 30 anys del tombant del segle xix cap al xx, i presenta
com a intercanviables per al seu cas les
expressions de catalanisme i de nacionalisme catalá. La decepció intervé
quan el catalanisme d'aquest període,
que és detectat per mitjá de fonts im
preses en les quals solament poden
expressar-se uns determináis estrats de
la població, i no precisament els estrats
populara, arriba a obtenir la considera
ció de paradigma, i és en certa manera
sublimat o essencialitzat. Així, la críti
ca histórica de la qual aquell catalanis
me es considera mereixedor pot ser ex
Casimir Martí:
trapolada sobre qualsevol forma de
catalanisme, popular o cuite, d’abans o
de després del període del qual Mar
uin lector interessat peí tema
fany s’ha ocupat. I la historia que, amb
procediments m'etodológics similars,
pot derivar en exaltació, passa a ser en
podrá deixar de reconéixer
l’amplitud, la riquesa i els detallsaquest
de cas requisitoria.
La decepció intervé perqué el lector
l’erudició que Joan-Lluís Marfany posa
interessat no hauria volgut arribar a la
de manifest a La cultura del catalanis
conclusió que es traba davant d’un plec
me? Qui podrá posar objeccions a l’opde cárrecs. Hauria aspirat a veure enció metodológica de Fautor, d’entendre
quadrat históricament i relativitzat el
d’entrada per cultura, no pas primáriacatalanisme de lepoca estudiada, a po
ment els productes selectes i refinats de
der fer-se cárrec deis recursos culturáis
l’art o de la literatura, sino, com diu ell
de tot tipus per mitjá deis quals s’havia
en expressions que potser podrien guanyar en precisió, «les formes de vida
expressat en aquells anys, i a entreveure que en altres époques, anteriors i
deis grups socials», «les manifestacions
posteriora a l’estu diada per Marfany, el
més corrents de la cultura en minúscu
catalanisme, igual que tot altre movila»?
ment social o polític, té uns condicioD’acord amb aquella opció, Marfany
naments i unes dependéncies que els
pren en consideració els organismes en
historiadora s’afanyen per descriure i
qué s’agrupaven els catalanistes, la coninterpretar amb un encert no sempre
dició social deis agrupats, la seva pregarantit.
tensió d’incidir en la vida pública, la
diversitat deis accents que aquella pretensió introduía en el corrent catalanis
ta, les formulacions ideológiques que
hi eren vigents i els recursos d'acció.
Entre aquests últims, a més deis mítings, conferéncies, vetllades i elements
d’oci i d’entreteniment, subratlia les
quatre activitats de l’excursionisme, del
Josep Massot
cant coral, de la sardana i del cultiu de
i Muntaner:
la llengua, com a camins que s’orientaven en una mateixa direcció: inventar
la tradició en la qual el catalanisme ha
via de trabar justificació temática o
histórica. En un lloable afany de clare dat, Marfany no sois reconeix el deute
empre m’ha sorprés l’escassetat
que, en el punt de l’invent de les tradide la bibliografía sobre els orícions, té contret amb els historiadora
gens i l’evolució del catalanisme polí
Rodinson i Hobsbawm, sino que la
tic, que —llevat d’algunes monografies
menta no haver pogut recorrer a les
recents— es limita gairebé a alguns
resums del tot insatisfactoris i a la desaportacions de la sociología per deter
era que el quadre apartava la visió de
l’univers rural deis esquemes mítics establerts les décades anteriors, com va
indicar amb precisió Timothy J. Clark
en un llibre de qui preñe els arguments
i la informació d’aquesta nota. La reacció que provoca, pero, era encara més
perversa del que podem imaginar a pri
mera vista. En el mateix saló es pre
senta el magnífic Le semetir de Millet.
Se li va retreure la lletjor i la cruesa del
seu realisme, pero se l’acceptá finalment. Courbet havia anat més enllá,
massa enllá. La cruesa, l’havia utilitzat
per retratar no el pobre pagés, sino un
grup de burgesia rural, els germans de
classe i d'origen deis burgesos parisenes que es passejaven dominants peí
saló de cada any. Els havia pintat tal
com eren i no els agradá. Els inquietá.
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afortunada síntesi del falangista Maximiano García Venero. Per aixó admiro
el coratge i l’empenta de Joan-Lluís
Marfany, que al seu llibre La cultura del
catalanisme ha tracal alguns capítols
essencials d’aquesta historia poc coneguda, en els quals ha abocat tota l’erudició, la intel ligéncia i la passió que
caracteritzen des de fa anys el seu treball.
De bon comengament, Marfany no
amaga que s'adreqa sobretot a un «lec
tor no especialista», atés que el públic
especialista no «trobará gaires sorpreses» en els capítols que constitueixen el
«nucli original» del llibre. La veritat,
pero, és que el lector normal quedará
més aviat aclaparat per l’allau d’informació que se li dona, i que no sempre
será capa? d’assimilar-la i de situar-la
(en són una bona mostra els comentaris del llibre que han anat sortint a la
premsa de Catalunya, que acostumen a
insistir en aspectes absolutament coneguts, presentant-los com la gran aportació de Fautor), i hi ha el perill que els
especialistes se sentin irritats peí to de
moltes págines de l’obra i per les interpretacions o reinterpretacions que
Marfany fa —amb raó o sense— de
molts aspectes de la historiografía tra
dicional.
Estic segur que La cultura del catala
nisme donará tema per a discussions i
per a polémiques durant molt de temps
i alhora que será un estímul per a no
ves recerques i per a noves hipótesis de
treball. Aixó es pot dir de molt pocs llibres, en una época en qué en surten
tants, i és el millor elogi que en podem
fer. L’obra de Marfany és ara, com ha
estat sempre el seu taranná, un revulsiu, una provocació que cal entendre i
cal acceptar, tant si la compartim com
si ens en distanciem, tant si la considerem encertada en línies generáis com
si, més aviat, se’ns presenta com una
simplificació excessiva i caricaturesca.
Per part meva, voldria fer només
unes quantes observacions a la construcció de Marfany, a la historia del ca
talanisme que ara ens «inventa» se
guint unes teories interessants pero de
les quals és bo no abusar. La seva descripció del «nacionalisme catalá», com
a moviment, s’emmarca entre els anys
1888 i 1906, pero oblida que el que va
passar durant aquests anys no s’entén
ni poc ni molt sense una intensa histo
ria anterior. La manca d’un índex de
noms i d’un índex bibliográfic —indis
pensable en un llibre d’aquest tipus—
impedeix de fer-hi rápides comprovacions i d’evitar relliscades. Així i tot, és
fácil d’adonar-se que noms essencials
durant el segle xix, com Milá i Fontanals, Pau Piferrer, Mariá Aguiló, Víctor
Balaguer, Antoni de Bofarull, Valentí
Almirall, Jaume Collell, Jacint Verdaguer i tants altres surten molt poc o no
surten gens al llarg de La cultura del ca
talanisme, i enlloc no hi surt que abans
del 1888 hi havia hagut un moviment

internacional que s’anomenava romanticisme i que va introduir tota una pila
de conceptes nous arreu d’Europa.
El catalanisme del 1888, dones, i la
cultura que genera no es poden separar
—i sé prou que Marfany sap de qué va
la qüestió, encara que la silencii-— de
tot un segle que, per exemple, ha posat
de moda i ha mitifícat la canpó popular
(i no solament a Catalunya, sino a
Alemanya, a Anglaterra o a Franqa), ha
reinterpretat la historia de Catalunya
en una perspectiva anticastellana o s’ha
preocupat peí tema de la llengua (és
prou sabut que l’interés per la filología
románica i per les diverses disciplines
lingüístiques neix a Alemanya durant el
segle xix i l’estudi serios del catalá és
promogut no per mossén Alcover sino
peí seu mestre Bernhard Schádel). I
una bona part deis escriptors i deis po
etes catalans —i mallorquins i valencians!— que contribuirán a crear una
nova cultura i a «inventar» una pila de
coses no serán mai «catalanistes» en el
sentit explicat al llibre de Marfany. Deixem-ho aquí per ara.
Tot un altre tema que hauria d’ésser
objecte d’una reflexió mesurada i pro
funda és el de la relació entre l’Església
i el catalanisme, que Marfany resol, al
meu entendre, d’una manera massa
simplista. No cree que sigui possible,
com ell fa, de parlar de la «preséncia de
capellans en el catalanisme» i de no
plantejar-se més en general per qué
aquests capellans —i molts religiosos i
fins i tot alguns bisbes, i naturalment
molts creients que volien seguir els
ensenyaments de l’Església— es converteixen del carlisme o de l’integrisme
al «catalanisme», o bé adopten postu
res favorables o reticents envers el ca
talanisme i la seva cultura.
I passant a un punt molt més concret, deixeu-me dir que agraeixo a
Joan-Lluís Marfany que hagi volgut
matisar les afirmacions del llibre Els
Segadors, himne nacional de Catalunya,
que vam escriure conjuntament amb
Oriol Martorell i Salvador Pueyo, res
pecte al text «Catalunya triomfant», escrit per Emili Guanyabens (pág. 320).
Alhora, pero, voldria fer-li avinent que
s’equivoca a la pág. 193 en dir que, du
rant la naixenQa del catalanisme politic, «es fan també reedicions de litera
tura "anticastellana” del xvn i el xvm,
com, naturalment, el romang deis Sega
dors». És prou sabut que la cangó po
pular «Els Segadors» —una caneó real
i no «inventada»— no fou «editada»
mai durant el segle xvn ni durant el se
gle xvm, i que no fou publicada fins al
Romancerillo de Milá, encara que
abans l’havien recollida tant Jacint Verdaguer —que la va utilitzar en un poe
ma de Jocs Floráis— com Mariá Aguiló
—que en parlava amb una gran admiració. No és exacte tampoc el que
Marfany assegura a la pág. 318: «El re
maní; deis Segadors era conegut només
com a text i, per tal que pogués ser can-

tat, Alió hi va enganxar la tonada d’una
canqó de sega (obscena, a més a més). I
com que aquesta tonada tenia un refrany i el text deis Segadors no en duia
cap, Ernest Moliné i Brasés, a petició
d’Alió, va empescar-se’n un.» En realitat «Els Segadors» tenia música propia
i tenia no un sino diversos refranys,
pero Alió va preferir —en un procediment utilitzat per molts «folkíoristes»
del moment i de més endavant—
«col-locar-hi» la melodía d’una can$ó
que li sonava millor, el refrany de la
qual era «Segueu arran, que la palla va
cara», i naturalment necessitava un
refrany nou adequat a les seves necessitats. No és cert tampoc, com diu
Marfany a la pág. 319, que el text d’Emili Guanyabens substituís «silenciosament» la lletra de la canqó tradicional.
Hi ha haver —com és prou conegut—
discussions públiques sobre la materia,
en les quals van donar el seu parer Ja
cint Verdaguer o Josep Torras i Bages, i
la substitució progressiva va teñir una
justificació ben clara: cantar un himne
de debo, no un romanj historie del se
gle xvii, i eliminar-ne Ies al-lusions religioses. Tot amb tot, els sectors més
conservadora continuaren mantenint la
lletra tradicional, que era la que cantava habitualment l’Orfeó Catalá.

Ricard Torrents:
urant la lectura del llibre de
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Joan-Lluís Marfany, La cultura
del catalanisme, he experimentat
barreja de gustos que intentaré de descriure per separat en les poques línies
que se m’encarreguen.
El gust primer i dominant és de cuina hobsbawmiana. Tot i que no cita
l’historiador Hobsbawm en cap passatge
concret, Marfany adverteix al próleg
que li deu una influéncia general. L’adverténcia era imprescindible. De fet, les
posicions critiques de l’historiador británic respecte deis orígens moderns de
les cultures nacionals i/o nacionalistes
planen damunt l’obra, potser fins i tot
la inspiren. Aqüestes cultures s’originen en la mesocrácia i es fonamenten
en «tradicions inventades». Himnes i
banderes, rituals del poder monárquic
o república, cerimónies esportives, danses i indumentária, constitueixen un
conjunt d’invents moderns al servei
deis nacionalismes que se’n reclamen
per a dotar-se de legitimitat antiga. Es
tracta d’un fenomen comú a les societats occidentals i observable en el període que va deis darrers decennis del se-

gle xix ais primers del xix tant ais ámbits nacionals com ais colonials de
l’índia británica o de l’África deis diver
sos estats europeus.
Ja quan várem publicar L’invent de la
tradició (Vic: Eumo Editorial, 1988), al
gún deis assessors va predir que aquest
recull d’assaigs editat per Eric J. Hobsbawm i Terence Ranger (Press Syndicate of the University of Cambridge,
1983) havia de generar imitacions a la
catalana. La cultura del catalanisme,
pero, tot i que era una obra cantada,
sorprén amb almenys dos ingredients
més, que deuen provenir de la cuina
mediterránia. En primer lloc i en con
tras! amb el pial original, pare, contingut, exquisidament británic, aquí fexorbitáncia positivística acaba afartant
el comensal. Massa del mateix i en la
mateixa direcció produeix la sospita
d’inseguretat i fa pensar en alió del qui
nimis provat, nihil provat. L'inventari
deis catalanistes que varen deixar un
nom modest en algún deis productes
de la cultura menuda de ciutats i viles
de Catalunya en el tombant del segle
passat té un mérit insigne. El catalanis
me no va teñir exércits colonials ni mo
narquía victoriana ni indústries cultu
ráis que fagocitessin altres cultures,
pero l’exércit de lletraferits i sardanistes, d’excursionistes i orfeonistes, de
botiguers i petits propietaris, de pixatinters i capellans, que es varen inven
tar les tradicions del catalanisme, tam
bé mereixien sortir de l’anonimat. Ara
bé, adduir-ne l’extracció social per a de
mostrar que la cultura que se'n deriva
és mesocrática, conservadora i de dretes fa entrar el llibre en el xuclador de
la circularitat. La cultura del catalanis
me és una creació deis catalanistes, óbviament, com la del republicanisme,
posem per cas, ho és deis republicans, i
¡a de l'obrerisme, deis obrers. Marfany
confessa que no está segur de salvar-se
de la circularitat de la seva demostració i fa compartir el seu temor al lector.
Per últim, la lectura m’ha deixat el
regust de l’amargor. Potser és qüestió
de l’estil acidulós, deliberadament
emfátic, segons que confessa fautor.
En el supósit que la cultura del catala
nisme siguí el que fautor diu que és, no
és pas naturalment per culpa seva, pero
tampoc per culpa del lector. I encara
que el catalanisme no hagués produít
res més que aquesta cultura, no n’hi ha
per a excomunicar-la ni per a negar el
pa i la sal ais qui sostenen el contrari.
Al capdavall una cultura catalanista
d’esquerres seria un bon invent, que si
no es va produir en el moment que tocava, ja seria hora. Qui sap si la nega
do de la seva existencia no n'és el ger
men. Tot plegat, pero, potser és un
problema del meu paladar i no del plat
suculent. Un paladar que rebutja la
idea que en un sistema d’idees que per
dura no hi ha res més que una simple
col-lecció de mentides.

ELS PREMIS
DE
LA FUNDACIÓ JAUME I
UN REPÁS
ALS QUATRE DARRERS ANYS
per Joan-Josep Isem

1995. La persona guardonada amb el Premi d’Honor, Antoni M. Badia i Margarit, i Joan-Lluís Bozzo,
representant la companyia Dagoll-Dagom que rep el Premi Honor a una entitat.

l dijous 19 d’octubre de 1995, en
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dir, un lingüista que s’ha distingit per
les seves aportacions científiques al coel Saló de Cent de l’Ajuntament
neixement de les llengües romániques i
de Barcelona, es van lliurar els premis
un grup teatral que popularitza i unide la Fundació Jaume I corresponents
versalitza la llengua catalana.
a fany. Amb pas segur i sense vacil-laEl jurat —integral per Joaquina Are
cions, aquella iniciativa posada en funcionament per Lluís Carulla, i conti nas, Jordi Bonet, Joan Gomis, Ramón
M. Llevadot, Aina Molí, Ramón Pía,
nuada per la seva vídua, arribava a la
Agustí Pons, Josep M. Puig Salellas i
dinovena edició deis Premis d’Honor i
a la tretzena deis Premis d’Actuació Cí Josep Vallverdú— justifica el seu veredicte amb les següents paraules, referivica Catalana. Un llegat que, des de
1977, aplega un centenar llarg de per des a Antoni M. Badia i Margarit: «Per
la seva important contribució al coneisones i entitats que s’han distingit per
xement historie i actual de la llengua
la seva feina al servei de la identitat
catalana que l’ha conduít a esdevenir
deis Paísos Catalans.
una de les autoritats máximes de la lin
güística románica; per la democratitza1995: uns Premis ben oportuns
En un moment com el que ens toca
ció i la catalanització de la Universitat
de viure, en qué la polémica sobre la
de Barcelona de la qual fou catedrátic i
rector durant la transició, així com per
llengua és aliada demagógicament i es
qüestiona la normalització lingüística
la seva participació en institucions com
en un intent ciar, i condemnable, de di el Congrés de Cultura Catalana i la Secvidir la societat catalana, la Fundació
ció Filológica de l’Institut d’Estudis Ca
Jaume I ha adoptat una posició inequí talans que ha presidit fins fa poc tenaps
voca tot atorgant dos Premis d’Honor
i on ha impulsa! importants treballs
indiscutibles: Antoni M. Badia i Marga científics. És fruit del seu mestratge i la
seva tenacitat que s’hagi publicat ara el
rit i la companyia Dagoll-Dagom. És a

1994. Frederica Roquet, abadessa de Santa María de Vallbona, recull el Premi d’Honor atorgat a la seva comunitat.
Joan i Josep M. Ainaud de Lasarte reben el premi a persones.

Diccionari de la Llengua Catalana o
normatiu de l’Institut d’Estudis Cata
lans.»
Peí que fa a la companyia Dagoll-Dagom, la glossa del jurat deia el següent:
«Per la notoria permanencia d’aquesta
companyia en primera línia del teatre
cataíá al llarg de més de vint anys grácies a la seva opció per la viabilitat co
mercial que l'ha convertida en pionera
en la incorporació d’amplis sectors de
públic al teatre independent; per la se
va meritoria tasca d’introducció dins el
nostre panorama teatral del musical de
gran formal i la incorporació d’importants col-laboracions literáries en els
muntatges propis. Com a companyia
creadora d’espectacles d’éxit, la seva
aportació ha estat cabdal en el triomf
global del nou teatre caíala.»
Sis premis a l’actuació cívica

Per la seva banda, els Premis Jaume I
d’Actuació Cívica, destináis a distingir
la tasca —generalment poc coneguda,
sovint anónima, pero sempre exemplar— de persones que han actual ai
servei de la identitat propia deis Paísos
Catalans, varen ser atorgats, peí mateix
jurat, a:
Joan Blanquer i Panadés, de Caste
llar del Valles. Professor de caíala i ins
pirador de múltiples activitats culturáis
sabadellenques com els Amics del Cine
ma, la delegació d'Omnium Cultural o
el Cine Club Sabadell.
Maur M. Boix i Selva, de Barcelona.
Monjo de Montserrat, antic prior de l’abadia i director de «Seria d’Or» durant
més de trenta anys. En el cas del pare
Boix es donava la felig circumstáncia
que, dos dies abans, havia rebut de
mans del president de la Generalitat la
Creu de Sant Jordi.
Joan-Pere Le Bihan i Rullan, de Pra-

da de Conflent. Per la seva tasca a les
escoles Bressola de Perpinyá i Preda de
Conflent, i per la seva lluita per aconse
guir repetidors de TV3 a Catalunya
Nord o la modificació del projecte de
llei que ha legalitzat l’ensenyament en
caíala a Franca.
Eusebi Majos i Pont, de Bellpuig
d’Urgell. Per la seva tasca d’impulsor de
la vida cívica i cultural a diversos indrets, i molt especialment a l’Espluga
de Francolí, on ha destacat professionalment per la seva dedicació a les per
sones grans acollides en la Residencia
Jaume I.
Carme Miquel i Diego, d’Alcásser. Per
la seva destacada activitat, des de fa
més de trenta anys, en pro de la llengua
catalana en lambit escolar i pedagógic
del País Valencia. Una activitat de la
qual és mostra ben significativa la fundació de la prestigiosa Federació Esco
la Valenciana.
Gumersind Vilagran i Roqué, de Palamós. En reconeixement a la seva fidel
dedicació com a sacerdot i rector de la
Parroquia de Santa Eugenia de Palamós, on ha impulsat nombrases iniciatives d’integració social i cultural deis
immigrants i deis més desvalguts.
Radiografía del país (continuació)

En el número 391-392 de «Serra
d’Or» (juliol-agost de 1992) qui aixó
signa presentava un estudi estadístic titulat Els Premis Jaume 1. Una radiogra
fía del país i de la seva geni, que abastava des deis inicis, l’any 1977, lins a
l’edició de 1991. D'aleshores en^á la nó
mina de guardonats s’ha incrementat i,
en alguns casos, Ies dades numériques
han experimental modificacions significatives. A continuació sindiquen les
novetats més importants.
El Premi d’Honor Jaume I, en els

apartats de persones i entitats, ha estat
concedit, respectivament, a Enric
Casassas i Simó i a Ómnium Cultural
(1992), Pere Casaldáliga i la Universitat
Catalana d’Estiu (1993), Joan i Josep
M. Ainaud de Lasarte i la Comunitat
Cistercenca de Santa María de Vallbo
na de les Monges (1994) i, el 1995, com
ja s’ha dit, a Antoni M. Badia i Margarit i a la companyia Dagoll-Dagom.
A part deis noms esmentats més
amunt corresponents a la darrera edició, els Premis Jaume I d’Actuació Cívi
ca Catalana més recents han estat ator
gats a les següents persones: Joan
Bellmunt i Figueres, Margarida Descatllar, Lluís Milla i Reig, Lluciá Navarro i
Rodon, Néstor Novell i Sanxo i Benet
Ribas i Fugarolas, l’any 1992; Avel-lí
Ibáñez i Senserrich, Laura Manaut i
Ribera, Feliu Matamala i Teixidor,
Oriol Panyella i Cortés, Damiá Pons i
Pons i Josep Vinvet i Estebanell, l’any
1993; Lluís Almoyner i Juncá, Teresa
Aubach i Guiu, Jordi Cots i Moner,
Narcís Duran, Josep Antoni Pons i Ro
ca i Josep María Vidal i Aunós, l’any
1994.
Dotacions económiques i jurats

La dotació económica deis Premis
d’Honor continua sent la mateixa —dos
milions i mig de pessetes— des de
1989. Peí que fa ais Premis d’Actuació
Cívica, la dotació és de mig milió de
pessetes des de l’any 1988.
La composició deis jurats ha experi
mental diverses variacions, tal com ho
preveu el reglament deis Premis. L’anv
1992 va incorporar-s’hi Aína Molí en
substitució de Montserrat Albet, el
1994 Josep Benet i Joan Triadú deixaven els seus llocs a Agustí Pons i a Jo
sep Vallverdú. Els darrers canvis corresponen a l’edició de 1995, en la qual

Foto: BARCEL

1995. L’antic director de «Serra d’Or», Maur M. Boix, rep un deis premis a l'actuació cívica.

A la foto, saluda la senyora Carulla, presidenta de la Fundado Jaume I.

han causat baixa Montserrat Gudiol,
Xavier Bru de Sala i Joaquim Maluquer, que han estat substituíts per Joa
quim Arenas, Joan Gomis i Josep M.
Puig i Salellas.
La xifra total de persones que han
passat peí jurat deis Premis Jaume I en
les seves dinou edicions és de quaranta-una, amb una aclaparadora majoria
(37 a 4) a favor deis pertanyents al sexe
masculí.
Els membres més habituáis del jurat
han estat, fins ara, Joaquim Maluquer i
Sostres, amb onze participacions, seguit de Joan Triadú (10), Josep Benet
(9), Montserrat Albet (8) i Lluís RocaSastre, Montserrat Gudiol, Jordi Bonet
i Ramón M. Llevadot, amb sis partici
pacions cada un.
Homes, dones i procedencia
territorial

En l’estudi de fa quatre anys cridava
l’atenció la gran quantitat de premiáis
pertanyents al genere masculí. Amb el
pas del temps la situació no ha variat
gaire (per no dir gens) i la desproporció continua sent ben palesa. De les
vinl persones guardonades amb el Pre
mi d’Honor (excepcionalment, el de
1994 va ser doble per ais germans Ainaud), només una —Pilar Malla— és
dona. Per la banda deis Premis d’Actuació Cívica, només onze deis guardonats, d’un total de setanta-vuit, són do
nes.
Quant a la procedencia territorial
deis premiáis hi ha hagut un significatiu salt endavant deis originaris de Ca
talunya Nord, que, amb catorze guardonats en total, superen en un els
originaris del País Valencia i se sitúen
en segona posició. La gran majoria,
pero, continua pertanyent a l’ambit del
Principal, amb setanta-sis premiáis del

total de cent setze. Les liles, amb nou,
i, sobretot, l’Alguer i la Franja de Ponent, amb un premiat només, conti
núen tenint una preséncia gairebé testi
monial.
Els ámbits d’actuació deis premiáis

Com no podia ser altrament, ateses
les bases deis Premis, la majoria deis
premiats s’inclouen en l’apartat que en
l’article anterior es definia com a «de
fensa, agitació i promoció cultural».
Del total de cent setze guardonats, cinquanta-tres pertanyen a aquest ámbit.
A molta distancia es troben les perso
nes del món de l’Església (10), la llen
gua (9) i la música (7).
Continúen sense aparéixer en la relació de guardonats representants d’ámbits com el dret, l’economia, la cultura
popular o bé el cinema. En contraparti
da, el Premi d’Honor atorgat a Enríe
Casassas enceta un apartat inédit fins
aleshores: la recerca científica.
En resum, podem dir que el diagnóstic de bona salut deis Premis Jaume I
que ja es prefigurava en l’estudi que várem publicar l’estiu de 1992 no ha fet
més que confirmar-se, amb qué es demostra que la vitalitat del país és molt
més que un tópic sense contingut. 1
també que avui, més que mai, una tas
ca com la que desenvolupa la Fundado
Jaume I és un punt de referéncia im
prescindible per a no deixar-nos temptar per les veus quimériques i no gens
innocents deis profetes malintencionats.

FERRAN DE POL
L’ESCRIPTURA I LA VIDA
(1911-1995)
per Josep-Vicent Garda
l 19 d’octubre passat moría l’es-
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criptor i advocat Lluís Ferran
de Pol. Hi perdíem un excel-lent narra
dor i un soldat de Catalunya, deis Paísos de Llengua Catalana. Voldria recordar-lo des d’aquestes pagines on va
escriure el seu primer article en catalá
després de l’exili1 i on n’havia de publi
car el darrer, abans de morir.2
Havia nascut a Arenys de Mar el
1911,3 Tingué una formació literaria
autodidáctica i des de ben jove col laborá en revistes i diaris locáis, tasca pe
riodística que ja no abandoná mai. Escriu a les revistes arenyenques «Oreig»
(1932) —que dirigia el seu amic Josep
M. Miquel i Vergés— i «Salobre»
(1935). Les seues collaboracions són
ressenyes, proses i alguna escadussera
traducció. Forma tertúlia amb el dibuixant i bibliófil Francesc Amau i l’escultor Joan Barrera, que l’introdueix en el
món de l’art, tan útil per al seu treball a
Méxic. El seu primer conte publicat
será «Els hereus de Xanta» (1934), que
1916, a Arenys de Mar.
guanya el premi de narrativa Joan CoLluís Ferran de Pol té cinc anys.
lom deis X Jocs Floráis de l’Ateneu
d’Arenys de Mar, presidits per Joaquim
Ruyra i Caries Riba.
Es llicencia en dret i, mentre prepara
oposicions a notaría, esclata la guerra
deu anys. Només arribar, grácies a l’esde 1936. Fa d'instructor de les milícies
perit generós que va teñir el govern de
populars i és destinat al front d’Aragó,
Lázaro Cárdenas, va col-laborar al diari
com a component del eos de l’exércit
«El Nacional», on publicará durant els
central. Ja no deixará de combatre ais
anys 1939-1940 uns articles sobre el fi
diversos fronts, inclosa la batalla de
nal de la guerra i l’estada al camp de
l’Ebre, on és ferit. Mentrestant, i no
concentració. Va treballar com a perio
oblidant mai la literatura, la narració
dista vuit anys escrivint sobre literatura,
«Tríptic (el sátir - el frare - la donzella)»
art —en dirigeix una página monográfi
obté el premi Narcís Oller de la Geneca— i cultura amb una periodicitat setralitat de Catalunya al millor conte esmanal. Especialment interessant és la
crit en catalá de 1937. No fou publicat,
lectura deis articles i ressenyes sobre les
com altres mostres primerenques de la
cultures precolombines que influíren
seua prosa, fins a 1964. S’hi veuen ja
tant en la seua obra. Aqüestes col laboles bases estilístiques del bon narrador
racions a «El Nacional» van conformar
en qué després es convertí i l’ús del miel seu estil expositiu. Són articles inforte. El 1938 suri la seua traducció de
matius i didáctics per la seua claredat i
L'olla d’or d’E.T.A. Hoffmann i recull
ajuden al procés de transformació cul
notes per a un estudi sobre literatura
tural que viu el Méxic de la década deis
cavalleresca catalana. Des de jove fou
quaranta. Per a Ferran de Pol el perio
un lector apassionat pels clássics catadisme ■—ho digué més d’una vegada—
lans, que admirava profundament i
fou una escola permanent d’escriptura
que, juntament amb la Biblia, rellegia.
—tot i que fóra en castellá.
Paral-lelament al seu treball com a
Méxic: exili, literatura i periodisme
periodista i estudiant de Filosofía i LieAcabada la guerra és internat sis metres, Ferran de Pol será un deis funda
sos al camp de concentració de Sant
Cebriá del Rosselló. Grácies a les gesdora de dues revistes catalanoamericanes: «Ful! Catalá» i «Quaderns de
tions del Comité Británic per ais refu
giáis d’Espanya va a Méxic, on viurá
l’Exili». La primera naix el 1941 sota la

direcció de Josep Carner. Té uns continguts fonamentalment culturáis que,
a partir de la incorporació de Joan Sa
les, giraran cap a una reflexió política i
nacional. Les diferencies ideológiques i
personáis feren acabar la publicació
l’any següent. Hi havia, pero, la llavor
d’una nova publicació: «Quaderns de
l’Exili» (1943-1947). Aquesta revista de
grup, fundada amb Joan Sales, prompte es convertirá en una de les més acti
ves i importants. Hi defensa, amb un
programa de sis punts, la unitat na
cional deis Paísos de Llengua Catalana,
la possible intervenció d’una unitat
combatent catalana a la segona guerra
mundial contra els feixismes europeus,
i la consideració del Nacionalisme com
un sentiment d’igualtat de tots els compatriotes. La revista suposá una nova
reflexió —tal vegada la més innovadora
de l’exili— sobre «el Desastre Nacional
de 1939», el paper deis intel-lectuals i la
cultura catalana. Aquesta revista o, mi
llor, les reflexions del grup marcaran
profundament el pensament de Ferran
de Pol, que s’hi mantindrá fidel al llarg
deis anys.
El 1946 es llicencia en Filosofía i Lietres per la Universitat de Méxic i aconsegueix el 1948 el grau de Maestro en
Letras amb la publicació de Notas para
un estudio de Angel Guimerá. Aquest es
tudi és una nova lectura deis discursos
i la poesía del dramaturg. L’interessen
l’home i l’escriptor que opina públicament sobre política, catalanisme, i que
expressa les seues idees socials, religioses, etc.
A més, Ferran de Pol, com d’altres
exiliáis, tindrá tot un ventall d’ocupacions al voltant de l’escriptura. Publica
—juntament amb d’altres— una breu
historia de la segona guerra mundial
(1944), una guia turística de Cuernavaca (1948) o redacta entrades de diver
sos escriptors catalans per al Columbia
Dictionary of Módem European Literature (1947), a més de fer ressenyes i ar
ticles per a la «Revista de Filosofía y
Letras» de la Universitat de Méxic.
També tradueix al castellá obres d’Anatole France i Gustave Flaubert, entre
d’altres.
Tota aquesta estada mexicana li va
suposar un pas complet cap a la maduresa literária i personal. Ferran de Pol
va quedar colpit per Méxic. Com a escriptor li significa l’assumpció d’una
série de trets temátics, estilístics i cul

amb el qual «enceta una utilització del
mite no ja per la fascinació del meravellós o l’ancestral, sino com a component íntim, indestriable, de_ la realitat i
de la condició humana».5 Hi inclou
una pega mestra: «Naufragis», i una excel-lent novel-la curta, «El centaure i el
cavaller». El 1960 surt editada Érem
quatre. Narrada en primera persona
per Pau, un exiliat catalá, usa el mite
tolteca de Quetzalcóatl per explicar-nos
la realitat. Hi ha una barraja d’aventura
arqueológica i conflicte amorós amb
un fons dramátic de fracás. El 1966
surt la seua darrera novel-la publicada,
Miralls térbols, en qué evoca el seu po
blé natal a lepoca de la Dictadura de
Primo de Rivera. Significa un canvi en

turáis del país centreamericá, reflectits
en dues novel-les, un llibre de contes,
una obra de teatre —inédita— i diver
sos assaigs. Personalment, hi coneix
Esyllt T. Lawrence —una filóloga gal-le
sa amb qui estudia Filosofía i Lletres,
col-laboradora a «El Nacional» i a
«Quadems de l’Exili»—, amb qui es
casa.

1940. A Méxic.

Veracruz, 14 de junyde 1939.
La primera foto de Ferran de Pol
a l’exili mexica.

El retom a Catalunya: la creació
d’una intensa obra narrativa

Ferran de Pol toma a Catalunya cap
a les acaballes de 1948. Des de 1949
exerceix d’advocat a Arenys de Mar i a
Arenys de Munt, fins a la jubilació
(1988). El 1950 publica, per primera
vegada després de l’exili, el conte «Boisard», a Antología de contistes catalans
(1850-1950) de Joan Triadú. És una
narració escrita abans de la guerra,
pero on ja es veu la mestria del narra
dor, i avanga trets temátics i estilístics
posteriors. Tanmateix és el final d’una
etapa. Durant la década deis cinquanta
desenvolupará el gruix de la seva obra
narrativa. Méxic en será l’eix. Descrip
tor no deixará de parlar-ne i tractará
d’explicar —des de diferents óptiques—
el trasbals humá i cultural que li ha suposat el país centreamericá. Així el
1954 apareix Abans de l’alba, que ja hayia comengat a Méxic, i que és fruit de
l’estudi i 1'interés per les cultures preco
lombinos.4 És la seua obra més llegida,
ja que l'ús editorial la convertirá dinou
anys més tard en un llibre per a l’ensenyament de l’idioma, amb un éxit
considerable. Hi descobreix la cosmo
logía maia-quitxé a partir de la historia
contada a Popol-Vuh (llibre sagrat deis
maies). En fa una reducció i una reescriptura. És perfectament construida,
amb un bon treball d’hipertextualitat,
qüestió originalíssima en la literatura
catalana. Poc després publica La ciutat
i el trópic (1956) —que havia rebut el
premi Víctor Catalá de l’any anterior—,

Maig de 1945. descriptor a la seva casa de Méxic. A la paret del fons,
el mapa dibuixat deis Paisos Catalans que l’acompanya durant tot l’exili.

la temática, l’ambient i, fins i tot, l'estil.
Hi utilitza les técniques tradicionals
amb una narrativa que beu de l’análisi
psicológica i del realisme amb el rerefons de la parábola del fill pródig.
El periodisme, l’assaig i la literatura
infantil

1944, Centlaptl, Méxic. Ferran de Pol
a casa seva, amb els seus dos gossos.

La década deis seixanta reinicia les
col-laboracions periodístiques, únicament en catalá, a «Serra d’Or», «TeleEstel», etc. Els seus escrits van des de
la crítica literária fins al reportatge cul
tural o de viatges, sense oblidar l’opinió. A la fi de la década comenga la
seua participació continua a «Vida Par
roquial d’Arenys», on té especial im
portancia la secció infantil «Racó de la
Mainada», una veritable antología de la
literatura universal destinada ais infants. Alhora, será temps també de conreu del conte infantil a «Tretzevents» i
a «Cavall Fort». Són uns anys de feina
de traducció reflectits en les novel-les
d’A.J. Cronin (Enllá), d’Ernest Hemingway (El vell i la mar) —considerada per
Joan Triadú una de les millors traduccions que s’han publicat de l’obra en

qualsevol llengua—, d’Anna Langfus
(La sal i el sofre) i de Saunders Lewis
(La corda del penjat), traduída conjuntament amb E.T. Lawrence.6 També
fará classes de catalá a Arenys de Mar i
altres activitats culturáis, com ara la direcció literaria de la Discográfica Vergara.
Els anys setanta obriran una época
diferent —que abasta dues décades—
en l’obra de descriptor d’Arenys: l’assaig. El 1973 publica De lluny i de prop,
volum on recull articles i treballs esparsos, i on reescriu en catalá part de les
memóries Campo de concentración
(1939). Aquesta reescriptura suposa un
canvi ideológic. Ara hi afegeix una serie
de reflexions, absents en el mecanoscrit
original mexicá, própies deis plantejaments emanats de «Quadems de l’Exili». També reprén el seu estudi sobre el
dramaturg Angel Guimerá amb la publicació de diversos articles i el 1976
guanya el premi Estudi sobre la vida i
l’obra d’Angel Guimerá de l’Ajuntament del Vendrell, amb Ángel Guimerá,
l’home i l’escriptor, que román inédita.
Escriu ais diaris «Avui», «El Maresme»,
«Diari de Barcelona», etc. Continua escrivint i publicant narrativa infantil:
Sedna (1980), Entre tots ho farem tot
(1982) i El gegant i el rabada. Neu al
pare (1993).
Pero el que marcará realment aquests
darrers anys en l’obra de Ferran de Pol
és l’abséncia de publicacions, l’obra
inédita.
LIuís Ferran de Pol inédit

Un deis aspectes més cridaners del
món editorial actual és la manca de publicació d’escriptors que no se sitúen
en els parámetres dalló que en diuen
modernitat. El mercat editorial deis
Paísos Catalans no accepta amb normalitat una obra com la de Ferran de
Pol, ni com la d’altres escriptors de la
seua o d’anteriors generacions. Tot alió
que no siga literatura básicament desti
nada al mercat de l’ensenyament, o li
teratura feta per escriptors o escriptores amb una important preséncia ais
mitjans de comunicació, és poc acceptat per les editorials. A més, Lluís Fer
ran de Pol ha estat un escriptor que ha
defugit la reunió pública, els esdeveniments socioliteraris, i no ha estat mai
amic de freqüentar els ambients cultu
ráis barcelonins. Tot aixó ha tingut un
preu i, així, a hores d’ara encara queda
massa obra inédita. A més hom ha tardat décades a reeditar alguns deis seus
llibres, com ara Abans de l’alba i La ciutat i el trópic, exhaurits fins a 1994 i
1995 respectivament.
Fent una visió totalitzadora de l’obra
inédita —amb un valor desigual enfront de la ja coneguda— podríem assenyalar-hi les inacabades Llegendes del
Popol-Vuh o l’obra de teatre La princesa
que vivia a l'infem (1980), variacions
del Popol-Vuh i d’Abans de l’alba. Fer
ran de Pol sempre estigué interessat en

Nadal de 1953, a Londres. Ferran de Pol amb la seva muller Esyllt T. Lawrence.

la literatura per a infants, per la pro
funda estima que els tenia. I l’escrivia
amb la mateixa il-lusió i la mateixa dedicació que la resta de la seua obra. Ai
xí escriu Vilacucut deis núvols (1984),
que narra una historia deliciosa de xiquets que descobreixen el món deis
ocells. Peí que fa a la narrativa per a
adults, l’última novel-la en qué havia
treballat fins poc més d’un any abans
de la mort és Jo, Ella i el Cántic (1986).
Tot i que fou finalista al premi Sant
Jordi i que n’era prevista la publicació
—en conserva les primeres galerades—,
no arribá a imprimir-se mai. Es la
historia d’amor i de mort de l’antiheroi
Pere Talleda, situada entre el País de
Gal les i la Catalunya deis anys seixanta.
Ferran de Pol era un home de projectes literaris que, malauradament, no
acabava de desenvolupar. Així va dissenyar tot un cicle narratiu, que no va
escriure, amb novel les com ara Batalla
de l'Ebre i L’afusellament del passat, que
havien de formar part de la Saga del
Somni i l’Amargor, de la qual coneixem
Miralls térbols. Peí que fa a la narrativa
curta, no són recollits en llibre diversos
contes publicáis i dispersos en revistes
i volums col-lectius, a més d’inédits que
havien d'haver format part del recull
Tres peixos i una peixera.
Dins de les grans ombres que té el
lector sobre l’obra i la persona de Fer
ran de Pol hi ha un génere que el públic desconeix com a propi de l’escriptor i que, en canvi, ell considerava ben
a prop: el teatre. Els anys seixanta, esperonat per la situació literária del país
i l’interés per la práctica escénica, va
assistir regularment a les estrenes i ais
interessants cicles de teatre llatí a Bar
celona. En són testimoniatge els arti
cles que va escriure a «Tele-Estel» i que
posteriorment foren aplegats a De lluny
i de prop. Era una afecció compartida
amb Esyllt, la seua dona, i que els la
escriure prólegs, articles o programes
de teatre. Pero Ferran de Pol no sola-

ment el viu com a espectador, sino com
a dramaturg. Així escriurá la seua pri
mera obra, Costa Brava, que va aspirar,
sense éxit, al premi Josep M. de Sagarra (1963). A més, i dins el cicle temátic
d’Abans de l’alba, va escriure l’obra esmentada La princesa que vivia a l’infem.
Peí que fa a l’assaig, hi ha dos noms
que han estat presents en l’interés politic i literari de Ferran de Pol: Angel
Guimerá i Francesc Maciá. Del primer
ja hem parlat adés del seu estudi inédit
de 1976. Sobre el polític catalá va es
criure —engrescat per Joan Oliver—
una biografía: Francesc Maciá i el seu
temps (revelado de l’heroi). Hi ha redactades les tres primeres parts del llibre,
que encara avui té interés, malgrat el
temps passat i les investigacions históriques darreres.
Molts escriptors arrepleguen les
col-laboracions periodístiques en forma
de llibre. Incomprensiblement, a hores
d’ara, no s’ha publicat cap volum que
arreplegue aquests treballs publicats
per Ferran de Pol al llarg del anys
setanta i vuitanta. Resten en l’oblit deis
papers groes deis diaris, pero segur que
formarien diversos volums. Alguns se
rien Hores Britániques publicades al
«Diari de Barcelona», o també el grup
d’articles sobre Arenys de Mar publi
cats a «El Maresme», que ell projectá
titular De la Placeta al Cementiri de Si
nera. Menció a banda, és ciar, serien els
centenars d’articles de les col-labora
cions en castellá a Méxic.
Per acabar voldria esmentar les cartes. Poques persones no reconeixerien
com a part intrínseca de l’obra d’un es
criptor la correspondéncia, aquest fragment de la literatura més personal.
També Ferran de Pol n escriurá i en
rebrá moltes. Resta inédit l’epistolari
—entre d’altres— amb Salvador Espriu, Joan Oliver, Xavier Benguerel i
Joan Sales, el seu editor, el seu company en les armes i les lletres.
Per ais que hem tingut la sort de
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I INTERrRETACIÓ

6 de novembre de 1955. El matrimoni Ferran de Pol
a la Rambla de Barcelona.

