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memorables, la fotografía i el
fotomuntatge. D’altres cartells, com el que reproduím,
sembla que ens empenyerien
a dir que, dins la circumstáncia de guerra, es manté ben
válida una defínició que constitueix tot un programa: «Un
cartell és un cnt ala paret.»
E.X.

Cartel! d’Oliva Perotes, editat
peí Sindicat de Dibuixants Professionals.
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Un crit a la paret
Fa seixanta anys del cotoengament de la guerra. Fo
ts bo, dones, de teñir present
Que aquell esclat es va produir en un país que, en tots
vs aspectes. ha canviat molt
Qes daleshores. Pensem que,
tora de les grans ciutats, en
cara feien servei els nuncis!
La televisió era poc més que
un experiment de laboratori.
. havia radio, és ciar, i va tePlr .molta influencia, pero ni
arriba: al punt més alt
ue difusió i de penetració: en
cara no havien aparegut els
ecepctors lleugers, de preu
toinim, els «transistors»; no
6 Ai°m no sen coneixia.
Al costat deis diaris, dones,
potser més encara que els
!ans els cartells van constiir el gran mitjá de difusió
c consignes, si no d’informadeí
' s industries gráfiques
ci país tenien prou nivell i
(llenfProu diversifícades per3 e ''ns i tot entitats decidinrnjei?t modestes poguessin
nP°i’U1.r cartells, encarregantgaJ^gmal a dibuixants breP r?’.realment posseídors de
° bé acceptant-lo de
tai en<ians amb bona volunar^u grácies. Així van poder
tot i a
realització fins i
san íi ®uns estirabots com
tan i "Feu tañes, tañes,
d’aiCSu' Entre la producció
teP e.snores podem trobar les
més diverses, per
tupie, amb aplicacions
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UN MÓN UNIT
PELS LLIBRES
Nord i Sud. Est i Oest. Els professionals del món editorial arriben de tots els llocs a Liber 96.
Un saló internacional on es parlen tots els idiomes, s'intercanvien ¡dees, es realitzen projectes
junts i es firmen acords de futur.
Un saló on coneixereu les últimes novetats aparegudes en el món deis Ilibres. A més, aquest
any Liber está dedicat especialment al Silar, Saló internacional del Ilibre llatinoamericá.
Veniu a Liber 96. El Saló internacional on tothom s'entén.
EL PROMOU:
Federación de Gremios
de Editores de España.

CORRESPONDÉNCIA:
Federación de Gremios de Editores de España
Juan Ramón Jiménez, 45-9s izqda. 28036 Madrid.
Tel.(91) 350 91 05 - 350 91 O3.Telefax. (91) 345 43 51
EL PATROCINEN:

Ministerio de Cultura.
L'ORGANITZA:

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Ajuntament de Barcelona

Liber 96

Recomanem ais lectors desitjosos de fer
una aportació a aquesta secció que s’esforcin a reduir l’extensió de llurs cartes:
com més breus, com més condensades,
més probable será que puguem publicar
les. D’altra banda, no ens podem comprometre a mantenir correspondencia sobre les
comunicacions adrepades a aquesta secció,
— Red

NO VOL RESPONDRE
LES PREGUNTES DE
«SERRA D’OR»
SOBRE 1936
Passada l’allau de cor
respondencia d’aquestes festes reprenc la vostra carta
del dia 22 de desembre.
Agraint molt que hágiu
pensat en la meva persona
us he de dir que no desitjo
participar en res que, en cap
sentit, recordi la cafrada
col-lectiva de 1936-39. Si gi
ro el cap enrere i pensó en
aquells anys Túnica cosa que
sentó és vergonya del meu
PaJs i, per tant, m’estimo
rnes oblidar-los.
Perqué no confongueu el
senút de la meva inhibició
vull dir que el 1937 una
comba d’aviació matava a
Keus la meva estimadíssima
germana gran, a vint anys;
Pero aquest fet i el dolor i la
catástrofe familiar que va
omportar els hem dut alesuores i sempre amb un immens pudor perqué per damunt de la pena familiar hi
avia la tristesa col-lectiva
un període salvatge que
Haec5ue és millor no recor
dar. Per aixó no us puc feliar Per la iniciativa d’adp] s testimoniatges cap
, s quals no deurá contri*r -a rnillorar la nostra harH„?nia n* a evbar la flagrant
(h,,0!'11130’® de la veritat del
Ti rou aquella taca insalvade la nostra historia.—
/D„lnoP Guardans i Valles
Barcelona).
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sola