Mite i
interpretació

Lluís Duch

conéixer-lo ens quedará també el Fer
ran de Pol oral, lúcid i irónic, pero rotund. Un home que seduí els joves
arenyencs amb les converses al seu emblemátic despatx de Pas sota Estudi o a
les tertúlies de la Biblioteca P. Fidel Fi
ta. O un Ferran de Pol que els darrers
anys, vull rememorar-ho ací, a poqueta
nit i enfront de la nostra mar s’emocionava recordant la batalla de l’Ebre o
s’esverava contra els bárbars que volen
desfer la unitat de la llengua catalana.
Després del traspás, a tots ens resta
la llum deis seus llibres, la llum futura
deis nous lectors i les noves lectores
deis Paisos Catalans.
1. La nostra novel-la actual, «Seria d'Or», núm. 3-4
(mar^-abril 1960), págs. 18-19.
2. Una incidencia cabdal, «Serra d'Or», núms. 427428 (juliol-agost 1995), pág. 41.
3. Per a una major informado biográfica de l’autor,

vegeu Homenatge a Lluís Ferran de Pol, Argentona:
Ajuntament d'Arenys de Mar i Consell Comarcal del
Maresme, L’Aixernador edicions, 1993.
4. Ja a Catalunya havia publicat Dues histories d’Abans de l’Alba: els animafs castigats i els homenets de
fangifusta, «Ariel», núm. 21 (gener 1951), págs. 3942. És 1 ultima provatura de trobar la veu narrativa
abans de l'edició definitiva de la novel-la.
5. J. Castellanos, próleg a La citttat i el trópic, Barce
lona: editorial Laia, 1985, pág. 24.
6. L’obra de Ferran de Pol tambe ha estat traduída al
castellá i al gal-lés: Antología de cuentos de Ferran de
Pol, selecció i próleg de Fclip Cid, traducció de José
de Batlló, Barcelona: Edicions Polígrafa, 1969. «Nau
fragios», dins Narrativa Catalana de hoy, antología i
traducció de José Batlló, Barcelona: Édhasa, 1970,
págs. 118-141. «Y Llythyr» [«La lletra»], Storiau Tramor, traducció d’Esyllt T. Lawrence i Víctor John,
Llandysul (Gal les):’Gwasg Comer, 1974, págs. 99115. Sedna, vcrsió castellana d’Esyllt T. Lawrence,
Barcelona: Editorial La Galera, 1980. Cyn y Waur
[Abatís de l'albaj, traducció al gal les d’Esyllt T. Law
rence, Llandysul (Gal les): Gwasg Comer, 1994.
7. Aquest és el darrer Ilibre publicat per Ferran de
Pol. Recull dos contes: la reedició de «Neu al pare o
l’averany del senyor corb», dins Homenatge in memoriam Caries Riba (1959-1969), Barcelona: 1973, págs.
542-551, i «El geganl i el rabadá», un conte inéclit escrit a fináis deis anys vuitanta.

Aproximació
antropológica més
diferenciada i més
realista de la humanitat
de l'home a partir
de la seva constitució
mitjangant la imatge
i el concepte.
L’autor continua la
reflexió a l'entorn del
mite iniciada en
"Mite i Cultura".
Darrers títols de la col-lecció:

Mite i cultura, Lluís Duch.
La (reda veritat de les estrelles,
(Lectures de Joan Vinyoli),
Ferran Carbó.

Poesía, alquimia i follia.
Aproximació a l'obra poética
de Josep Palau i Fabre,
Enríe Balaguer Pascual.

PUBLICACIONS DE L'ABADIA
DE MONTSERRAT

DE ROMA A SARDENYA

L’AISC
I LA CATALANÍSTICA ITALIANA
per August Bover i Font i
Montserrat Corretger

L

es intenses relacions político-

económico-culturals entre la Pen
ínsula Itálica i els Paísos Catalans,
pecialment les estretes vinculacions
medievals i modernes de la Italia meri
dional (Nápols, Sicilia, Sardenya) amb
la Corona d’Aragó, expliquen fácilment
la tradicional dedicació de nombrosos i
notables historiadors italians ais estudis catalans.
En canvi, del costat deis lingüistes,
filólegs i historiadors de la literatura,
malgrat les esmentades relacions, el
desvetllament de l’interés pels temes
catalans s’ha produít més lentament;
tot i que el camp de la lingüística ha
comptat sempre amb un particular focus d’interés com és el de la pervivéncia duna variant dialectal catalana a la
ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya.
De fet, i en aqüestes matéries, els inicis
corresponen ais romanistes amb ampli
tud de mires deis primers decennis d’aquest segle, amb Mario Casella al capdavant, i no prossegueixen fins després
de la segona guerra mundial.1
D’aleshores engá, pero, i a desgrat de
les dificultáis inherents a l'estudi de to
ta cultura duna nació sense Estat, la

catalanística italiana va anar eixamplant les seves files fins al punt que, a
i fináis
esde 1976, un grup (¿estudiosos
reunits a Roma, entre els quals es trobaven el pare Miquel Batllori, Alberto
Boscolo, Jordi Carbonell, Francesco
Giunta, Giuseppe Grilli, María Grossmann, Raoul Manselli, Giuseppe E.
Sansone, Giuseppe Tavani, Alberto Varvaro o Arnaldo Venditti, van decidir
convocar el primer congrés de l’AISC
(Associazione Italiana di Studi Catalani), a Roma mateix, el 7 de novembre
de 1977. En aquesta primera trobada
es van discutir els estatuts, es va fer un
projecte per ais propers anys i es van
llegir uns informes on es resumien les
aportacions italianes peí que fa ais estudis de llengua i literatura catalanes
deis segles ix al xvii fets entre 1945 i
1977 (J. Carbonell), sobre els estudis
histories (F. Giunta) i sobre els estudis
d'história de l’art (A. Venditti).
El 20 de febrer de 1978, el comité
promotor de l’AISC es tornava a reunir
a Roma —ciutat on té la seu legal— per
tal de formalitzar, davant d’un notari,
l’associació, amb la idea que fos «un
punt de referencia per a tots els qui,

des de nivells diferents, d’alguna mane
ra s’interessen peí’ la realitat histórica
catalana; per tant, no solament per la
llengua o per la literatura, sino també
per la historia (política, económica, de
les idees, etc.), la historia de l’art i de la
música, el folklore, les facetes diverses
del món de l’espectacle, etc.».2
El segon congrés de l’AISC va teñir
lloc novament a la capital italiana, el 9
de desembre de 1978, i es va plantejar
com un complement de la primera reu
nió; s’hi van llegir treballs referents ais
estudis sobre la llengua catalana de
després del 1700 realitzats a partir de
1945 (M. Grossmann), ais estudis sobre
literatura catalana contemporánia enllestits a Italia entre 1945 i 1978 (G.
Grilli), a la historiografía política italia
na a partir de 1945, amb una especial
atenció al període catalano-aragonés
(F.C. Casula), a la historia moderna i
contemporánia de Catalunya vista des
de la historiografía italiana recent (M.
Batllori), i a la historia de l’art (A. Ven
ditti).3
El tercer congrés es va fer coincidir,
el maig de 1979, a Nápols, amb el de
l’Associazione degli Ispanisti Italiani, i

l’AISC va participar molt activament en
l’organització del VI Colloqui Interna
cional de Llengua i Literatura Catala
nes, celebrat també a Roma del 28 de
setembre al 2 d’octubre de 1982. Des
prés, l’associació va entrar en una greu
crisi de creixement, de la qual no va co
mentar a sortir fins a la crida llanqada
per Giuseppe Grilli —«Rilanciare 1 Associazione di Studi Catalani»—, datada
a Nápols el 10 d’abril de 1987. Aquesta
crida es va publicar l’any següent, a

En un moment de descans, Ricard Torrents, la seva muller,
Joaquim Molas, Montserrat Pagés i Josep Moran.

L’obra impressionant d’un nurag, una de
les antiquíssimes construccions
quasl emblemátiques de Sardenya.

manera de prefaci de lutil recull bibliográfic Bibliografía catalana (Libri
¡978-1988) Indici e copertine (Nápols,
A1SC, 1988), que mostra com malgrat
la crisi de l’associació la producció de
la catalanística no va quedar pas atu
rada.
Pocs mesos després (juny de 1988),
Grilli convocava a Nápols un congrés
internacional en homenatge a Miquel
Batllori i sota el títol de «Ramón Llull,
il lullismo internazionale, Vitalia», que
va celebrar-se amb gran éxit al Castel
dell’Ovo napolitá del 30 de maiy a 11
d’abril de 1989.4 Un excel-lent volum de
603 págines recull les actes (25 comunicacions lul-lianes, 6 comunicacions
miscel-lánies i una taula rodona sobre
la sociolingiiística catalana) d aquest
congrés.5 Superat, dones, brillantment
el llarg període de silenci, Venecia va
prendre el relleu tres anys després, i del
24 al 27 de mar? de 1992 va celebrars’hi un nou congrés internacional sota
el títol de «La cultura catalana tra 1 Umanesimo e il Barocco», les actes del
qual (la presentació del Diccionari Catalá-Italiá, 4 comunicacions sobre el 71rant, 9 sobre l’Humanisme, 4 sobre

problemes d’ecdótica, 8 sobre el Bar
ree, 3 sobre Eugeni d’Ors, 4 sobre pro
sa assagística i 7 sobre Mercé Rodoreda i altres novel-listes) també han estat
convenientment editades en un volum
de 527 págines.6
Aquesta progressió de l’AISC sacaba
de fer palesa un cop més —amb el ge
neres suport de la Regione Autónoma
della Sardegna, la Generalitat de Cata
lunya i la Universitá degli Studi di Cagliari— en el VI Congrés (III Interna
cional) d’Estudis Catalans que, sobre el
tema de «La Sardegna e la presenza
Catalana nel Mediterráneo», s’acaba de
celebrar a Cáller —de 1’11 al 14 del passat mes d’octubre— i a l’Alguer —el dia
15—, i que ha comptat amb l'assisténcia de representants d’universitats i institucions italianes, de tots els Paísos
Catalans, i també d’Espanya, de Fran
ca, deis Estats Units d’América i del Ca
nadá. S'hi van llegir comunicacions
corresponents a diversos ámbits de la
cultura catalana, especialment els vin
culáis a Sardenya i a la presencia cata
lana en el Mediterrani (29 estudis), a la
crítica literária en els segles xtx i xx
(18), a la cultura catalana des del tractat d’Utrecht fins a les Bases de Manresa (10), a la llengua i la cultura de la
ciutat de l’Alguer (3) i a la literatura ca
talana contemporánia (5), en sessions
presidides per professors i professores
catalans i italians, entre els quals, com
a degá, el pare Miquel Batllori.
Del debat intel-lectual suscitat en el
congrés cal destacar la dialéctica sorgida a l’entorn de la funció de les escoles
critiques en l’actualitat, com també el
ric intercanvi histórico-literari sobre
l’heretatge cultural catalá a Sardenya i
al Mediterrani. Pero l’elevat nombre de
ponéncies, que va imposar les habi
tuáis sessions dobles, obliga a esperar
amb impaciencia unes actes ja anunciades. A més, en l’ámbit del congrés es
van presentar també el Diccionari de la
llengua catalana, de l’IEC, i es va cele
brar l’assemblea anual de 1 AISC.
El cálid acolliment de la Universitat
de Cáller, del comité organitzador i el

Una de les sessions del Congrés.

seu presiden!, professor Marcello Coc
eo, de l’alcalde de la ciutat i d’altres autoritats de la Regió Autónoma de Sarde
nya —cal destacar l’al locució en sard,
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escoltada amb emoció pels congressistes, pronunciada per l’Assessor d’Instrucció Pública del govern sard, Efisio
Serrenti—, com també la representació
de la Generalitat de Catalunya en la
persona del conseller d’Ensenyament,
Joan M. Pujáis, van donar ja des del
seu inici un to particularment amable i
familiar al Congrés, malgrat l’elevada
quantitat de participants. L’últim dia,
l’Alguer va rebre amb l’esclat de la seva
llum mediterránia les darreres comunicacions, que van cloure el congrés sota
la presidencia de l’alcalde de la ciutat
al costat deis professors Josep Benet,
Manuel Jorba, Joaquim Molas i Jordi
Carbonell.
Aquesta trobada de Sardenya ha sig
nifica! un interessant acostament i un
bescanvi de coneixement i d’opinions
entre les diverses escoles i els grups
académics de les universitats d’Itália i
deis Paísos Catalans. I, d’altra banda, el
lliurament apassionat del professor
Jordi Carbonell i deis seus col-laboradors ha permés que aquest VI Congrés
de l’AISC hagi estat especialment satisfactori per ais participants catalans,
malgrat l’accidentat capítol final que,
sota el signe de l’aventura, els va dur
ben impensadament a sojomar per una
nit al llac Maggiore com a conseqüéncia de la vaga deis controladors aeris
italians.
Els comptats moments d’esbarjo que
van permetre les poques escletxes obertes en el treball van dur els assistents a
una interessant visita al nuraghe de
Barumini, a un concert de canqó algueresa i a alguna passejada que va perme
tre constatar l’acolorida pervivéncia del
catalá de l’Alguer, la geografía toponí
mica d’intensa impregnació catalana
de l’illa i la fonética rotunda de la llengua sarda.

1. Veg. Giuseppe E. Sansone, Presencia catalana a
Italia, i Giuseppe Tavani, Els estudis catalans a Italia,
dins «Estudis ae Llengua i Literatura Catalanes», V
[= El caíala a Europa i a América} (Montserrat,
1982), 155-159 i 161-174, respectivament.
2. Giuseppe Tavani, L'Associazione Italiana di Studi
Catalani (AISC), «Estudis de Llengua i Literatura Ca
talanes», V [= El catalá a Europa i a América} (Mont
serrat, 1982), 39-41.
3. Aquests valuosos treballs crítico-bibliográfics llegits en els dos primers congressos, amb un prefaci de
G.E. Sansone, un aggiomamento bibliográfico de G.
Grilli i un índex d’autors i sense les contribucions referents a la historia de l’art, van publicar-se amb el títol d’Il contributo italiano agli studi catalani 19451979. Atti dei convegni dell'Associazione Italiana di
Studi Catalani (Cosenza, Lerici, 1981). Una actualització d’aquest recull bibliográfic, peí que fa a la li
teratura, na estat publicada per Carlos Romero, La
catalanística italiana (1980-1991), «Rassegna Iberistica», 42 (Venécia, febrerde 1992), 39-50.
4. Sobre l’activitat de l’AISC entre 1989 i 1990, veg.
Annamaria Annicchiarico i Giuseppe Grilli, Breve
rassegna delle attivitá dell’AISC e sullo stato della cata
lanística in Italia, «Llengua i Literatura», 5 (Barcelo
na, 1992-1993), 769-780.
5. Atti del Convegno Intemazionale «Ramón Llull, il
lullismo intemazionale, Vitalia», a cura de Giuseppe
Grilli [= «Istituto Universitario Oriéntale. ANNÁL1.
Sezione Romanza», XXXIV, 1] (Nápols, 1992).
6. Veg. La cultura catalana tra l’Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell’Associazione Italiana
di Studi Catalani, a cura de Carlos Romero i Rossend
Arqués (Pádua, Programma, 1994).

URGENCIES

I?amnesia

programada
TAteneu Barcelonés va teñir lloc

A

una serie de conferéncies sobre
el cinquanté aniversari del final
segona guerra mundial. A la pregunta
com vivien les barcelonines i els barcelonins, ara fa cinquanta anys, era del
tot obligat fer referéncia a la fam, al racionament, al fred, a les restriccions, a
les corrupteles deis funcionaris, a les
malalties, a la tristesa col-lectiva i a la
miséria moral, tan ben reflectits en la
novel-la de Víctor Mora Els plátans de
Barcelona, o en Nada de Carmen Laforet.
Hi havia, pero, una Barcelona mig
amagada, imperceptible, relacionada
encara amb la derrota política: la de les
execucions polítiques, la deis familiars
a l’exili, la deis catalans a les presons
(encara superpoblades aquell 1945), la
deis guerrillers sobretot anarquistes
(després de la desfeta deis que, des de
rengles comunistes, tractaven d’envair
la Valí d’Aran) i els catalans que acabaven de deixar —lliures, després d’haver
sabut qué era el terror, qué era la degradació humana— els camps d’extermini
nazis, la crónica deis quals va elaborar
Montserrat Roig. Com m’explicaven els
meus amics de TAmical de Mauthausen, els republicans espanyols i cata
lans eren els únics que no podien gaudir de la seva llibertat, aquell 1945,

perqué havien lluitat contra un Dicta
dor a qui encara quedaven trenta anys
de vida. I la més intensa de les tragédies gregues no hauria estat capay de
definir la vida d'aquelles persones que
lluiten a la guerra civil, després a la Resisténcia francesa, més tard ais camps
d’extermini..., i trenta anys més a l’exili,
allunyats del seu país.
Entre el públic, hi havia els representants de TAssociació catalana deis Pre
desos
la Polítics. Són els dipositaris de
molts anys de frustració programada,
han estat victimes duna segregació po
lítica, i sovint també social, que els ha
obligat a viure els anys de joventut a la
presó, en defensa de les seves idees,
acusats d’un crim de... coheréncia. Em
deien que, amb la nova llei de lloguers
(la LAU), els faran fora del local que
ocupen, perqué no el poden pagar. I
que les autoritats se’ls espolsen, quan
tracten d’aconseguir un ajut, ni que si
guí mínim, o un aixopluc, ni que sigui
temporal. Un d’ells, amb una mitja ria11a, em va confessar: «Els fem nosa per
qué no podem oblidar!» Em vaig que
dar de pedra. Una societat com la
catalana, que s’omple la boca de parau
les generoses, pot cooperar en la programació de Tamnésia?
Els psiquiatres diuen que l’oblit sistemátic també fa victimes moráis. Em
temo que és del tot urgent que revisem
les bosses d’oblit programat que planen
per damunt de la nostra historia
col-lectiva... del segle xx, a punt de fer
mutis cap al fórum de la Historia.

IGNASI RIERA
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Xocs

Poesía civil
om fer que en un vera prengui la
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flama de la metáfora sense distanciar-se del seu moment historie?
Com fer que una metáfora acompleixi
a premsa de llengua anglesa va
alhora el camí de la revolució eterna
del llenguatge —aquella que Foix somcomengar a parlar de Yoil shock,
niava inscriure i escriure en un mur inel xoc petrolier, l’any 1973. Ara,
finit— i l’evolució del present? Com fer
certa distáncia d’aquella data, un histo
una poesia que, sense entrar en els tóriador de l’economia, Angus Maddison,
pics de l’estética realista, sigui capa?
ho ha descrit així: «Des 1973, el creixed’establir un diáleg intens entre un jo
ment de l’economia mundial s’ha alen
que salga en veu i els volants, les pantató de manera espectacular. Aixó ha eslles, els deserts, els dolors i les alegries
de la fi de segle? Ho podríem resumir tat molt ciar en els paísos de l’OCDE,
en els quals es produí el 1974 una rup
encara més: com fer una poesia que
tura brutal i general de la tendéncia
s’enfronti a la forma moral de la humaeconómica, com també en el cas de
nitat en el llindar de l’any dos mil?
D’un temps engá es detecta en diver l’URSS i del bloc soviétic. (...) La sobtasos autors europeus una major tenden desa de l’alentiment fa ressortir el paper deis xocs extems; és a dir, l’explocia a incorporar consciencia col.lectiva
sió, a la fi de 1973, deis preus de
i reflexió moral a la poesia. I que consti
l’OPEP (Organització de Paísos Expor
que no parlem de la reivindicació de
tadora de Petroli), les conseqüéncies de
cap realisme historie. Res no es repela qual s’han fet sentir sobretot ais pai
teix i cada moment implica una nova
tensió histórica que implica també no sos de l’OCDE; i la crisi del deute, que
ha colpit l’América Llatina el 1982, poc
ves mirades i sensibilitats. No és tant,
després del segon xoc petrolier» (L’eco
dones, una qüestió d’estética com d’acnomia mundial al segle XX).
titud, perqué, al capdavall, en l’immeDos xocs provocáis per la puja fora
diat futur les avantguardes serán més
mesura del preu del petroli: el 1973, es
etiques que estétiques. Simplement,
quadruplicá; el 1979, es duplicá. Un
poesia que s’encami, pero que no s’atuelement vital per a l’economia esmicori; que tingui en compte l’instant, pero
lava, de cop i volta, i en dues ocasions,
que es projecti en tots els temps.
les previsions sobre el seu cost. LógicaL’aposta hauria de concebre, des de
ment es produí un daltabaix económic;
l’horitzó de la llibertat creativa, l’aventura poética com un moment privile sobretot, per la brusquedat i la im
portancia del salt. La necessária reacgia! per a reconsiderar l’humanisme
ció portá a la reestructuració energéti
després de tots els nihilismes, com una
ca deis paísos que més petroli
expressió creativa per a imaginar el
consumien i, a l’altra cara de la mone
temps d’un sentit. Una poesia capag de
da, al fenomen dit del reciclatge deis
figurar una nova geometría del real
petrodólars, acumulats pels paísos pro
amb qué representar el món actual per
ductora,
especialment árabs, i que calía
valorar el que de futur hi ha en el món
col-locar en activitats rendibles.
actual.
El 1982 el xoc petrolier ja s’havia acaBellesa, bé i veritat, el «BBV» elássie
bat amb l’ocás de l’OPEP, perqué, com
reformulat en el marc de la societat de
escrigué Bruce Nussbaum, «el preu del
les altes tecnologies, sovint, pero, amb
petroli simplement era massa elevat
baixes definicions. Poesia civil, perqué
no s’escapa de l’home, sino que hi tor per a mantenir l’economia mundial tal
com aquesta existia aleshores». I assena per dir-lo en la cruílla de les noves
nyala: «L’OPEP posá en funcionament
sensibilitats.
els
canvis tecnologies i económics que,
Ens hem oblidat massa aviat d’Esamb la mateixa celeritat, l’han enterra
priu. Deis seus cels de Jerusalem on cada.» De fet, l’OPEP fou qui desenca
mins d’oliveres oferien una eternitat de
denó la revolució de Talla tecnología,
plata a la seca pols del pas. La mirada
que avui vivim amb intensitat.
del cec que parla des de la visió o el
De xocs económics, n’hi ha de moltes
presagi posant tota la paraula en la paraula fins a commoure la realitat. I par menes. Pero darrerament hem estat a
punt de patir un xoc financer. el derivat
lar de tots en un mateix fil d’Ariadna,
de la crisi de liquiditat de Méxic en el
cercant la sortida del laberint, recorcanvi d’any de 1994 a 1995. A correrent amb amor la pell de brau, signant
cuita els Estats Units aplegaren un gaen un pacte la llibertat. Exemple dalla
poesia moral en un instant i per sem
pre.
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vadal de diners per aturar el possible
cataclisme en cadena que podía haver
originat la insolvéncia mexicana: és
alió que ara s’anomena el «risc sistémic» financer. S’aturá el xoc potencial;
pero el «Financial Times» hi deia: «Per
qué ha calgut oferir tant com 50.000
milions de dólars a Méxic? Gent tan seriosa com el senyor Alan Greenspan,
presiden! de la Reserva federal, i el se
nyor Michel Camdessus, director gene
jarala del Fons monetari internacional, insisteixen que les dificultáis de Méxic
amenagaven desencadenar una “crisi
sistémica”. El senyor Camdessus fins i
tot ha advertit sobre una "veritable
catástrofe mundial”.»
Xocs macroeconómics que, com un
huracá, poden causar destrosses im
pensables. Xocs industriáis, per exem
ple; o xocs en un país o, fins i tot, en
una regió. Ara es parla de paísos «pro
pensos ais xocs»: la majoria deis llatinoamericans ho són, i a París, a fináis
de 1995, s’han celebrat unes jomades
técniques per a escatir com evitar les
patacades i sortir-se’n. En un estudi de
la Banca de Desenvolupament Interamericana s’ha establert, sobre un estu
di de 38 paísos en desenvolupament,
que els xocs externs, ais quals aquests
són propensos, han motivat que la gent
es desplacés a les ciutats. La raó, segons sembla, és que les economies di
versificados de les grans ciutats propor
cionen seguretat contra un entorn de
feina volátil.
Els xocs económics, igual que els médics, creen tensió per l’alteració de les
circumstáncies habituáis, poden provo
car una crisi i originen transformacions amb pérdues; i possibles guanys,
també. És l’estrés del canvi rápid i inesperat. Tot el problema és saber, o po
der, absorbir el xoc i superar-ne les
conseqüéncies més negatives. De tota
manera, els xocs posen en dubte la pos
sible eficácia de la previsió económica.
Normalment, en desvirtúen la validesa
teórica. Darrerament, la prospectiva ha
intentat superar aquest desmereixement de la realitat, i hi ha introduít alió
que en diu els «escenaris inacceptables», és a dir, els truculents. No són
volguts, pero són tinguts en compte.
La temptació del neoliberalisme por
ta al desencadenament de les forces
més bésties de l’economia, amb resul
táis aberrants, no sois socialment, sino
també económica. Pero, per altra ban
da, segons quines regulacions estrafan
el bon joc net que, de vegades, és aconseguible al mercal. Desactivar els xocs
seria un pas positiu de l’economia.

JOSEP M. MUNTANER
I PASCUAL

______ TUB D’ASSAIG
Pero aixó també té excepcions. Algunes obres de ciéncia-ficció —poques,
segons Solé Camardons— mostren un
llenguatge elaborat expressament per a
la ficció concreta. En alguns casos, no
sois hi ha aquesta elaboració, sino que
fautor reflexiona sobre sociolingüística. És el cas de C.S. Lewis a Out of silent planet, obra de 1938 amb un prota
gonista filóleg que, óbviament, analitza
el tema de fidioma quan visita el plane
ta Mart. Per cert, que els indígenes
marcians fanomenen Malacandra. En
moltes histories de ciéncia-ficció —com
en histories pseudocientífiques que pretenen ensarronar la gent— s’observa
com les persones que provenen de milers de quilómetres o d’anys llum anomenen el seu planeta o el seu estel amb
el mateix nom que nosaltres els hem
donat.
a ciéncia-ficció permet múltiples
L’obra de Lewis seria una de les que
utilitzen la ciéncia-ficció per explorar
paisatges sociolingüístics i reflexionar
lectures. Un genere que a casa
sobre el paper de les llengües. Solé Ca
nostra sembla tan poc apreciat és una
mardons n’esmenta i exposa unes
eina —per a fautor o per al lector—
quantes més. Així, cita la novoparla del
d’análisi sobre l’evolució de la societat.
Mil nou-cents vuitanta-quatre d’Orwell,
Juntament amb les previsions sobre el
les reflexions d’Els llenguatges de Pao
progrés tecnocientífic —sovint amb
de Jack Vanee, i d’altres.
molt més pes de la fantasía que de cert
Ja en la ciéncia-ficció catalana, fau
rigor—, potser l’estudi provocatiu de
tor analitza entre d’altres Andrea Víctrix
les seves repercussions socials és un
de Lloren? Villalonga. Amb aquesta
element que distingeix la ciéncia-ficció
obra l’escriptor mallorquí va guanyar el
de major interés.
premi Josep Pía de 1973 i va demostrar
Un deis nostres experts en ciénciaque es por ser autor de reconeguda ca
ficció i defensor del valor del génere és
tegoría, conrear un génere per a alguns
el sociolingüista Jordi Solé i Camar«menor» i, a més, guanyar un premi
dons. En un llibre recent (Les paraules
prestigios. L’obra és una mena de contidel futur, Editorial Tres i Quatre), uneix
nuació mallorquína del Món felig de
la seva especialitat académica amb la
Huxley i no deixa de banda la qüestió
seva devoció literaria. El resultat és un
original estudi sobre el context lingüís lingüística en un llunyá —pero ja no
tant— any 2050.
tic a les narracions de ciéncia-ñcció.
Una obra molt més recent i que ha
Solé Camardons aconsegueix cridar
l’atenció sobre un element que potser passat massa inadvertida pels que re
flexionen sobre llengua i societat és
no ha estat gaire objecte d’análisi: en
Qui vol el panglós? d’Antoni Olivé. La
quina llengua s’entenen els protagonisnarració va ser guardonada en una de
tes de les obres de ciéncia-ficció. Sovint
les edicions del premi UPC (Universitat
hi ha viatges a través del temps i, més
Politécnica de Catalunya) de ciénciasovint encara, es travessa l’espai interficció. Escrita originalment en catalá
galáctic o, si més no, interestel lar. Les
—al premi, s’hi pot concursar en la
noves coordenades de l’espai-temps
nostra llengua o en espanyol, francés o
haurien de comportar, forjosament,
anglés—, només ha estat editada en
una manca d’entesa entre els personatcastellá —una de les mancances edita
ges.
ríais que Solé Camardons també de
Solé Camardons mostra com alguns
nuncia. La historia mereixeria no solaautors simplement negligeixen el fet.
ment ser publicada en la versió
Tothom s’entén perfectament i aquí no
original, sino que podría promoure inha passat res. D’altres sitúen l’anglés
teressants debats, no sois lingüístics.
com a llengua universal —i mai millor
En resum, la breu novel-la tracta d’una
dit. A més, un anglés que, malgrat els
visió d’un futur proper amb una Cata
canvis que forjosament ha de patir en
llocs i époques diíerents, deu conservar lunya amb molla immigració árab i un
prou semblances perqué tothom s’hi
aparell que permet entendre’s amb qui
siguí parlant cadascú el seu idioma.
entengui.

Ciéncia-ficció

i problema
lingüístic
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L’obra serveix per a reflexionar no sois
sobre el paper de certs invenís en els
problemes lingüístics, sino també sobre
el xoc de cultures i la immigració.
El llibre de Solé Camardons no solament parla de ficció, sino que també es
refereix a alguns assaigs. En aquest
cas, algunes visions que valoren la uniformització són refutades per fautor,
que valora la diversitat. Naturalment,
hom valora la uniformitat només si la
llengua propia és molt potent.
Pero un deis assaigs més valuosos
que Solé Camardons té el mérit de re
cuperar és antic, pero no menys actual.
Es tracta del que va escriure H.G. Wells
el 1900, titulat Anticipations. Deixant
de banda la ficció, fautor de tants lli
bres fantasiosos sobre viatges en el
temps o per l’espai hi parla amb rigor.
Wells entén que les noves tecnologies
serán capitals per a una uniformització
de la llengua i la cultura i en posa
exemples.
Així, podem entendre que fimperi
romá, juntament amb altres problemes
interns, no podía conservar el domini
polític i l’hegemonia del llatí perqué en
aquella época no tenia la tecnología de
qué disposa avui l’anglés. Escrit fa molt
de temps, el llibre de Wells crida l’atenció sobre la forja unificadora deis
avenaos tecnologies. Potser la lectura
de Wells arrossega certs tics que justifi
quen o, si més no, entenen la colonització. Pero aixó pot amagar que quan en
cara quedaven lluny invenís com la
televisió —i ja no diguem la telemáti
ca— Wells fos prou visionari per a fer
aqüestes reflexions sobre la substitució
de llengües.
Diverses narracions citades per Solé
Camardons demostren que la ciénciaficció serveix per a reflexionar sobre te
mes ben actuáis. Pero també recupera
un text de Wells que mostra una altra
cosa: aquest debat tan escás al nostre
país sobre noves tecnologies i futur de
la llengua té antecessors que, moltes
décades abans de nosaltres, ja veien
clara la influéncia deis nous mitjans en
la conservació o la pérdua de la identitat. Malauradament, molts semblen es
perar els fets consumáis del segle xxi
per a encentar un debat tan necessari.

XAVIER DURAN

PREMSA

«Recull»,

75 anys després

El 12 de juny de 1920 (núm. 1),

un grup de joves blanencs posa
en circulació una publicació manuscri
ta i ciclostilada anomenada «Recull
d’Or». Es tractava, en principi, segons
tots els símptomes, d’un fet anecdótic,
gairebé un «joc d’infants», pero, una
vegadti més, les aparences resultaren
enganyadores. En primer lloc, perqué
el «joc» es consolida com a quinzenal i,
el 20 de novembre (núm. 7) del mateix
any, aparegué imprés. En segon lloc,
perqué el comprensible entusiasme ini
cial ha arribat fins ais nostres dies: el 8
de gener de 1922 (núm. 28) la publica
ció reduí la capgalera a «Recull» i, amb
aquesta, després de passar per les ine
vitables vicissituds col-lectives, ha ar
ribat a celebrar els 75 anys d’existéncia,
que commemorá, ben escaientment, diíonent un facsímil d’aquell primer nú
mero de 1920.
La historia d'aquesta publicació és la
d’un mitjá local que ha volgut román
ete netament d’aquesta manera, és a
dir, blanenc, pero ha obert les portes a
tothom, un tothom que va de Josep
Roig i Raventós, Ramón Rucabado i
Joaquim Ruyra, abans de 1936, a noms
d’ara mateix com Josep M. Ainaud i Pere Ribot, o de fa quatre dies, com Ma
nuel Cruells. Aquest servei a la vila ha
estat orientat sempre, de forma indestriable, peí nacionalisme i el catolicisme. Quan, després del paréntesi d'emmudiment iniciat el 1936, la revista
reaparegué el 24 de desembre de 1949,
ho féu, com tantes d’altres publicacions
durant la dictadura, grácies a l’aixopluc
de l’Església, del qual no es va poder
prescindir fins després de l’entrada en
vigor de la llei de 1966 i de més d’un
ensurt politicoadministratiu.
Actualment el nom de «Recull» —la
revista pertany a l’Associació Catalana
de Premsa Comarcal— és inseparable
deis premis literaris que, des de 1965,
organitza anualment. Mentre la revista
ha triat el camí local, aquests guardons, successors d’altres d’ámbit restringit convocáis anteriorment per la
rnateixa revista, tenen trenta anys
d’história amb una incidéncia nacional
creixent. No cal dir que, si aqüestes co
ses admeten comparació, són molt més
importants que la revista i tenen, so-

Portada del primer «Recull d’Or».

Portada del número que celebra
el 75é. anlversari de la revista.

bretot, una repercussió rotundament
més gran, pero, sense els 75 anys de
«Recull», els premis no existirien ni
tindrien sentit: es tracta de la coexisténcia de dues opcions diferents,
complementáries i dependents, pero
mogudes per una rnateixa intenció. En
realitat, també els premis vénen de
lluny, perqué ja el 1923 «Recull» organitzá uns Jocs Floráis Juvenils, en el ju
rat deis quals hi havia, entre d’altres,

Josep Roig i Raventós, Pasqual Boada i
Viceng Coma i Soley.
En l’edició (núm. 1.719) que la revis
ta dedica ais 75 anys d’existéncia (22 de
juliol de 1995), Benet Ribas, que ha es
tat i és l’home clau de la publicació des
de la represa de 1949, parlava de la
preséncia en les seves pagines, des deis
inicis, de «la formació doctrinal, ética,
humana, de lliurament a uns valors no
moridors que donin sentit a la vida».
És un llenguatge no gaire habitual en
periódics del nostre temps, que defineix molt bé el taranná de la casa: en
aquest context és inevitable de recordar
les bones relacions que hi hagué sem
pre entre la revista i el fejocisme, i el
pes que hi han tingut sempre alguns
preveres, des de l’históric Damiá Estela
fins a Tactual Jaume Reixach.
«Recull» —la viu-viu de la revista,
Tesclat deis premis— s’enfronta al pro
blema de la decisiva i inevitable renovació generacional, representada de
forma reiterada, des de fa forga temps,
per Joaquim Abril i Salvador Roca,
com l’havia representada, en una situació intermédia, Salvador Cornelia
(1936-1975). Assegurar el futur, a partir
de la realitat actual, és el gran repte,
tant peí que fa ais premis anuals, com
en relació amb la publicació quinzenal.
Orienta sobre l’arrelament blanenc de
la publicació i la continuftat que repre
senta a la vila el fet que, ja entre els
noms de primera hora, és a dir, entre
aquells «novells escriptors» de 1920, hi
havia un Abril i un Cornelia: Agustí
Abril, fundador, i Salvador Cornelia i
Ribas, fundador i primer director.
Benet Ribas figura, fa forga temps,
en els crédits de la revista com a direc
tor. Quan Taplicació estricta de la ja
al-ludida llei de 1966 obliga a teñir un
periodista titulat per a aquest carree,
Antoni Plaja i Mateu l’ocupá més en un
acte de servei que no pas estrictament
professional.
En la ben nodrida galería de perso
nes que, poc o molt, han estat vinculades a les tasques de «Recull», desta
quen dos noms, comprensiblement
mitificáis amb el pas del temps: el de
Joaquim Ruyra, que, en qualitat de
propietari rural, feia ¡largues estades a
la vila i arriba, fins i tot, a corregir ori
gináis de la revista, i el de Joan G. Junceda, vincula! com Ruyra a la publica
ció des de 1923, que era casat amb una
blanenca. Són dos noms representatius
que ajuden a definir la imatge total de
«Recull», és a dir, com a mitjá de comunicació i com a nueli blanenc d’acció civicocultural.

JOSEP FAULÍ

LA PORTA
El pitjor llop
Text i dibuixos: Teresa Duran

Una pedrassa al mis del cami
Miquel Desclot
Dibuixos: Fina Rifa
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Yago, el nen que volava
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Joles Sennell
Dibuixos: Francesc Infante

PUBLICACIONS DE LABADIA Dt h
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AU xLóurrúz

Xsst...!
Joles Sennell
Dibuixos: Montse Tobella

M.I.Q.UELDÍ.S.C.LOI______________
FINA RIFA_____________ ¿________
PUBLICACIONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

LA FINESTRA
El cau de la calor
M. Assumpció Ribas
Dibuixos: Jordi Vila Dételos

El grill tabalot
Antoni Dalmases
Dibuixos: Pep Montserrat

EL CAU DE
LA CALOR

Terrossos de sucre

TERROSSOS U
DE SUCRE

’

M. ASSUMPCIÓ RIBAS
JORDI VILA DELCLÓS

A MUNNÉ-JORDÁ

MARTA

PUBUCACIONS DE LABADIA DE: MOS

A. Munné-Jordá
Dibuixos: Marta Balaguer

BALAGUER

PUBLICACIONS DE L ABADIA DE MONTSERRAT

EL GRILL
TABALOT

MARTA BALAGUER
^BDCAOONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

Quan plou de nit (2a edició)

ANTONI DALMASES
PEP MONTSERRAT

Text i dibuixos: Marta Balaguer

PUBLICACIONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

CONTES DE L'AVIA PEPA

L'ávia Pepa
fa endreca

Esther Prim
Dibuixos: Joma

L'ávia Pepa i el cocodril que volia ser tren
Un berenar a casa l'ávia Pepa
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LLETRES

PERFIL D’UN POETA

NARCÍS COMADIRA
per Isidor Cónsul

l veig com un deis escriptors

E

més subtils de la literatura cata
lana d’ara i cree que el punt madur de
la seva lucidesa creadora roda, en frágil
equilibri, entre una compulsada capacitat reflexiva, una lírica de tendencia
elegiaca, el conreu poc o molt sistemátic de la ironía i l’exercici del dubte. I
aneu a saber si no és aquesta gimnásti
ca de dubtes, interrogants i desfícis la
responsable, en darrer terme, d’haver
convertit Narcís Comadira, repicada ja
la cinquantena, en un creador d’estereotip jove, abillat amb parament i clixés d’adolescent desmenjat, deix sorneguer i posat d’indiferéncia.
S’ha consolidat, d’altra banda, com
un artista de doble pivot, poeta i pintor,
pero també s’ha captingut atent a
I’estética de les arquitectures urbanes i,
quan ha calgut, ha concretat les observacions critiques que s’esqueien des
d’una perspectiva de sociología de la
cultura. Fonamentalment, pero, és un
artista que juga i treballa amb colors,
formes i paraules, bo i transgredint una
certa modernitat que tira a encaixonar
de manera monolítica els compartiments de l’art. En el seu cas, pintura i
poesía actúen en desdoblament com
plementan, i si els versos i l’obra litera
ria tendeixen a girar l’esguard enrere,
Els registres del poeta
la pintura li serveix més aviat de proLa trajectória lírica de Narcís Coma
jecció endavant.1 Al marge d’aquesta
dira és una de les més solides i indiscu
complementarietat també poden rastibles de les darreres generacions, i ha
trejar-s’hi detalls d’expressió paral-lela,
marcat amb estil propi el sender més
i a cops és possible de llegir, en el crofressat de la poesía catalana actual. Un
matisme d’una paleta de formes purés,
corrent que, de manera redundant, s’ha
el color deis mots que acaronen el reconvingut a batejar poesía de l’expelleu d’un poema.
riéncia, amb el benentés, pero, que la
Formes i paraules, pintor i poeta.
poesía acostuma a ser-ho sempre, de
Aquesta presentació es limita, pero, a
l’experiéncia. De tota manera, la marca
la trajectória poética del literat. Curt i
académica ha definit, si més no, una al
ras per una única raó de pes, perqué es
tracta del component de la seva activiternativa de poesía realista oposada a
tat creadora que m’ha vagat de seguir la militáncia del realisme historie i en
carada, dones, a una reflexió moral i
amb més atenció.

personificada, a una visió íntima del
món i de la vida. Una poesía no gaire
allunyada d’alguns models anglosaxons
(Eliot, Hardy, Auden o Graves), tot i
que, posats a buscar-hi fonts més clássiques, hom pot submergir-se fins a Catul i Villon, passant abans per
Quevedo.2
I encara que la poesía ha estat l’espai
literari on s’ha mogut de manera més
continuada, no s’han d’oblidar altres
ámbits més o menys propers com el
que l’ha dut a ser un finíssim traductor
de poesía i de teatre, o a conrear, en el
cas de Girona. Materia i memoria

(1992), els contorns d’una bella prosa
que repassa, en clau poética, intuitiva,
melangiosa i irónica, els topants de la
ciutat nadiua. Aquests darrers anys, finalment, s’ha deixat temptar per la litúrgia fascinant del teatre i ha estrenat
les peces d’una trilogía que dansa a
l’entorn d’una mateixa hipocresía so
cial. Les tres obres, Nevo. (1989), La vi
da perdurable (1991) i L’hora deis adéus
(1995), cadascuna amb la seva peculiaritat, no s’allunyen gaire del dolgut to
de catarsi personal ni del món d’aparences de casa bona que presideix un
deis seus poemaris més contundents,
Álbum de familia (1980).
Les beceroles del poeta

Segons que ha manifestat ell mateix,
comenga a escriure versos, en castellá,
a catorze anys, com una rauxa adolescent i secreta que imitava Juan Ramón
Jiménez. El canvi de llengua es produí
poc temps després, a setze o disset
anys, amb Maragall i Riba com a poe
tes de capgalera, pero ben falcats amb
un coixí de lectures on entraven Rilke,
Baudelaire i Hólderlin. Sembla oportú
de remarcar-ho perqué, sovint, quan la
crítica s’adrega a estudiar la lírica comadiriana, acostuma a comengar per
la influéncia de Gabriel Ferrater i de
José M. Valverde la segona meitat deis
seixanta. Abans, pero, cal comptar el
substrat d’un bagatge propi i la lectura
de Rilke, sobretot, que es nota a La febre freda (1966), primera fita de la seva
trajectória poética.
La relació amb J.M. Valverde es pro
duí durant el curs 1966-67, després que
José Luis Aranguren, Enrique Tierno
Galván i Agustín García Calvo fossin
expedientats i expulsáis de la Universitat, el 1965. Valverde presenta solidáriament la dimissió universitaria (el fa
inos telegrama «nulla estética sirte
etica») i, abans d’anar-se’n ais Estats
Units, va romandre a Sant Cugat del
Vallés dedicat a treballs editorials. Allí
l añaren a trobar una colla d’estudiants
gironins amb afinitats literáries (S. Oli
va, N. Comadira, D. Oller, J. Tarrús...),
que aquell 1966 havien de publicar el
volum antológic Cinc poetes de Girona,
per demanar-li que els fes un seminari
de poesia. El professor Valverde no els
dicta, en sentit estríete, cap seminari literari, pero els rebia quan hi anaven,
parlaven de literatura i els posa en con
tacte amb Gabriel Ferrater, que també
vivía a Sant Cugat. Tots dos els orienta
ren en el camí d’aprenentatge de l’ofici,
el domini de les eines, la retórica, el
vers, la rima, el ritme...
J.M. Valverde li prologa, a més, Papers priváis (1969), un volum desimbolt
i juganer, col loquial i narratiu, carregat d’ironia i «de tono anti-Bretch y
despedante», segons el prologuista.
Francesc Parcerisas el presenta, juntament amb Amich de plor... (1970), com
a paradigma duna nova sensibilitat
poética que comengava a aflorar en la

Narcís Comadira ha marcat amb estil propi
el corrent més vigorós de la poesia catalana actual.

A propósit de Comadira, potser escauria aclarir
de quina manera el pintor acompanya, o no, l’anadura del poeta.

lírica catalana: «Sota I’advocació de
J.M. Valverde i G. Ferrater, aquell "gironí independent" gosava brandir els
noms de Carner i Foix en oposició a un
text intocable com ho era La pell de
brau. Les desenfarfegades lletres en
vers i en prosa del recull, i els carnerians sonets d’Amich de plor..., representaven una novetat de plantejaments
importantíssima.» Pero no es tractava,
només, de brandar l’espasa contra alió
que representava Espriu. També calía
remarcar que Comadira seguía l’obvietat explicada per Gabriel Ferrater que
«en art tot és forma, i les formes d’art
realista són precisament formes i no
cap altra cosa».’
Des d’aquesta perspectiva, Amich de
plor... suposa el triomf de la recerca de
l’ofici, l’evidéncia deis mestratges carneria i foixiá, i l’obligació d’heure-se-les
amb el repte d’un llibre de sonets. Formalment, és el primer llibre segur del

poeta i per aixó sembla lícit reportar algunes consideracions del mateix Coma
dira sobre la consciencia formal. «Un
poema, ja que parlem de poesia, llavors
no és més que un objecte construid des
d’aquest punt de vista: ha de salvar-se i
salvar-me (...). Pero cal que siguí perfecte. Suficientment perfecte o perfectament imperfecte. És igual (....) El po
ema, com l’edifici, com el quadre, com
un suquet de peix, comenga i acaba en
ell mateix, en el seu propi sistema de
proporcions i ressonáncies; segons el
seu projecte será la seva projecció, se
gons la seva ascendéncia la seva trans
cendencia.»4
A les pagines d’Amich de plor... també
es pot establir una primera frontera per
separar els tempteigs iniciáis (La febre
freda i Papers priváis) i l’evolució poste
rior cap a la maduresa. D’altra banda, a
desgrat d’un to que vol ser encara des
enfada! i juganer, el contingut d’alguns

sonets de posat transcendent repuntava
que no tot era jocs de la forma ni tre
balls d’obrador retóric. Una línia simi
lar és continuada a El verá jardí (1972),
on també, prop del to festiu d’un gruix
del volum, el poeta aclofa composicions influídes peí romanticisme
alemany com «Catedral» o «Meditació
de novembre». Per un costat s’hi fa evident el deix elegíac, i el llibre introdueix, també, una temática de record i
mirada enrere que preludia el contorn
de Les ciutats (1976).
Cap a la maduresa

A Londres, el febrer de 1973, Narcís
Comadira va escriure «Un passeig pels
bulevards ardents», poema dedicat a
Gabriel Ferrater i motivat per la
traumática mort del mestre. En diferents entrevistes s’ha referit al rampell i
la febrada que li suposá encarar-s’hi en
el sentit que fou «una mena de bogeria,
no feia cap altra cosa, ficat a dintre d’aquest poema...»1
2345. L’experiéncia, pero,
suposá un gir important respecte de l’o
bra anterior, amb una inflexió que
l’allunyava, sobretot, de la concepció
del poema com a práctica hedonista.
La corda lírica comadiriana s’enriquí
amb elements onírics, amb el plantejament de la profunda solitud de l’home
davant duna civilització deshumanitzada i també per la influencia del T.S.
Eliot de The Waste Land.
«Un passeig pels bulevards ardents»
es publicá, el 1974, al primer número
d’«Els Marges». En forma de llibre hagué d’esperar a fer de complement de
Desdesig (1976), un títol que continua
en la maroma d’ombres i pessimismes
similar, amb el poeta submergit en ell
mateix entaulant diáleg entre la reflexió i la realitat del desig. Aquell mateix
any publicá Les ciutats, un recorregut
sentimental i crític per les ciutats del
poeta.
Térra natal (1978) i Álbum de familia
(1980) marquen una nova inflexió en
l’obra poética de Narcís Comadira, en
aquest cas amb l’assumpció crítica i raonada deis meandres de la propia
historia personal i col-lectiva. La veu
del poeta es torna més fondal i desola
da per a manifestar-se derrotada en la
seva herencia, confusa en el seu present i trista en el seu esdevenidor. Per
aixó es pregunta si, malgrat tot, encara
podrá acomplir la lloan^a. La paradoxa
d’haver de lloar una térra propia que li
dol, que endevina «morta del tot, per
tots, Térra Natal», pero en l’amor de la
qual «persistim, absurds i descarnáis».6
Aquest memorialisme elegíac es con
creta, a Álbum de familia, en una obra
intensament personal i un punt psicoanalítica. De bracet amb el vell recurs de
passar les págines d’un álbum de fotos,
el poeta reviu seqüéncies de la biogra
fía personal i construeix poemes de catarsi familiar amb especulacions inter
rogativos sobre el testimoni de les
imatges esgrogueídes. Fotos que I’obli

guen a capbussar-se en aigües térboles
en qué el poeta sap que l’experiéncia
será dolorosa. «Per qué vols endinsar-te
en aquest llot / espés de cues i sang in
fatigable, / de tremolors incerts, luxúries mediocres, / amors callats, fidelitats, penyores / d’il-lusions que no
sabrás si hi foren?»7 Alguns deis poe
mes més signifícatius del volum —«Vi
sita del jerarca» i «4 de febrer de
1945»— són a la base de la recent en
trada de Narcís Comadira al món del
teatre, que ha suposat, també, un dolorós exercici expurgatori de vells fantasmes familiars.
El darrer tombant.
D’«Enigma» a «Usdefruit»

El decurs del temps ha daurat la paraula de Narcís Comadira, l’ha carregada de transcendéncia i ha depurat
una veu que, segons Dolors Oller, fía esdevingut desolada i hólderliniana fins a
«la “intensitat” que volien els romántics i que han invocat tots els poetes lírics realistes».8 Alhora, ha contrapuntat
una dualitat d’eixos entre desig i reali
tat, llibertat i terror, o entre somnis i
runa, per dir-ho amb el títol de l’antologia preparada per Rossend Arqués.
Aquesta dualitat de llums i ombres es
remarca en els poemes de cloenda d’Enigma (1985), una obra espléndida en
el seu conjunt i que s’obre amb una lluminosa reflexió sobre el paper del poe
ta, «Falconeria», que compto com una
de les composicions més fírillants i rodones de Comadira. Tornant, pero, al
duet de cloenda, el poeta canta primer
el «Triomf de la vida» i planteja des
prés, a «Réquiem», els dubtes persistents i angoixats del gran enigma de l’existéncia: «Jo no sé quin gran silenci
m’espera / després del gran brogit (...)
A voltes em fa por que a l’altra riba /
només ombres hi peixin solitud.»9
En quarantena (1990) reprén la refle
xió elegiaca que decanta més cap a la
vida que no pas al costat de la mort, i el
poemari continua el doble moviment
del darrer tombant d’Enigma. La veu
accentua els girs de tristesa i s’hi fa
present una geografía carregada d’om
bres i dubtes, incertesa i terror. Com la
que dona la imatge de la rata que rose
ga el cor eixut del poeta. Es la cruel
queixalada deis interrogants sense res
posta i deis enigmes buits de solució.
Es busquen crosses per tirar endavant,
que es troben, potser, en els paranys de
l’amor, en la mentida del somni i en els
records del temps passat. També, i com
a Enigma, els poemes iniciáis exerceixen una funció de poética i, abans d’arribar a la pef a capital del recull, el poeta
desplega un art plural en composicions
de diversitat formal i temática, on no
falta la inevitable imatge de Girona i
l’indefugible mirall de Narcís.
A Usdefruit, el mateix tou referencial
s’amoroseix hi s’asserena. Els poemes
suposen, en el record, el contrapunt del
goig, l'afirmació cálida de la vida i la

seva part més lluminosa. L'objecte del
desig hi és vist a contrallum del temps,
com una ombra anodina, sense foc a
les artéries ni humitat ais ulls. Per un
altre costat, la desolació anterior troba
un tractament més amable i, encara
que al cor del poeta hi hagi, com sempre, maregassa, els paisatges de l’ánima
són més variats i fins alguna ullada de
sol trenca la monotonía d’un paisatge
cobert per bromes i pluges. Només cal
posar de costat dos poemes nadalencs
d’un volum i l’altre per a adonar-se de
la desolació hivernal que habita el pri
mer, a En quarantena, i el to més seré,
casolá i fins irónic del segon, a Usde
fruit. Una comparació que també pot
establir-se entre la llum d’agost d'« Ai
gües profundes», a En quarantena, i la
del poema «Lent», a Usdefruit. En el
primer, la tarda cau en el mateix pou
de dubtes del poeta, mentre el segon
repunta el cant de qui se sent trasbalsat
per 1 ’últim rosa de la tarda, sap fruir de
l’instant íntimament i lenta, i demana a
la posta que no tingui pressa a cedir el
cor a la fosca i al regne del terror que
és la nit.
Com altres reculls comadirians, Us
defruit incorpora peces que en diríem
circumstancials, la qual cosa no vol dir
que siguin menors. «Epigrama», per
exemple, un poema dictat com a res
posta a un article visceral que recupe
ra, amb habilitat i destresa, la vella tradició del sirventés i el poema satíric.
Alguna altra composició pertany a
aquesta estirp més circumstancial pero
sense desdibuixar la unitat sobre la
qual es dreqa el darrer lliurament poétic de Narcís Comadira. I tot plegat, dit
siguí ja per acabar, només emfasitza
una de les trajectóries més lluídes i in
tenses de la poesía catalana actual.

1. Félix de Azua, a Memoria de palabra, memoria de
pintura. A propósito de Narcís Comadira, defineix
aquesta complementarietat apuntant la realitat duna
poesía «que tiende a lo elegiaco y se proyecta hacia el
pasado; y una pintura lanzada hacia adelante, apoya
da en el más inmediato desarrollo formal anterior, pero
sin otra temporalidad que la de su proyección hacia el
futuro; una genealogía sin memoria» (dins Creado i
Crítica en la Literatura Catalana, Universitat de Bar
celona, 1993, pág. 56).
2. Narcís Comadira, tot i que no nega la influencia
anglosaxona deis poetes al ludits, reivindica també
una influencia alemanya important (Rilke, Hólderlin...), que li arriba per mitjá de Maragall i s’accentua
per la banda de la música i la seva flaca per Mozart i
Shubert, entre altres. Vegeu l’entrevista La poesía de
l’experiéncia. La vida com una quarantena («Lletra de
Canvi», núm. 11, novembre de 1988).
3. Francesc Parcerisas, A l’entom de la jove poesía al
Principat, «Serra d’Or» núm. 235, abril de 1979.
4. Narcís Comadira, «Nota de fautor», dins La lliber
tat i el terror. Poesía 1970-1980, Edicions 62, Barcelo
na, 1981, pág. 8.
5. Entrevista amb Narcís Comadira, «Daina», núm. 1,
juny de 1986, pág. 91.
6. Narcís Comadira, Térra natal, dins La llibertat i el
terror. Poesía ¡970-1980, Edicions 62, Barcelona,
1981. Vegeu els poemes «Pregunta», «Térra Natal» i
«Mis capitales años desterrados».
7. Narcís Comadira, Album de familia, dins La lliber
tat i el terror. Poesía ¡970-1980, Edicions 62, Barcelo
na, 1980, pág. 217.
8. Dolors Oller, «Discurs sobre el métode», dins La
construcció del sentit, Empúries, Barcelona, 1986,
págs. 120-121.
9. Narcís Comadira, Enigma, Edicions 62, Barcelona,
1985, pág. 73.

Fotos: BARCELÓ

CONVERSES LITERARIES

«La poesía és un espai per a habitar-hi. Hi ets».

ntoni Mari, nascut a Eivissa pero
instal-lat a Barcelona, és professor de la jove Facultat d’Humanitats de
la Universitat Pompen Fabra. A parí la
seva obra assagística, L’home de geni
(1984) i La voluntat expressiva (1988),
ambdues premi Crítica «Serra d’Or», és
autor de l’obra poética El preludi (1979)
i Un viatge d'hivern (1989).
El vas de plata (1991), premi Crítica
«Serra d’Or», obre el conrea de la prosa
amb un seguit de narracions que, prenent per puní de partida les obres de mi
sericordia, mostra el personatge que es
va constituint, que emergeix ais nostres
ulls a partir deis elements que l’envolten.
Aquest interés per l’individu, per l’impacte de l’alteritat, de l’espai i del temps
en la constitució de la identitat arriba,
ara, amb una major intensitat amb la
novel-la El camí de Vincennes. Diderot i
Rousseau, els protagonistes del relat, esdevenen, a partir deis seas conflictes i
del seu debat ideológic, la forma concre
ta, enclavada en un moment determinat
de la historia de la cultura, del binomi
etern que regeix la vida deis homes: la
Raó i la Follia, segons el vers foixiá; la
Cultura enfrontada a la Natura, o la Intel-ligéncia al Sentiment. Dos pols oposats que, segons Mari, constitueixen la
identitat de l’home modem.
Són les cinc de la tarda. Ens trobem a
casa d’Antoni Mari, a Barcelona. Una
casa on el lloc de cada objecte sembla
pensat i deliberat amb una raó determi
nada. Una llum no gens estrident
acompanva la conversa, sempre agrada
ble, del filosof, del poeta. Un home que
convida a parlar de l'esperit: que es mos
tra sense pressa, pero sempre alerta, amb
una actitud de vigilia constant, afavorint que el moment propici es faci pre
sen! amb la seva gota de llum. En aquest
sentit, l’atzar sempre actúa benéficament
damunt del pensador, del filosof, poeta,
o novel-lista; tal vegada perqué Antoni
Mari sap, com pocs, com s’amanyaga
l’esperit.
—Després del teu darrer llibre de poemes, Un viatge d’hivern, del 89, han vingut les narracions d'EI vas de plata i ara
acaba de sortir la leva primera novel-la,

«Amb la poesía s’ha d’anar molí amb compte. És la manera més compromesa,
exigent i seriosa que hi ha d’escriure.»

ANTONI MARÍ
EL CONREU DE L’ESPERIT
per Marta Nadal
El camí de Vincennes. Aixó vol dir, potser, que ara et sents més cómode amb el
discurs de la prosa?
—De poesia, no he deixat de fer-ne
mai; el que passa és que amb la poesia
s’ha d’anar molt amb compte. Per a mi
és la manera més compromesa, exigent
i seriosa que hi ha d’escriure; aleshores, em suposa un repte tan gran que,
quan publico un llibre de poemes, ha
de ser, des de la meva possibilitat, perfecte. No es pot escriure un llibre de
poesia cada dos anys, perqué la poesia
s’ha de deixar reposar, que es doni, que
s’ofereixi amb tota la seva esponjositat.
—Quines possibilitals noves t’ofereix
la prosa?
—Permet una més gran llibertat deis
modes de reflexió que no pas l’estricta
forma de poesia. Pero jo entenc que,
avui, la poesia pot ser narrativa, la nar
rativa pot ser assagística, l’assagística
pot ser poética, i la poética, dramática,
teatral. Com que jo no sóc un escriptor
professional, no vise del que publico,
sino que sóc professor de la Universi
tat, faig treballs d’investigació, el que
escric está íntimament relacionat amb
la meva persona, amb les meves inquietuds, amb les meves vivéncies, amb els
meus compromisos, amb una serie de
temes que sovint no trio, sino que em

vénen donats. En aquest sentit diría
que no he deixat de practicar la poesia.
Ara, la publicació d’un llibre de poemes
és una cosa molt seriosa; aixó vol dir
que quan el dono a l’editor ha de ser,
dins de les meves possibilitats, al més
perfecte possible. La poesia és un espai
per a habitar-hi. Hi ets. I, quan el llibre
el té l’editor, deixes d’estar-hi, l’allunyes
de tu. Precisament el que vull, quan
trobo un tema, és mantenir-m’hi, mantenir-me dins del seu cercle vicios, serhi al rnillor possible.
—Tant El preludi com Un viatge d’hi
vern i també les narracions d'El vas de
plata són llibres d’un marcat to intimista. A El camí de Vincennes, pero, aques
ta intimitat es projecta cap enfora. Hi ha
la voluntat de passar d’una esfera més
personal a una de més col-lectiva, dalló
privat a alió públic?
—Bé, el tema d’El camí de Vincennes
fa molts anys que m'ocupa mentalment; jo he treballat i continuo treballant sobre tot el segle xvm i la Il lustració. Quan vaig llegir les Confessions de
Rousseau i vaig saber el que li passava
aquell día d’octubre de 1749, immediatament vaig sentir com si en aquella
petita anécdota hi hagués el germen
d’un esdeveniment important en el sen
tit que es plantejaven i sortien a la llum

moltes de qüestions que m'implicaven
seriosament. Per exemple, com assolir
un grau de saviesa i de coneixement
que pugui servir a la propia comunitat. És un tema que a la vegada, per a
mi, está íntimament lligat a El vas de
plata; perqué, qué es narra, en aquesta
novel-la? Dones una obra de mise
ricordia, visitar els presos. A El vas...
vaig tractar de la visita ais malalts, en
tre d’altres obres de misericordia, i
aquí de la visita ais presos. I Rousseau
el que fa és una obra de misericordia.
Ho acabo de pensar ara mateix... De
camí cap a la presó, per visitar el seu
amic Diderot, li passa una cosa que li
permetrá d’assolir la seva identitat.
Sap, finalment, qui és, qué és, i per
qué ha vingut al món. En tot cas,
aquest punt d’inflexió entre el món íntim i el món públic, entre privacitat i
publicitat, m’interessava molt. Jo cree
que intercedeixen tots dos, d’una ma
nera molt clara, en cadascun de nosal
tres. Pensó que la relació que tenim
amb nosaltres mateixos en la intimitat
més profunda no canvia gaire de la re
lació que tenim amb els altres, que no
és res més que una projecció d’un ma
teix. Per tant, no cree que en la intimi
tat i en la privacitat, en la soledat, ens
comportem d’una manera diferent de
quan som amb els altres; el que passa
és que la nostra incidéncia en el món
públic és diferent i, en aquest cas, jo
assenyalava una série de qüestions. A
la novel-la, Diderot és Diderot i Rous
seau és Rousseau. Pero jo pensó que,
avui día, cadascun de nosaltres és Di
derot i Rousseau alhora i patim al ma
teix temps les contradiccions amb qué
ells personalment es senten compromesos i vinculats.
—De fet, Diderot i Rousseau plantegen
el binomi de sempre: la recerca de la veritat per mitjá de la intel-ligéncia o del
sentiment. Es la cultura enfrontada a la
natura, la Raó a la Follia...
—Exactament. Per aixó m’anava tan
bé Foix, perqué són les concepcions del
món que sempre hi han estat i que de
vegades es sintetitzen i conflueixen i
d’altres vegades generen unes oposicions absolutament monstruoses en el
sentit d’enrevessades, violentes.
—Es podría dir que l’estética és la dis
ciplina que té encomanada la tasca de
conciliar aquests dos pols, aqüestes dues
concepcions del món.
—Sí, totalment. L’estética formalitza
el desig, formalitza la idea, i la idea és
alió que no tenim; les representacions
de la imaginació i les figuracions d’aquelles coses que desitgem pero que no
tenim. L’estética és la formalització de
les idees estétiques; o siguí aquelles re
presentacions de la imaginació, d'aqueIles coses que no són reais pero sí possibles. En aquest sentit, l’estética és
donar forma sensible —visual, auditi
va, táctil— a realitats suprasensibles; a
la vegada, precisament perqué és una
disciplina moral, suavitza totes les

arestes que mostra la realitat i, alhora,
fa possible que alió que només és una
idea es realitzi, tingui lloc. En aquest
cas, el lloc mental de l’escriptor i el lloc
mental que li doni el lector. I és cert, el
lloc on es resolen aquests conflictes, el
lloc de la seva resolució, és l’espai de
l’estética, l’espai de l’art.
—Com et sembla que ha anat canviant
la figura de l’home de lletres? Et sembla
que l'intel-lectual, o un determinat tipus
d'intel-lectuál, té un vincle massa actiu
amb el món públic de la política en lloc
de situar-s’hi com a subjecte més passiu,
com a treballador de les idees?
—Aixó que dius es dona, pero el món
que proposa l’home de lletres és un
món que encara no hi ha la possibilitat
que es realitzi. A Diderot i a Rousseau,
ningú no els fotia cas... La incidéncia
del món de l’esperit en el món de les
coses es dona a llarg termini. Ara realitzem ideáis del segle xviii i els nostres
potser es realitzaran d’aquí a dos-cents
anys. El món de les lletres, el que fa és
obrir l’horitzó d’expectatives, i en polí
tica aquest horitzó és immediat. EÍ polític ha de ser un bon gerent, pero no és
cap ideóleg. La ideología de la política
establerta és absolutament miserable;
no dona cap idea, ni a mi ni a ningú.
La ideología deis governants que tenim
actualment, fa dos-cents anys que está
establerta, és el liberalisme, i aixó és de
mitjan segle xviii. Qué m’han d’explicar,
a mi, els governants, de la meva ideolo
gía? Que no parlin tant i que siguin eficagos amb la bona gestió...
Aquest problema que planteges té
una llarguíssima tradició. Petrarca ja
s'ho plantejava. La literatura, com la
cultura, és per a qui la treballa. I qui la
treballa? Dones qui llegeix, qui s’hi de
dica. La cria de l’esperit és una feina
solitária i no está, en absolut, a redós
del món de l’economia ni de la política.
—A la teva novel-la apareix la idea de
l’home com a producte, no solament del
moment en el qual está immergit, sino
de la tradició cultural anterior. Fins a
quin punt l’individu, ara, es reconeix hereu de les aportacions culturáis que
l’han precedit i com sen serveix? En
quina situado penses que es troba la
cultura, actualment?
—Jo pensó que la cultura d’Occident
passa per un moment de crisi; crisi és
un terme que es fa servir inicialment
en medicina i és el canvi de l’evolució
d’una malaltia. La crisi es troba en el
fet que, la cultura i la civilització, generalment, han de servir per a comportar
nos d’una manera oberta i generosa
respecte a l’altre, i aixó ara no es dona.
Avui dia la cultura, la civilització, sobretot, no és adequada al moment en
qué vivim. Les tribus urbanes i tots els
vandalismes que tenen lloc a la ciutat
són, certament, producte d’un vandalisme, o siguí, de no ser persones civilitzades. En aquest sentit, jo reivindico
una instrucció i una educació que íomentin el coneixement de l’altre i d’un

mateix. Avui dia, tant la cultura com la
civilització sembla com si fossin valors
obsolets, anacrónics, que serveixen per
a unes persones que són fora del món.
I jo pensó, precisament, que la civilit
zació i la cultura constitueixen un bagatge que ens permet de conéixer-nos a
nosaltres mateixos, de conéixer l’altre,
de saber el lloc que ocupem en el món.
No sé ben bé a qué és degut, pero cada
vegada les diferéncies entre les perso
nes són més fortes. L’individu ha de
veure l’altre, no com un invasor, sino
com un copartícip del seu espai.
—La tercera parí del llibre es concen
tra en el diáleg entre Rousseau i Diderot
que fa evident, precisament, aixó que
has comentat: el coneixement d’un ma
teix i la importancia de l'alteritat.
—Sí, i és també la part més ideológi
ca. En aquest sentit, tot i que la llengua
literária escollida, el to i el tema siguin
diferents, veig aquest darrer llibre molt
próxim a El vas de plata, llibre que per a
mi presenta la constitució d’una individualitat creada per mitjá de l’educació,
de la instrucció i de l'exemple d’altres
sobre un mateix. El narrador explica,
com en cercles concéntrics, com el sub
jecte es va coneixent a través de l’avi, de
la familia, de la societat, de la naturalesa i de l’art. Tot alió que propicia la civi
lització i la cultura. I amb El camí de
Vincennes passa una cosa semblant;
quan ells se barallen deixen de ser
amics, són enemics, pero no es maten
l’un a l’altre. Es mataran quaranta anys
després: Rousseau era el precursor de
Robespierre, i Diderot, de Danton. La
teoría no mata, el que pot arribar a ma
tar és la teoría posada en práctica.
—Has dit que el segle xviii i la Il-lustració són temes en qué has treballat en
profunditat; pero també el Romanticisme, tema de La voluntat expressiva i de
L’home de geni.
—Bé, de fet no surto gaire de l’espai
on me moc; L’home de geni ja parlava
de Diderot i a El vas de plata Diderot i
Rousseau també hi són presents. Com
diu el proverbi, les pomes no cauen
gaire lluny...
—Et sembla que amb aquesta nova
obra ofereixes un model nou de novel-la,
potser més adaptat al nostre temps?
—No ho he pensat. El que sí que he
pensat és com m'agradaria que l’enfrontament d'aquests dos personatges
se’m mostrés. Efectivament, a mi la no
vel-la vuitcentista, a l’estil de Balzac o
de Stendhal, no em servia; en aquest
sentit pensó que, al final del segle XX,
tota la historia de la cultura és al nos
tre abast i podem fer el que ens doni la
gana mentre estigui ben formalitzat i
siguí versemblant. Jo no cree gaire en
l’excessiva compartimentació deis ge
neres i, concretament en aquest text,
pensó que hi ha narrativa, assaig, tea
tre, poesía... Cree moltíssim en la interacció de cada un deis generes.
—Al llibre es parla deis termes de corrupció, malversado, prevaricado; has

volgut fer algún paral-lelisme amb l’aclualitat política més immediata?
—No, no he volgut establir cap nexe
d’unió entre el que passava llavors i el
que passa ara. Han passat dos-cents
anys i la situació política, económica,
sociológica, ideológica és totalment diferent; el que passa és que a la historia
sempre hi ha unes constants que es van
repetint i per aixó el lector pot establir,
en la seva imaginació, unes clares analogies.
—El temps és un deis fils conductors
de la teva obra de creado, deis llibres de
poemes i també de les narracions d'E\
«Cadascun de nosaltres és Diderot i Rousseau alhora.»
vas de plata. En aquesta novel-la apa
reix, pero, d’una manera més diluida,
«¡.'estética fa possible que alió que només és una idea es realitzi, tingui lloc.»
més a l'ombra.
—Pero també hi apareix, perqué Diderot fa una reflexió sobre quina seria
la veritat que podría assolir l’home si
no estigués sotmés a les contingéncies
del temps i de l’espai. La veritat está
sotmesa al temps i a l’espai concrets en
qué vivim. Si l’home fos etem, quina
seria la veritat que podría dir? La nostra veritat és relativa, canviant, minús
cula, tremolosa... Grácies a la lectura,
pero, podem assolir el temps i el pensament d’altres, podem arribar a descendir de la minúscula parcel-la i la partí
cula del temps que ens ha tocat de
viure. Llegir Homer, o Shakespeare o
Riba o Carner, eixampla el propi
temps, el propi espai.
Jo cree que les mateixes obsessions
que es donaven ais meus llibres anteriors es continúen donant en aquest,
pero sí de manera més diluida; i pensó
que aixó té gracia. La narrativa té
«Tant la cultura com la civilització sembla com si fossin valors obsolets.»
aquest punt en qué les coses no están
tan clares. Es veuen com vinculades a
«La ideología de la política establerta és absolutament miserable.»
les mateixes contingéncies existencials
deis personatges; per tant tot queda
com esvaít i les tesis no són tan evidents.
—Al costat de la reflexió filosófica de
la novel-la, hi ha un aconseguit dibuix
deis ambients.
—A mi m’interessa molt l’ambient. I
que els personatges siguin una analogía
de l’espai que ocupen. M’interessava
molt fer ressaltar la pobresa de Rous
seau, que et dona un perfil del personatge; o la cel ia desordenada, amb pi
les de llibres, on és tancat Diderot. Tot
está carregat de símbols. Tot. Algunes
frases, per exemple, són petites interpretacions de versos de Carner o de
Foix o d’idees de Hegel. La frase final:
«Volant passava una óliba. Sortien les
estrelles», fa referencia a l’óliba de la
qual parla Hegel a la Filosofía del dret;
a la tarda, al capvespre, l’óliba emprén
«Si l’home fos etem, quina fóra la veritat que podria dir?»
el vol, és a dir, quan la realitat ja está
donada. L’óliba és el símbol de la filo
«La filosofía sempre arriba tard, quan tot s’ha donat.»
sofía i apareix quan la realitat ja s’ha
donat. La filosofía sempre arriba tard,
moltes, a la novel-la. El laberint vegetal
terés al llibre. Si el lector els veu, bé, i
quan ja tot s’ha donat... Les estrelles,
que veu Diderot quan obre la finestra
si no, també. Són privats meus. I és cu
d’altra banda, fan referencia a l’última
de la seva cel ia, per exemple. El labe rios com tot aixó no ho busques, sino
paraula de cadascun deis cants de la
rint és la vida mateixa. Tot aixó són
que et ve a l’encontre.
Divina Comedia de Dante. Simbologies
d’aquesta mena, en podríem trabar jocs privats que pensó que donen in

QUERUBINS
PROTECTORS
per Carles-Jordi Guardiola

Caries Riba i Salvador Espriu
al ¡ardí del monestir de Montserrat.