? decebut profundaJoan J,a,cart-a del professor
nari ri^°i!íV<<"’0^re e' diccio(«Sema d’Or»,
sen
N° solament peí
aerPQ?- agre’ desconsiderat i
entrantU’ iSrnó també perqué,
nt al fons de la qüestió,

Senyor Director...

la crítica que fa en el sentit
que «en la cultura catalana
en general no hi ha crítica
bibliográfica: per a la majo
ria d’obres apareix, com a
molt, una nota periodística,
gairebé sempre laudatoria
(perqué habitualment, és
aun amic de Fautor o l’editor)», no és justa. En la nos
tra cultura no solament hi
ha periódics sino també re
vistes especialitzades que
publiquen critiques hones
tes. I, en qualsevol cas, Joan
Solá no és la persona més
adequada per a fer una afirmació d’aquesta mena, puix
que ell mateix ha caigut en
el defecte que retreu quan
per mitjá de notes periodístiques ha contribuit a mitifi
car la figura i l’obra de Joan
Coromines fins al punt d’arribar a escriure que seria de
mal gust criticar-lo.— Jaume Palau (Barcelona).

EL MUSEU D’ART
ROMANIC DE MONTJUÍC
Darrerament he vist a la
premsa molts comentaris
despectius sobre el Museu
d’Art Románic de Montjuíc.
Hi ha qui creu que está molt
mal muntat, altres que el

expressat per aquest vocable. També he dit fábula si,
algún cop, parlava en castelíá. I així era feliq
Recentment m’ha tocat
sentir més d’un cop, pronun
ciada per gent jove, l’expressió de fábula. Com si de faula
no fos intel-ligible i expressiu! I ara m’assabento que,
peí que es veu, a l’Espai es
representa un espectacle
que, per títol, duu la paraula
Fábula. Em sentó agredit en
el meu benestar dins la nos
tra llengua.
Que potser algú ha decidit
que la forma faula és un vulSarisme i que cal tornar al
atí? Pero realment es tracta
de llatí? No fóra que va guanyant terreny una mena de
laxa conxorxa entre deixadesa i ressentiment antifabriá?— Lluís Peremiquel i
Faus (Barcelona).

consideren poc pedagógic o
que el troben massa «mó
dem». Hi ha també qui diu
que no va ningú a veure’l o
bé que les persones que l’expliquen ho fan duna manera
confusa i poc entenedora.
Per part meva, voldria dir
simplement que la nova instal-lació del Museu m’ha
semblat excel-lent i voldria
felicitar les persones que
han treballat amb tanta efi
ciencia perqué el públic hi
trobi una mostra tan repre
sentativa de l’art románic
catalá i perqué el situi dins
el seu context. D’altra ban
da, he pogut comprovar que
el Museu era pie de grups de
gent gran i de gent jove i he
tingut ocasió a’escoltar di
verses explicacions —fetes
per guies que em van dir que
eren estudiantes d’história
de l’art— que em van sem
blar plenes d’entusiasme i
amb un profund coneixement de la materia.— Antoni Capó (Barcelona).

BILINGÜISMO
DE CONVENIENCIA
Aquesta és una petita reflexió envers aquest tema que
ha estat tan de moda els darrers tres anys. Sobretot peí
que fa a les files d’aquest partit tan catalanista que no dubta a declarar-se hereu de les
tesis d’en Francesc Cambó:
em refereixo, és ciar, al PP.
El senyor Trias de Bes va
declarar-se partidari d’un bilingüisme «real». Aixó fins i
tot fa riure perqué, si fos ai
xí, Catalunya ja no hauria de
patir mai més per l’assumpte de la llengua; guanyaríem en un obrir i tancar
d ulls moltes posicions, i,
per exemple, no succeirien
coses com les que passen a
l’estació de Ribes de Freser,
en pie cor de Catalunya, on
—com en la majoria d’estacions de la línia— els avisos
només es fan en una llen
gua... A veure si endevinen
en quina?— Santi Capellera i Rabassó (Barcelona).