osa M. Delor en el seu darrer

R

sobretot perqué, en molts moments del
treball sobre Salvador Espriu i
seu treball, Delor es converteix en
Caries Riba —«Espribarderiu» dins torsimany
Sal
de les paraules d’Espriu i les
vador Espriu: algunes caries i estudis so
fa anar, al meu entendre, molt més
bre la seva obra (PAM, 1995)— insisteix
enllá dalló dit realment peí poeta de La
en alguns deis tópics ribians ja exposats pell de brau. (Qui vulgui comprovar-ho
a la seva biografía Salvador Espñu, els
pot llegir la carta d’Espriu a Riba de 18
anys d’aprenentatge 1929-1943, altrade febrer de 1946, signada conjuntament tan válida en molts aspectes.
ment amb Amália Tineo, i el parágraf
Fa una certa angúnia intel lectual
que la introdueix: págs. 31 i 32. Caldria
que per a estudiar Espriu hom hagi tinno oblidar, en llegir-la, que la carta ana
gut i tingui la necessitat de menysvava acompanyada d’un ram de flors.)
lorar l’altre de manera tan matussera.
La meva opinió sobre les relacions de
Segons Delor escriu al comengament
Riba i Espriu ja ha estat escrita i publi
del treball citat, «Espriu [digué] que
cada fa un parell d'anys a les págines
Riba no sabia grec» (pág. 30), «aquell
(369-371) de la meva edició de les Carsilenci impenetrable [de CR] (...) ratllates de Caries Riba III: 1953-1959 (Ediva amb la descortesía més violenta»
cions de la Magrana, 1993). Allí sí que
(30), «si Riba tenia un defecte era l’oreren inédits els documents que hi pugull» (31), «Riba escrivia voltat de dicblicava: entre altres, l’esborrany de la
cionaris i corregia i dubtava duna ma carta de Clementina a Espriu del 19 de
nera malaltissa davant de cada mot»
juliol de 1960 i la d’Espriu a Clementi
(34), «la poesía hermética i elitista [de
na del 28 del mateix mes i que Delor
CR]» (35), etc. Es cert que en algún cas
publica encara com a inédites en el seu
diu que li ho han dit, pero aixó sembla
treball. I, a més, hi publicava Túnica
—o hauria de semblar— poc serios en
carta coneguda de Riba a Espriu, tot i
un treball d’aquest tipus.
que, segons l’autora, «no disposem de
Pero a continuació Delor afegeix que
les cartes que Espriu rebia, escrupolós
ha «descobert» —no diu quan— les
com era a destruir-les» (42). L’única
cartes d’Espriu a Caries Riba i a Clecarta de Riba que Espriu va guardar és,
mentina Arderiu, a partir de les quals
aixó sí, una modesta targeta de visita
arriba a conclusions ben altres que les
que em va facilitar el nebot del poeta,
exposades en la primera part del seu
Sebastiá Bonet, al qual agraeixo la seva
treball (que no és res més que el resum
gentilesa.
d’unes págines de la biografía citada).
Rosa M. Delor, per altra banda, no ha
Segons Delor, «Sembla, dones, que les
tingut en compte en el seu treball els
relacions, momentániament estancades
esborranys de les cartes de Clementina
a l’etapa 1943-1946, s’havien normalita Salvador Espriu de juliol de 1959
zat i Espriu eslava a les ordres del poe engá i que avui són dipositats al Fons
ta de les Elegies, amb una relació de
Riba de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
collaboració i respecte mutu». Per
I també li hauria calgut comprovar les
tant, tenim un abans i un després. Sireferéncies que Riba fa d’Espriu en les
tuació perfectament plausible. Tanmaseves cartes a altri. Totes les cartes riteix cree que hauria calgut afinar més,
bianes, com bé deu saber Rosa M. De

lor, han estat publicades ja fa uns
quants anys en tres grossos volums i te
ñen uns magnífíes índexs onomástics
que faciliten molt la feina.
La primera referéncia no és fins a
1952. En una carta a Ricardo Gullón
del 28 de juliol, Riba li recomana la lec
tura de la poesía d’Espriu i li diu que
«el bell recull de Salvador Espriu [Obra
lírica}, (...) és d’un interés extraordinari». Més endavant, fará referéncia al taranná espriuenc en una carta a José
Luis Cano del 4 de febrer de 1953: «Se
le diría a veces empeñado en confirmar
con toda amabilidad la justeza de su
apellido (áspero, inaccesible, etc.)» i una
altra a la seva poética «El mateix Es
priu incorre —meravellosament— en la
banal adaptació a la imatge primera»,
escriurá en una carta a Paulina Crusat
el 25 de maig de 1953.
Tot plegat, potser poca cosa. Pero
prou per a posar en qüestió els tópics i
poder contemplar amb uns altres ulls
les relacions de Caries Riba i Salvador
Espriu, a les quals es podría aplicar la,
diguem-ne, teoría deis querubins. Riba
seria per a Espriu el seu querubí pro
tector, o un deis seus querubins protectors. Segons Narcís Comadira, que ho
va exposar en el Simposi Caries Riba
(UAB, 23-24 de marq de 1993), «aixó
del querubí protector és una imatge
molt divertida que es va inventar el se
nyor Harold Bloom en un llibre que ha
estat molt de moda (...), que es diu
L'ansietat de les influencies. Es un estudi molt divertit sobre la lluita deis poe
tes per desempallegar-se deis seus que
rubins protectors, que serien aqüestes
patums impressionants que tenen al
davant i que els impedeixen d’aixecar el
seu vol».
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ELS PRIMEES
MUSEUS D’ART PÚBLICS
A CATALUNYA
per Frartcesc Fontbona
i Pilar Vélez

inalitat didáctica i educadora,

F

ment va voler que leseóla fos un museu. Ell mateix adquirí diverses obres i
aquest fou l’objectiu principal
compra molts llibres sobre temes d’art,
deis primers museus d’art arreu d’Europa. Perqué la creació tant deis mu com també va fer treure motiles de les
antiguitats més notables de Barcelona,
seus de Belles Arts com d’Arts Decoratitot al servei deis alumnes.
ves o Industriáis, tal com s’anomenaven,
Així dones, en aquests primers mu
respongué des de bon comenqament a
seus «práctics» convergía una doble
la necessitat de formar artistes i artevessant: duna banda, reunien les consisans al servei de l’art i també de la indústria. Així dones, en origen, els mu derades més reeixides obres d’art segons les possibilitats de cada moment i
seus foren concebuts en gran part com
a centres de formació d’uns artífexs de de cada indret, i, de l’altra, disposaven
també de tot un esplet de reproducdicáis, bé a «les arts amb majúscula», o
bé dedicáis a «les arts utilitáries, indus cions artístiques, sobretot de l’ámbit
escultóric, tot i que en alguns casos hi
triáis o sumptuáries».1
havia també copies pictóriques. Quan
Un bon nombre deis primers museus
era impossible aconseguir certes obres
d’art nasqueren en el si de les acadéorigináis, les reproduccions feien un
mies de Belles Arts, car les académies
notable paper substitutori.
comptaven sempre amb una col-lecció
Tot el que hem dit fins ara justifica la
artística prou representativa deis moimportancia de les col leccions académents culminants de la historia de
miques, atés que pretenien recollir les
l’art, que servia de model per a ensepeces més modéliques i no responien,
nvar els «aprenents d’artistes». Per
aquest mateix motiu, les académies so en canvi, ais encárrecs oficiáis o ais
gustos de les famílies reials, com en el
lien posseir entre les seves colleccions
cas d’altres col-leccions. Aixó féu preci
buidats de guix d’estátues, com també
un gran nombre de dibuixos i estam sament que poguessin convertir-se fácilment en museus públics.2
pes, sempre amb aquesta finalitat forA Barcelona, progressivament, any
mativa.
rere any, leseóla ana engrandint i miEn el cas de Barcelona, ens hem de
llorant les seves col leccions. Obres
remuntar a l’any 1758, en qué es crea la
d’Antoni Viladomat, Francisco Bayeu,
Junta de Comerq, les ordenances de la
Pau Montanya, Pau Rigalt..., en passaqual foren aprovades el 1763 per Caries
ren
a formar part, com també obres de
III. Precisament aquest mateix any la
reconeguts artistes estrangers com ara
junta sol-licita al rei la possibilitat
Guercino o Lanfranco, que sovint des
d’instal-lar una Académia de Nobles
Arts a Barcelona com la de San Fer prés, pero, han resultat ser obra d’al
tres mestres també estrangers per bé
nando a Madrid. Pero no és fins a 1775
que es funda l’anomenada Escuela Gra que no tan reconeguts.3
Durant l’etapa napoleónica, de 1809
tuita de Diseño, l’objectiu primordial
a 1813, leseóla fou governada per Jo
de la qual era la millora de la indústria
sep Flaugier, pintor provengal resident
téxtil. Així dones, un deis aspectes que
a Barcelona, que havia estat alumne de
calía lomentar era el disseny téxtil, és a
leseóla, el qual va proposar-se engrandir, els estampats de teixits de coto i de
dir el museu. Una de les vies fou la
seda. Per tant, els primers ensenyaments de leseóla anaven dirigits a for confiscació de diverses obres procedents de convenís barcelonins: Sant
mar artífexs al servei del ram téxtil, per
Francesc, Sant Felip Neri, Santa Mónital de potenciar una de les bases econóca, Santa Caterina, etc. Al cap d’un
miques del país. No obstant aixó, cal
temps, moltes de les obres confiscades,
recordar que el primer director, Pasun cop acabat el període napoleónic i
qual Pere Moles, des de bon comenqa-

ja mort Flaugier, retornaren ais llocs
d’origen. D’altres, se’n feren copies que
es van donar ais convents mentre els
origináis restaven al museu de l’escola.
No gaires anys després, els fets de 1835
van propiciar novament l’increment de
les col leccions, a conseqüéncia de l’aplec d’obres deis convents desamortitzats.4
Mentrestant, el convent de Sant Joan
aixoplugá moltes de les restes pétries
antigües procedents de diversos indrets
de la ciutat, car no cabien a la seu de
l’Escola de Llotja. La responsable de la
conservació d’aquest patrimoni des de
1837, conegut popularment com el Mu
seo público, fou la Reial Académia de
Bones Lletres, que s’allotjava aleshores
en l’esmentat convent. Uns quants anys
després, quan el convent de Sant Joan
va ser retornat a l’orde que n’era propietari, tot aquest material va passar a
la capella reial de Santa Ágata, on juntament amb altres fons de procedéncies
distintes havia de constituir el denomi
na! Museu Provincial d’Antiguitats, segons una reial ordre de 1879 que el feia,
a més, dependre des d’aleshores de la
Dirección General de la Instrucción Pú
blica, mentre que les entitats que l’havien constituid quedaven sense cap me
na d’atribució.5
El Museo público, tot i la seva deficient instal lació, era un primerenc intent d’exhibició duna certa tipología de
patrimoni, amb una intenció semblant
a la de l’operació francesa controlada
per Marie-Alexandre Lenoir, que va
aplegar i salvaguardar en el parisenc
convent deis Petits Augustins les tombes reials de Saint Denis i gran nombre
d’escultures procedents d’esglésies fran
ceses malmeses a conseqüéncia de la
Revolució. El Musée des Monuments
Frangais —aquest n’era oficialment el
nom— tenia un ciar valor pedagógic
envers el poblé en general, sobretot peí
que fa a la seva vessant d’exaltació del
passat historie francés. Quelcom sem
blant devia haver estat el nostre Museo
público, tot i que en menor escala.

Dos aspectes de íestatge de la Reial Academia de Belles Arts de Sant Jordi,
a la Llotja de Barcelona, amb peces de la seva col-lecció.

Així dones, tant l’operació de Flaugier des del si de l’escola, com el Museo
público, poden considerar-se els pre
cursora deis futurs museus públics barcelonins. Cal remarcar que en tots dos
casos es tracta d’accions dutes a terme
per una academia. En el primer cas,
l’escola havia d’acabar depenent de l’Académia de Belles Arts, i en el segon,
qui va vetllar per tot aquell patrimoni
fou la Reial Academia de Bones Lietres.
El pas descola a academia va teñir
lloc l’any 1849, quan van instituir-se les
Académies Provincials de Belles Arts i
l’ensenyament artístic resta sota la seva
tutela. De fet, pero, la denominació d’académia ja es feia servir oficiosament
gairebé des de l’origen de l’escola, de la
mateixa manera que les colleccions
d’art de les académies, amb la seva cla
ra finalitat educadora, es denominaven
museus. Una bona prova n’és el primer
inventari conegut manuscrit de la
col-lecció de l’escola que duu per títol
«Inventario de lo existente en la Acade
mia de Bellas Artes», de 1821. Peí que
fa al terme museu, no el veiem imprés
fins a 1847, quan s’edita el tercer catáleg d’obres de l’escola, «Catálogo de las
obras en pintura y escultura que exis
ten en el Museo de la Junta de Comer
cio de Cataluña». L'Académia, dones, ja
des de l’any 1775 comenta a constituir
el primer museu d’art, públic, de Cata
lunya. Ja sia amb obres pictóriques o
escultóriques de relleváncia, ja sia amb
reproduccions, sempre amb l’objectiu
de formar els seus alumnes dedicats a
les més diverses modalitats artístiques.
Aquesta qüestió de les reproduccions
és també cabdal en la historia deis mu
seus. Tots els paísos comptaren de se

guida amb museus de reproduccions
artístiques, al servei de l’art i, avui en
diríem, del disseny. Tot i que la creació
del Museu de Reproduccions Artísti
ques, d’Arquitectura i d’Arts Sumptuáries de Barcelona no tingué lloc fins a
la tardana data de 1891, el valor de les
reproduccions fou considerat des de
més de cent anys abans.
Pero la voluntat de crear museus
didáctics no només va ser propia de l’Académia. Si la Junta de Comerq en el
darrer quart del segle xvm ja havia vetllat per la indústria textil mitjanqant la
creació de l’Escuela Gratuita de Dise
ño, la puixant mecanització industrial
del segle xix també féu veure la necessitat de formació deis creadora deis
seus productes. La fe en el progrés técnic i industrial i el debat art-indústria
foren trets clau de la societat vuitcentista. Des de les nombrases mostres de
productes industriáis locáis fins a les
grans exposicions universals, encapqalades per la londinenca de 1851 —on
per primera vegada els objectes exposats no duien el preu de venda, inaugurant així una nova manera d’exhibir els
objectes que s’admiraven peí seu dis
seny—, portaren a una serie de reflexions d’ordre teórico-práctic. Producte
d’aquestes reflexions és justament el
paper atorgat ais museus com a centres
de formació deis futura creadora, com
a seu on, estudiant les obres cabdals de
la historia de l’art o, en el seu defecte,
les seves reproduccions, els dibuixants
havien de formar-se per tal de millorar
el nivell de la indústria i l’economia del
país.6
En aquest sentit fou capdavanter el
South Kensington Museum de Lon
dres, després Victoria & Albert, creat el

1862, l’origen del qual es remunta,
pero, a deu anys abans, just un després
de l’Exposició Universal, que es funda
amb el nom de Museum of Manufac
ture. El seu objectiu era fonamentalment educador, car depenia d’un departament del govern que coordinava
diverses escoles de disseny. Dos anys
després, a Franqa es funda la «Unión
céntrale de Beaux-arts appliquées a
l’industrie». Per primer cop es feia ben
patent el desig d’aplicar l’art a la indús
tria i un deis camins n’era la creació
d’un museu i d’una biblioteca amb una
finalitat també didáctica i educadora,
amb la mateixa intenció de millorar la
qualitat deis productes nacionals. En
realitat aquest fou l’origen del que ha
via de ser el Musée des Arts Décoratifs,
el qual, pero, per tota una serie de vicissituds, no havia de ser una realitat
fins a una data excessivament tardana,
l’any 1905.
Es a dir, arreu d’Europa es van inau
gurar diversos museus d’arts decoratives, tots a conseqüéncia del debat artindústria, per tal d’assolir la simbiosi de
bellesa i utilitat, tan pregonada aquells
anys d’incipient industrialització de
l’objecte. Tots obelen a un patró semblant. Solien posseir una col-lecció de
reproduccions d’obres clau de la histo
ria de l’art que, com en el cas de les es
coles de dibuix coetánies, servien de
model ais alumnes, els futurs creadora.
Igualment acostumaven a disposar de
la recreació d’una serie de conjunts
—dormitoris,
menjadors,
biblioteques...—, a base de mobiliari i tota me
na d’objectes complementaris, amb la
intenció de mostrar alguns models de la
historia podríem dir-ne del confort, sig
ne de cultura, al llarg deis segles, que
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havien d’educar i «refinar» el públic en
general. A Catalunya, les primeras nocions de museu d’arts decoratives, ja
sia amb aquest nom o amb d’altres,
sorgeixen també cap a mitjan segle xix,
tot i que la materialització de la idea,
que en principi responia al mateix ideal
anglés o francés de formar els dibuixants per millorar el nivell de la fabricació, fou molt tardana i quan s’assolí
ja no responia ais mateixos interessos.7
Cal recordar algunes accions concre
tes com ara la proposta feta per la sec
ció d’Indústria de l’Ateneo Catalán de
crear un museu d’objectes artístics i in
dustriáis amb la doble fínalitat no sois
de formar els dibuixants, sino també
d’educar les masses. També la inciden
cia d’alguna mostra com ara ^Exposi
ción Retrospectiva de obras de pintura,
de escultura y artes suntuarias», orga
nizada per rÁcadémia de Belles Arts el
juny de 1867, de la qual es derivava la
possibilitat de crear un museu d’antiguitats, segons la denominació de l’época, per tal, entre altres coses, d’oferir
a la indústria models a seguir per aug
mentar el nivell de prosperitat del
país.8 Veiem, dones, un altre cop la in
tervenció de l’Académia, que mantenia
el mateix objectiu de l’Escuela Gratuita
de Diseño a la darreria del segle xvm de
formar els dibuixants d’indianes. Una
altra proposta de creació d’un museu
fou l’acord pres el 1877 per un grup de
persones interessades —E. Rogent, J.
de Manjarrés, Milá i Fontanals, entre
altres—, de crear una Asociación de
Fomento de las Artes “Decorativas amb
una biblioteca i un museu d’art retrospectiu i contemporani novament amb
finalitat educadora.
Pero la incidencia teórica més gran
va ser l’aportada per Salvador Sanpere
i Miquel, que el 1870 fou enviat per la
Diputació Provincial de Barcelona a
Anglaterra, Franqa i Alemanya perqué
hi aprengués tot alió que fos possible
en pro de l’aplicació de l’art a la indús
tria. Era la primera acció oficial rellevant duta a terme amb tal fi. Les pro
postes que féu Sanpere foren tres: crear
«museus d’aplicació artística», organi
zar exposicions i certámens i fomentar
les escoles de dibuix.9 Els museus ha
vien de contenir, com ja hem indicat
més amunt, una representativa selecció
de reproduccions per a «fer conéixer
les arts i gust de tots los paissos» i tam
bé una serie de «conjunts», de «mobiliaris complerts, de salas, de gabinets
ab tot son aparato y ornato pera que se
sentí aqueix amor del confortable qu’es
un deis primers y mes forts distintius
deis pobles civilisats».10
Els darrers anys setanta, durant els
anys vuitanta i encara arran de l’Exposició Universal de 1888 aquest tema
continua essent vigent. Un gran nom
bre de textos ho demostren. Pero en re
alitat no és fins a 1891 que s’inauguraren el Museu de Belles Arts, el Museu
de Reproduccions Artístiques i el Mu

seu Arqueológic, després d’haver-se
constituít un any abans la Comissió
Municipal de Conservació deis Edificis
del Pare i de Foment deis Museus Municipals. La Diputació, per part seva,
havia aprovat uns quants anys abans
(1887) la creació d’un Museu Provin
cial de Belles Arts, per bé que no es va
arribar a inaugurar fins a 1902, i el
fons del qual procedía fonamentalment
de l’Académia, més algunes obres de la
mateixa Diputació i del Consell Provin
cial d’Agricultura, Indústria i Comerq.
En definitiva, el primer museu d’art
públic de Barcelona va ser el de l’Académia de Belles Arts, que, tal com especificava el reglament publicat l’any
1839, «tiene por objeto conservar las
obras de bellas artes para estímulo y es
tudio de los discípulos. Varias salas lo
componen y está dividido en galería de
pinturas de autores antiguos, galería de
pintores modernos y galería de estampas
grabadas de varios géneros. Reune una
colección de bustos, estatuas, grupos de
mármol y yeso y algunos fragmentos de
arquitectura antigua. Hay también autómats ó manequines y varios trages anti
guos de diferentes ropages para el estu
dio de los pliegues».
Finalitat, per
tant, didáctica i educadora.

I. Denominacions que al segle xix eren emprades indistintament com a sinónims per a designar la gran
diversitat d’objectes artístics que avui solem classificar sota la denominació d’arts decoratives.
2.Sobre les académies i els seus museus i especialment sobre el cas barceloní, vegeu Francesc Fontbona, El museu de la Reial Académia Catalana de les Be
lles Arts de Sant Jordi (1775), primer museu d’art de
Catalunya, «Butlletí de la Reial Academia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi», vii-vm, Barcelona,
1993-94, págs. 167-186. Volcm recordar que al llarg
del segle xix les colleccions privades importants ja
solien denominar-se «museus».
3. Francesc Fontbona, op. cit., pág. 168.
4. Vegeu a tall d'excmplc els documents de l’Arxiu de
la Junta de Comerg (Barcelona, Biblioteca de Cata
lunya), lligall XCV, 1,44; XCV, 1, 49 i XCV, 1,55.
5. Vegeu J. Garriga, J. Guitart, E. Janer, F. Miralles, J.
Padró, J.M. Trullén, P. Vélez, J.M. Xarrié, L’evolució
deis museus de Catalunya. Estat de la qüestió, «De
Museus: Quaderns de Museologia i Museografia»
(Barcelona), núm. 1, 1988, págs. 8-9.
6. Sobre el naixement i el desenvolupament deis mu
seus d’arts decoratives, vegeu Pilar Vélez, A l'entom
de l’origen deis museus d’arts decoratives de 1851 fins
al Moaemisme dins d’«Arts Decoratives a Barcelona.
Col leccions per a un museu», Palau de la Virreina,
Ajuntament de Barcelona, setembre 1994 - gener
1995, págs. 20-29.
7. El Museu d’Arts Decoratives de Barcelona es va
inaugurar grácies a l'acció de Joaquim Folch i Torres
l’any 1932. Sobre totes les vicissituds a l'entorn de la
necessital de la creació d’un museu d’arts decorati
ves a Barcelona, us remetem a Pilar Vélez, op. cit.,
págs. 23-29.
8. Segons el text de José de Manjarrés publicat a
¡'«Informe sobre el resultado de la Exposición retros
pectiva celebrada por la Academia de Bellas Artes de
Barcelona en 1867...», Barcelona, 1868, pág. 31.
9. Propostes recollides en la seva memoria intitulada
«Aplicació de l’art a l’indústria», Barcelona, 1881.
10. S. Sanpere i Miquel, op. cit., pág. 25.
II. Vegeu, de l’Arxiu de la Junta de Comcrg (Barcelo
na, Biblioteca de Catalunya), el «Reglamento de la
Escuela de Nobles Artes establecida en Barcelona a
espensas de la Junta de Comercio», Barcelona, 1839,
Cap. 12, art. 36.
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egurament que 1 Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional
de Catalunya té el nom d’orquestra més
llarg del món, que, de fet, és el testimoniatge d’un desafortunat desacord en
tre les dues administracions que s’han
fet carree del seu finanqament, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya; aixó fa necessari habituar-se
a les sigles OBC mentre esperem que
algún dia s’imposi el seny i s’adopti definitivament un nom més raonable.
Evidentment la qüestió del nom no
és pas el problema més important de
l’OBC, pero és una mostra més deis dis
cutibles criteris polítics que n’han con
dicional la gestió gairebé des deis inicis.
Al principi —1944—, l’entusiasme i la
dedicació d’Eduard Toldrá van superar
totes les dificultáis, pero fins i tot
abans de la seva morí, el 1962, l’Orquestra Municipal de Barcelona —el
seu primer nom—ja va patir les prime
ras crisis.
Rafael Ferrar, bon violinista i volun
tarios director, va cobrir un període de
transició fins que es nomená com a di
rector titular Antoni Ros Marbá, coin-
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cidint amb l’adopció del nom d'Orquestra Ciutat de Barcelona. Després n’han
estat directors titulars Salvador Mas,
un segon període d’Antoni Ros Marbá,
Franz-Paul Decker i Luis-Antonio Gar
cía Navarro. Es difícil sintetitzar qué
ha aportat a l’OBC cada un deis seus
directors, pero alió que em sembla evident és que, després de cinquanta-un
anys de vida, el conjunt simfónic enca
ra no ha assolit la consolidació ni un
nivell comparable al de les millors or
questras europees o americanes.
La dimissió de García Navarro, im
prevista pero desitjada per molts, ha
deixat l’Órquestra sense director du
rant massa temps. La necessitat de
contractar directors per a cada concert
ha provocat, per una banda, una programació més condicionada pels
successius directors invitáis que no per
una planificació lógica i, alió que enca
ra és més greu, ha fet que l’OBC es limités a preparar cada concert, pero
sense poder assolir aquella identificació entre músics i director que només
sorgeix d’una constant col laboració, i
que és el secret de les orquestras emblemátiques. Durant aquesta etapa, cal
reconéixer que Franz-Paul Decker, que
—segons sembla— va deixar la direcció
de l’Orquestra per incompatibilitat
amb els músics, pero que ha estat nomenat principal director invitat, ha
mantingut una certa continuítat, curiosament ara amb la complicitat deis
músics.
Aquesta etapa ha acabat amb la decisió de convertir l’OCB —Orquestra Ciu
tat de Barcelona— en OBC i, finalment,
amb el nomenament d’un nou director
titular.
A molts afeccionats els hauria agradat recuperar algún deis directors cata
lans que van fent una carrera interna
cional, i fins i tot va correr la veu que
Salvador Mas, director titular de l'Órquestra Simfónica de Dusseldorf i molt
apreciat aquí, podia ser l’esperat direc
tor, pero finalment els nous gestors es
van inclinar peí nord-americá des
cendencia romanesa Lawrence Foster.
Nascut a Los Angeles el 1941, Foster,
que es confessa deixeble del mític Karl
Bóhm, ja ha fet una carrera interna
cional a América i a Europa, dirigint
les orquestras més importants, i els
seus compromisos no li permeten prendre possessió de la direcció de l’OBC
fins a la temporada 1995-96. A partir
de llavors Foster dedicara només dotze
setmanes cada temporada a la direcció
de l’OBC, que continuará alternant
amb altres compromisos. El fet d’haver
elegit un director d’un cert nivell com
porta l’inconvenient de no poder-li exi
gir dedicació exclusiva, i és difícil saber
si no hauria estat preferible un director
menys famós pero que dediqués cada
día a l’orquestra.
De moment l’actuació de Lawrence
Foster al capdavant de l’OBC ha estat
simplement un test, ja que s’ha limitat

Lawrence Foster dirigint l’OBC.

a dirigir un concert de la temporada
actual com a director invitat, amb un
programa que ell mateix ha declarat
que no hauria triat per a presentar-se
com a director titular.
Dues rapsódies del compositor ro
manes George Enescu i un concert per
a violí i orquestra de l’eslovac Emó von
Dohnányi són obres correctes i perfectament oblidables que no s'entén per
qué s’han programat. Béla Bartók va
elevar Linteres del concert amb el seu
Concert per a violí i orquestra núm. 2,
obra intensa, més propera a la crispació que a la serenitat, amb una orques
tra rica en colors al servei d’una melo
día interminable. El solista Mark
Kaplan hi va mostrar un virtuosisme
extraordinari.
Lawrence Foster no podia obtenir un
éxit brillant amb aquest programa,
pero en va teñir prou per a demostrar
que és un professional complet. Va diri
gir l’orquestra amb un domini total,
una gran economía de gests, i amb la
sensació de no fer gaire esforq.
El rendiment de l’OBC em va sem
blar forga elevat, sobretot en la seva
secció més débil, la corda, que va as
solir en alguns moments la consisténcia i la rotunditat que altres orquestras
ofereixen habitualment i que tant es
troba a faltar a l’OBC. Foster també va
aconseguir uns encertats fraseigs, que
donen sentit a alió que altrament seria
només una simple successió de sons.
«Es una persona normal», em va dir
un músic de l’OBC, i aixó, aplicat a un
director d’orquestra conegut, és un elogi inqüestionable. Els músics están
massa escarmentáis per directors que
pretenen mostrar una dubtosa genialitat amb actituds extravagants. Aquesta
mateixa sensació de normalitat, la va

donar Lawrence Foster en les diverses
entrevistes que va reproduir la premsa.
Va parlar amb una sinceritat inhabi
tual, que és molt d’agrair. Va declarar
que mai no dirigirá una música que no
li agradi, com per exemple les obres de
Bruckner i les de Rakhmaninov, i que
ja buscará altres directors que les interpretin. Va donar també una mostra que
s’ha pres seriosament la direcció titular
de l’OBC en declarar que només havia
vist el nou auditori des de fora, i que li
estranyava que ningú no l’hagués consultat per a res, essent ell, que ha dirigit en els més importants auditoris del
món, el director titular que l’inaugurará. Coses de la burocracia!
De moment, dones, sembla que l’elecció de Lawrence Foster pot ser encertada, i al darrer concert de la temporada
—17, 18 i 19 de maig— podrem tornar
a escoltar l’OBC amb la seva direcció
interpretant obres de Beethoven i de
Ravel. Pero pensó que amb dotze set
manes l’any será difícil transformar
l’OBC i consolidar-la en un nivell supe
rior, i que caldria prendre altres mesu
res. Per exemple, nomenar un subdi
rector
resident
amb
dedicació
exclusiva, que hauria de donar conti
nuítat a l’orquestra sense la immediatesa deis concerts, i podría dedicar-se ca
da día a la preparació de les seccions
més débils sense preocupacions d’interpretació que corresponen ais directors
de cada concert.
Cal esperar, també, que a partir de la
temporada que ve els criteris de programació siguin més coherents, sobre
tot tenint en compte que l’OBC, com a
entitat pública, no ha de buscar
prioritáriament lexit de públic ni el
rendiment económic, sino una funció
pedagógica, que ha d’incloure un ven-

tall complet deis principáis estils simfónics, almenys des del Barroc fins a l’actualitat. Una análisi de la programació
de Tactual temporada palesa unes mancances que caldria corregir. Cap obra
del Barroc. Només tres obres poc representatives de Mozart. Majoria d’obres del segle xix. Representació par
cial d’obres del segle XX, sense
absolutament res deis tres exponents
máxims del dodecatonisme: Schónberg, Webern i Berg, que, tant si s’está
d'acord amb els seus plantejaments
com si no, han marcat la música de la
segona meitat d’aquest segle. Peí que fa
ais compositors catalans, a part del
concert que es dedica oportunament a
Robert Gerhard en el centenari del seu
naixement, és difícil endevinar el criteri amb qué s’han seleccionat: Felip Pedrell, iniciador de la musicologia hispá
nica pero mediocre compositor, Pau
Casals, Mompou, Montsalvatge, Taverna-Bech, Cervelló, Charles, i un violi
nista i compositor catalá —Lluís Benejam (1914-1968)— que va fer carrera a
América i que és prácticament desconegut aquí.
Es evident que Catalunya té necessitats més básiques i més urgents que
Torganització de concerts, pero en una
societat avanzada és lógic que es tendeixi a un cert equilibri entre les diver
ses demandes socials, i potser ja fóra
hora que la música en tots els seus as
pectes assolís una certa normalització.
Es curios, i caldria que s’estudiés a
fons, que, essent Catalunya una prime
ra potencia en música popular —el
cangoner, la sardana, el moviment co
ral—, no s’ha estat capaq de consolidar
les estructures necessáries per a assegurar a la música culta una vida d’un
nivell análeg al deis paísos europeus;
sospito que les causes no han estat solament económiques, sino de manca de
voluntat política deis successius governants.
Tant de bo que amb el nomenament
de Lawrence Foster i amb la inauguració del nou Auditori comenci una nova
etapa per a la música a Barcelona i a
tot Catalunya, ja que l’OBC té previst
actuar progressivament per tot el territori del Principat. Un altre factor de
normalització ha de ser la creació del
nou Conservatori Superior de Música,
que ha de preparar els futurs concertistes pero també els músics de les nostres orquestres, que ara no es troben en
el planter i s’han de buscar a altres paí
sos amb més tradició musical.
Per damunt de tot cal esperar que les
divergéncies polítiques i els obstacles
burocrátics no trunquin, com altres vegades, una normalització musical que
ja no pot esperar més.

A PUNTADES DE VEU_______

EPISTOLARI
per Miquel Pujado

arta datada a París el 15 de setembre de 1995: m’escriu Renaud, l’Etienne de la pel lícula Germi
nal. Faig aquesta precisió perqué, tot i
tractar-se d’un deis cantants i autors
més populars a Franca —de dos deis
seus álbums, Morgane de toi i Mistral
gagnant, n’ha venut un milió dos-cents
mil exemplars—, el seu treball en el
camp de la cangó és prácticament desconegut entre nosaltres (miracles de la
política discográfica de les multinacionals!).
Malgrat el seu aspecte de vegades
poc tranquil-litzador (blouson negre de
loubard durant un bon període de la se
va vida) i els seus textos ferotgement
provocatius pero sempre lúcids i
espléndidament construíts, Renaud és
d’un tráete encantador i sap perfectament d’on ve i a on va: fa uns anys, a la
presentació parisenca d’un deis seus
discos d’estética més «rockera», va de
dicar la primera part de Tespectacle a
un repertori de «canqons realistes» de
comenqaments de segle (canqons de
Fréhel, Aristide Bruant, etc.) amb
Tacompanyament de Torquestra de l’acordionista Joss Baselli (en va sortir un
álbum espléndid). Ara, pocs mesos des
prés de l’aparició del seu darrer CD
amb temes propis, A la belle de mai,
m’envia un disc especialíssim, un disc
que aplega 23 canqons de Georges
Brassens1 cantades superbament, i respectuosament —sense abandonar la se
va propia personalitat—, amb un senzill acompanyament de guitarres —que
reprodueixen les frases musicals deis
álbums origináis del mestre—, contrabaix i —en uns pocs casos— acordió.
Em diu: «Je t’offre (...) ma modeste contribution á l'hommage universel que mérite l’ami Brassens. J’espére que <¿a te
plaira, jai essayé de rester, musicalement au moins, le plus fidéle possible...»
Ell sap que els adolescents d’avui, fortament mediatitzats, prácticament no
coneixen Brassens pero escolten els
discos de Renaud. 1, humilment, ha decidit divulgar unes can^ons atemporals
i espléndides entre un públic que podia
veure-se’n privat per í'estupidesa pro
funda deis mitjans de comunicació ma¡oritaris. Chapean, mon pote!
Carta datada a Madrid el 21 d’octubre de 1995: m’escriu un deis millors
autors i intérprets de cangons en llen■

gua castellana, Luis Eduardo Aute. Em
parla de «la grabación (...) de Alevosía,
mi nuevo disco. Llevo un mes ence
rrado, enclaustrado y aislado del mundo
por ese motivo. (...) Salgo muy poco, na
da, y desconozco los circuitos más o me
nos a la moda. Vivo cada vez más autoexiliado en mi barrio (...)». Val a dir que
aquest isolament no li impedeix escriure cangons cada cop més intel-ligents i
interessants. Després del seu llibre-disc
Animal, clarament experimental, Alevo
sía1 aplega una dotzena de canqons
«normáis» d’un alt nivell poétic. Algunes són sorprenents («Hemingway deli
ra», de ritmes caribenys, o la joia de
l’álbum —«Invisible»—, que basa el seu
encís en els referents literaris i en el
tractament originalíssim d’un quartet
de corda). D'altres segueixen el fil de
les idees habituáis d’Aute: el desig
(«Querencia»), el sexe explícit («Moján
dolo todo»), la difícil relació de Tindividu amb la societat («Tiro por la cula
ta»)... Cal destacar una canijo dura i
valenta («Hoy, ahora, ya») sobre la revifada del feixisme, i un tendre homenatge («Dear Peter») a la figura de Peter
Gabriel. Els bons arranjaments, l’excel-lent presa de so, una bona interpretació vocal (tot i que sense sorpreses:
Aute sempre és igual a ell mateix en
aquest camp) i una coberta fascinant
arrodoneixen un disc d’una gran qualitat i una clara bellesa.
Carta datada a Donostia el 25 d’octubre de 1995: Anjel Valdés, el cap visible
de la discográfica basca Elkar després
de la desaparició sobtada del malaguanyat José Mari Goikoetxea, em fa ar
ribar els darrers álbums publicáis per
la companyia. D’entrada, cal esmentar
Landalan,1, el quinzé álbum del grup
Oskorri. Publicat després d’un CD dedicat a temes infantils, Landalan ens tor
na a les arrels del grup, que disposa
d’un parell de músics nous (Josu Salbide i Juantxe Aguilar) i, en aquest cas,
d’alguns col laboradors especiáis (com
l’extraordinari acordionista Kepa Junkera), i de la utilització de nous instruments (la gaita gallega, a «Galiziara
noa», tema cantal en éuscar i en ga
llee), elements que enriqueixen la sonoritat personalíssima del grup, per da
munt de la qual destaquen les veus
entranyables d’Anton Latxa i de Natxo
de Felipe. Un seguit d’espléndides melodies que vehiculen textos de bons lietristes (Roldo Izagirre entre d’altres)
ocupen uns seixanta minuts realment
mágics, en un deis millors treballs
d’Oskorri, que demostra un cop més
com la música i la canqó d’un petit país
poden esdevenir clarament universals.
Elkar també em fa arribar els volums
3 i 4 d'Hundikura Kuttunak,4 la quasiintegral formada peí reenregistrament d’un gran nombre de temes de
Benito Lertxundi, el cantant base més
proper al món céltic (amanit amb unes
pinzellades de Leonard Cohén). Belles
h'nies melódiques desenvolupades ám-
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pliament —en cangons de sis, deu i fins
a vint minuts de durada— per on es
passegen referents histories i mítics,
ecos de cangons populars, i un profund
amor a la térra. Cal escoltar Lertxundi
amb els ulls tancats, deixant-nos portar
per la magia d’una veu, d’una arpa, d’unes guitarras, d’un clima atemporal.
Per ais qui desconeixen la gran riquesa de la cangro i la música actuáis del
País base, Elkar ha publicat un doble
CD5 que aplega un o dos temes de cadascun deis seus artistes (més de vint):
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deis veterans Mikel Laboa o Xabier Lete al jove Jabier Muguruza, passant per
cantautors com Txomin Artola, les veus
espléndides de Pantxoa eta Peio o Imanol, la ironía de Niko Ertxart, grups
com Itoiz o Azala i un llarg etcétera.
Em diu Valdés: «Aquests són els artis
tes més representatius de l'actualitat vi
va de la nostra música (...), composi
tora de diversos estils, tendéncies i
generacions, units en un projecte comú: el desbloqueig de la distribució de
la música basca fora de les fronteras
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PORRERA

Lluís Llach, PORRERA. Picap, CD-90
0073-03.
A Verges 50 (1980), Lluís Llach recreava el
passat per tal d’entendre el present. A Por
rera torna a utilitzar un petit poblé, on ell se
sent físicament arrelat, per dir-nos que el
més petit i l’immensament gran són les
dues cares de la mateixa moneda, ¡dea
que ¡a havia desenvolupat a Astres (1986).
L’amor a la térra, l’acolliment que el poblé
fa a l’emigrant que torna pobre de les Amériques i que retroba en l’amor l'auténtica riquesa (la seva (taca?), els núvols que passen peí poblé cami de Bosnia, els dos
homes que passen «amb la fosca dintre
seu» per la vella carretera, i que simbolitzen tots els recels que poden portar a la in
tolerancia i a la xenofobia, el Caté Antic
—refugi de la tendresa en un món bastit
damunt del crim... El localisme de Lluís
Llach és decididament universalista, i en
aquest sentit Porrera és la conseqüéncia
lógica de la caneó «I ara de nou», un tema
«de tesl» que trobareu a T'estimo (1984).
Els textos han estat elaborats novament
amb la col-laboració de Miquel Martí i Pol,
amb qui Lluís Llach duu a terme una autén
tica simbiosi (no trobeu que el cantant I el
poeta cada vegada s'assemblen més físi
cament?), i el tractament musical continua
la línia étnica encetada amb Un pont de
mar blava («Porrera», «Tomó d'atzars», «El
Café Antic»), amb escapades a ritmes com
el xarleston («La lira») i a referents propis
del món de Verges 50, presents sobretot en
temes instrumentáis o «dits» (dissortadament, d'engá de «Somniem», el recitat no
és un deis punts forts de Llach) sobre fons
musical: la barreja de vals i sirtaki/masurca
a «Orenetes» o la sonoritat d’estil Niño Ro
ta a «Pilar» i en un fragment de «Món», la
coda de l’álbum. Divers i unitari alhora, Por
rera, sense ser el millor disc de Lluís Llach,
és un treball absolutament recomanable.

Santi Arisa & Lakatans + Cobla Montgrins, SARDANOVA III (AIRES). Picap,
CD-90 0080-03.
Sense entrar en les polémiques existents
entre puristes i renovadors del món sardanístic, cal dir que aquest tercer volum de
sardanes és francament estimulant des del
punt de vista musical, tot I que sovint Santi
Arisa faci escapades a «mons paral lels» a
la sardana estricta: així, la barreja de sar
dana i galop a «El cant del galop» o de
sardana i marxa a «Sardanova deis armats». Cal destacar, en els temes cantats
(«Barcelona és una festa» i «Saltem i ballem a Vallfogona»), els divertits collages
d’imatges que tenen l'origen en el tema
que donava títol a Punts lliures, el volum
anterior d’aquesta proposta.