FABULA?
M’he passat la vida —a hores d’ara ja bastant llarga—
dient fatua cada vegada que
he voígut evocar el concepte

LA «C» COM A SÍMPTOMA
Es trist constatar la preca
ria situació del catalá i haver
d’escoltar alhora les queixes
deis polítics del PP contra la

discriminació del castellá al
Principal.
Certament, en les meves
darreres visites a Barcelona,
he pogut comprovar les difi
cultáis que té la llengua ca
talana per assolir l’estatus de
llengua normal en la capital
mateixa del seu territori.
Ara bé, només cal donar
un cop d’ull ais mitjans de
comunicació a l’abast deis
ciutadans del Principat per
apreciar aquesta precarietat.
L oferta en castellá és aclaparadorament majoritária.
Pero, és que si, a més a
més, hom observa lus de la
llengua que fan els mateixos
mitjans en caíala, s’adonará
de la seva debilitat enfront
del castellá. Per documentar
aquesta darrera afirmació,
no em referiré aquí sino a
un sol fet, que per a mi re
sulta paradigmátic: la pronúncia de la c.
Efectivament, tant a la ra
dio com a la televisió, cada
vegada més, els locutors
pronuncien la c a la manera
castellana en dir diferents
Saraules. Exemples: Celades
ugador andorra del Barga),
PSC (i aixó que és la C de
Catalunya!), IPC, PC (la c
anglesa de «personal com
puten també és castellani
zada), Citroen (tampoc la c
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francesa no se salva de la
castellanització), etc.
Podríem posar molts més
exemples, perqué n’hi ha a
dojo, i cada dia en sents de
nous. Pero, ara, voldria cri
dar l’atenció sobre el cas de
la pronunciació d’Albacete,
que els locutors d’esports
han de dir molt sovint, puix
que l’equip de fútbol d'aquesta ciutat juga a primera
divisió.
Dones bé, tothom pronun
cia Albacete com si en fossin
nadius, quan aquest és un
cas tipie de topónim castellá
amb versió catalana. L’únic
que en aquest cas, a diferen
cia del de Saragossa, la gra
fía és coincident amb l’original castellana, pero no per
aixó ha de coincidir-hi la
oronúncia. No oblidem que
a provincia d’Albacete conTonta amb el País Valencia,
i que tots els valencians catalanoparlants pronunciem
Albacete amb el so de la c
catalana.
Aquest fet de la influencia
del castellá fins al punt de
distorsionar la pronúncia d'una lletra catalana, em sembla
un símptoma evident de la
greu situació en qué es troba
el nostre idioma. Realment,
malgrat certes aparences de
recuperació d’un mínim de
normalitat, que alguns consi
deren fins i tot excessiu, ens
aboquem rápidament a la
despersonalització de la nostra Llengua i a la subsegüent
substitució peí castellá.
Cree que mai com ara, per
l’extensió deis mitjans au
diovisual, els catalanoparlants no hem tingut tan interioritzat el castellá. De
manera que el llenguatge
parlat es va empobrint, dia a
dia, a tots els nivells.
No és gens estrany escol
tar personalitats públiques
de tots els ámbits (polític,
cultural, artístic...) expressar-se en un catalá farcit de
paraules i expressions castellanes, amb tota la naturalitat del món. Darrerament,
els casos que més m’han
sobtat han estat el d’un cantant famós que, tot introduint una caneó, va dir com
si res «alrededor», i el d’un
vicepresident futbolístic que,
en una llarga resposta, amollava «aunque». Estic segur
que qualsevol deis lectors,
amb una mica d’atenció, po
dría recollir, cada dia, exem
ples com aquests a manta.
Peró, tomant a la c, i per
acabar, voldria afegir una
cosa bastant divertida. Re
sulta que, potser amb el
temps, els catalanoparlants
serem els únics que pronunciarem la c a la castellana,
puix que, en l’actualitat, els

llatinoamericans i una part
deis espanyols, cosa que va
en augment, la pronuncien
igual que la s. O seria millor
dir que la pronuncien a la
catalana?— Josep Artola i
Peris (Castellá déla Plana).