Neatles Miris, OUIEA!! Urantia, 31 020.
Primer álbum d’un jove grup de rock osonene. Potser el millor tema del disc siguí
l’únic que no ha estat escrit pels seus
membres: una versió d’«Adorant la máqui
na» —una cangó de Quimi Portel, d’EI Últi
mo de la Fila. La resta és musicalment, i
¡nstrumentalment, correcta, relativament li
mitada peí que fa a les interpretacions vocals, I poc estimulant des del punt de vista
literari, malgrat algunes bones ¡dees de ba
se («Galetes Maria», «Quan jo siguí ríe»).
«Temps perdut» és el tema que, sens dubte, sintonitzará més amb el públic adolescent al qual s’adrega básicament aquest
CD.

Montserrat Torrent, L’ORGUE DE LA CA
TEDRAL DE BARCELONA; Schola Gre
goriana de Barcelona, O MAGNUM MYSTERIUM. Discant, CD-E1001 ¡1002.
La creació d’un nou segell discográfic dedicat a la dlfusió d’un mena de música pretesament minoritaria, pero de qualitat, és
sempre una noticia sorprenent. Bona, pero
sorprenent. Per aixó cal aplaudir sense re
serves l’aparició de Discant, segell vincula!
a les activitats d’Euroconcert, que ha obert
el seu catáleg amb dos enregistraments de
gran interés: el primer, dedicat a l'orgue de
la catedral de Barcelona (el més antic de la
Península), aplega una antología de temes
de compositora catalans (Cabanllles, Carnicer, Baguer...) enregistrats —tots per pri
mera vegada— per la gran organista Mont
serrat Torrent. El segon CD pretén
acostar-nos —per damunt de modes passatgeres— al cant gregoriá, mitjangant una
selecció de temes (un himne, tres antífones, un cicle de Nadal i un altre de Pasqua) interpretáis per un cor dirigit per un
expert com Ramón Moragas. Quan llegiu
aqüestes línies, Discant ja haurá publicat
dos voiums més: els sis concerts per a orgue i clavicémbal del pare Soler, i unes so
nates inédites per a tecla de Pescóla de
Montserrat del segle xvm (escrites peí pare
Soler i pels músics de Torroella de Montgrí
Anselm Viola i Benet Juliá). Tant de bo que
aquesta iniciativa tingui la continuítat que
es merelx.

De Soca-Rel, SOTA L’OLIVERA. Alterna
tiva, CD-073.
Dedicar-se al conreu de la música tradicio
nal és una feina apassionant, pero perlllosa: cal teñir una personalitat prou forta per
a pintar amb colors propis temes que so
vint han estat interpretáis dotzenes de vegades pels conjunts I els solistes més di
versos. De Soca-Rel —grup nascut l’any
1991 a l’empar de l’entitat Ballets de Cata
lunya amb l'objectiu d’acompanyar les representaclons escéniques de les danses
tradicionals catalanes— ha sabut dur a ter
me aquest treball de pigmentació sonora
tot comprenent que la dansa pot evolucio
nar seguint molts tipus de camins, i que només el gust I la intel-ligéncia poden marcar
límits ais jocs rítmics, a les combinacions
d’instruments, a les barreges de melodies
heterogénies... Sota ¡'olivera és un disc que
se sent d’una tirada i que crea un clima sonor unitari a partir d’elements molt diferen
ciáis pero sáviament combináis: danses i
cangons catalanes i illenques tan conegudes com «La ratolinesa» o «El roseret» es
donen la má amb temes origináis del grup
(«Masurca relativa» o «Pas-doble gentil»,
escrits per Eduard Iniesta) i amb danses
franceses («Vals d’ivrogne») o gregues
(«Hassapiko lent»). Sovint, el lligam entre
els temes es fa mitjangant plnzellades so
nores preses de referents «naturals». Algu
na vegada, pero, i aquest és un deis punts
més interessants de l’álbum, un tema origi
nal serveix per a portar una composició
cap al terreny rítmic d’una altra d’origen
prou diferent: així el tema «Després de la
guitza», que unelx la dansa catalana «La
guitza» amb l’abans esmentat «Hassapiko»
grec. La instrumentació —quasi totalment
acústica— és d’una riquesa i una varietat
grans, amb predomini deis instruments de
corda (excel lents, les intervencions guitarrístlques de Milena Rodríguez), a cárrec de
setze instrumentistes que han disposat de
la col-laboració de noms tan importants en
el camp de la música popular com Fran-

TEATRE
d’Euskal Herria.» Potser fóra interessant que els catalans prenguéssim
exemple ¿'aquesta iniciativa...

1. Renaud, Renaud chante Brassens. Virgin,
72438407702.
2. Luis Eduardo Aute, Alevosía. Virgin, 8410032.
3. Oskorri, Landalan. Elkar, K.D-414.
4. Benito Lertxundi, Hundikura kuttunak (vol. 3/4).
Elkar, KD-394/5.
5. Diversos intérprets, Euskal herriko musika. Elkar,
KD-416/7.

ASPECTES DE
LA PASSIÓ AMOROSA
EN L’OBRA
DE GUIMERA
per Josep M. Benet i Jomet

cese Marimon (el reí de l’acordió diatónic) i
l'indispensable Marcel Casellas —a l’hora
de la direcció artística; com aquell qui diu,
l'organització del mullader.

ls seus amics, els seus coreligio-

Reedicions en CD

Esquirols, COLZE AMB COLZE/LICOR
D’HERBES BONES. PDI, 80.3883.
La recuperació en format compacte del ter
cer álbum i el quart del desaparegut grup
Esquirols —discos apareguts originalment
el 19761 el 1978 respectivament— no solament ens permet revisar amb perspectiva
les esperances i les decepcions de la transició, sino adonar-nos també (per si ho havíem oblidat) que Esquirols era molt més
que un grup políticament compromés. Els
seus membres feien una cosa senzilla i difí
cil alhora: bones cangons (més madures i
menys ingénues a mesura que passava el
temps). Més d'un se sorprendrá de trabar,
al llarg d’aquests vells álbums, melodies
tan aconseguides com les de les cangons
-Més enllá d’un adéu», «Majka» o «Mentre
vas I véns», i textos d’una gran dignitat li
teraria («Dama negra») i, sovlnt, d’una
efectivitat popular no incompatible amb la
qualitat («Refranys»), Des del punt de vista
interpretatiu, Esquirols era un grup irregu
lar, pero quan la veu dominant era la de Jo
an Crasas (un Joan Crasas que encara no
havia comengat la seva carrera com a ac
tor teatral, televisiu i de doblatge) el resulta!
era exceden!. Esperem que aviat un nou
CD que aplegui Torna, toma, Serrallonga i
Com un anhel ens permeti completar la discografia d’un grup que va marcar una épo
ca i una generado, i que va saber portar
un model de cangro intel-ligent i gens su
perficial ais més petits racons de Catalu
nya.-M.P.

ESQUIROLS 1
Colze amb colze

Licor d’herhes bones

E

afloren una vegada i una altra en el text
naris, el món oficial, conserva escrit. Es ben sabut i no descobreixo
dor, que l’envoltava i al qual ell se res.
sen Potser el gran tema básic de Gui
tía, en principi, integral, la societat
merá sigui la defensa deis éssers «difebenestant en general, pero també,
rents» que el món i els homes no saben
entendre, acceptar i assimilar. Un tema
compte, els seus enemics ideológics, els
seus detractors, i en bona mesura les
que podía ser-li donat per la formació
romántica, pero que va mantenir, segugeneracions successives de persones i
moviments culturáis que vingueren
rament, per un origen familiar poc ordesprés, ens van donar la imatge d’un
todox i per particularitats intimes de la
Ángel Guimerá mansoi, simple, esseva persona. Intueixes que si va defenquemátic en els seus plantejaments teasar tan aferrissadament la diferencia, i
trals, un escriptor que tanmateix, de
altres ho han dit, va ser perqué es va
tant en tant, s’algava amb una certa
sentir sempre al marge. I diferent.
forga dramática, malgrat haver trebaDe tal manera que l’home d’ideologia
oficialment conservadora que era Gui
llat sempre, es deia, amb material innocent, primari, i amb uns personatges li merá s’entestava a dibuixar, malgrat
aixó, una imatge decididament positiva
neáis, plans.
d’aquella mena de fauna humana que
Dalí, a l’altre extrem deis corrents
estétics, jove avantguardista iconoclas les classes amb les quals se sentía implicat rebutjaven sense contemplata, el va titilar, entre d’altres epítets que
cions. Una cosa feia terror a Guimerá,
avui estalviaré, de «putrefacte». Jo no
la violencia social. La utilització de la
sé si, a la llarga, va ser més putrefacte
violencia per a aconseguir canvis, els
Guimerá que Dalí, pero tant se val, va
que fossin, diría que el terroritzava. Les
ser Guimerá qui va quedar ficat en el
clixé. Un clixé que, malauradament, ex bombes el terroritzaven. Pero en canvi
va denunciar el racisme, va batallar a
cepte per a alguns admiradors sovint
favor deis bords, va procurar entendre
un punt resclosits, s’havia de mantenir
algunes de les raons deis anarquistes, i
anys i panys.
va arribar a enfrontar-se subtilment
Pero el Guimerá real, vull dir l’únic
amb l’Església —ell, que havia escrit un
Guimerá real possible, el de les seves
obres, és molt més valent, complex i ar- Jesús de Nazareth o un Mossén Janot—
per defensar, en una pega com L'Eloi, la
riscat que no pas alió que suposava la
separació matrimonial. I l’any 1906.
visió edulcorada deis seus devots de
Així dones, malgrat les aparences,
dreta, o el que inventava la visió menyspreadora deis seus detractors d’esquerunes aparences epidérmiques que ell
mateix potser cultivava —i en aixó em
ra. De fet, un grapat d’obres seves resisteixen al pas del temps, vigorases avui
recorda Víctor Catalá—, va escriure
com ho eren ahir. Els adjectius d’esuna literatura dramática arriscada,
quemátiques, de simplistes, d'ingénues,
atrevida. Pero, bona?, pot demanar-me
etc., s’hi estavellen inútilment, com
algú. Perqué un escriptor que s’arrrisca
també contra l’admiració del públic i
no és necessáriament un escriptor bo.
l’esgarrifanga del lector. Potser els estu La resposta, no cal que la doni jo. Grádiosos de la literatura teatral encara no
cies a Déu, avui comencen a proliferar
ens han explicat prou bé alguns per veus d’admiració davant peces concre
qués del fenomen.
tes del nostre dramaturg, veus que vá
nen tant del públic com de la crítica. I
Una literatura arriscada i atrevida
a les quals fa anys que m’afegeixo.
El dramaturg, l’escriptor en general,
I bé, precisament alguns deis moes mou sempre al voltant d’uns quants
ments més feligos del teatre de Gui
merá es traben en els seus conflictes
temes, no gaires, que l’obsedeixen i que

amorosos o passionals. Guimerá va escriure moltes histories d’amor. De fet,
gairebé gosaria dir que només va escriure histories d’amor. Fins En Pólvora
o La festa del blat, per exemple, on
planteja el tema ja citat de l’anarquisme, són peces que en darrera instancia
es justifiquen per la historia d’amor
que contenen, i el conflicte col-lectiu,
d’alguna manera, hi resta supeditat.
Unes histories d’amor que, en el
gruix de les creacions més aconseguides, les que transcorren en ambients
humils, ja sigui sobretot al camp pero
també a la ciutat, es manifesten per
mitjá d'uns personatges que a primera
vista podríem qualificar de purs, d’innocents... Aparentment tan purs, tan
innocents, que més d’un cop el lector o
l’espectador els ha pres per ximples.
Anem a pams. Ben sovint els protagonistes de Guimerá, malgrat I’aparenga d’un cert bany realista, reaccio
nen segons uns parámetres que els
allunyen de l’estricta versemblanga. Segurament mai no ha existit ni podría
existir ningú com el Manelic de Térra
baixa, com el Marcó d’En Pólvora, com
l'Oriola o el Jaume de La festa del blat,
com l’Agata de La filia del mar o com el
Jon de Sol, solet. Són productes literaris, pura literatura. Pero literatura que,
dins el món paral-lel que Guimerá in
venta, funciona a la perfecció. Literatu
ra que deforma la realitat pero que ens
colpeja l’estómac amb la seva veritat, i
que de retop, extrapolant, ens il-lumina
zones fosques d’aquella realitat a la
qual directament, cal convenir-ho, no
pertanyen.
Són literatura, pero una literatura
que funciona. Que funciona, sobretot, a
partir deis mecanismes sorprenents,
poc convencionals, de les passions
amoroses que dibuixa. La ingenuitat i
la innocencia deis grans personatges de
Guimerá són pura aparenta per a enganyar els curts de vista. Bona parí de les
histories d’amor que va escriure no te
ñen res de primari. Al contrari, són
complicades, especiáis, inquietants.
Responen a un model que té variants,
pero també uns trets comuns molt re
cognoscibles, i arriben a graus conside
rables de complexitat, gairebé diría de
perversitat, si no fos que no estic segur
de qué vol dir, quan entrem dins el
camp deis afectes, la paraula perversi
tat.
En un breu i maldestre article publicat a «El Correo Catalán» el diumenge
30 de juny de 1974, un servidor gosava
parlar de l'especial erotisme de Gui
merá. Un erotisme inquietant, torturat,
resolt per mitjá de signes com el fal lusfitora que Ágata utilitza per matar Pere
Mártir al final de La filia del mar. En
aquell moment podía semblar que la
meva interpretació era el producte d’una ment enfebrada que veia visions. Així i tot, he de reconéixer que aquesta
identificació de la fitora amb un fal-lus
va fer moderadíssima fortuna. I de vi

sions, llegint Guimerá, al llarg del
temps se me n’han aparegut unes quantes més.
Intentaré racionalitzar aqüestes vi
sions i interpretar així com és, segons
cree, la passió amorosa en els moments
més aconseguits de Guimerá, agafantne fragments de set peces que compten, diría, entre les més representatives:
Térra baixa, María Rosa, La filia del mar,
Sol, solet, En Pólvora, La festa del blat i
Mossén Janot.
Comentaré, remetent-me novament
al tópic, per la més blanca, la més clara
i la més neta de les set, Mossén Janot,
una pega que, possiblement emparen
tada amb La dida de Frederic Soler, ens
mostra els amors gairebé infantils en
tre una pubilla desprotegida i un minyó de condició humil, que són emparats i duts a bon port peí protagonista
de la pega, el mossén Janot del títol.
Hi ha al tercer acte una conversa
cándida entre Rosó i Toni, les dues
criatures enamorades. Una conversa
que desperta el nostre somriure i la
nostra tendresa. I que culmina quan,
cito textualment l’acotació (vol. 1, pág.
1.468, de les Obres Completes editades
per l'Editorial Selecta), «Al veure que
en Toni no gosa, és ella qui corre i l'abraga». Quina iniciativa més encanta
dora pren la noieta! I divertida, a més,
perqué quan el seu xicot, animat, correspon volent-li fer un petó, ella «li do
na un cop de puny a la cara». Mirin, ja
els ho diré, aquí tenim, en embrió, tot
alió de qué els vull fer adonar. Per si de
cas, retinguin que és ella qui pren la
iniciativa i que aquesta iniciativa cul
mina amb un cop de puny. La dona ha
estat l’element actiu, contra el que ma
nen els tópics, i l’efusió amorosa s’ha
vist relacionada amb una agressió, amb
el dolor físic del cop de puny.
Pero em precipito, caldrá que afermi
els exemples per arribar, potser, a mig
interessar aquells que encara em llegeixen. Passaré, dones, a La festa del blat.
Oriola, una altra ingénua pubilla, coneix Jaume, anarquista, quan el troba
exhaust, morí de set i arrambat a un
marge. Ella corre a la font, ajunta les
mans i, un cop plenes d’aigua, toma
corrents cap al pobre home (vol. 1, pág.
1.344). «...Al ser-hi a vora d’ell
—explica Oriola— que poqueta que
n’hi duia [d’aigua]! Ell prou que els
obria els llavis ressecs que em cremaven els dits; més sois hi queien gotes!»
Oriola ha ofert un xic d’aigua i els llavis
ressecs d’ell li cremen els dits. Una es
puma de dolor, perqué alió que crema,
ni que sigui metafóricament, produeix
dolor, unida al primer esbós de sensual
contacte afectiu. Filo massa prim, els
veig que pensen. Pero permetin que insisteixi: com a Mossén Janot, dolor i
amor es barregen, es confonen. Més
obvi, més inqüestionable, trobaran, es
pero, un altre paralel lisme amb Mos
sén Janot, el de la dona com a element
actiu, com a element que pren la inicia

tiva amorosa en contra deis cánons. Vet
aquí el que li diu, en un moment donat,
Oriola a Jaume (vol. 1, pág. 1.366): «I
no ets tu qui em volta el eos i em fas teva; sóc jo, jo mateixa, una noia, Jaume,
qui t’estreny els bragos i et vol per sempre.» Més consciencia de transgredir
¡'actitud que li correspondria tradicionalment, com a dona, no la podríem
trobar. Oriola, la dolga i ingénua Orio
la, sap que ha arrabassat a la seva pare11a el rol actiu tradicionalment atribuít
ais máseles. I, no ho dubtin, és aquesta
actitud el que confereix forga i bellesa,
indubtablement, a l’escena.
Pero ja veuran, retrocedim, tornem a
Mossén Janot. No sé si el protagonista
ha tingut mai auténtica vocació sacer
dotal, aixó ni es menciona, pero en canvi sabem que es va fer sacerdot per un
desengany, quan la seva enamorada va
triar un altre home. Dones bé, el nos
tre heroi explica que, de jovenet, un
dia es va enfilar a la finestra de la seva
estimada Agnés per clavar-hi un clau
—no faig un acudit fácil, de doble intenció i de mal gust; és mossén Janot
qui ens ho explica així—, per clavar-hi
un clau, dic, i penjar-hi una garba de
flors. Una proesa difícil destinada a in
dicar a la noia el seu amor encara que,
ai, ella creurá després que ho ha fet un
altre. I sí, realment havia estat una pro
esa esforgada, difícil. Per clavar el clau
—i tornin a perdonar, pero el que ens
passa peí cap a vostés i a mi és en reali
tat inevitable; aquest clau és un símbol
fál-lic d’obvietat meridiana—, per realitzar aquesta acció que cap xicot abans
no havia aconseguit fer, Janot, enfilantse per la paret, es fa tanta sang en mans
i peus que toma vermelles les flors de la
garba que aconsegueix penjar.
Es a dir, amor i sang, sexe i dolor,
han tornat a confondre’s. No, no són vi
sions meves, és la voluntat reiterada de
Guimerá.
Passarem a Sol, solet. Munda, la
protagonista, está dividida entre l’amor
de dos homes. (El triangle afectiu, com
va indicar l’enyorat Xavier Fábregas,
plana damunt la majoria d’obres guimeranianes.) Vulguin teñir la gentilesa
de fixar-se en la manera com Munda
veu i sent l’amor. Si s’enlluerna un mo
ment per Jon, el protagonista, és per
qué aquest, defensant-la, ha estat ferit
(vol. 2, pág. 167). L’exclamació que s’escapa a la noia és: «Quanta de sang! I ha
estat per mi!» El principi del seu efímer
afecte es produeix, exactament, amb la
constatació de la ferida, amb la sang,
amb el dolor.
Pero, en realitat, qui de debo estima
Munda és a Hipólit, el dolent de la funció. I fixem-nos de quina manera li
agrada ser tractada per aquest (vol. 2,
págs. 193-194). Hipólit, peí que sigui, li
retreu: «Vaja, Munda, vaja; que no has
tingut vergonya; gens, gens de vergonya.» I ella li replica: «Digue-m’ho tot,
digue-m’ho; no em fa res que em maltractis.» I no únicament no li fa res que

Margarida Xirgu, en el paper de La reina jove.

la maltraed, sino que, francament, se la
busca. Unes quantes repliques més
enllá, quan ell aixeca el brag per pegarli, la noia l’anima: «Sí, sí, Hipólit, sí;
pega’m, pega’m.» I insisteix: «A mi no
em fa res que et diguin dolent, i que ho
siguis forga i que em maltractis.» De
manera que Hipólit, així excitat, acaba
expressant la seva passió en termes esqueixats i plens de forga: «Jo et vull
com t’he tingut; escabellada, bruta, estripada pertot. Per mi; per mi tot sol, i
tota, tota la Munda, que aquí la tiñe;
per masegar-la i esprémer-la fins a cruixir-li els ossos.» Ja ho veuen; novament, i més explícits que mai, la violen
cia i el dolor al cim de la passió
amorosa. No són reveladores, a la llum
de Sol, solet i de l’escalada de Mossén
Janot, les citacions de les altres peces
que he anat indicant?
Aquest és Guimerá, un dramaturg
potent i fascinant que, en l’abundáncia
deis seus bons moments, no té res de
mansoi ni d’esquemátic, que sap precipitar-se per les complexitats d’unes relacions turbulentes, fascinants, marcades, diguem-ho d’una vegada, per un
sadomasoquisme decidit i insistit.
No m’allargaré ja gaire, pero no creguin per aixó que els he donat els únics
exemples possibles d’aquesta confusió
de dolor i sexe. Al contrari, alguns deis
que he presentat es troben entre les
menys remarcables que podríem consi
derar. Perqué a En Pólvora (vol. 1, pág.
1 -252), per exemple, Taneta, la protago
nista, explica l’inici infantil del seu
idil-li amb Marcó a partir d’una cara
tota esgarrinxada, d’uns ocells que pi

quen els dits de la noia, d’un Marcó
(pág. 1.269) que duu la nena a collibé i
que, mentre ella reia, a ell la cárrega li
«feia mal dalló més», pero que també
riu, perqué associa el dolor amb la possessió de Taneta i aixó el fa felig.
M’entretindré, per acabar, en els
exemples en realitat majors, i sobre els
quals he escrit i publicat algún comentari. Repetiré, dones, a vegades més o
menys textualment —perdonin-m'ho—,
el que ja he explicat a d’altres bandes.
Les millors escenes de Térra baixa, di
ría, són les del final del segon acte;
aquelles on Manelic i Marta s’expliquen
i aclareixen la mútua passió (vol. 1,
págs. 1.413-1.415). Mitjangant un erotisme d’alt voltatge; novament sadoma
soquisme ciar i net. Així es desenrotlla
la culminació de l’obra. Un home i una
dona que es barallen, un dolí de repli
ques cada vegada més cegament apassionades, un ganivet a la má de Mane
lic, l’acció de clavar-lo... Diu Manelic,
algant el ganivet: «Que et mataré!»
Contesta Marta, incitant-lo, «rient i
plorant»: «Mata’m! Mata’m! A que no
em mates!» Es fa llavors enrere Mane
lic: «Qué anava a fer? No puc, no!» I de
seguida Marta —sempre la iniciativa
femenina—, «refermant-s’hi al veure
que s’aparta», el provoca encara més:
«Ah, covard! Que ja es veu que t’has venut per diners!» I ho ha dit, explicita
Guimerá, «agafant-se a Manelic perqué
la fereixi». Cosa que el noi, tant el posa
contra les cordes, acaba fent. «Dones
té! Maleída!» En veure’s ferida exclama
Marta «satisfeta»: «A la fi.» I afegirá
després: «És sang! Sang meva! I tu has

sigut!... Oh, quin goig! Si ric! Mira com
ric! I ara ric d’alegria!» Marta ha rebut
la ferida amb gratitud i el diáleg, des
prés de l’explosió, després del coit
simbólic, amb perdó, s’amanseix, es
tranquil litza, s’asserena.
Passem a María Rosa. Els fál-lics i sádics instruments de realització amoro
sa, els trobem aquí per partida doble.
Pero ni en aquest cas ni en el darrer, el
de La filia del mar, no reproduiré més
diálegs, per no excedir-me i per no cansar-los. A María Rosa, en el record, la
coneixenga de la protagonista amb el
seu home va produir-se quan ell es va
clavar una agulla al peu, agulla que havien posat al cup altres noies, i que Ma
ría Rosa li va arrancar. Una penetració
dolorosa, sang i vi que es barregen, i
queda establerta la relació d’amor. Des
prés, al final de la pega, en la nit nup
cial amb el nou marit, en lloc d’obrir el
seu eos a l’embranzida sexual de l’home, la protagonista el fereix mortalment, substitutiu de la cópula doblement canviat de signe; en primer lloc,
perqué el fal-lus s’ha convertit en gani
vet, en segon lloc, perqué la persona
penetrada no és la dona, és l’home.
Com abans, en el cas de l’agulla.
I com en el cas de La filia del mar, la
qual, ho recordava al principi, per un
equívoc, convenguda que el noi que es
tima no será seu, el travessa per darrera amb una fitora.
Un elássie auténtic

Sexe térbol, sadisme, inversió de rols
actius i passius en la parella... L'éxit
mundial de qué va gaudir Ángel Gui
merá no va ser cap casualitat. Aquest
personatge ambiciós, aquest «solitari i
terrible ambiciós», que és com el va de
finir Josep M. de Sagarra, no va ser el
llepafils estereotipat que tant de temps
ens han volgut vendre uns senyors que
o bé no coneixen realment la seva
obra o bé no van saber mai llegir-la.
M’he centrat en el tema de la passió
amorosa, pero ens hauríem dut també
bones sorpreses si m’hagués calgut co
mentar altres aspectes del nostre
espléndid dramaturg. Ara, la tria ens
ha permés entreveure un Guimerá valent, vigorós, que baixá ais abismes de
la passió amb un atreviment i una gosadia insólits en el teatre de la seva
época. Més diré, havien de passar
molts i molts decennis fins que nous
dramaturgs del país no s’atrevissin a
descriure relacions amoroses tan inten
ses i complexes. I dubto, a més, que
cap hagi estat capag de tornar-ho a fer
amb l’alenada genial que ell, en canvi,
va aconseguir.
És un auténtic orgull per al nostre te
atre poder comptar amb la figura uni
versal d’Ángel Guimerá, aquest elássie
auténtic, que ho és perqué continua
viu, perqué continua esgarrinxant-nos
lanima, i que va néixer, malgrat tot, fa
cent cinquanta anys.
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L

a presencia del teatre de Gui

merá a Madrid* té molt a veure
amb dues qüestions que l’atansen
nomen de la modernitat: la imatge i les
comunicacions. Peí que fa a la imatge,
la dimensió d’activista, indestriable de
la de dramaturg, mediatitzá en molts
moments la lectura que es féu de la se
va obra. En ocasions, la depuració d’aquest component ideológic suposá una
distorsió en la valoració de la seva tas
ca teatral; d’altres vegades no hi inter
ferí gens. Pero la recepció del teatre de
Guimerá a Madrid, des de 1891 a 1919,
sempre fou un signe de l’estat de les relacions Barcelona-Madrid.
Guimerá doná a conéixer la meitat
de la seva obra teatral a Madrid. Molta
nasqué a partir d’encárrecs de la
companyia Guerrero - Díaz de Mendo
za, i diferents peces foren concebudes a
mida per a l’actriu madrilenya María
Guerrero. Part de la producció de Gui
merá s’estrená primerament a Madrid
que a Barcelona, i d’altres obres foren
donades a conéixer abans en la seva
versió espanyola que en l’original, per
la companyia del Teatro Español de
Madrid en les freqüents gires americanes. Aquest darrer aspecte comporta
que en alguna ocasió Guimerá hagués
de justificar-se davant el seu públic de
Barcelona més intransigent i davant un
sector de la crítica que mai no havia
vist amb bons ulls la seva projecció a
Madrid.
Des del principi de la irrupció tardana de Guimerá en el món teatral, sem
bla que s’hagués fixat en el contexl de
Madrid. Tant la crítica com els autors
catalans, entre els quals Guimerá tin
gué un paper capdavanter, consideraven l’escena espanyola com un ámbit
de més prestigi que no el local. En una
primera etapa (1891-1900), que co
menta amb 1 exit de Mar y cielo a Ma
drid, Guimerá aconseguí realitzar l’antic anhel d’escenificar una obra a la
capital d’Espanya. La traduí Enrique
Gaspar, un autor que Guimerá admirava molt. Abans l’obra havia estat estre
nada a Barcelona per una famosa
companyia madrilenya, la de Rafael
Calvo i Antonio Vico, el 1888, pero la
sobtada mort del primer retardá el de
but de Guimerá a l’escena madrilenya.
Poc temps després de lexit de Mar y
cielo a Madrid, hi doná a conéixer una
obra que havia estat un cavall de bata

lla per a la seva promoció com a dra
maturg, Judit de Welp, que el 1892 no
al hi
fe-acabá de funcionar, per una mala interpretació escénica. La premsa de Bar
celona considera erróniament aquell
fracás com un afront per la recent participació de Guimerá en la defensa de
les Bases de Manresa. Amb aquella segona estrena i la consegüent distorsió
de la lectura —en aquest cas des de
Barcelona— es tanca un primer bloc de
la primera etapa de la projecció de Gui
merá a Madrid.
L’estiu del 1892 Echegaray i una jove
María Guerrero, que aleshores pertanyia a la famosa companyia d’Emilio
Mario, establiren contacte amb Gui
merá a Barcelona. En realitat, el «fitxaren», per a acabar convertint-se, l’un,
en el «particular» traductor de l’obra
guimeraniana, i, l’altra, en la intérpret
que acabá duent el seu teatre més enllá
de les fronteres estatals. L’actriu encarregá un breu monóleg a Guimerá, Per
un petó, obra malauradament desapareguda, que aquell estiu Fautor escriví
apressadament i que María Guerrero
interpretá en catalá. Aquell mateix es
tiu del 1892 es concretá el projecte de
traducció i d’interpretació duna nova
obra feta a mida per a l’actriu, i que,
segons els acords iniciáis, s’havia d’estrenar primerament a Madrid, María
Rosa (1894).
María Guerrero s’emancipá de la
companyia de Mario per diferents raons, arrendá l’Español, el reformá,
muntá companyia propia i s’endugué
l’obra que li havia «donat» Guimerá.
En aquesta primera etapa, nous projectes configuren el camí ascendent de
la companyia de l’Español, que corren
paral-lels a la projecció del teatre de
Guimerá a Madrid: Tierra baja (1896),
El padre Juanico (1898) i La hija del
mar (1900), juntament amb d’altres
d’inassolits, deis quals tenim noticia in
directa malgrat no conéixer el text.
Guimerá en aquest primer període representá un paper molt important en
tre els dramaturgs en 1 lengua espa
nyola. Al mateix temps, satisfeu les
esperances de renovació d’un impor
tant sector de la crítica en un context
en qué dominava el gust per l’exotisme
deis costums «regionals» duts a escena.
La confluéncia d’interessos —de pro
jecció, per una banda, i de necessitat
d’incorporació de nous autors, per l’al-

El 1903 María Guerrero estrena
La pecadora en versió espanyola.

1903. Guimerá amb Galdós i María Guerrero.

tra— que suposá el tándem GuimeráGuerrero-Echegaray havia donat els
primers fruits a Madrid, a les gires
d’estiu per «províncies» (pensem que
Barcelona era una de les estacions obligades per a la companyia de Madrid), a
París i en diferents capitals americanes
del Centre i del Sud.
De retruc, la bona acollida del teatre
de Guimera a Madrid provoca que els
autors i la crítica del teatre espanyol
s’interessessin per la literatura dramá
tica i l’escola d’interpretació catalanes.
Un fet, aquest, que no acabá de conso
lidarse fins a la primera temporada
d'Enric Borras a Madrid, en la qual
doná a conéixer el teatre modernista.
El referent de modemitat canviá de
sentit en les relacions teatrals Barcelona-Madrid. El punt de mira era a Bar
celona. Guimerá havia obert les portes
a aquesta nova manera d’entendre’s en
tre els dos contextos teatrals.
La segona etapa (1902-1910) coincideix amb una certa diversificació que
Guimerá opera en la seva obra. De la
mateixa manera que el lideratge del seu
teatre havia perdut sentit per a tot un
sector innovador pertanyent a les files
modemistes, el paper renovador del te
atre de Guimerá a Madrid es debilitá.
Malgrat temptatives de teatre poétic
com Andrónica, en consonáncia amb el
teatre imperant a Madrid i que corresponia més o menys a un altre encárrec de la companyia de l’Español, Gui
merá ja no hi tingué un paper tan
rellevant com a la década anterior. Benavente i la comedia burgesa havien
aconseguit dominar el gust del públic i
la sanció de la crítica, i el tipus de tea
tre que oferia Guimerá, malgrat la varietat, no suposá l’impacte de la prime
ra etapa. Amb La pecadora (1903),
Andrónica (1905), La Miralta (1905), La
reina vieja (1910) i, especialment, a
partir de la valoració que la crítica ha
via fet de La araña (1908), fins i tot

s’arribá a subestimar la significació de
l’aportació de Guimerá al teatre espa
nyol de fi de segle.
L’homenatge de 1909 que, entre
molts altres aspectes, suposá el reconeixement de la significació popular de
Guimerá a Catalunya, no havia tingut
prácticament cap ressó en la premsa de
Madrid. El teatre de Guimerá hi havia
estat un mer element exótic, i per tant
estrany, o, en el millor deis casos, d’apropiació.
En la tercera etapa (1912-1920) s’observa un canvi d’estratégia per part de
Guimerá peí que fa a traductors i
companyies, que amb el temps comportá una millor valoració del seu tea
tre, el reconeixement de la significació
histórica de la seva aportació a l’escena
espanyola de la fi de segle i una consideració positiva de la dimensió institu
cional de Guimerá per a la societat ca
talana. S’hi representá La reina joven
(1912) i, a pesar de Ferrada que suposá
posar en escena El alma muerta el
1913, a propósit de l’estrena de Jesús
que vuelve (1917) la premsa de Madrid
reté un petit homenatge a Guimerá,
sense oblidar la seva dimensió simbóli
ca catalana. Es tractava de liquidar un
deute amb forpa retard, bo i compensant la lógica amnesia de 1909.
La tercera etapa es tanca, i amb ella
tota la projecció de Guimerá a Madrid

Guimerá en una caricatura.
Els cómics del teatre castellá li diuen:
«Vine a estrenar a Madrid.»
Guimerá, vestit de «la pecadora», respon:
«Mai més! Jo em dec al meu teatre.»
I la Talia catalana intervé:
«Si li feu coacció, us clavaré un cop de falq.»

en vida, amb uns fets que ultrapassaren
la significació literaria del seu teatre. El
discurs que Guimerá pronuncia en els
Jocs Floráis de l’any 1920 amb motiu de
la visita del mariscal Joffre crearen una
polémica resposta a la premsa de Ma
drid. La companyia Guerrero - Díaz de
Mendoza, que tenia programada El al
ma es mía a Sevilla, de resultes deis di
ferents comentaris deis diaris madrilenys sobre el discurs de Guimerá, decidí
retirar l’obra. Les conseqüéncies? El refredament per sempre més de les rela
cions de l’autor amb la veterana
companyia i la pérdua del públic barceloní per a aquesta, a més de diferents
obstacles en les seves gires americanes
motivats peí rebuig de grups d’emigrants catalans.
La internacionalització de l’obra tea
tral de Guimerá segons aixó hauria tin
gut el punt d’arrencada precisament a
Madrid. Duna banda, a fináis de segle
el teatre de Guimerá fou conegut a Pa
rís grácies a les representacions de la
companyia Guerrero - Díaz de Mendo
za. Aquesta via devia haver actuat de
plataforma per a donar a conéixer l’obra de Guimerá en els mitjans que l’acabaren proposant per al premi Nobel.
Una segona via passa per les primeres
gires de la companyia del Teatro Espa
ñol de Madrid peí continent americá
amb repertori del nostre autor. Que
aquest camí sigui un altre fenomen de
reacció en cadena que pugui explicar la
preséncia del teatre de Guimerá a Nova
York i les versions cinematográfiques
que en féu la indústria de Hollywood
són qüestions, com les referents a la
primera via europea, pendents d’investigació. En tot cas, fixada la significa
ció de l’obra de Guimerá a Madrid,
hem volgut integrar-ho en un procés de
molt més ámplia volada, amb el qual
manté moltes connexions. I insinuar,
no cal dir-ho, que aquest doble camí
d’universalitat en un context de comunicacions més difícils que no pas Fac
tual atorga a la projecció de l’obra de
Guimerá una dimensió extraordinária.
*Aquest article és una síntesi de la tesi de llicenciatura que, amb el títol de La proiecció de Guimerá a Ma
drid (1891-1924), va ser llegiaa el setembre de 1994 a
la Universitat de Barcelona. Una part n’ha estat recentment publicada a la col leció «Textos i estudis de
cultura catalana» que coediten Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Curial Edicions Catalanes.

LA DANSA TRADICIONAL
DINS LA CULTURA POPULAR
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per Joaquim Vilá i Folch

L’Esbart de Rubí
al Palau de la Música Catalana,
en una exhibició recent.

n aquest any del Segon Congrés

E

de la Cultura Popular i Tradicio
nal Catalana —de rnarq del 95 a
del 96— toca el torn, els dies 13 i 14
d’aquest mes de gener, a I’ámbit d’esbarts, el qual té anunciades les seves
sessions de treball a la ciutat de Reus. A
aqüestes sessions, cal afegir-hi les que
se celebrin a Girona (3 i 4 de febrer) so
bre les sardanes i les ja celebrades a
Martorell (4 i 5 de novembre) sobre les
danses vives, balls de gitanes, bastoners
i balls parlats per a teñir una panorámi
ca de la dansa tradicional catalana. I,
encara, forgtosament parcial, ja que ámbits com el deis Focs de Sant Joan, el
de Gegants, Nans, Bestiari —sigui de
foc o no—, Diables i altres entremesos,
el de Música tradicional, potser el de
Castellers i el de Patrimoni etnológic...,
és possible que també tractin, encara
que no sigui d’una manera plena, d’aspectes directament relacionats amb la
dansa. La suma de tots aquests elements pot propiciar una reflexió més
genérica i global que, de la manera com
s’ha plantejat el tema de la dansa en
aquest Congrés, ara com ara no és pos
sible de fer. Tanmateix aquesta qüestió
ja ha estat plantejada en un altre lloc i,
per tant, no hi tornaré a insistir.
El que vull manifestar, ara i aquí, és el
meu profund desencís pels punts de par
tida que ens proposen les ponéncies es
pecifiques de I’ámbit d’esbarts, les quals
han estat presentades —i aquest és el
punt que em dol més— per l’Agrupament d’Esbarts Dansaires la primera, i
per les Agrupacions d’Esbarts de les «co
marques gironines» i de les «comarques
tarragonines» la segona. Ambdues
ponéncies, «Apunts sobre algunes problemátiques deis esbarts» i «Els Es
barts», respectivament, amb títols d’una
ambigüitat extrema, a més de no aportar
absolutament res al Segon Congrés, estan molt per sota —tant pels conceptes
com pels raonaments que s’hi exposen—
deis materials elaboráis en el Primer

Congrés de Dansa Catalana d’Arrel Tra
dicional (1988-89) i, fins i tot, del Primer
marq
Congrés de Cultura Tradicional i Popu
lar (1981-82). Trobo ridícul i lamentable
que es tomi a partir de zero i que es vulgui tomar a plantejar un debat que ja ha
estat discutit. Sembla que els ponents
descobreixin el Mediterrani quan ja fa
temps que estem negats, o que ens vulguin fer fer voltes a la sínia quan ja te
nim l’aigua escampada pels camps.
La primera, per exemple, quan parla
de la recuperació de les danses —sis línies— parla de l’escassa atenció que hi
dediquen els esbarts i els acusa de co
piar els treballs que fan els altres; la se
gona —set línies en dos parágrafs— diu
que els esbarts están adormits i que per
a recollir una dansa «hauríem d’establir un sistema i un procés básic que
pogués aplicar-se a qualsevol lloc i a
qualsevol dansa». Per seguir l’exemple
em permeto recordar ais autors de la
proposta que a partir d’una de les
ponéncies del Congrés de 1988-89 pre
sentada per Salvador Palomar, de Reus,
«Recerca i recuperació de danses:
algunes consideracions i propostes» (de
dues-centes cinquanta línies, per conti
nuar amb l’exemple), es va constituir
un grup de treball que va elaborar un
extens i minuciós qüestionari de més
d’una trentena de pagines —perfectament disponible, per a qualsevol interessat, en el Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catala
na— que és una base immillorable per
a comentar qualsevol treball de recerca
en el camp de la dansa i el seu entorn.
Com és que els ponents no el coneixen?
No puc entendre que uns especialistes
no coneguin els materials existents en
la seva especialitat. 1, si el coneixen,
per qué el menystenen? És equivoca!?
És millorable? Per qué no elaboren una
ponencia a partir deis encerts —o deis
errors— del treball fet? També, durant
aquests anys, han aparegut dos volums
de VAtles de la Dansa Tradicional Cata

lana, elaboráis per Maria-Rosa Alonso,
Núria Coll, Rosa Forner, Montserrat
Garrich i Albert González, que treballen intensament en una de les línies
possibles de recerca amb aportacions
valuosíssimes per ais estudis coreográfics, i s’han publicat també reculls d’experiéncies de treballs de camp com els
de Rosa Mas i Corretgé al Pallars amb
gairebé cent vint danses i els de Josep
Bargalló i Badia a les comarques meridionals. És que no serveix de res tota
aquesta aportació? No han evidenciat
prou, aquests treballs, els possibles en
certs i els possibles errors de la seva
metodologia? I aqüestes citacions són
només un exemple, perqué de resultáis
de recerques n’han aparegut d’altres.
On és la proposta de treball que fan els
esbarts a partir d’aquesta experiéncia?
Dir, davant d’aixó, «hauríem de..», ho
trobo gairebé un insult per a la gent
que fa temps que treballa sense mirar
se el melic.
I quan es parla de «la dansa i els infants»? No entenc que després d’unes
Jornades d’Estudi promogudes peí ma
teix Agrupament d’Esbarts, de les
ponéncies i els debats del Congrés de
1988-89, deis materials (fitxes, cassets,
llibre, dises compactes, vídeos) publi
cáis peí Sac de Danses, s’hagi de tornar
enrere i tornar a plantejar el debat com
si hi hagués el desert més absolut.
I aixó són només dos exemples d’una
colla de conceptes i raonaments que
han quedat tristament ancorats en el
temps i que apareixen en les dues
ponéncies per tal de potenciar el debat.
N’hi ha d’altres, perqué en lloc d’aprofundir els temes els ponents es limiten
a fer, una vegada més, l’índex de les
mancances própies, les quals ja esdevenen tópiques.
Aquesta manera de fer, l’hauríem
d’esborrar d’una vegada per totes. Es
presenta un tema, hi ha debat, propos
tes i aportacions, i cadascú se’n torna a
casa pensant que ell ho fa bé i que són
els altres els que han de canviar. Ho demostra el fet que una vegada i l’altra es
tornen a plantejar els mateixos temes i
ho demostren —i és aquí on no serveixen de res les paraules i els bons propósits— les actuacions. I, ara, aqüestes
ponéncies insisteixen a voler potenciar
un altre debat sobre els mateixos
punts. A més, per partida doble: si fa
no fa les dues ponéncies diuen el ma
teix o, si més no, deixen veure clarament el mateix fons, sense dualitats,
sense noves preses de consciéncia i de
posició. Si tot el que diuen ja ha estat
dit i repetit, a quin debat ens conviden?
Pensó que, primer, abans de fer un al
tre pas en fals tan estrépitos i vergo-
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nvant com aquest, l’Agrupament i les
Agrupacions haurien de llegir, conside
rar i, sobretot, assumir, els seus propis
escrits, els seus propis documents.
Com és que la segona ponencia s’atreveix a proposar que «s’hauria d’establir
una normativa (...) que obligués a ésser
conseqüents...» si els mateixos ponents
no ho són? Normatives? S’hauria d’obligar? En quina época viuen els po
nents? La mateixa ponencia afirma que
«el poblé és l’únic sobirá» i «és l’únic
que pot fer evolucionar» la dansa, la
festa. Com Higa tot plegat? No seria mi
llor demanar que cada esbart sabés
profundament alió que fa? Que pogués
donar explicacions del sentit de cada
punt i de cada moviment? No seria mi
llor que els esbarts —els seus responsa
bles i els seus membres— dominessin
la seva propia cultura? Ben segur que,
llavors, el que s’ha de fer i el que no
s’ha de fer respondria a una indiscuti
ble evidencia.
I quan la ponencia de l’Agrupament
d’Esbarts es pregunta per quines causes
els esbarts constaten una escassa assisténcia de públic, només aventura
com a respostes el poc cas que en fan
els mitjans de comunicació i la indi
ferencia de les institucions locáis i autonómiques, sense anotar la causa prin
cipal —que apunta només cap al final
de la ponencia amb una tímid «En som
conscients?»—, que és el baixíssim nivell d’exigéncia técnica i de qualitat ar
tística de qué —tret de dos o tres grups,
no gaire més— fan gala tots els esbarts
del país. L’octubre de 1994, en el marc
de l’exposició Expocultura al Molí de la
Fusta, vaig teñir l’ocasió de seguir les
actuacions d’una trentena d’esbarts deis
més diversos estils i procedéncies —un
látigos exercici que dubto que ningú
més pogués resistir— amb una impressió global tan profundament decebedora que no em vaig veure amb cor —com
era el meu propósit inicial— de fer-ne
cap escrit valoratiu. I, ara, en el marc
del Segon Congrés —anunciat precisament durant la celebració de l’Expocultura—, l’Agrupament i les Agrupacions
tornen a remoure antics fantasmes i ens
proposen d’anar endarrere en lloc de fer
un gran pas endavant amb propostes
valentes i atrevides.
Pensó que hem de def'ugir aquest discurs que ens entrebanca. No ens interessen gens Ies propostes presentades.
Que els esbarts es llegeixin primer tots
els materials generáis sobre la dansa
tradicional en els últims temps, facin
l’esforq d’entendre’Is i d’aplicar-los i,
quan ho hagin fet, que tornin a escriure
les seves ponéncies i les seves propos
tes. Només llavors podrem participar en
el debat. Ara, de la manera com se’ns
presenta, no val la pena castigar-se fent
voltes en un lamentable cul-de-sac.
Estem a l’espera. Mentrestant, ens
hem afegit ais que han fet l’opció de
treballar.

«LES COSES COM SON»
UN APROPAMENT
AL MÓN DELS ADOLESCENTS
per Joan F. de Lasa
n poques setmanes, el programa
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de TV3 «Les coses com són»
s'ha convertit en una de les propostes
més apreciables del nostre panorama
televisiu, dins la zona cultural, i alhora
agradosa i optimista, que tant hauríem
d’agrair els habituáis de la caixa deis
trons, no sempre al nivell de les seves
mil una possibilitats creatives.
L'equip que fa el programa «Les coses com són».
A la vista deis primers episodis d'aEs notable la Joventut de
quest espai, estructurat per Joan Úbeda
la majoria deis qui hi figuren.
i Francesc Escribano com un apropaés, sense cap mena de dubtes, la més
ment al món deis adolescents, ens han
apassionant. Els adolescents, tot convingut a la memoria aquelles paraules
versant animadament amb sengles esbíbliques del Llibre deis Proverbis:
pecialistes en la matéria escollida, ex
«L’alegria de la joventut és la seva
posen llurs opinions, molt sovint
forqa.» Perqué, efectivament, «Les co
perfectament raonades, sobre les per
ses com són» és un programa que res
sones que han conegut i les accions que
pira alegría pels quatre costats. Es com
han presenciat. I ho fan joiosament
la planificació d’un viatge iniciátic deis
(encara no saben el que és la pedante
adolescents, que (hábilment conduíts
ría, ni tampoc pretenen lluir-se), fentsense treure’ls en cap moment ni un sol
nos recordar el que deia Chesterton,
bri d’espontaneítat) es van introduint
que el més meravellós de la infantesa
de mica en mica dins una colla de proés precisament que qualsevol cosa és,
blemátiques, unes més transcendents
per ella mateixa, meravellosa.
que altres, pero totes importants dins
Aixó, ho comprovárem sobretot en el
la terrible complexitat del nostre segle.
primer —i potser fins ara el millor—
Reconec que és més que freqüent que
programa de la série, dedicat a comen
les iniciatives que brollen de la mateixa
tar el fet religiós. Aquí la preséncia del
adolescéncia ens resultin tan valuoses
psicóleg Adolf Tobeña i del socióleg Jo
com les de les persones grans. «Nel dolan Estruch resulta extraordináriament
ce tempo de la prima etade» (com escripositiva. Alguns brivalls hi van apuntar
via Petrarca) hi ha un tresor amagat de
coses dalló més suggeridores sobre el
sinceritat i de naturalitat que moltes
futur de les religions, la possible i
vegades es va perdent més tard, i que
necessária potenciació de la filosofía, i
aquí recuden Ubeda i Escribano amb
la bellesa que hi ha —va dir un noiet—
un intel-ligent pero senzill tractament
en l’espectacle del cerimonial católic,
en qué la psicología i la sociología són
en contrast —va afegir una altra ne
constantment presents. Els realitzadors
na— amb el caos d’aquella curiosa
l’encerten quasi sempre a escollir llurs
pregaría col-lectiva de l’església evangé
col-laboradors, i generalment entre tots
lica de Filadélfia.
treuen el máxim partit deis jovenets
Jo diría que amb aquests programes
que sitúen davant les cámeres perqué
de «Les coses com són» els adults poens expliquin quines són les seves idees
dem aprendre molt més que els matei
sobre els temes que els proposen setxos adolescents, amb la condició que
manalment.
ens oblidem de la nostra suposada suEn primer lloc, aquests adolescents
perioritat. Fins i tot en capítols mefan com una mena d’autoretrat, que
nors, com el «d'homes i bésties» (o
ens será dalló més útil ais espectadors
amatents. Després, són introduíts en
«persones no humanes»), les seqiiénun ambient determinat (un convent de
cies de la visita al cementiri d’animals i
monges, una ordenació sacerdotal, una
a la plaqa de toros assolien una forta
residéncia de gent més o menys «famo
vibració d’emotivitat grácies a la neta
projecció de la sensibilitat deis nois i
sa», etc., etc.). Recordó ara, de l’episodi
íes noies, espills d’una infinita comsobre la fama, aquell sucos rodatge d’u
na entrevista de «revistes del cor» amb
prensió envers aquells pobres animáis
el ridícul aprenent descriptor Ricardo
que molts deis joves observaven entendrits, quasi com ho hauria pogut fer el
Bofill jr., en qué els esmaperduts joves
prenien contacte amb realitats i amsant d’Assís quan predicava ais ocells o
apaivagava el llop de Gubbio.
bients que fins llavors ignoraven.
L’última part de «Les coses com són»
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UN LLIBRE CADA MES
per Joan Triadú
ALFONS MASERAS: INTEL-LECTUAL
D’ACCIÓ I LITERAT (Biografía. Obra
periodística. Traduccions), per Mont
serrat Corretger. «Textos i estudis de
cultura catalana», 44, Curial, Edicions
Catalanes i Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, Barcelona, 1995.

D’Alfons Maseras podriera dir, ell que
tenia la llengua i la cultura franceses
com una segona patria, que fou un malaimé, en vida i en mort. Algún referent
no funcionava prou bé en la seva relació
amb els altres, fins i tot amb aquells que
li eren amics de debo i que, fins a un
cert punt almenys, l’apreciaven com a
escriptor i com a home. Montserrat Cor
retger en aquest dens primer volum dedicat a la vida i a l’obra de periodista i
de traductor de Maseras dona una deta
llada i documentada referencia de l’homenatge que fou dedicat a l’escriptor
peí seu poblé, Sant Jaume deis Domenys, l’any 1933, és a dir, en pie bon
temps encara de l'autonomia d’aleshores i quan l’homenatjat s’acostava a cin
quanta anys (que eren forga més anys
que no ara). S’hi presenta acompanyat
de Joan Oller i Rabassa, encarregat de
fer el discurs, pero no hi assistí ni un sol
escriptor més. Alguns, és ciar, s’hi adheriren, encapgalats peí conseller de Cul
tura Ventura Gassol. Plácid Vidal a El
convencionalisme de la vida (un títol
exacte i exemplar per a aquest cas i tot
d’altres) escriví que havien promés assistir-hi «nombrosos amics escriptors» i
que després Oller i Rabassa li explica
que a la tornada d’aquella diada memo
rable ell i l’homenatjat havien lamentat
«la manca de constancia de la societat
intel-lectual». En aquell moment, Mase
ras ja havia enllestit la traducció comple
ta al catalá de l’obra de Moliere, per
exemple, pero «havia anat esdevenint
—escriu M. Corretger— un intel-lectual
antic i marginat, que hom relacionava
amb el Pantarca, d’atziaga memoria, i
amb les velles generacions d’escriptors
realistes i modernistes, totalment allunyats del glamour cosmopolita deis es
criptors catalans deis anys trenta», i afegeix
que
«l’abséncia
física
deis
companys de lletres» (a l’homenatge)
«fou el primer símptoma de l’abandó i
de l’oblit en qué progressivament fou sepultat Maseras, un escriptor anacrónic
en els seus darrers temps» (pág. 166).
L’esment d’Eugeni d’Ors, el Pantarca,
en aquest passatge de l’estudi de
Montserrat Corretger, com una de les cau
ses del descrédit que afectava Maseras i
de la desconsideració persistent envers la
seva obra, porta de dret a aprofundir en la

Montserrat ALFONS MASERAS:
Corretger INTEL-LECTUAL
DACCIÓI LITERAT

valoració de la seva personalitat i del seu
carácter. Perqué resulta que l’época que
podríem anomenar orsiana de Maseras (o
del Maseras órsida, per a dir-ho com Joan
Sales) no ho era del tot, ja que no deixá
d’haver-h¡ per part seva bons contactes i
bones relacions amb personatges (Nicolau d’Olwer) i moviments (occitanistes, renaixentistes) d’un signe ben diferent. Ma
seras es feia amb els uns i amb els altres,
com si fes de nexe d’un projecte comú o
bé perqué no volia dir que no i alhora no
era conscient de les contradiccions en
qué de fet incorria. En cap cas no es tractava de jugar amb dues cartes, ja que en
degué ser incapag. A tot estirar, mirava de
quedar bé amb tothom, pero sense segones intencions; només li calía sentir-se
sol-licitat i útil, esmergant-hi entusiasme i
la seva proverbial capacitat de treball,
condicions o qualitats que, passada l’ocasió, els mateixos que se’n servien tendien
a oblidar, potser perqué sempre les ha
vien considerades d’ordre subsidian, com
un mer instrument.
Hem de parlar, dones, potser d’una
certa inconsciéncia i de manca de
carácter d’Alfons Maseras? És possible
que estigués obligat en alguns casos
—treballava constantment per encárrec i
ho havia de fer— a passar peí que no
era. El disgust més gros que tingué a
causa d’una situació ambigua, en la qual
s’havia ficat o per la qual s’havia sentit
atret, fou per la seva adhesió al manifest
del Comité d’Amics de la Unitat Moral
d’Europa, iniciativa interpretada en gene
ral com a neutralista, afavoridora i tot
deis Imperis Centráis, al comengament
de la Gran Guerra. L’actitud de Maseras
esdevingué incomprensible per ais seus
amics rossellonesos (tal com es deia
aleshores) i per a escriptors francesos
amb els quals tenia relació i prop deis
quals havia fet tot el possible per fer
conéixer les reivindicacions catalanes.
La conseqüéncia més trísta en fou que la
seva francofília fou posada molt en dubte, sobretot per la seva relació amb
d’Ors, autor de la iniciativa, tingut per tot
hom, a Franga, per germanófil. Les tren
ta pagines i escaig que aquesta biogra
fía dedica a l’activitat de Maseras durant
els anys de guerra, part deis quals passá a París, constitueixen una monografía
que va més enllá del cas personal del
biografiat i aporta una visió de conjunt
de la posició del catalanisme i la de la
seva conseqüéncia política natural, el
nacionalisme, enfront la Gran Guerra.
Segons M. Corretger, Maseras «compar
tía en gran mesura els punts de vista de
la Lliga en qüestions de nacionalisme i al
mateix temps era vist amb simpatía per
les autoritats franceses, que coneixien el
seu taranná francófil» (pág. 103); més
encara, «superá els límits partidistes»,
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diu (pág. 95) «i se situá en un lloc elevat
(...) des d’on passá els anys de la guerra
formant consciéncies, criticant actituds,
descobrint injustícies, fomentant la pau i
lluitant per la nació catalana». La seva
tasca, en efecte, fou immensa, incessant, pero entremig encara trobá temps
per a traduir al catalá la llarguíssima no
vel-la de Romain Rolland Jean Christophe, portat per la seva admiració per
l’autor, capdavanter del pacifisme en
aquella guerra, i fer-ho amb tota cura.
Pero, finalment, la traducció no es pu
blica i resta inédita.
Una altra etapa de la vida de Maseras
és la de l’exili a París, en missió «oficial»
durant la Dictadura, des del moment
que fou clausurada l’Associació Protec
tora de l’Ensenyanga Catalana (1924) i
es crea una entitat paral-lela a Franga
amb el nom de Société d’Editions Raymond Llulle, com a secretari de la qual
fou elegit Maseras. Aquesta mena de
feina, tot i l’enyorament, li ana com l’anell
al dit, ja que, a més, havia de fer periodisme, la professió o activitat per a la
qual estava, potser, més dotat i que
exercí, com prova aquest Ilibre (especialment al capítol VI), tota la vida amb
una dedicació incansable. A París dirigí
«Le Courrier Catalan», publicació sub
vencionada que tenia per objectiu de
nunciar la dictadura i donar a conéixer el
fet catalá. Alhora l’escriptor féu els possibles per establir una bona relació amb
l’ambient intel-lectual, tasca per a la qual
estava ben dotat, peí seu carácter afa
ble i un punt cerimoniós i peí seu coneixement excel-lent de la llengua francesa.
Tot plegat, i molt més, no ha estat prou
per al reconeixement i ni tan sois per al
just record, en aquesta llarga posteritat,
d’Alfons Maseras. Cal esperar l’aparició
d’un segon volum de la recerca de
Montserrat Corretger sobre Maseras,
amb l’estudi de l’obra literaria. Llavors
qui voldrá sabrá qui fou i qué féu Alfons
Maseras, que serví Catalunya fins al final
i morí gairebé sol, al cap de pocs mesos
d’exili, amb el temps just d’assabentarse amb trista certesa de la mort del seu
fill durant la retirada del front a les acaballes de la guerra.

TRIA PERSONAL__________
per Josep María Ripoll

NT O V I T A I

La
consciencia
moral
El tema de la consciencia
moral personal és una
porta oberta a l'home i al
seu misteri. La consciencia
moral fou el tema triat per
a la trobada de professors
i estudiants de tres
Facultáis de Teologia:
Lió, Tübingen i Catalunya.
El present volum és un
recull de les diverses
aportacions.
Darrers títols de la col-lecció:
Espiritualitat de Natzaret.
Meditacions sobre la fe.

Tadeusz Dajczer.
Presencia elusiva.

Gabriel Amengual i Coll.
Breu introducció al Catecisme
de l'església católica.

Cardenal Joseph Ratzinger i
Christoph Schónborn.

FACULTAT DE TEOLOGIA
DE BARCELONA

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

C.A. Jordana, un bon representant
d’una época brillant.
César-August Jordana, UNA MENA
D’AMOR. Columna, Barcelona, 1995.
Heus aquí un petit clássic, d’un cert
prestigi encara que poc conegut, que,
publicat per primer cop l’any 31, s’havia
reeditat ja el 1979, i que ara reapareix
de forma més aviat discreta, en una
col-lecció de butxaca que el pot fer passar fácilment inadvertit. Obra admirada
per Mercé Rodoreda, que la féu llegir a
la seva Aloma, ha passat a la historia
com «la primera novel-la erótica catala
na», caracterització sens dubte insuficient. Presentada al V premi Joan Creixells —al costat de Laia d’Espriu, Terres
de l’Ebre d’Arbó o Vida privada de Sagarra, que s’endugué el guardó— dona
popularitat al seu moment a CésarAugust Jordana (Barcelona, 1893 - San
tiago de Xile, 1958), traductor, corrector i
periodista, avui semioblidat i un de tants
escriptors catalans exiliáis a les Amériques, que assajá entre els anys vint i els
trenta una certa literatura de consum.
La realitat és que, llegida o rellegida
ara, Una mena d'amor Vaspua una inevi
table ingenuítat, en bona part redimida
pero per uns valors estilístics, a part de
sociológics, considerables. Ens trobem
amb la historia, de ressons vagament
freudians, d’un jove de vint-i-cinc anys
que roba diners al seu padrastre per po
der passar una nit amb una cabaretera
que l’obsedeix, i amb la qual acabará vivint; fins que finalment descobrirá que el
padrastre també pretén viure amb la mateixa noia, la qual cosa alliberará el jove,

passada la passió amorosa inicial, d’un
sentiment constant de culpabilitat. D’altra
banda, la feina del protagonista —cor
rector d’un diari, com Jordana mateix—
suposa el pretext per a esbossos de retrats d’un redu'ít nucli de personatges
—alguns, com la parella de comunistes,
molt característics de l’época—; pero,
sobretot, és el detonant per al descobriment de la vocació creadora d’aquest jove amb complex de lladre, que acabará
contraposant les vel-leítats literáries a
l’absorbent relació amb una amant tan
apassionada com, de fet, allunyada del
seu món intel-lectual. Avui dia, els millors
encerts de la novel-la es traben, d’un
cantó, en el reflex d’ambients de l’época, suggestiu i colorista; i, de l’altre, en
les certament meritóries descripcions
sensorials de les relacions erótiques en
tre els dos protagonistes, d’un accentuat
caire poemátic remarcat tant peí ritme i
la repetido de determinades frases com
per la impressió global de sinestésia
constant que l’autor aconsegueix transmetre. La necessária recuperació de Ro
bra —acompanyada d’un bon estudi de
Fina Grau— ens torna a enfrontar,
dones, amb aquest clássic menor i esti
lista notable que fou César-August Jor
dana, un de tants bons escriptors
d’una época brillant de les nostres lietres.

Eduard Márquez, ZUGZWANG. Quaderns Crema, Barcelona, 1995.

Fins ara, Eduard Márquez (Barcelona,
1960) havia conreat la poesía en castellá; raó per la qual aquest llibre suposa
tant un canvi de llengua com de genere.
Ara bé: no és pas fácil definir el genere
al qual pertany aquesta obra, tot i que
per comoditat es pugui parlar de narrati
va. De fet, es tracta de preses breus, extremadament breus en la majoria deis
casos, que certament narren, pero per
mitjá d’una síntesi expressiva tan extre
ma que es podría parlar d’una clara in
fluencia poética, si bé la poesía c je hi
és present resulta torga inquietant. En
certa manera, es podría afirmar que les
quaranta-tres proses de Zugzwang
—nom d’una posició d’escacs en qué
qualsevol moviment és nefast— combi
nen un ocasional humorisme narratiu
amb una poesía quasi sempre torbadora. És així com hi trobem una ingent ga
lería de personatges de noms impossibles —Perseveranda Massalfassar, Trifó
Llubí, Serápia Das, Febrónia Mutxamel o
Armeli Sineu, de ressons espriuans en
algún cas— enfrontats a tragicómiques
situacions límit, com ara premonicions
de la seva fi, venjances d’altres perso
natges que ells han inventat o crisis d’identitat de carácter divers, des del qui
ha oblidat qui és fins al qui ho traba tot
capgirat i, tornant de passejar, no pot
entrar en una casa que ja no és la seva.
Relacionades en alguns casos les unes
amb les altres, aqüestes proses suposen
eficagos exercicis de condensació, tot i

que el nombre potser excessiu acabi per
fer-les previsibles un cop esgotada la
capacitat de sorpresa del lector. Siguí
com vulgui, el nom d'Eduard Márquez
haurá de constituir a partir d’ara una re
ferencia ineludible per ais amants de la
singularitat literaria.
Diversos autors, CRESTES I CRESTONS. ESCRIPTORS A LES VALLS
D’ÁNEU. Edicions El Médol, Tarrago
na, 1995.

Heus aquí un llibre col-lectiu nascut
d’un encárrec: l’any 94 se celebra el pri
mer encontré d’escriptors a les Valls d’Áneu, a Esterri d’Áneu, de resultes del
qual s’encomaná a tots els participants
un text ambientat en aquesta contrada
pirinenca en general tan mal coneguda.
El fet es presta perqué Andreu Loncá revisi, en el próleg al llibre resultant, els
conceptes d’universal i de local, tot reivindicant aquest últim i aplicant-lo a au
tors tan diversos com García Márquez o
Joan Fuster. De passada, també explica
la distinció implícita en el títol, a partir
del mestre Coromines, entre «cresta»
—en el Pirineu, «carena intransitable,
penyalosa, oseada i de cantell molt estret»— i «crestó» —el boc castrat convertit en delicia gastronómica. El paisatge i la menja, la vista i el gust,
s’associen dones en les suggestions
despertades per un recull condicionat
per un motiu geográfic concret, si bé recreat de maneres prou diverses per cadascun deis autors.
Així, María Barbal i Montse Palau ens
ofereixen sengles textos més o menys
descriptius sobre l’encontre, amb la inclusió en el primer cas d’alguna clau so
bre indrets o personatges d’Aneu presents a Pedra de tartera. Joan Bargalló
se centra en les impressions del viatge i
els petits descobriments de Testada. Ra
món Barnils s’embranca amb consideracions sobre el bedoll i l’arbre de Buda,
especie aquesta última no visible ni a les
valls d’Áneu ni enlloc del país. Pep Coll
s’inventa una breu novel-la epistolar i
fragmentaria amb l’acció iniciada els
anys trenta. Isidor Cónsul repassa les
impressions pirinenques que, tot travessant el Pallars, relataren per escrit perso
natges com el viatger anglés il-lustrat
Arthur Young o com Jacint Verdaguer.
Xavier Maciá s’empesca una suggestiva
narració de toes enigmátics que al final
resulta una gran broma. Agustí Pons nar
ra la biografía del seu besavi carlí i
afrancesat, nascut a Son. Valentí Puig
ambienta en terres pallareses una breu
historia d’adulteri. I, finalment, Albert Villaró fa vigilar la trobada d’escriptors a
dos policies convertits en estereotips có
mics. La diversitat, dones, és servida; i,
sense que es tracti de cap gran obra,
Crestes i crestons té la gracia —a part
de les limitacions consubstancials— de
la literatura que no s'amaga de ser me
nor, qualitat més important que no sem
bla.

Villiers de l’lsle-Adam, CONTES CRUELS.
Traducció de Josep Carner i Joaquim Folguera. Revisió i epíleg de Marta Giné. Edicions de La Magrana, Barcelona, 1995.
Aquest és un llibre que hauria de fer
constar a la portada els traductors, ja
que el seu atractiu rau tant en el nom de
Villiers de l’lsle-Adam (1838-1889) com
en els de Josep Carner i Joaquim Folguera. Publicáis per primer cop a l’Editorial Catalana l’any 19, aquests Contes
cruels no són la traducció del volum
homónim de l’lsle-Adam de l’any 1883,
sino una antología de tota la narrativa
breu de fautor. No cal dir que la traduc
ció, comenqada per Folguera i, arran de
la seva mort, continuada per Carner, esdevé, amb tot el seu deix noucentista,
un petit prodigi literari, per damunt del
fet que algunes de les solucions adoptades puguin no ser avui, com és lógic,
d’una actualitat plena. Siguí com vulgui,
pero, el seu respecte per la literalitat ens
apropa aquest «francés bohemí, idealis
ta i satirio» —en paraules de Marta Giné
en el seu epíleg—, admirador de Vigny,
hegeliá i amic de Baudelaire i de Mallarmé, que havia d’influir de forma conside
rable en la formació del moviment sim
bolista.
El llibre suposa, tot i la seva brevetat,
un mostrad prou ampli deis diferents re
gistres de fautor: tant hi trobem l’alé
fantástic i el terror subtil, una mica a la
manera de Poe, de «L’entresenya» —del
qual l’any 19 se suprimiren els fragments
més purament irracionals, ara restitu'íts—,
com el lirisme de «La inconeguda»; tant
la sátira antiburgesa d'«Els bandolers»
com l'orientalisme i el caire gairebé
didáctic de «La recepta de la impunitat»; tant la misoginia de «Sylvabel» com
la reflexió sarcástica, d’abast polític i sociológic, de «Misser Pied». Cal celebrar,
dones, que l’iconoclasta refinat que fou
Villiers reaparegui, en acurada traduc
ción noucentista, per a possible gaudi
de les generacions actuáis.

Lluís Urpinell, TRACTAT D’OFIOLOGIA. Proa, Barcelona, 1995.

El nom de Lluís Urpinell (Barcelona,
1953) está associat a l’heterodóxia poéti
ca: des deis seus inicis en el si de la re
vista «Tarotdequinze» els anys setanta
fins a una singular experiéncia amb tovalles poétiques, el personatge sempre
s’ha caracteritzat per un cert inconformisme, de manera paral-lela com la se
va obra ha estat sovint un punt d’encontre de citacions i referents culturáis d’alló
més diversos —ja es tracti del gust peí
cultisme i el collage present a Exili
forgós al Walhalla, del 76, o de l’hábil
simbiosi anglocatalana de March/Arthur,
del 85. Ara, Tractat d’Ofiologla suposa
un aparent, i enganyós, viratge cap a
una volguda simplicitat. Els poemes
s’inspiren en formes de síntesi com la
tanka, se serveixen d’una gran econo
mía lingüística i retórica, i es disposen

Lluís Urpinell, en una foto d’arxiu.

sobre el paper en versos extremadament curts, que van partint les paraules
com si fossin monosíl-labs, i en dificulten
així, de manera considerable, la lectura.
La complexitat paradoxal del llibre és
accentuada, a més, per l’ocultació quasi
sistemática deis referents deis poemes.
Malgrat tot, el to directe de la majoria de
les composicions les acosta al lector per
una vía que no és necessáriament la de
la comprensió literal.
Així dones, canta de forma explícita el
despullament expressiu («Cap fioritu
ra»), el sexe —«Love (for Juliet)», «Síl-labus» o «Encara el Soho», entre d’al
tres— o hábits com l’alcohol, el tabac o
el joc («Crótal», «Eunuctes», «Ruleta»),
sense oblidar els diners («Doblers
1992», «Tankavisa»), o combinacions di
verses entre els elements citats («Suds»,
«Lloc de treball», «Oda al taverner»).
Aquesta poesía, «a la vegada molt sofis
ticada i molt primitiva», tal com diu Juliá
Guillamon en un aclaridor epíleg, troba
d’altra banda una de les claus en el símbol de la serp —fins i tot en la disposició
gráfica del text—, i és tota impregnada
d’una evident ironía, desencisada i
amarga. En un món escindit entre l’oci i
el negoci («Tankoci»), Lluís Urpinell ret
en definitiva el que Guillamon en diu
«honor ais valors salvatges», i ens pre
senta una obra molt més complexa que
no sembla, que invita a la relectura i que
sintonitza, en part, amb autors maléíts
com Josep Palau i Fabre o José María
Fonollosa; sempre a partir, pero, d’una
poética del tot personal.

DE «LA CUA DE PALLA»
A «SELECCIONS DE LA CUA DE PALLA»
NORMALITZACIÓ I MERCAT
«La mateixa “Cua de Palla”, que esperava la “lectura" despreocupada, “de
quiosc”, era una col-lecció extraordináriament “culta": eloglablement “culta”,
diría jo.»
Joan Fuster,
L'aventura del llibre catalá, 1972.

El 1963 apareixla «La Cua de Palla»,
col-lecció sobre el tema del cñm dirigida
per Manuel de Pedrolo i editada per Edicions 62, i que arriba a publicar 71 títols
fins a 1970. «La Cua de Palla» fou la pri
mera
col-lecció
especialitzada
en
novel-la policíaca en llengua catalana, i
també fou la primera col-lecció literaria
d’Edicions 62.
«Va dirigida a tothom: a aquells qui
cerquen només la simple distracció al fi
nal d’una jornada de treball i a aquells
altres que es complauen en un estil sen
se detecte o en la perfecta estructura
d’una obra.
»La “serie especial” agrupa obres
d’autors importants i de característiques
fora del normal, tant per extensió com
per intencionalitat o trama argumental.
També dins aquesta serie, trobareu, per
primera vegada a “La Cua de Palla”, algunes obres d’espionatge.»
La ¡dea de Pedrolo anava peí camí de
la normalització lingüística, per mitjá d’u
na literatura de genere, el policíac, que
históricament ha tingut adeptes arreu del
món des de fa anys.
«”La Cua de Palla” va néixer amb unes
¡ntencions ben concretes: facilitar al lec
tor catalá habitual una mena de literatura
que fins aleshores havia hagut de llegir
sempre en castellá (o, de vegades, els
més privilegiáis, en francés o en anglés)
i proporcionar ais nombrosos addictes
del genere poc preocupáis per la llengua
una oportunitat de practicar la nostra i,
eventualment, d’interessar-s’hi, a l’hora
de llegir altres Ilibres. Dues raons, com
es pot veure, estretament relacionades i
prou lloables.»*1
Volia, també, dignificar el genere, és a
dir, fer una col-lecció triada, amb autors
consagrats o novells pero amb suficients
valors literaris per a tenir-los en compte,
¡ oferir una visió panorámica del millor
del genere.
«Des de bon comengament ens vam
proposar d’aconseguir aquelles dues finalitats esmentades a través d’un pro
grama d’obres literáriament dignes i tan
representativos com fos possible del ge
nere. De fet, ens feia grácia una mena
d’antologia que, a la llarga, podía donar
una idea torga completa de totes les modalitats, des de la novel-la de suspens

per Jordi Canal

fins a la d’acció, passant per la d’atmosfera, la d’espionatge, la psicológica, etc.
No hi posávem límits.»2
Peí camí de la normalització, també intentava promoure la producció autócto
na, i aquesta fita no es va poder aconse
guir. Deis 71 títols de la col-lecció,
només dos corresponien a un autor ca
talá, i aquest era Pedrolo mateix.
Se’n féu un bon llangament publicitari,
s’encertá en el disseny de les cobertes,
de Jordi Fornas, i el primer any n'aparegueren sis títols: dos de Sébastien Japrisot, i un respectivament de Terry Sterwart, Dashiell Hammett, Margaret Millar i
Fred Kassak.
Les traduccions foren encarregades a
escriptors de la talla de Maria-Aurélia
Capmany, Joaquim Carbó, Rafael Tasis,
Ramón Folch i Camarasa, Josep Vallverdú, Maurici Serrahima, Joan Oliver.i
Pedrolo mateix, amb la intenció de crear
models de llenguatge narratiu, pero absolutament normatius des del punt de
vista gramatical. S’havia de crear un llen
guatge nou, ja que no hi havia tradició
de literatura de génere a Catalunya. Jo
sep Vallverdú ho exposava en una entre
vista al diari «Avui»: «Vaig comengar a
raig. Abans, pero, havia meditat i havia
escrit un curt assaig sobre la inexistencia
de llenguatge de carrer en la societat ca
talana actual. Calia utilitzar un llenguatge
viu i descarat que necessáriament calia
que fos un poc artificial.»3
A partir de 1964 comengaren els problemes amb la censura, El penjat de
Saint Pholien de Georges Simenon i El
cárter sempre truca dues vegades de
James M. Caín sofriren supressions. Els
seguiren Els culpables tenen por de Ja
mes Hadley Chase i Meinard Stam, ara
difunt de Nicholas Freeling durant 1966,
Ritual de la sang d’Ed McBain el 1967, i
Trucada per al mort de John Le Carré,
Enquesta de Milton K. Ozaki i Retrat en
fum de Bill Ballinger el 1968.
«”La Cua de Palla” editava els millors
clássics de serie negra: restava molt a
l’aguait de les novetats que s’anaven
produint en un génere especialment prolífic i multiforme. Un cop d’ull ais primers
títols ho confirma a bastament: a la vora
de les obres i els autors més coneguts
(...), la col-lecció arriscava per autors
més joves, rigorosament contemporanis,
com és el cas de Sébastian Japrisot,
Margaret Millar, Fred Kassak, Stanley
Ellin i, fins i tot, Friedrich Dürrenmatt, poc

conegut per les seves obres de sus
pens.»4
L’aparició de títols fou irregular. Deis 6
del primer any es passá a 18 el 1964, 10
el 1965, 12 el 1966, i a partir d’aquí el
lent descens fins al final: 11 el 1967, 8 el
1968, 2 el 1969 i 4 el 1970.
La publicació es talla vistos els insuficients nivells de venda obtinguts fins en
aquell moment, i fins i tot va fer-se’n una
liquidació a 25 i a 50 pessetes el títol.
Manuel de Pedrolo reflexionó públicament sobre els motius en un article a
«Serra d’Or».5
Els autors amb més títols publicáis fo
ren: 12 de Georges Simenon, 4 de Da
shiell Hammett i de John Le Carré, 3 de
James Hadley Chase, Sébastien Japri
sot, Margaret Millar i Pierre Véry, i 2 de
James M. Caín, Raymond Chandler, Frie
drich Dürrenmatt, Ed McBain, Ross Macdonald i Manuel de Pedrolo. L’abundáncia de títols de Simenon s’explica peí
gran éxit de vendes de qué gaudia en
aquell moment, fins a l’extrem de doblar
les vendes de títols clássics de la
novel-la negra, de Dashiell Hammett o
de Hadley Chase, i que només fou igualat pels títols de Manuel de Pedrolo.
Eren els anys setanta i s’escolaven els
últims temps d’una de les dictadures
més llargues d’Europa. Finalment el ge
neral Franco morí el 1975, i al cap de
pocs anys comengá un auténtic boom
de la série negra, producte d’unes noves
cotes de llibertat, que propiciá l’aparició
de noves col-leccions sobre el génere
en llengua castellana, i fins i tot d’una re
vista especialitzada, «Gimlet».
Durant els anys vuitanta la novel-la ne
gra va sortir a la llum. S’analitzava en
universitats d’estiu o era producte de
setmanes especialitzades a Gijón. Ricar
do Muñoz Suay reconeixia el 1982, en
un seminari sobre novel-la policíaca que
se celebró a Sitges dins la Universidad
Menéndez Pelayo, que «La Cua de Pa
lla» s’havia anticipat en més de deu
anys a aquest boom.
L’abril de 1981, Edicions 62 llangava
una nova col-lecció amb l’ambigu nom
de «Seleccions de La Cua de Palla»,
sense que se sabés al comengament si
havia de ser una selecció de l’anterior o
un nou comengament.6
La intenció de l’editorial era aprofitar
els títols més negres de l’antiga «La Cua
de Palla», atesa la demanda de novel-la
negra que hi havia en el mercat. La nova
col-lecció apareixia dirigida per Manuel
de Pedrolo, encara que més des d’una
direcció honorífica que real. S’hi publica
ren títols clássics, com La clau de vidre
de Hammett, El cárter sempre truca

Xavier Coma

Temes i autors
de la novel la negra
De la “Série Noire”
a “La Cua de Palla”

laclau
devidre
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mossegar-se la cua
Manuel de Pedrolo
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El primer volum
de la collecció
«La Cua de Palla»,
amb la coberta groga
dlssenyada
per Jordi Fornas.