CARTA A UN CIUTADA
CASTELLA DESCONEGUT
Davant l’atac constant a
qué són sotmesos la llengua
catalana, les nostres institucions i el fet diferencial ca
talá, voldria adregar-me al
major nombre possible de
ciutadans per tal que puguem viure en pau. Si mho
permeteu, ho faré interpelIant un ciutadá castellá aesconegut.
A tu, ciutadá castellá des
conegut que estimes i defenses el teu país amb un amor
immens, que un calfred et
recorre l’espinada quan ré
cordes les gestes deis conqueridors; tu, que has estudiat la teva historia i estás
orgullos de les proeses deis
teus guerrers, de les seves
conquestes arreu del món,
de quan al teu país mai no
s’hi ponía el sol; que vibres
amb la bandera «roja y gual
da», que parles i escrius
amb una llengua que és uni
versal, i que volaries sens
dubte que el teu país fos el
més gran, el més respectat, i
el de més alt nivell de vida.
A tu, estimat ciutadá cas
tellá desconegut, va adrega
da aquesta carta. Aquest numil catalá que te l’envia,
voldria per a tu tot el que de
manes i desitges; i et diría
que: igual com tu, jo també
tiñe una pátria que estimo i
una bandera que honoro
perqué és la meva; i també
tiñe una llengua que parlo;
la que, igual com tu, vaig
aprendre ais genolls de la
mare; i que, si bé és mino-

ritária —la parlem només sis
milions de ciutadans—, és
meva i com tu desitjo que si
guí respectada i acceptada.
Sois et demano que, igual
com vull per a tu el mfllor,
tinguis la delicadesa de desitjar-me el mateix per a mi i
el meu país, que no em blasmis de paraula ni en la lletra
impresa com jo no faig, i
que comprenguis que els
sentiments que experimen
tes amb les teves institucions són els mateixos que
jo sentó amb les meves, i
que aixó, que és tan fácil
d’entendre, si s’arriba a
aconseguir, tu i jo que vivirn
junts, no farem en pau i
concordia dintre aquest món
d’odis i rancors.
Vols que ho provem? Jo, sí
que ho vull.
Et saluda.— Perfecte So
ler i Bemadich (Manresa,
Bages).
TRES CCC
Som quatre amics catalans de tora vila que llegim
tots els premis de novel-la
catalana i volíem comunicar-vos com ens ha desplagut la lectura del premi Sant
Jordi 1994, Grades per la
propina.
Ens hem trencat el cap peí
trobar el mérit literari aaquesta obra. Sembla que
1 nan premiat per la facilitat
en la vulgaritat i en la por
quería de poca gracia. Entre
nosaltres la distingim per la
novel-la de les tres CCC: Cul,
Cony i Carall. De fet, té poqueta cosa més que aixó.
Senyor director: Tan avall
han caigut el gust i la qualitat de l’oferta en novel dística
catalana?
Creieu-ho: Fa pena!— Antoni Sala, Pere Grau i J°r‘
di Soler (Long Beach, Nova
York, EUA).

EL RACÓ
DEL COL LECCIONISTA
Puhliquem en aquest espai comunicacions de demanda o
d’oferiment en les quals jutgem preponderant Vinieres cultural.

• Estic interessat a intercanviar (o comprar) els següents ex-libris del
gravador vilanoví Enríe C. Ricart: Manuel Aguirre de Carcer, Magí Al
fonso, Roser Closa, Gendrau, Lluís Gubern Salisachs, Antoni Martínez,
LL(uís) Massot (i Balaguer), Lluís Miracle, Francesc Pradell, Víctor Oli
va, Josep Puigdengolas, P. Pujol Casademunt, Adela Rahola d'Espona,
J.F. Ráfols, Montserrat R(iera) F(uguet) de Veclana, Jorge A. Riviere,
Caries Romeu Pecci, Enric Santacana, Antoni M. Simarro y Puig. Tam
bé agrairia qualsevol informació que em permetés identificar i localitzar
els propietaris (o els seus descendents) deis ex-libris esmentats.— Ra'
fael Pujol, Bertrán, 123, 08023-Barcelona, tel. (93) 418 15 96.

Novetats Catalanes

del Mes

ELS VOSTRES LLIBRES

EDITORIAL ALPHA
ÉTICA NICORNAQUEA (2 volums), Aristótil. Per Josep Batalla.

Tauler d’avisos

Fundado Bernat Metge.
DISCURSOS (Vol. XI), M. Tullí Cieeró. Per Dolors Condom.

Fundado Bernat Metge.
EL RAPTE DE PROSÉRPINA, Claudi Claudia. Per Ángels Caldero i Antoni Seva.

Fundado Bernat Metge.

EDITORIAL CLARET
L'ASCENSIÓ DE JESÚS, Intervenció o experiencia, Gerhard Lohfin

Col lecció "Glossa" 7.

VIIIPREMI D’ASSAIG
JOAQUIM XIRAU
Convocat per l’Ateneu Barcelonés,
amb el suport de la Fundado «la Caíxa», les obres aspirants han de ser ori
gináis i inédites, escrites en catalá, de
ema lliure pero amb unitat de contingut
(per tant, no s’admetrá la simple recopilació d’articles); el premi tampoc no
va adrepat a treballs académics. El jurat considerará l’originalitat i la creativitat de la interpretado per damunt del
valor erudit. Cal presentar els treballs
per Puintpplicat,
quintuplica!, amb una extensió de
1P0 a 250 fulls mecanografiats, a la se
cretaria de l’Ateneu Barcelonés, carrer
9n La Canuda, 6, Barcelona, abans del
¿o de maig, signats i amb l’especifica"¿de
cio de l’adrega de lFautor;
’autor; també es po
nen presentar amb pseudónim i amb
Ra Limport del premi, que es conce
Pl'ca
da la segona quinzena de juny, és
nun milió de pessetes. El jurat será
aun
compost
wipost per Heribert Barrera, FrantóSAC 9umá- Jordi
dordi Maragall Noble, Joi7n n (in'0 González Casanova, Lluís
,.
Salvador, Francesc Santacai^aíore"! T°
J°seP Termes Ardévol i
Jord! Wagensberg Lubinski, i l'obra
“¡aan^bora
^°(a será publicada per EdiLOns 62 dins la col-lecció
col lecció «Llibres a l’arim A_editorial, independentment de
(import^^editorial,
in o/0rL ,' Prem'’ abonará a l’autor un
pO % del preu
_____ en
nreu deis
deis llibre„
llibres venuts,
-jncepte de drets d’autor._______

PREM|S DE POESIA I
S^SSAIG DE LA Revista
°E POESIA «ESMENT»
nnri! Prem' de Poesia els concursants
Luen Pfeser|tar un máxim de cent ver? en un o diversos poemes. Es prea ia^Sl? treballs, que serán publicats
tamQne(vlsta,“Esment», i els autors, junm
,an¿b les dades, han de fer
■ s,ar la localitat i l'any de naixement,
cau Drevissim currículum literari, si es-

mavin?!?171' d’assai9 cal presentar un
asneXa
™s’ s°bre qualsevol
trphaír6 de !a Poesía. Es premiaran dos
«Famo /tue serán publicats a la revista
orpoanl1 i Eu totes dues varietats cal
nonrS es odres Per duplicat, mecacam ¡
a dodle esPa¡ Per una sola
l’aiitnr u a mdicació de les dades de
«Esm¿>nt^ans dd 30 de setembre, a
087nnu’. aPartat de correus 527,
■Igualada (Anoia). El jurat, format

per Ernest Farrés, Eduard Aguilar i M¡quel-Angel García, tara públic el veredicte el 21 d’octubrede 1996.