Dins la collecció
«La Cua de Palla»,
una novella del director,
Manuel de Pedrolo.

dues vegades de Caín, La mort t'assenyala de Macdonald, o que havien funcionat en la primera época. Amb nova
numeració, noves cobertes dissenyades
per Jordi Fornas mateix, amb el mateix
sistema de fotos «cremades» estampades en negre damunt el groe viu de les
cobertes, la col lecció fou ben rebuda
tant pels antics lectors de «La Cua de
Palla» com pels nous adeptes, com pels
crítics.7
En alguns casos hi va haver un curios
aprofitament de les planxes de la
col lecció original. És el cas del número
28, Un assassinat, noi d’Alan Hunter,
corresponent al número 53 de «La Cua
de Palla». En la traducció de Marta Mar
tín editada el 1967, en parlar deis cigarrets de marihuana són anomenats «por
res». A la traducció de 1983 calía posar
al día la paraula, i hom canviá les «por
res» pels «porros», i se’n ressent la tipo
grafía, més prima, d’una o diverses línies, per tal d’adequar el femení
«porres» al masculí «porros».8
A partir del número 33 es traslladá la
menció del traductor, de la contraporta
da i amb una tipografía més petita, a la
portada, i s’incorporá a la coberta poste
rior el codi de barres.
Xavier Coma, especialista en novel-la
negra, fou nomenat director de la
col-lecció: «L’éxit va motivar que “Selec
cions” tirés endavant i que calgués plantejar un sistema de tria de nous títols.
Llavors Josep María Castellet, director literari d’Edicions 62, em va cridar per
oferir-me aquesta comesa.»9
I van comengar a editar alguns títols
nous, no traduits en l’etapa anterior, com
La llarga nit de dissabte (núm. 34), L'afert N’Gustro (núm. 36), Jazz gang (núm.
39), Trets per totes bandes (núm. 41),
Cop mestre (núm. 43), La ¡lista d'Adrian
Messenger (núm. 45), L'home soterrat
(núm. 48) i Parany ais aiguamolls (núm.
49). En el número 50 ja apareixia Xavier

•didon*
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El primer volum
de «Seleccions
de La Cua de Palla».

Coma com a director de la col-lecció,
inaugurant un nou costum de publicar
assaig al voltant del fet de la novel-la ne
gra amb el Díccionari de la novel-la ne
gra nord-americana.
Coma i Castellet acordaren dedicar la
col-lecció, únicament i exclusiva, a la no
vel-la negra, publicant títols del període
més elássie, i eventualment títols que fan
veure la influéncia de la novel-la negra
clássica sobre la policíaca actual.10
Tot i que no s’havia descartat la possibilitat d’incorporar novel-les procedents d’altres paísos i hi havia la porta
oberta a obres escrites originalment en
catalá, l’aparició de la col-lecció «La Ne
gra» d’Edicions de la Magrana, dirigida
per Jaume Fuster, el 1986 va decantar
definitivament «Seleccions de La Cua de
Palla» cap a la novel-la negra nord-americana.
«”La Negra” no sorgeix solament com
una col-lecció amb qué es pretén articu
lar i cohesionar tota una série de projectes esparsos deis autors catalans que
fins ara no tenien al mercat editorial ca
talá una col-lecció propia i específica del
genere, sino que, a més, “La Negra” sor
geix també per la voluntat de cobrir un
espai narratiu que en aquest moment és
voluntáriament exclós deis criteris d’edició que configuren una col-lecció com
“Seleccions de La Cua de Palla”, que,
amb un criteri ben legítim, defineix el ge
nere negre com a específicament americá.»11
«Seleccions de La Cua de Palla» es
dedicava a la novel-la negra nord-ameri
cana i «La Negra» cobria la producció
europea i catalana del génere policíac,
tot i no renunciar a editar alguns títols
«negres» de Ross Macdonald o de
Chester Himes. Dues col-leccions complementáríes que, juntes, s’assemblen
molt al projecte inicial de Pedrolo de
l’any 1963. S’havia arribat a la normalitat.
«Seleccions de La Cua de Palla» ve
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El núm. 150
de «Seleccions
de la Cua de Palla».
Xavier Coma analitza
la novella negra.
nia una mitjana de tres mil exemplars de
cada títol, amb un públic fidel, i compe
tía d’igual a igual amb col-leccions en
castellá sorgídes arran del boom.
Col-leccions com «Novela Negra» de
Bruguera, dirigida per Juan Carlos Martini, i més tard «Etiqueta Negra» de Júcar,
dirigida per Paco Ignacio Taibo II, «Alfa
7» de Laia, «Cosecha Roja», «SerieB» i
«Libro amigo Policiaca» d’Ediciones B,
«Crimen & Cía» de Versal, «DestinoSuspense» de Destino i «Black» de Plaza &
Janes, dirigida per Coma mateix, en són
les més representatives.
Xavier Coma, seguint el costum que
havia inaugurat en el número 50, publicá
en el número 100 el Díccionari del cine
ma negreé2 i «Seleccions de La Cua de
Palla» donava a conéixer títols inédits en
catalá i sovint fins i tot en castellá a
Espanya. A poc a poc les col-leccions
especialitzades en llengua castellana
comengaren a desaparéixer, i «Selec
cions» es convertí en la col-lecció de no
vel-la negra amb més títols publicats a
l’Estat.13 I
no solament publicava
novel-la, sino que, com escriví Xavier
Coma: «L’ánim cultural de “Seleccions”
es tradueix en el fet que els números 50,
100 i 150 no hagin integrat novel-les, si
no obres d’análisi i documentació. (...)
No cal subratllar que no hi ha precedents d’aquest fet en les col-leccions de
narrativa sobre el crim. Pero, a més, grácies a un text situat a la contraportada,
cada número de “Seleccions de La Cua
de Palla” forneix informació especialitzada sobre l’autor de la novel-la cor
responent, com també el títol americá i
l’any de publicado original de l’obra, co
ses que van faltar des del primer mo
ment a la mítica “Série Noire” de Gallimard.»14
Actualment «Seleccions de La Cua de
Palla» disposa d’un públic fidel, que es
calcula en prop d’un 70 per cent de lec
tor col-leccionista, i també té el seu rán-

quing de vendes. Els títols més venuts
fins ara han estat La dama del llac de
Chandler, El cárter sempre truca dues
vegades de Caín i La clau de vidre de
Hammett. Els autors que més exemplars
han venut són Dashiell Hammett amb
quatre títols i 73.000 exemplars, Raymond Chandler amb dos títols i 64.000
exemplars, Sébastien Japrisot amb tres
títols i 61.700 exemplars i James M. Cain
amb quatre títols i 61.000 exemplars.*15
La fusió de l’editorial Empúries amb
Edicions 62 i la reestructuració del sec
tor editorial, que es va agrupant al llarg
deis noranta, té unes conseqüéncies immediates en la col-lecció. El mes de juny
de 1995 es trenca una tradició inalterada
des del comengament: el títol del mes
no surt. Just quan hauria hagut d'aparéixer, surt a la premsa la noticia que Xa
vier Coma abandona la direcció de la
col-lecció i es reorienten els criteris de
selecció, que torna ais plantejaments ini
ciáis de «La Cua de Palla» de Manuel
de Pedrolo: la col-lecció oberta a autors
de novel-la policíaca d’altres pa'ísos i
eventualment catalans.16 La selecció de
títols nous, la fará un comité editorial.
Aquesta situació fa que de cara a
1996 s’obri una tercera etapa per a la
col-lecció, després de la de Manuel de
Pedrolo des de la fundació de «La Cua
de Palla» el 1963 i fins a la seva desaparició el 1970 i el retorn amb el nom de
«Seleccions de la Cua de Palla» el 1981,
i fins al número 50, en qué comenga a
dirigir-la Xavier Coma i l’orienta cap a la
novel-la negra nord-americana, i que ha
donat a conéixer els millors autors i títols
de l’época clássica que encara no havien estat tradu'íts al catalá.
Llarga vida a «La Cua de Palla».
1. Manuel de Pedrolo, Que falla, «la cua de palla-?,
-Serra d’Or», 149, febrer 1972, pág. 108-110.
2. Ibídem.
3. Lluís Bonada, Josep Vallverdú, el «to» de la novel-la
en catalá, «Avui Lletres», 143, 2-XI-1983, pág. 4.
4. Isidor Cónsul, La novel-la policíaca: (l'eufória present i la tenacitat d'antany) «Revista de Catalunya»,
15, gener 1988, págs. 144-148.
5. Citat a la nota 1.
6. Jordi Canal, «La cua de palla-, «Regió 7», 18-IX1982, pág. 12.
7. Enríe Sulla, Elogi de «La Cua de Palla», «Avui Lietres», 143, 2-XI-1983, pág. 3.
8. En alguns casos el canvi és poc reeixit. Vegeu la
Página 43, línies 38 i següents. En l'edició de 1967
diu: «Us sembla que ha estat ell, qui passá les “por
res” a la noia? / Gently arronsá les espatlles. / —Peí
que sembla, només podem estar segurs que ella les
tenia.» En l'edició de 1983: «Ús sembla que ha estat
ell, qui passá els “porros" a la noia? / Gently arronsá
les espatlles. / —Peí que sembla, només podem estar
segurs que ella/es tenia.»
9; Xavier Coma, «El color negre de “La Cua de Palla"»,
dins Temes i autors de la novel-la negra, Edicions 62,
Barcelona, 1994, págs. 133-138.
10. Lluís Bonada, Xavier Coma: «La novel-la negra
nord-americana es va extingir el 1960», «Avui», 20-VII1989, pág. 14.
11. Alex Broch Literatura catalana deis anys vuitanta,
Ed. 62, Barcelona, 1991, págs. 116-124.
12. Rosa María Pinol, «La Cua de Palla», centenária,
«La Vanguardia/Cultura», 13-11-1990, pág. 14. Rosa
Mora, «La Cua de Palla» esdevé centenária, «El
Pais/Quadern», 29-111-1990, pág. 2. Octavi Martí, Un
diccionari per descobrir daus, misteris, secrets.... «El
País/Quadern», 29-111-1990, pág. 3.
13. Jordi Capdevila, Xavier Coma: «La Cua de Pallaes la col-lecció de novel-la negra amb més títols a tot
'Estat, «Avui», 9-VIII-1994.
14. Vegeu nota 9.
15 Rosa Maria Pinol, «La Cua de Palla» llega a 150 tí
tulos, «La Vanguardia», 13-X-1994. pág. 44.
16. Rosa Maria Pinol, Negra e internacional, «La Van
guardia», 4-VII-1995, pág. 45.

LLIBRES
PER A INFANTS I JOVES
per Teresa Maña i Terré
es deis seus inicis,
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la revista

la revista «Cavall Fort» que reedita La
«Serra d’Or» ha dedicat un espai
Galera i de la qual ja han aparegut divuit
ais llibres infantils. Primer en fou respon
volums.

Alguns deis dossiers que recusable el mestre Artur Martorell, i a partir
llen llegendes i mites representen una
de l’any 1967 la bibliotecária Aurora Díaz
bona proposta de lectura de classe; al
Plaja, infatigable lectora, ha anat presentres, dedicáis a tractar temes concrets
tant les novetats d’aquest génere. Du—el mar, l’aigua, la pintura—, comple
rant aquests anys, les ressenyes de l’Aumenten d’una manera amena, curiosa i
rora ens han tingut al día, i li hem
anecdótica, alió que traben en els llibres
d’agrair l’interés i la dedicació a aquest
escolars.
apartat de la literatura. A partir d’aquest
De La Galera val la pena ressenyar
número, prenem el relleu: esperen? que,
també el catáleg Cent grumets i un camalgrat les modificacions introduídes,
pitá, on es recullen els cent títols publi
aquest espai continu'i gaudint de l’atencáis de la reconeguda col-lecció «Els
Grumets», que plega; en pren el relleu la
ció deis lectors i contribueixi a la consideració deis llibres per ais infants com
nova col-lecció «El Corsari», amb una
presentació similar i en la mateixa línia
una parcel-la més de la cultura.
És sabut que les principáis époques
de producció. El llibre-catáleg presenta,
d’aparició de novetats infantils, per imcom és habitual en aqüestes publicaperatius comerciáis, es concentren a
cions, tota mena d’informacions sobre
l’entorn de les dates de Sant Jordi i les
les obres ordenades correlativament; tí
testes nadalenques. Entremig d’aquests
tol, descripció, ressenya biográfica de
dos períodes, la producció de les editol’autor, resum de l’argument, génere, crí
tica o comentaris i les propostes d’interrials va degotant de manera que resulta
gairebé imperceptible, o fins i tot s’atura.
pretació i d'explotació possibles. Els índexs completen l’obra, que resulta una
Tot i així, ens ha semblat interessant comengar repassant quines han estat les
bona eina de referéncia. Com a tret dife
aportacions més destacables en aquest
rencial d’altres obres d’aquesta mena,
cal fer notar que en les informacions so
camp, abans de desembre, tant peí que
es refereix a novel les i contes com tam
bre els títols han evitat la classificació
temática o de géneres, que sol ser de líbé a altres materials de suport i d’estudi
que val la pena conéixer.
mits imprecisos i d’utilitat equívoca.
Amb la mateixa intenció promocional,
La Magrana ha publicat L’Esparver catá
Llibres per a l’escola
leg: tots els Esparvers, n. 1-120, a cura
Entre els títols apareguts el 1995, val
de Teresa Duran i Anna Gasol. Cada títol
la pena esmentar la reedició del primer
presenta una fitxa amb els elements se
volum de la Selecta de lectures d’Artur
güents: citació bibliográfica, un fragment
Martorell. Molts deuen recordar aquesta
del text, aspectes rellevants de la lectu
selecció de textos en tres volums —pu
ra, classificació de temes i génere, edat
blicada per primera vegada el 1934—
recomanada, relació de títols del mateix
perqué, quan va ser reeditada el 1968,
autor i de temática semblant dins de les
per l’editorial Teide, va servir a tota una
generació de mestres i alumnes que s’icol-leccions de La Magrana. L’apartat on
niciaven a l’escola catalana. La Magrana
es defineix l’obra en dues línies resulta el
n’ha publicat el primer volum, Les plan
més creatiu i singular. El catáleg no pro
posa activitats concretes, pero permet
tes, els animáis, els elements, textos i
proses poétiques d’eminents autors ca
treure molt profit de totes les novel-les.
Tant Cent grumets... com LEsparver
talans, agrupats temáticament sota els
catáleg... són bones eines per a la proepígrafs que donen títol a l’obra. Cada
fragment s’acompanya només d’un co
moció i per a la utilització més eficag
mentan que explica de manera molt en
deis llibres d’imaginació.
tenedora el sentit del text i el léxic i, a d¡Al marge de les publicacions que abo
feréncia de molts materials de lectura
nen l’aplicació escolar deis llibres infan
actuáis, estalvia qualsevol mena de tre
tils, els adults podem trabar monografies
ball a l’alumne. És d’esperar la propera
i assaigs —cal reconéixer que escassos
aparició deis altres volums per tal que
en catalá— referits a aquesta temática.
aquesta profitosa obra torni a ser a l’aL’editorial Pirene, dins la línia d’impulsar
la investigació i la divulgació, ha publicat
bast de tothom.
Com a material per a l’ús, també resul
recentment l’estudi Primeres literaturas:
llegir abans de saber llegir de Roser Ros
ta d’utilitat la col-lecció de «Dossiers» de
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i Teresa Duran, acreditades rondallaires.
L’obra reflexiona sobre les primeres aproximacions deis infants a la literatura,
aproximacions que es fan forgosament i
sortosament per mitjá de la literatura oral
i tenen després el suport del Ilibre d’imatges. El discurs, suggeridor i apassionat,
s’acompanya d’una excel-lent selecció
de títols; tot plegat resulta una aportado
essencial.

Revistes
Les revistes se’ns presenten com a
possibilitats d’actualització i d’estudi so
bre els llibres infantils. En catalá, disposem d’una sola capgalera, «Faristol»,
publicada peí Consell del Llibre per a Infants i que s’ha mantingut al llarg de deu
anys amb diferent periodicitat i amb molt
d’esforg per part de tots els implicats. En
l’actualitat, la revista manté una presen
cia trimestral i presenta una distribució
més o menys fixa d’un parell d’articles
monográfics, bibliografies, entrevistes, i
unes seccions de ressenyes. Els adí
eles, com els últims d’E. Teixidor i de F.
Boada, conviden a reflexionar sobre el
tema de qué tracten, pero trobem a fal
tar en el conjunt de la revista col-laboracions rigoroses i profundes que permetin
considerar-la una publicació de referen
cia indispensable i recomanable. En
castellá, també podem trabar espais de
dicáis a la producció infantil catalana: la
revista «CLIJ: Cuadernos de literatura in
fantil y juvenil», que es publica a Barce
lona, al número d’octubre de 1995 pre
senta el balang de la producció a
Catalunya, que s’ha saldat amb un resultat corréete pero no excepcionalment
destacable.
Una altra publicació que cal conéixer
és «La ll-lustració», revista de l’Associació Professional d’ll-lustradors de
Catalunya. Tot i que no tracta específicament de la il-lustració deis llibres infan-

La llegenda de la lluna plena conté, amb el text de Michael Ende,
¡llustraclons com aquesta, de Binette Schroeder.
tils, les informacions, entrevistes i anécdotes que s’hi recullen conformen una
publicado amena i amb contingut que
pot interessar més enllá de l’estricte ámbit professional.
Contes i novel les
Per acabar, recordem alguns títols de
llibres infantils i juvenils apareguts els
darrers mesos. Per al públic infantil, tot i
l’escassesa d’álbums il-lustrats, podem
parlar de dues propostes ben diferents
amb aquest format. El conte El supervivent de l'ordinador (L’Arca de Júnior),
amb el qual s’incorporen al Ilibre infantil
el dissenyador X. Mariscal i la periodista
M. Riviére, respectivament com a ¡I-lus
trador i escriptora, és un álbum de pre
sentado i de producció excellents que
milloraria amb una major intensitat nar
rativa i uns dibuixos que a més de cridar
l’atenció permetessin ser llegits en paral-lel a la historia. La llegenda de la lluna
plena (L’Arca de Júnior) és un deis últims
textos publicats de Michael Ende, el reconegut escriptor alemany mort aquest
estiu. El conte és una llegenda reescrita
amb l’estil fantástic a qué ens tenia
acostumats l’autor, acompanyada d’unes
magnifiques íl-lustracions de Binette
Schroeder, tenebroses i enigmátiques,
que inciten immediatament a la lectura
del Ilibre. Entre els llibres en format de
butxaca hi ha El meu pare és capitá
(Edebé), una tendrá narració de desigs i
realitats enfrontáis, d’Olga Xirinacs, re
clutada d’un temps engá també a les fi
les deis contes infantils; Molts contes per

jugar (Alfaguara-Grup Promotor), una
proposta múltiple de fináis de contes de
l’enyorat Rodari, i, de Pere Calders, La
lluna a casa I altres contes (Abadía de
Montserrat), un recull deis contes publi
cats a «Tretzevents» —«Antaviana»,
«Raspall»...— prou coneguts de tothom
pero que serán nous i sorprenents per
ais lectors infantils.
En l’apartat de novel-les juvenils, val la
pena recuperar alguns clássics com Capitans intrépids (Empúries) de R. Kipling, més coneguda per la versió fílmica protagonitzada per Spencer Tracy.
Com sempre, novel-la i pel-lícula tenen
poc a veure, pero totes dues són
excel lents mostres del genere d’aventures i deis relats d’adolescents. Els volums de la col-lecció «Petit Dofí» (Desti
no) presenten una selecció de novel-les
tradu'ídes que cal teñir en compte: El
somniador d’lan MacEwan, La dona de
ferro de Ted Hugues i Nord d’Alan Zweibel són tres propostes diferents, interessants i capaces de crear expectació al
lector. Peí que fa a la producció propia,
informem de la nova col-lecció «Alerta
roja» (Cruílla) adregada ais joves lectors.
Les novel-les, totes d’autors catalans,
tracten de temes d’actualitat i d’interés
per ais joves: el racisme, el primer amor,
¡’amistat, la immigració... Segons la promoció, «l’objectiu d’aquesta serie és fer
que els joves exterioritzin problemes vi
táis que els afecten, per tal d’ajudar-los
a resoldre'ls». Esperem que rere aquest
objectiu tan terapéutic també hi puguem
trabar bona literatura.

Les il lustracions, com aquesta, d’EI somiador d’lan McEwan
són signades per A.E.T. Browne & Partners.

Andrew Davidson és l’autor de les illustracions
de La dona de ferro de Ted Hughes.
Nous suports
El Ilibre tradicional va deixant pas a
nous productes amb suports multimedia.
En el mercat deis productes adrepats ais
infants i ais joves, comencen a publicars’hi obres de referencia i de consulta,

gairebé totes traduccions i adaptacions.
Peí que fa al que podríem anomenar
«contes interactius», i limitant-nos a la
producció propia, les edicions encara
són escasses, i encara més en catalá. El
1994 va obrir camí l’editorial La Galera,

amb la col-lecció «La Galera Maus»,
amb l’aplicació en suport informátic deis
contes populars La rateta que escombrava /'escaleta i El gegant del Pi, ampliats amb jocs i altres informacions,
adequats per a nens a partir de 5-6
anys. La novetat de 1995 va arribar pu
blicada per L’Arca de Júnior, amb l’edició multimedia de Les aventures d’Ulisses: un Ilibre i un disc que permeten
llegir, jugar, escoltar, aprendre... La clássica narrado d'Homer explotada en to
tes les. seves possibilitats permet diferents nivells de participació, des deis
nois i noies a partir de 9-10 anys fins ais
adults. Cal felicitar els editors per la ini
ciativa i la decisió que comporta editar
aquests productes en catalá, i esperem
que aviat podrem disposar-ne d’altres.

EL BARÓ DE MALDÁ ESTRENA BIBLIOTECA
per August Bover ¡ Font
Rafael d’Amat i de Cortada, VILES I
CIUTATS DE CATALUNYA i MISCELLÁNIA DE VIATGES I FESTES
MAJORS, I. Edició a cura de Margarida Aritzeta. «Biblioteca Baró de
Maldá», 1 i 2, Editorial Barcino, Barcelona, 1994.
Cal felicitar sincerament la Fundació
Jaume I i l'Editorial Barcino per la publicació d’una col-lecció com aquesta.
Pero, d’una manera molt especial, el di
rector editorial, Amadeu J. Soberanas,
creador de la «Biblioteca Baró de
Maldá» amb la intenció d’aplegar-h¡ tex
tos «escrits en caíala durant l’edat mo
derna que destaquen per llur valor histo
rie, cultural o lingüístic, més que no pas
per l’ambició literaria o la perfecció esti
lística». I és que l’estudi d’un període com
aquest, encara avui el més desconegut
de la historia de la literatura catalana, tot i
els progressos evidents, feia absolutament necessária l’existéncia d’una col-lec
ció com aquesta, on poder publicar
aquests altres textos que resulten impres
cindibles per a comprendre globalment
tot període literari i poder-ios editar i estu
diar amb el mateix rigor amb qué es fa
amb les obres amb ambició literaria que
es publiquen a «Els Nostres Clássics».
Posada, dones, sota l’advocació del
«baró», per bé que oberta ais altres autors deis segles xvn i xvm, la biblioteca
s’ha iniciat —no podía ser altrament—
amb dues obres de Rafael d’Amat i de
Cortada: Viles i ciutats de Catalunya i un
primer volum de la Miscel-lánia de viatges i testes majors, totes dues a cura de
Margarida Aritzeta, que des de fa temps
dedica, com a investigadora, una espe
cial atenció a l’obra amatiana. La cura
dora ha dotat Viles i ciutats de
Catalunya, com a primer volum de la
col-lecció, d’una bona «Introducció ge
neral», en la qual desfá alguns errors
que sobre Amat i la seva obra s’havien
anat transmetent fins a l’actualitat. Així,
per exemple, allarga un any més el seu

Margarida Aritzeta, la investigadora
que dedica una especial atenció
ais escrits del baró de Maldá.
cicle vital (1746-1819), i tres més la redacció del Calaix de sastre (1769-1819).
I, el que és més important, aclareix que
el Calaix de sastre está format, en realitat, per tres series que són diferents
«d’enfocament, de contingut i d’estil,
pero són paral-leles des del punt de vistra cronológic»: 1) Calaix de sastre, Dietari (1769-1819), alió que sempre havíem
conegut per Calaix de sastre-, 2) Calaix
de sastre, Miscel-lánia de viatges i testes
majors (1770-1808), on s’inclouen els
volums específics de Viles i ciutats de
Catalunya i Festes religioses i reials a
Barcelona-, i 3) Calaix de sastre, Les
guerres, que compren els volums de la
Crónica de la Guerra Gran (1793-1795) i
part deis volums d’Emigrado (18091817). A més de localitzar els 71 manuscrits origináis i fer-ne l’inventari.

D’altra banda, creo que és un encert
comengar la col-lecció precisament amb
aquests textos, perqué ajuden a trencar
el tópic que ha vist el Calaix de sastre
com una crónica de la Barcelona del se
gle xvm, encara que en bona part ho si
guí. A Viles i ciutats de Catalunya el baró
de Maldá recull la seva visió d’una cinquantena llarga de poblacions compre
ses en el triangle Tarragona-Lleida-Empordá, a part del viatge a Narbona, la
descripció de cinc monestirs deis voltants de Barcelona, a més deis de Mont
serrat i de Poblet, i l’impagable Tractat
en punt a vestuaris y adornos se úsan
en Barcelona y demás ciutats, vilas i
llochs de Cataluña en qualsevulla clase
de personas de ambos sexos, explicant
fins lo més mínim portan sobre si, se
gons los ranchs de cada hu. I en aquest
primer volum de la Miscel-lánia de viat
ges i festes majors s’apleguen diverses
festes de diversos anys —compresos
entre 1770 i 1782- de poblacions com
Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Cornellá, l’Hospitalet, Esplugues,
Matará, Vilafranca del Penedés o Pine
da, excursions i viatges a Vilalba, Alella,
Montserrat, a Permita de Sant Pere Mártir
d’Esplugues, a Albons, i a Vilafranca,
Tarragona, Reus i la Morana, com també
la descripció de la rebuda de l’oncle del
baró, el virrei del Perú, i algún altre text.
L’annex d’aquest volum, a més, permet
fer conéixer aspectes poc coneguts de
l’activitat literaria del baró: les seves poesies i el breu text de ficció Somni de
Sampatantum.
Dos volums extensos (291 págs. i 473
págs., respectivament), dotats d’índexs i
glossari, ben transcrits i ben anotats per
Margarida Aritzeta, que ens permeten
conéixer una mica més bé i amb més
seguretat diversos aspectes de la Cata
lunya del temps de les perruques, tot esperant nous textos d’aquest testimoni
d’excepció que en va ser Rafael d’Amat.

LA CULTURA CATALANA
DURANT EL FRANQUISME
per Jaume Medina

Joan Samsó, LA CULTURA CATALA
NA: ENTRE LA CLANDESTINITAT I LA
REPRESA PÚBLICA (1939-1951). Vo
lum I, «Biblioteca Abat Oliba», 141;
Volum II, «Biblioteca Abat Oliba», 147.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995.

Dos anys abans de la mort del dicta
dor apareixia a París un llibre mancat de
nom d’autor: Catalunya sota el régim
franquista. Volum I. Informe sobre la persecució de la llengua i la cultura de Ca
talunya peí régim del general Franco.
Recordó prou bé les angúnies que vam
passar amb en Ramón Solsona una ve
gada que, de sortida a Perpinyá, en decidírem l’adquisició per a un posterior
obsequi: el vam passar entaforat al cul
d’un sac de dormir. Un exemplar per a
mi mateix el vaig poder comprar a Bar
celona al cap de poc temps. I ara, no
més a vint anys de distancia d’alló, sem
bla com si no hagués passat mai res.
Existia llavors, encara, una pressió geno
cida contra Catalunya, i existia, per part
deis catalans, una por que només els
qui la vam passar sabem ben bé de qué
anava.
En vint anys, pero, que són més o
menys els que fa que torna a existir la llibertat d’expressió, les coses han canviat
notablement: no tan sois peí que fa a la
desteta del setge implacable a qué
se’ns havia sotmés, sino també peí que
es refereix al coneixement de tot alió que
fou en realitat el franquisme i la reacció
en contra dins I’ámbit de Catalunya. I és
precisament el 1995 que han aparegut
dos llibres que representen l’estudi d’alló
que fou la cara i la creu d’una mateixa
moneda, d’una mateixa realitat histórica.
Així, Josep Benet ha lliurat L’intent fran
quista de genocidi cultural contra Cata
lunya i Joan Samsó La cultura catalana:
entre la clandestinitat i la represa públi
ca (1939-1951), aquest presentat per
aquell, i tots dos publicats en la presti
giosa col lecció «Abat Oliba» de les Pu
blicacions de l’Abadia de Montserrat.
El llibre de Benet, excel lentment documentat i exemplar, d’una contundéncia rotunda, aporta les mostres més cla
res i irrefutables del que ha estat la
tenag i pertinaq política espanyola de

destrucció de tot signe de catalanitat, a
favor de Castella. I ho fa presentant documents que van des del Decret de No
va Planta (1716) fins a la campanya con
tra Luis de Galinsoga (1959), director de
«La Vanguardia Española». La llástima
és que ni així no es pugui convéncer els
malintencionats ignorants del deure que
tenen de reparar la injusticia comesa
contra Catalunya en un període que ja fa
uns quants segles que dura i que conti
nua encara.
Al seu torn, Joan Samsó recull en dos
extensos volums el que fou la resposta a
l’agressió, amb la resisténcia i també l’afermament i la progressiva projecció del
fet de la catalanitat irreductible i intransigent sota el signe de l’idioma nacional.
També amb una enorme aportado docu
mental, deguda en moltes ocasions a
testimonis que ara ja no podem comptar
entre nosaltres i que, d’aquesta manera,
han estat salvats per a la memoria
col-lectiva, Samsó pren com a punt de
partenga l’establiment deis nous patrons
culturáis el 1939, al capdavant deis
quals figura l’lnstituto Español de Estu
dios Mediterráneos, la «grandiosa inicia
tiva del impulso imperial» ideada aquell
mateix any per a suplantar l’Institut d’Es
tudis Catalans, i que a desgrat de les
aportacions económiques provinents de
múltiples entitats no arriba a dur a terme
cap mena d'activitat significativa.
El llibre de Samsó parla també de les
diverses actituds deis escriptors: els que
s’avingueren a col-laborar amb el fran
quisme (Ferran Valls i Taberner, Joan Estelrich, Manuel de Montoliu, etc.) i els
que, fins i tot a desgrat deis dubtes,
mantingueren una actitud d’adhesió al
sentit de la historia propia i no cediren
en el que havien projectat abans de l’esclat del conflicte de 1936-1939, amb
Caries Riba com a figura exemplar i com
a símbol que establia el pont, i amb la
poesía ocupant un lloc de primeríssim
ordre durant els inicis de la resisténcia.
Des d’aquestes premisses, el recorregut
de Samsó passa per les escassíssimes
edicions de revistes i de llibres en catalá
(un total de 99 títols al Principat, entre
1939 i 1943, la majoria d’ells clandestins), com peí període de «l’escletxa»,
l’intent franquista de normalització del fet

cultural catalá com a merament localista,
o per l’evolució de la revista «Destino»
cap a les posicions de desactivado del
«problema catalán».
És important el capítol que Samsó de
dica a les tertúlies, els cenacles i els fórums per mitjá deis quals s’expressava i
s’expandia la cultura catalana deis moments difícils. Recordar els Amics de la
Poesía, que l’any 1941 reprenien les ses
sions comengades el 1920, l’Estudi del
carrer de Sant Pau, el passatge Permanyer, Miramar o els cercles de l’Institut
Francés, amb els noms capdavanters de
Maurici Serrahima, Rosa Leveroni, Josep
Palau i Fabre o Joan Pinell i els germans
Gassó, és parlar de l’época gloriosa de
les catacumbes, en qué tanmateix, al
llarg de les sessions que es van anar
succeint fins ais anys cinquanta, els es
criptors i el públic anaren trobant la ma
nera d’afermar la seva fe. I Samsó en fa
la historia i en publica la data de les ses
sions i els noms deis participants.
En un segon volum, més extens enca
ra que el primer, Samsó estudia i pre
senta les revistes «Poesía», «Ariel»,
«Antología», «Occident», «Dau al Set»,
«Ressó», «Temps», i les universitáries
«Curial», «Ictini» i «Fórum», tot referintse també ais premis literaris creats per
algunes d’elles o a la seva intenció de
traspassar el límit territorial estríete del
Principat per arribar ais catalans exiliáis,
com també a les antologies poétiques
universitáries o a la publicada per Joan
Triadú el 1951, i a les polémiques literáries d’aquells anys (en qué el món semblava dividir-se entre ribians i antiribians).
No menys interés ofereix l’apartat dedicat a la presentació de les editorials i
els premis literaris: Edicions Calíope, les
editorials Estel, Selecta, Aymá, les de
Rafael Dalmau, Josep Janés, Torrell de
Reus, Millá, «Els Llibres de l’Óssa Me
nor», Ariel, Áncora i Alpha (o altres de
més modestes, com les Edicions de Ne
gra Nit, que arribá a publicar un total de
tres volums), i els premis de novel-la Joanot Martorell i de poesía Óssa Menor, o
les diades de llur atorgament, com és el
cas deis Premis de Santa Llúcia que, comenqats a lliurar el desembre de 1951,
continúen celebrant-se encara avui dia.

NOTES DE LECTURA_______
Joan Samsó
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PUBLICACIONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

Les marededéus
del Principat
Joan Bellmunt i Figueras, MARIA A
CATALUNYA. Próleg de Joaquim Xicoy i Bassegoda, President del Parlament de Catalunya. Pagés Editors,
Lleida, 1995.

Joan Samsó

PUBUCACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT

Coneixement
i decisió
Andreu
Marqués
Presentació global de la
filosofía de Hans Albert,
tot prestant especial
atenció al tema, que hi és
central, de les relacions
entre coneixement i
decisió; tema que permet
d'aprofundir en la
qüestió decisiva de la
fonamentació.
Darrers títols de la col-lecció:

Tradició i traducció de la Paraula.
Miscel-lánia Guiu Camps.

Ernesto Zaragoza Pascual,
Correspondencia epistolar entre
Franciscanas y Capuchinas de la
Madre del Divino Pastor (1871-1913).

Enric Subirá i Blasi,
El Seminari de Barcelona (1593-1917).

PUBLICACIONS DE LABADIA
DE MONTSERRAT

LA CULTURA
CATALANA:
ENTRE
LA CLANDESTINITAT
I LA REPRESA
PÚBLICA
(1939-1951)
II

PUBUCACIONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

En passar per aquest apartat, el lector
podrá fer-se carree de la lentitud amb
qué s’hagué de dur a terme la represa,
com també deis nombrosos obstacles,
través i insidies a qué hagueren d’enfrontar-se els editors per a poder
progressar; pero també s’assabentará
de la tenacitat i de l’esforq dut a terme
per tal d’aconseguir que alió que havia
comenqat com a resistencia pogués
convertir-se un dia en normalitat.
Hauria estat interessant, ben segur, de
poder veure recollits en el mateix llibre,
ni que tos a grans trets, els esdeveniments ocorreguts en aquest mateix sentit a altres ciutats, o almenys les més importants, de Catalunya, baldament sigui
un fet cert que el forn principal on tot es
cofa era la nostra capital. Aixó, pero, pot
ésser objecte i origen d’altres investigacions. Tanmateix, cal agrair a Samsó l’enorme esforg dedicat a resseguir els as
pectes assenyalats, amb qué amb el
seu elaborat estudi ha presentat per pri
mera vegada una visió de conjunt sobre
aquest tema. I no hi ha cap mena de
dubte que el llibre constitueix una apor
tado de primer ordre al coneixement de
la nostra més immediata realitat.

Aquest llibre, de 814 pagines, és fruit
d’un deis certámens literaris que anualment convoca la centenaria Académia
Mariana de Lleida. Amb motiu del mil-lenari de Catalunya, l’any 1989 el certa
men fou dedicat a les quaranta-una ma
rededéus patrones de les corresponents
comarques del Principat. L’escriptor lleidatá Joan Bellmunt s’ha posat en con
tacte amb representants de comarques
catalanes per obtenir informacions i oferir-nos així un llibre on la pietat popular
s’agermana amb el sentit de país.
De cada comarca ens n’és donada pri
mer una descripció, ¡I-lustrada cartográficament i completada amb els més característics elements de la historia, el folklore
i la religiositat. Després ve l’explicació del
santuari i de la seva irradiado devocional, amb la reprodúcelo de la imatge, de
la faqana del santuari, deis goigs, sense
oblidar alguna mostra de la lírica que ca
da sagrada imatge ha inspirat.
Obra que ens recorda com el paisatge
catalá está puntejat per un miler de capelles i ermites dedicades a la Mare de
Déu que han configurat la historia de les
diverses comarques i que en són encara
punts d’identificació.— B.D.

Veus salvades
del silenci
Joan Miralles, UN POBLE, UN TEMPS.
Miquel Font Editor, Palma de Mallorca,
1995. 2a. edició ampliada.

Joan Miralles, catedrátic de Filología
Catalana a la Universitat de les liles Balears, membre de l’lnstitut d’Estudis Ca-

talans, acaba de fer un gran favor ais
estudiosos de la cultura popular amb la
nova edició de la seva obra, Un poblé,
un temps, notablement ampliada: 438
pagines en comptes de les 307 de la
primera edició de 1973. El llibre veu incrementat el seu valor per diverses raons: es corregeixen faltes tipográfiques
(i d'altre tipus) i alguns aspectes de contingut; s’hi afegeixen entrevistes que havien estat bandejades en una primera
tria, s’hi inclou la data de les converses,
s’hi addicionen notes tant a la introducció com al text de les entrevistes (localitzacions toponímiques i identificació de
personatges al-ludits) i s’hi fa una revisió
de l’índex.
Des que el 1969 va comengar a recollir el testimoni directe d’ancians i velle-

tes que avui tindrien entre 92 i 123 anys,
Miralles ha format un arxiu de la paraula
viva que compren més de 600 hores de
gravació. D’aquests enregistraments, ha
escollit els més interessants del seu po
blé de Montuíri, que constitueixen documents culturáis, histories, sociológics,
antropológics d’una gran espontane'ítat,
publicáis sense maquillatge, que ens
fan veure, de manera directa, com si fos
una rondalla, l’estratificació social del
poblé («tots érem esclaus», diu un entrevistat), els actes polítics i les lluites entre
partits, els mitjans de transport, els entreteniments, lleures i diversions d’aquell
temps, l’escassa alfabetizado i els primers impulsos culturáis, el taranná deis
montuírers, etc. Unes notes lingüístiques
donen compte de les particularitats dia

lectal del parlar montuírer a través del
corpus de textos agavellats.
La historia oral completa la historia es
crita. Aquesta, de base documental, sol
ser freda. Aquella, cálida de vivéncies,
revela matisos no reflectits en l’escriptura. Per aixó, donem la benvinguda a
aquest renovat Un poblé, un temps. Els
nombrosos ciutadans montuírers, de Ma
llorca i de fora Mallorca, que estaven de
seosos de comprar i assaborir aquest
llibre, ho podran fer des d’ara en aques
ta edició enriquida de forma i de contingut.— J.V.
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alumnes castellanoparíants de 10 a 15
anys. Próleg de Joan Martí i Castell — Bar
celona, Columna Edicions, 1995. (Capitell,
29). 210 págs —2.750 ptes.
Diversos autors: Subiecte i creativitat.—
Valencia, Universitat Jaume I, 1995. 264
págs — 1.850 ptes.
Lluís Nicolau d’Olwer: Caries a Herminia
Grau ÍAymá. Edició a cura d’Eulália Duran i
Montserrat Albert— Barcelona, Publica
cions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
(Textos i Estudis de Cultura Catalana, 43).
196 págs —2.000 ptes.
Pía General de Normalització Lingüísti
ca— Barcelona, Generalitat de Catalunya,
1995.114 págs —1.000 ptes.
R. Pou ■ I. Vera: Eines per escriure.— Bar
celona, Editorial Octaedro, 1995. (Taller de
Llengua). 62 págs — 790 ptes.
Amparo Tusón Valls: Análisi de la conversa —
Barcelona, Editorial Empúries, 1995. (Biblio
teca Universal, 73). 104 págs.— 1.500 ptes.

FILOSOFIA
Diversos autors: Ética de la ciencia i la
tecnología— Barcelona, Editorial Rap,
1995,80 págs,— 925 ptes.
GEOGRAFIA I HISTORIA
Biografíes i Memóríes
Jaume Pomar: El meu Lloreng de Villalonga.— Palma de Mallorca, Editorial Molí,
1995. (Raixa, 153). 144 págs — 800 pies.
Joaquim Romaguera i Ramio (AEHC):
Tísner, l'escenógraf. Teatre, cinema, televisió, publicitat—Barcelona, Editorial Pórtic,
1995. (Vides i memóríes, 15). 256 págs. +
16 págs. ¡lis.—3.000 ptes.

Excursionisme
Caries Gel: 100 cims del Pirineu catalá —
Bilbo, Sua Edizioak, 1995. (Guia Muntanyenca). 246 págs. ¡lis — 2.200 ptes.
Ramón Vinyeta: La Pica d'Estats. La gesta
de mossén Cinto— Girona, Diputació de
Girona i Caixa de Girona, 1995.72 págs. +
mapa.— 2.000 ptes.

Geografía
Diversos autors: La península del Cap de
Creus i la serra de Verdera — Instituí a’Estudis Empordanesos, 1995. 182 págs —
2.000 ptes.
P. Jenner - Ch. Smith: Delta de l'Ebre i
Ports de Tortosa-Beseit. Una guía de
camp — Barcelona, Sunflower Books,
1995.64 págs— 1.400 ptes.
Anna María Moix: El Baix Llobreaat: 29
municipis i un riu. Il-lustracions de Colita.—
Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat, 1995.238 págs. ¡lis —3.800 ptes.
Albert Pujadas: Els espais naturals de les
comarques gironines. Vol 4. La Valí de Liémena— Girona, Diputació de Girona,
1995.200 págs.— 3.000 ptes.
Tot sobre Catalunya.— Barcelona, Gene
ralitat de Catalunya, 1995. (Guies, 4). 178
págs — 1.200 ptes.
Eduardo Viduales: El Pirineu aragonés. 10
itineraris amb cotxe, 30 excursions a
peu— Barcelona, Anaya Touring, 1995.
204 págs — 2.100 ptes.
Historia
Diversos autors: Balears ahír. Una visió de
les liles a comenqaments de segle — Bar
celona, Ambit Servéis, 1995. 80 págs.—
2.000 ptes.
Lluís Doménech i Montaner: Ensenyes
nacionals de Catalunya. Edició facsímil,
amb próleg de Martí de Riquer.— Barcelo
na, Generalitat de Catalunya, 1995. (Som i
serem, 8). 278 págs. ¡II — 11.000 ptes.

Monografies Locáis
Arbúcies. Próleg de Jaume Soler. Introdúc
elo de Josep Manuel Rueda i Jordi Tura —
Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Imataes i records, 20). 62 págs. il-ls — 995 ptes.
Diversos autors: Guia de carrers del Baix
Llobreaat 1996— Barcelona, Editorial Rafael
Vilalta i Rueda, 1995.464 págs — 1.400 ptes.

LITERATURA
Assaigs i Estudis
Enric Balaquer: Paper reciclat— Alacant,
Universidad de Alicante, 1995. (Comunicació, 2). 116 págs — 1.500 ptes.
Enríe Balaguer Pascual: Poesia, alquimia,
follia. Aproximado a l’obra poética de Josep
Pa/au i Fabre— Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1995. (Biblioteca
Serra d’Or, 158). 172 págs — 1.550 ptes.
Lluís Busquets i Grabulosa: Xavier Benguerel, la máscara i el mirall. Próleg de M¡quel Batllori.— Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1995. (Biblioteca
Serra d’Or, 149). 208 págs — 2.000 ptes.
100 Ilibres en un. Edició a cura de Joan
Ducrós — Barcelona, Edicions 62, 1995.
(El Cangur, 181). 208 págs — 850 ptes.

150 aniversari Jacint Verdaguer (18451995).— Barcelona, Generalitat de Catalu
nya, 1995.66 págs — 800 ptes.
Montserrat Corretger: Alfons Maseras: in
tel-lectual d'acció i literal (Biografía. Obra
periodística. Traduccions).— Barcelona,
Curial Edicions Catalanes i Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1995. (Textos i Es
tudis de Cultura Catalana, 44). 250 págs.—
2.800 ptes.
Diversos autors: Les hores del gaudi —
Barcelona, Editorial Germania, 1995. (Re
gata de Cul, 4). 154 págs.— 1.300 ptes.
Josep Iborra: Confluencies. Una mirada
sobre la literatura valenciana actual —
Valencia, Edicions Alfons El Magnánim,
1995.270 págs. 1.800 ptes.
Hans Magnus Enzensberger: Diderotiana.
Prefaci de Maurici Farré — Valencia, Eiiseu
Climent Editor, 1995, (La unitat, 161). 156
págs.— 1.450 ptes.
M. Isabel Pijoan i Picas: Viatge per l'imaginarí de l’obra de Salvador Espriu (Deu
anys d'estudis espriuans 1985-1995). Pró
leg de Joan M. Pujáis — Barcelona, Publi
cacions de l’Abadia de Montserrat, 1995,
(Biblioteca Serra d’Or, 153). 278 págs —
2.500 ptes.
Jordi Solé i Camardons: Les paraules del
futur— Valencia, Eiiseu Climent Editor,
1995. (Contextos 3 i 4, 1). 182 págs —
1.150 ptes.
Clássics
Fedre: Faules. Introducció, traducció i no
tes d’lgnasi Mascará— Barcelona, Edi
cions de la Magrana, 1995. (L’Esparver
Clássic, 14). 130 págs —850 ptes.
Pere III el Cerimomós. Crónica. Edició a
cura d’Anna Cortadellas. Próleg de J.N.
Hillgarth — Barcelona, Edicions 62, 1995.
(Les Millors Obres de la Literatura Catala
na, 113). 300 págs — 1.250 ptes.
Lluciá de Samósata: Histories verídiques.
Introducció, traducció i notes d’Albert Berrio Moran — Barcelona, Edicions de la Ma
grana, 1995. (L’Esparver Clássic, 15). 100
págs — 675 ptes.
Gai Suetoni Tranquil: El divi Juli. Introdúc
elo, traducció i notes de Francesc Carbajo
Molina — Barcelona, Edicions de la Magra
na, 1995. (L’Esparver Clássic, 16). 114
págs — 700 ptes.

Narrado
El conte des de 1939. Edició a cura d’Esther
Centelles— Barcelona, Edicions 62, 1995.
(El Cangur, 181). 158 págs — 750 ptes.
Isak Dinesen: Set contes gótics. Traducció
de Jordi Arbonés.— Barcelona, Columna
Edicions, 1995. (Columna, 167). 368
págs —3.500 ptes.
Diversos autors: Lectura popular. Biblioteca
d'autors catalans. Volum I— Moiá, Edicions
Raima, 1995.576 págs — 3.500 ptes.
Estrella Esteve: Tant se val qui estigui a
dalt. Com ser funcionan sense deixar-se la
pe//.—Barcelona, Editorial la Magrana, 1995.
(Meridiana, 14)172 págs —1.500 ptes.
James Finn Garner: Contes per a nens i
nenes politicament corréeles. Traducció de
Quim Monzó i Maria Roura.— Barcelona,
Edicions deis Quaderns Crema, 1995. (Míni
ma de butxaca, 60). 106 págs — 1.200jotes.
Albert Gasulla: Ara que fa 20 anys. Recu//
deis acudits del franquisme. Il-lustracions
de Fer — Barcelona, Editorial Pirene, 1995.
(Alta Pirene). 126 págs — 1.674 págs.
Henry James: La Hipó del mestre i altres
narracions. Traducció de Joan Sellent. Pró
leg de Tzvetan Todorov— Barcelona, Edi
cions Destino, 1995. (Súnion, 2). 358
págs —2.700 ptes.
Jean de La Fontaine: Faules. Traducció de
Josep Carner. Próleg de Caries Riba. Edi
ció a cura de Jaume Subirana — Barcelo
na, Edicions Destino, 1995 (Súnion, 1). 206
págs — 1.900 ptes.
Viliens de l’lsle-Adam: Contes cruels. Tra
ducció de Josep Carner i Joaquim Folguera.
Revistó i epíleg de Marta Giné— Barcelona,
Edicions de La Magrana, 1995. (Els Ilibres
de butxaca, 26). 150 págs.— 750 ptes.
Jesús Pallares i Bacn: Memóríes d'uns

cabalers — Lleida, Pagés Editors, 1995.
192 págs — 1.800 ptes.
Luigi Pirandello: Contes per a un any (selecció). Traducció de Júlia Benavent —
Valencia, Edicions del Bullent, 1995. (Torsimany, 2). 154 págs —1.100 ptes.
278 págs.— 2.500 ptes.
Olga Xirinacs: Peláis de mort i altres materíes— Barcelona, Edicions Destino, 1995.
(El Trident). 206 págs — 875 ptes.
Novel-la
Elies Canetti: Les veus de Marráqueix —
Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Co
lumna, 169). 110 págs — 1.500 ptes.
Marguerite Duras: L’amant. Traducció de
Marta Pessarrodona.— Barcelona, Edicions
62,1995. (Escriptores del segle XX, 2). 140
págs — 995 ptes.
Umberto Eco: L'illa del día abaos. Traduc
ció de Monika Zgustová— Barcelona, Edi
cions Destino, 1995. (L’Ancora, 68), 544
págs —3.180 ptes.
Nicnolas Evans: L'home que parlava ais
cavalls a cau d'orella. Traducció d’Esther
Roig.— Barcelona, Plaza i Janés, 1995.
406 págs.—2.650 ptes.
Jostein Gaarder: Él misteri del solitari. Tra
ducció d’Alexandra Pujol Skjónhaug. Il-lustracions de Quint Buchholz.— Barcelona,
Editorial Empúries, 1995. (Narrativa 50).
332 págs — 2.500 ptes.
John Grisham: La cambra de gas. Traduc
ció de Jordi Civís i Pol — Barcelona, Enci
clopedia Catalana i Columna Edicions,
1995.552 págs —3.750 ptes.
Dorothy B. Hughes: Munta el cavall rosa.
Traducció de Gemma Beltran.— Barcelona,
Edicions 62, 1995. (Seleccions de la Cua
de Palla, 160). 224 págs.— 1.250 ptes.
Antoni Mari: El camí de Vincennes — Bar
celona, Edicions 62, 1995. (El Balancí,
279), 192 págs.—1.950 ptes.
Jaume Prat: Regaléssia — Barcelona, Edi
cions de La Magrana, 1995. (Les ales esteses, 65). 134 págs — 1.500 ptes.
Francesc Puigpelat: La capa i l'amor. Pri
mer Premi Valldaura de novel-la breu,
1995.— Barcelona, Columna Edicions,
1995.148 págs — 1.750 ptes.
Armand Quintana: El temps cremat—
Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Viena-Columna, 98). 224 págs — 2.250 ptes.
Mercé Rodoreda: Aloma— Barcelona,
Edicions 62, 1995. (Escriptores del segle
XX, 5). 142 págs —995 ptes.
Merce Rodoreda: La placa del Diamant.
Próleg de l’autora. Epíleg de Joan Sales.—
Barcelona, Club Editor, 1995. (Club Editor
butxaca, 5). 236 págs — 950 ptes.
Emili Rosales: La casa de la platja.— Bar
celona, Columna Edicions 1995.(La Prime
ra Columna, 9). 108 págs — 1.300 ptes.
Joan Sales i Sabater: La sina del cementiri. Obra poética de Salvador Esprai.— Bar
celona, Columna Edicions, 1995. (VienaColumna, 99). 108 págs.— 1.750 ptes.
Tom Sharpe: Wilt. Traducció de Lluís Co
mes i Arderiu — Barcelona, Columna Edi
cions, 1995. (Columna Butxaca, 2). 250
págs — 995 ptes.
Isábel-Clara Simó: El Mas del Diable —
Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Co
lumna-Simó, 4) 150 págs — 995 ptes.
Isabel-Clara Simó: Els ulls del Clícide —
Barcelona, Edicions 62, 1995. (Escriptores
del segle XX, 4). 254 págs — 995 ptes.
Isabel-Clara Simó: La Nati— Barcelona,
Columna Edicions, 1995. (Columna-Simó,
3). 104 págs — 995 ptes.
Isabel-Clara Simó: La veina— Barcelona,
Columna Edicions, 1995, (Columna-Simó,
1). 116 págs —995 ptes.
Isabel-Clara Simó: Una ombra fosca, com
un núvol de tempesta — Barcelona, Colum
na Edicions, 1995. (Columna-Simó, 2). 172
págs — 995 ptes.
Antonio Tabucchi: Afirma Pereira. Traduc
ció de Xavier Riu.— Barcelona, Edicions
62, 1995. (El Balancí, 277) 176 págs.—
1.450 ptes.
Ferran Torrent: Grades per la propina.
Premi Sant Jordi de Novel-la 1994.— Bar
celona, Columna Edicions, 1995. (Columna

Jove, 104). 224 págs — 1.200 ptes.
Fred Uhlman: L'amic retrobat. Traducció
de Dolors Udina — Barcelona, Columna
Edicions, 1995. (Columna Butxaca, 1). 94
págs — 750 ptes.
Enric Vila Casas: El brunzir del temps.
Premi Fiter i Rossell 1994 — Barcelona, Co
lumna Edicions, 1995. (Clássica, 171). 216
págs.— 2.250 ptes.
Rooert James Waller: Música de frontera.
Traducció de Mireia Porta i Arnau.— Barce
lona, Columna Edicions, 1995. (Clássica,
177). 244 págs — 1.900 ptes.
Evelyn Waugh: Retorn a Brideshead.
Memóríes sagrades i profanes del capitá
Charles Ryder. Traducció de Ramón Folch
Camarasa. Prefaci de Joan Triadú.— Bar
celona, Columna Edicions i Edicions Proa,
1995. (Columna / Proa Butxaca, 4). 422
págs — 1.250 ptes.
Marguerite Yourcenar: Memóríes d'Adriá
seguit de Quadern de notes de les «Memó
ríes d’Adriá». Traducció de Jaume Creus —
Barcelona, Edicions 62,1995. (Escriptores
del segle XX, 3). 272 págs.— 995 ptes.

Obra Completa
Pere Gimrerrer: Obra catalana completa II
Dietari complet, I. 1979-1980. Barcelona,
Edicions 62, 1995. (Clássics Catalans del
Segle XX, 74). 382 pags — 4.950 ptes.
Poesia
Miquel Cabanas Alibau: El Ilibre blau.
Passaport a Teternitat. Obra poética com
pleta. Edició a cura de Ramón Balasch diri
gida per Frederic Cabanas.— Barcelona,
Columna Edicions, 1995. 596 págs. il-ls —
2.500 ptes.
Angels Cardona: Miratge d'amor. XX Premi
Vila de Martorell 1995. Próleg de Caries
Duarte i Montserrat — Barcelona, Columna
Edicions, 1995. (Poesia Crema, 158). 96
págs —1.200 ptes.
Qwyneth Lewis: Paráboles i faxos. Selecció i traducció de Dolors Udina — Barcelo
na, Columna Edicions, 1995. (El corb, 6).
70 págs — 1.600 ptes.
Miquel de Palol: Estudis en menor— Bar
celona, Editorial Monograma, 1995. (El
Cantor,6 ¡. 266 págs — 500 ptes.
Pepa Puigdevall: Forpa major.— Barcelo
na, Columna Edicions, 1995. (Poesia Cre
ma, 153). 64 págs.— 1.200 ptes.
R.S. Thomas: El cel de la fmestra (poemes
escollits). Traducció de Francesc Parcerisas i Jordi Ainaud — Barcelona, Columna
Edicions,1995. (El corb, 4). 102 págs —
1.800 ptes.
Josep Piera: El cingle verd. Premi Josep
Pía 1981.— Barcelona, Edicions Destino.
1995. (El Trident). 230 págs — 875 ptes.
Elisa Reverter: Dones a Tinfern — Barcelo
na, Columna Edicions i Edicions de l’Eixample, 1995. (Espai de dones, 7). 224
págs — 2.350 ptes.
Montserrat Roig: Digues que m'estimes
encara que siguí mentida— Barcelona,
Edicions 62, 1995. (Escriptores del segle
XX, 1). 172 págs —995 ptes.
Ko Tazawa: Caries a Yu i Kei. Experiéncies
d’una familia de japonesos a Catalunya —
Barcelona, Edicions la Campana, 1995.
172 págs — 1.600 ptes.
Ferran Torrent: Tocant Valónela. Tria d’AIfred Mondria i Paca Sevilla. Próleg de J.J.
Pérez Benlloch — Altea, Edicions Aigua de
Mar, 1995. (L’aperitiu, 1). 196 pags —
1.500 ptes.

Teatre
Felip Gallart i Fernández: Degotalls. Premi
Les Taludes 1995.— Lleida, Pagés Editors,
1995. (Teatre de butxaca, 1). T04 págs.—
800 ptes.
Albert Hernández i Xulvi: L’átic. Próleg de
Lluís Martí — Lleida, Pagés Editors, 1995.
(Teatre de butxaca, 2). 52 págs— 800
ptes.
Éugéne Labiche: La guardiola. Versió ca
talana de Xavier Fábregas i Maryse Badiou— Barcelona, Edicions 62, 1995.
(L’Escorpí, Teatre/EI Galliner, 146). 112
págs — 1.250 ptes.

RELIGIÓ
Salvador Cardús: Concili amb folre i manilles. L’Església catalana a través del seu
concili— Barcelona, Edicions la Campana,
1995.228 págs.—1.800 ptes.
LLIBRES PER A INFANTS I ADOLESCENTS
Cómics
Fournier: Monaetes pertot arreu — Barce
lona, L'Arca de Júnior, 1995. (Aventures
d’Espirú i Fantástic). 46 págs. il-ls —1.400
ptes.
R. Goscinny ■ A. Uderzo: Com Obelix va
caure a la marmita del druida quan era petit — Barcelona, Editorial Planeta, 1995. 30
págs ¡lis.—1.400 ptes.
Coneixements
Atlas mundial illustrat.— Barcelona, Edi
torial Baula, 1995. 80 págs. il-ls.— 2.870
ptes.
D. Brown - P. Reeve: El meu primer llibre
de trucs mágics — Barcelona, Editorial Mo
lino, 1995.48 págs. il-ls — 2.450 ptes.
Els mites de l’antiga Xina.— Barcelona,
Editorial la Galera I Cavall Fort, 1995. (La
Galera Cavall Fort, 17). 30 págs. il-ls — 775
ptes.
Enfonsar-se i surar.— Barcelona, Editorial
Baula, 1995. (Ciencia Senzilla). 32 págs.
il-ls.—790ptes.
Equip Gallimard Jeunesse: L'esport.
Il-lustracions de Céline Bour-Chollet, Daniel
Moignot I Donald Grant. Traducció de Núria
Font i Ferré — Barcelona, Editorial Cruilla,
1995. (Món Meravellós, 30). 48 págs.
¡lis.—1.395 ptes.
Joan Guiteras i Vilanova: Els evangelis de
la infancia de Jesús. Il-lustracions de Lluís
Farré.— Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995. (Fer camí, 19). 64
págs. il-ls.- 600 ptes.
Joan Guiteras i Vilanova: L'impacient Job.
il-lustracions de Ramón Ricart — Barcelo
na, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1995. (Fer camí, 18). 64 págs. il-ls — 600
ptes.
Hi havia un temps... Visió ¡legendaria de
Catalunya — Barcelona, Editorial la Galera
i Cavall Fort, 1995. (La Galera Cavall Fort,
15). 24 págs. il-ls —775 ptes.
La volta al món en vint llegendes.— Bar
celona, Editorial la Galera i Cavall Fort,
. 995. (La Galera Cavall Fort, 18). 24 págs.
líls.-775 ptes.
Llum.— Barcelona, Editorial Baula, 1995.
(Céncia Senzilla). 32 págs. il-ls.— 790

Més ciar, l’aigual— Barcelona, Editorial la
Galera i Cavall Fort, 1995. (La Galera Cavall Fort, 16). 24 págs. il-ls.— 775 ptes.
cydia Sharman: Elmeu primer llibre de les
mimes— Barcelona, Editorial Molino,
1995.38 págs. il-ls —2.550 ptes.
Infantil
Pere Calders: La lluna a casa i altres con
tes. Il-lustracions de Lluís Farré — Barcelo
na Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1995. (La Foradada, 9). 78 págs. il-ls —
800 ptes.
J. Cela: Va de cues! Il-lustracions de R.
Capdevila.— Barcelona, Editorial Pirene,
1905. (La Pera, 18). 60 págs. il-ls.- 750
ptes.
Gus Clarke: Una muntanya d'ossets.—
Barcelona, Grupo Editorial Ceac, 1995. (El
Nuvol de coto). 30 págs. il-ls — 550 ptes.
(■acó Climent: El gat Potau i l’ánec Babau.
Il-lustracions d’Ángel Esteban.— Barcelo
na, Editorial Casals, 1995. (Casals Jove,
22). 80 págs. il-ls.
Mercé Company: Les tres bessones i el
flautista d'Hamélin. Il-lustracions de Roser
Capdevila — Barcelona, Editorial Planeta,
995.32págs. il-ls- 1.400ptes.
Lucy Cousins: La casa de Maisy— Barce
lona, Edicions Destino, 1995. (Infantil ll-lus-

trat). 12 págs. ¡I-I. desplegables.— 3.100
ptes.
Cuidem les gallines.— Vic, Eumo Editorial,
1995. (Aventures d’en Pau i la Laia). 32
págs. il-ls — 395 ptes.
Michael Ende: La podó del desig. Il-lustracions de J.M. Lavarello — Barcelona, Edito
rial Cruilla, 1995. (El Vaixell de Vapor, Serie
Vermella, 64), 214 págs. il-ls — 755 ptes.
Gloria Fort: La tira deis embolics— Barce
lona, Edicions B, 1995. (Busca, Busca, 21).
24 págs. il-ls — 1.500 ptes.
Gary Franco: Els nombres i les paraules.—
Barcelona, Editorial Todolibro, 1995. (Coses
de Nens). 12 págs. il-ls — 395 ptes.
Gary Franco: La roba i el menjar— Barce
lona, Editorial Todolibro, 1995. (Coses de
Nens). 12 págs. il-ls —395 pts.
M. Galicia: Hug i Adalaisa. Il-lustracions
d’A. Fernández — Barcelona, Editorial Bau
la, 1995. (Ala Delta, 77). 108 págs. il-ls —
670 ptes.
Ingrid Godon: El gran llibre deis petits cu
riosos— Barcelona, Editorial Juventud,
1995.22 págs. il-ls —1.400 ptes.
J.C. Gómez: Estimadíssim pare. Il-lustracions d'A.G. Lartitegui — Barcelona, Edito
rial Edebé, 1995. (Tucán, 41). 110 págs.
il-ls — 735 ptes.
Josep Górriz: El camí de l’algua. Il-lustracions de Mercé Canals — Barcelona, Edito
rial La Galera, 1994. (Els Grumets de la Ga
lera, 81). 84 págs. il-ls —750 ptes.
J. Guasp: Contar fins a cent. Il-lustracions
de P. Montserrat— Barcelona, Editorial
Baula, 1995. (Ala Delta, 79). 60 págs.
il-ls — 670 ptes.
M. Landa: Una bicicleta en vaga. Il-lustracions de Montse Ginesta.— Barcelona,
L'Arca de Júnior, 1995. (Tren de Fusta). 76
págs. il-ls — 800 ptes.
Aaron Langley i Johnston: Tres gaféis al
bosc encantat.— Barcelona, Edicions Des
tino, 1995. (Infantil Il lustrat). 12 págs. il-ls
desplegables.— 2.900 ptes.
Xan López Domínguez: Gago per merenda.— Barcelona, Editorial Edebé, 1995.
(Tren Blau, 17). 26 págs. il-ls — 520 ptes.
Andreu Martín: El llibre de llum. Il-lustracions de Valentí Gubianas — Barcelona,
Columna Edicions, 1995. (Xip Vermell, 1).
72 págs. il-ls.— 895 ptes.
Elvira Menéndez: En Pau i el seu elefant.
Il-lustracions de María Luisa Torcida — Bar
celona, Editorial Casals, 1995. (Casals Jove). 80 págs. il-ls.
J. Mico: Paraula de sioux. Il-lustracions de
M. Argente.— Barcelona, Editorial Baula,
1995. (Ala Delta, 81). 68 págs. il-ls — 670
ptes.
L. Morton: Bona nit a tothom (Goodnight
everyone). Il-lustracions de J. Wood — Bar
celona, Editorial Baula, 1995. 24 págs.
il-ls —790 ptes.
X. A. Neira: Els gats de Venécia. Il-lustracions de R. García.— Barcelona, Editorial
Baula, 1995. (Ala Delta, 67). 106 págs.
il-ls — 670 ptes.
Elena O’Callaghan i Dych: Un gat molt
poc gat. Il-lustracions d’Ángels Cornelia —
Barcelona, Editorial Edebe, 1995. (Tren
Blau, 18). 28 págs. il-ls —520 ptes.
Salvador Perarnau: El senyor Pésol i altres
plantes. Cuques de llum. Il-lustracions de
Joan G. Junceda i Angel Fernández —
Aiuntament de Súria, AngTe Editorial, 1995.
80 págs. il-ls.— 2.500 ptes.
J. Pestum: A cavall dun poni. Il-lustracions
de V. Gubianas — Barcelona, L'Arca de Jú
nior, 1995. (Tren de Corda). 118 págs.
il-ls — 800 ptes.
X.A. Pet: Un crit en el silenci de la nit.
Il-lustracions de X. Cobas.— Barcelona,
Editorial Baula, 1995. 96 págs. il-ls — 670
ptes.
R. Powell: Beee! Qui viu a la casa del
pagés? Il-lustracions de S. Cox — Barcelo
na, Editorial Todolibro, 1995. (Qui hi ha?).
10 págs. il-ls — 695 ptes.
R. Powell: Grrr! Qui viu a la selva? Il-lustracions de S. Cox.- Barcelona, Editorial To

dolibro, 1995 (Qui hi ha?). 10 págs. il-ls —
695 ptes.
C. Puerto: El reí deis esquelets. Il-lustracions de Gusti — Barcelona, Grupo Edito
rial Ceac, 1995. (El Vampir Kasimir, 11).
126 págs. il-ls —895 ptes.
J.C. Ramis: El món deis xunguis. Il-lustracions de J. Cera.— Barcelona, Ediciones
B, 1995. (Busca, Busca, 20). 24 págs.
il-ls.— 1.500 ptes.
Estrella Ramón: Faroleta Pocallum. Il-lustracions de Nobert López— Barcelona,
Columna Edicions, 1995. (Xip Vermell, 2).
60 págs. il-ls — 895 ptes.
Robert Saladrigas: Amic Lu. Il-lustracions
de Lluís Filella — Barcelona, Editorial Crui
lla, 1995. (El Vaixell de Vapor. Serie Taronja,
66). 128 págs. il-ls.
Gloria Sánchez García: Doctor Rus. Il-lustracions de P. Prestifilippo. Premi Edebé de
literatura infantil— Barcelona, Editorial
Edebé, 1995. (Tucán, 42). 100 págs. il-ls —
735 ptes.
E. Schreiber: Quan els corbs eren virolats.
Il-lustracions de C. Holland — Barcelona,
Editorial Juventud, 1995. 24 págs. il-ls —
I. 100 ptes.
Jordi Sierra i Fabra: Un cabellblanc en un
cap pelut. Il-lustracions d’Antónia Cortijo —
Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Xip
verd, 1). 110 págs. il-ls —925 ptes.
Andreu Sotorra: La primera foto. Il-lustracions de María Espluaa.— Barcelona, Edi
torial La Galera, 199Í (Els Grumets de la
Galera, 80). 110 págs. il-ls — 920 ptes.
J. R.R. Tolkien: Gil, el pagés de Ham.
Il-lustracions d'Alícia Cañas. Traducció de
Caries Llorach— Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1995. 88 págs. il-ls — 2.300
ptes.
Volem criar pollets. Vic, Eumo Editorial,
1995. (Aventures d'en Pau i la Laia). 32
págs. il-ls — 395 ptes.
Stephen Wyllie: El senyor ós compra un
cotxe. Il-lustracions de Jonathan Alien —
Barcelona, Editorial Beascoa, 1995. 22
págs. il-ls —2.300 ptes.
Juvenil
María Aymerich: El secret de l'ordinador.
Il-lustracions de Rosa Aragó — Barcelona,
Editorial Casals, 1995. (Casals Jove, 12).
144 págs. il-ls —750 ptes.
Rosa Barrufet i Soldevilla: Paolo Tempi.
Il-lustracions de Rodríguez. Premi Ferran
Canyameres 1994— Barcelona, Editorial
Baula, 1995. (Ala Delta, 78). 194 págs.
il-ls — 720 ptes.
X. Bertrán: Indy Air. Il-lustracions d'l. Monés— Barcelona, Editorial Baula, 1995.
(Ala Delta, 72). 104 págs. il-ls.— 720 ptes.
Xavier Bertrán: Modeld’ofici.— Barcelona,
Editorial Cruilla, 1995. (Gran Angular Alerta
Roja, 67 208 págs.
D. de Bruycker - M. Dauber: LAfrica ne
gra.— Barcelona, Editorial Planeta, 1995.
(Quaderns de Viatge d'en Tintín). 76 págs.
il-ls — 1.700 ptes.
Mercé Canela: Les portes del temps —
Barcelona, Editorial Cruilla, 1995. (Gran An
gular, 75). 144 pags.
Joaquim Carbó: La casa sota la sorra —
Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Xip
Blau, 1). 204 págs.— 995 ptes.
Pere J. Carbó: La talla-rápid.— Barcelona,
Editorial Edebé, 1995. (Periscopi, 15). 142
págs — 780 ptes.
Pafrick Caurin: e=mc2 Amor meu — Alzira, Edicions Bramera, 1995. (Despuma,
22). 206 págs —1.000 ptes.
J. Cela: Assassinat tora de temporada.
Il-lustracions de J. Palou — Barcelona, Edi
torial Pirene, 1995. 138 págs. il-ls — 890
ptes.
Alphonse Daudet Tartarí de Tarascó. Tra
ducció, introducció i notes de Pascual Alapont. Il-lustracions de Joaquim Gascón —
Alzira, Editorial Bramera, 1995. [A la lluna
de Valencia, 367184 págs — 950 ptes.
David Duran: Coses que passen.— Valen
cia, Edicions del Bullen!, 1995. (Esplai, 7).

128 págs — 895 ptes.
O. Égea: Spaghetti per a la Gioconda.
Il-lustracions de L. Ferracioli — Barcelona,
Editorial Pirene, 1995.122 págs. il-ls — 890
ptes.
El teu aire.— Barcelona, Diputació Provin
cial de Barcelona, 1995. 72 págs. il-ls —
600 ptes.
Joan Manuel Gisbert: La veu de matinada.— Barcelona, Editorial Edebé, 1995.
(Periscopi, 17). 232 págs — 780 ptes.
F. Gisbert ■ E. Aguilar - C. Marco ■ D. Ros
- P. Llorenc - X. Martínez - M. Sirera ■ P.
Sorní ■ M.A. García - A. Schwind: Collita
verda. Premi El gos i la tortuga. Introdúc
elo, propostes didáctiques i glossari de Jo
an É. Pellicer— Valencia, Eliseu Climent
Editor, 1995. (El Grill, 41). 154 págs.- 900
ptes.
Josep Górriz: Final d’infart. Il-lustracions
de Joma— Barcelona, Editorial Casals,
1995. (Casals Jove, 25). 112 págs. il-ls —
750 ptes.
Joan Guitart: Judes Xanguet i la moneda
romana — Barcelona, Edicions de la Magrana, 1995. 86 págs.— 750 ptes.
Joan Guitart: Judes Xanguet i Tassassí del
mitjó escocés — Barcelona, Edicions de la
Maarana, 1995.68 págs — 750 ptes.
X. Hernández: El noi de massa lluny. Il-lustracions de M. Adell.— Barcelona, Editorial
Baula, 1995. (Ala Delta, 69). 96 págs.
il-ls — 720 ptes.
Joan Jackman: Joves gimnastes. Una
guia per comengar a practicar la gimnásti
ca— Barcelona, Editorial Molino, 1995. (Un
llibre per a joves actius). 46 págs. il-ls —
2.200 ptes.
M.R. James: Advertencia ais curiosos —
Barcelona, Editorial Laertes, 1995. (L’Arcá,
57). 142 págs —1.100 ptes.
Eduard José: Searest a can Barga— Bar
celona, Editorial Pirene, 1995. 222 págs.—
1.400 ptes.
G. Liobet: T'escriuré. Il-lustracions de D.
Bladé.— Barcelona, Editorial Baula, 1995.
(Ala Delta, 71). 110 págs. il-ls — 720 ptes.
Gloria Liobet: I ara qué, Núria?— Barcelo
na, Columna Edicions, 1995. (Columna
Bramera Jove, 99). 92 págs — 975 ptes.
Rose Malcom: Dosi letal— Barcelona,
Editorial Edebé, 1995. (Periscopi, 16). 202
págs — 780 ptes.
Andreu Martín: L'amic Malaspina.— Bar
celona, Columna Edicions, 1995. (Columna
Jove, 103). 228 págs —1.250 ptes.
Fernando Martínez Gil: El joc del pirata —
Barcelona, Editorial Noauer, 1995. (Quatre
Venís, 17). 142 págs —730 ptes.
M. Noblet ■ Cn. Deltenre: L'Amazónia —
Barcelona, Editorial Planeta, 1995. (Qua
derns de Viatge d'en Tintín). 76 págs.
il-ls —1.700 ptes.
Joan Pía: Mor una vida, es trenca un
amor— Barcelona, Columna Edicions,
1995. (Columna Bramera Jove, 101). 150
págs.— 995 ptes.
José María Plaza: No és cap crim enamo
rarse— Barcelona, Editorial Edebé, 1995.
(Periscopi, 18). 190 págs — 780 ptes.
Eva Santana: Els maidecaps de l'Emi Pi.
Premi Ciutat de Badalona. Páísos Catalans,
Solstici d’Estiu 1995— Barcelona, Colum
na Edicions, 1995. (Xip Blau, 2). 88 págs—
995 ptes.
I. de Solá: El diari de la Ruth. Il-lustracions
de P. Steinmeyer— Barcelona, Editorial
Baula. 1995. (Ala Delta, 76). 108 págs.
¡I-I.-720 ptes.
John Steinbeck: El breu regnat de Pippin
IV. Traducció de Cristina Beltran i Rius —
Barcelona, Editorial Cruilla, 1995. (Gran An
gular. Club, 10). 188 págs.
Emili Teixidor: Cor de roure— Barcelona,
Editorial Cruilla, 1995. (Gran Angular. Club,
9). 284 págs —1.300 ptes.
Oriol Vergés: Efe Borja en un xip. Próleg,
propostes didáctiques i glossari de Joan
Pellicer.— Valencia, Eliseu Climent Editor,
1995. (El grill, 38). 112 págs.— 700 ptes.
OBLIT BASEIRIA

MOTS ENCREUATS de Raixu____________ _____Problema número 280

TARGETA DE VISITA.___ _
per Amanci Mestre i Tirador

Número 155

Definició: En el joc i en la teína, en la discussió i en la
creació, en la convicció i en la conversa, apassionat.
docte i mestre de la paraula i del fet.
Concurs
Un lot de llibres será sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquest problema núm. 280
de mots encreuats que hagin estat enviades abans
del día 5 de febrer a: «Serra d'Or», mots encreuats,
apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre
les quaranta-una respostes correctes, d'entre les
quaranta-vuit que han estat rebudes a temps, corresponents al problema número 278, el lot de llibres
ha correspost a Joan Badrinas Vancells, de Barcelo
na, a qui será properament enviat al seu domicili.

Emest Gil i Varela
Concurs
Un lot de llibres será sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquesta «targeta de visita»
núm. 155 que hagin estat enviades abans del día 5
de febrer a: «Serra d’Or», targeta de visita, apartat
244,08080-Barcelona.
Al sorteig fet entre les cinquanta respostes correc
tes, d’entre les cinquanta-quatre rebudes a temps,
corresponents a la «targeta de visita» núm. 153, el lot
de llibres ha correspost a Emili Moreno i Pérez, de
Sant Just Desvern (Barcelonés), a qui será propera
ment enviat al seu domicili.

HORITZONTALS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SOLUCIÓ

Desde luego, busson no és, perqué té menos lletres, pero no anem malament, no!
Poblé suec prop de la frontera amb Noruega que vist des de Finlándia té forma d’era. Continua.
Fent tornar al lloc que mai no s’havia d’haver deixat.
Poblé de l’Alvérnia que va allotjar un famós tribunal. No sap on posar els trofeus. Berenar anglés bastant
light.
Causa de patiment. Una pe. Una ena.
Rectangle.
Una u. Malmetreu l’abric sense treure’l de l’armari.
Desitjo el millor del món a algú, irónicament. Una e d’allá.
Errors sintáctics considerables.
Jo. A tu. A nosaltres.
Abominar. Al bell mig del brunziment.
Des del primer moment van creure que era el majordom.

VERTICALS:
Formes de vida própies de la periferia de grans ciutats i que no són precisament urbanitzacions.
Reunía de mala manera. Pardal, per exemple.
Pren alé abans de tornar-hi. Extrems d’un pal. Viu.
Símbol de Barcelona. Miraré qué fa de cap a peus. Cop de cap al cup.
Finalitat i principi d’artista. Posi a l’abric.
Immediatament després de. Estimulat vivament.
Lliga tip i satisfet. País de bella ossada. Déu omnipresent a les nostres graelles.
Ras i sense ordre. No deixa dormir els nens. Pronominal de primera. Una ve baixa i a baix de tot de la
columna.
9. Enganya. Pronom feble. Ocell que té mala pepa al teler.
10. Capissin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AL PROBLEMA DE MOTS ENCREUATS
NÚM. 278
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SOLUCIÓ A LA «TARGETA DE VISITA»
NÚM. 153
ENRIC VALOR I VIVES

Par un món
an pau
justicia.

POTS COL LABORAR AMB
„ NOSALTRES DE MOLTES
| MANERES INFORMA'T!
JUSTICIA I PAU -Rlvideneyr», «, 10'
08002- Barcelona -Tel. 317 61 77
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4 CONTES INSÓUTS

L*estrella que valía
teñir cua

La paraula més
bonica

Aranya peluda busca
aranyot pelut

Jaume Cela
Dibuixos: Joma

Rumi Todorov
Dibuixos: Francesc Infante

Elena O'Callaghan i Duch
Dibuixos: Pep Montserrat

Fil de gegant
María Ribell
Dibuixos: Sesé

4 confes divertios i
sorprenents, ara
en estoig

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiás Marc. 92-98 ¡nt.- Tel. 245 03 03 - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L'Arc de Berá, Centre Difusor d'Edicions Catalanes - Comandes i administració:
Polígon Montigalá, Bélgica 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona

COL LECCIÓ "SOM I SEREM"

r CU

v

mi

nacionals de
Catalunya
per

Lluís Doménech i
Montaner
Edició facsímil, amb un próleg de Martí de

Riquer, de l'edició de 1936 avui ¡ntrobable:
obra amb més de dues-centes il-lustracions

acolorides a má. Llegendes,tradicions i
historia deis signes nacionals catalans: les

barres de la Casa Reial de Barcelona,
la bandera, l'escut, els emblemes reials

i la creu de Sant Jordi. El próleg de

Martí de Riquer actualitza l'obra
de Doménech i Montaner.
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Distribució a llibreries: Les Punxes
Venda a domicili: Catalana de Subscripcions
Venda per correu:Apartat 2800.08080 Barcelona
Llibreries de la Generalitat:
Rambla deis Estudis, I 18, Barcelona
Gran Vía de Jaume I, 38, Girona
Rambla d'Aragó, 43, Lleida
Serrano, I, Madrid

Generalitat de Catalunya