XIX CARTELL DE PREMIS
DE LA NIT LITERARIA
ANDORRANA
El Cercle de les Arts i de les Lletres
del Principat d’Andorra convoca els
premis següents:
Premi 75 aniversari de la Coronació
de la Mare de Déu de Meritxell, dotat
peí copríncep episcopal, per a un recull de poesía mariana d’una extensió
mínima de 20 fulls. JJimport del premi
és de 300.000 ptes. Es previst de publi
car l’obra guanyadora a la revista «Església d’Urgell».
Premi Principat d’Andorra, dotat peí
Consell General, per a un estudi histo
rie sobre Andorra d’una extensió míni
ma de 100 fulls. L’import del premi és
d’1.600.000 ptes. L’obra será publicada
peí Consell General en el termini d’un
any a partir de la data d’atorgament del
premi.
Premi Principat d’Andorra, dotat peí
Govern d’Andorra, per a una obra que
tingui per tema les ciéncies socials en
l’ámbit d’Andorra, d’una extensió míni
ma de 100 fulls. L’import del premi és
d’1.600.000 ptes. L’obra será publicada
peí Govern d’Andorra en el termini d’un
any, a partir de la data d’atorgament
del premi.
Premi Fiter i Rossell, per a novel les
origináis i inédites, d’extensió mínima
de 150 fulls. Els autors es comprome
ten a no retirar l’obra abans de fer-se
públic el veredicte. L’import del premi
será d’1.600.000 ptes. L’obra será pu
blicada peí Govern d’Andorra en el ter
mini d’un any, a partir de la data d'atorgament del premi.
Premi El futur de les Valls, per a tre
balls o estudís sobre el tema «Alternatives per a contribuir al progrés del pa
ís». Les obres han d’ésser origináis,
inédites, d’una extensió mínima de 100
fulls. El premi és dotat amb 1.100.000
ptes. per Crédit Andorrá, que será el
propietari de la primera edició de l’obra.
Premi Sant Miquel d’Engolasters
d’assaig literari, per a obres origináis,
inédites, que en conjunt han de teñir
una extensió que no siguí inferior a 50
fulls. Les obres poden constar d’un assaig o de més d’un. L’import del premi,
dotat per Joan Escaler i Calva, és de
250.000 ptes.
Premi Grandalla de poesía per a

ANIMACIÓ ESTIMULATIVA PER A GENT GRAN DISCAPACITADA, Quico Maños.

Col lecció “Animado Sociocultural", 14.

EDITORIAL LAERTES
EL CAVALLER DE L'ARMADURA ROVELLADA, Robert Fisher.“L'Arcá", 72.

FEM TEATRE?, Agrimiro Boix i Consuelo Iglesias. "Lectures i Itineraris", 26.
ESCRIURE COM ELLES, E. Lledó, M. Miralles, M. Otero i L. Rivelles.

“Lectures i Itineraris", 27.

EUMO EDITORIAL/ SOCIETAT VERDAGUER

___

DOS MÁRTIRS DE MA PATRIA, O SIGA LLUCIÁ I MARCIÁ, Jacint Verdaguer.

A cura de Ricard Torrents. Obra Completa, Vol.1.

INSTITUI D'ESTUDIS CATALANS
EL PENSAMENT POLÍTIC DE CARLES CARDÓ I DE JACQUES MARITAIN ,

Jordi Giró i París. "Treballs de la Secció de Filosofía i Ciéncies Socials", XX.

PAGÉS EDITORS
"NERTA1', Josep Vallverdú. “Teatre de butxaca", 3. 94 pagines.
PEDAGOGIA DEL GEST I LLENGUATGE NO VERVAL, Marta Castañer.

(Finalista premi Joan Profitós, 1994), “Argent Viu", 2Ó. 194 págs.
EL CRIT DE L'ESPARVER, Carme Meix. (Premi Narrativa Universitat de Lleida,

1995). "Lo Marracó", 9. 214 pagines.
UN DIA ANIREM A BOMBAI, Josep María Madern.

"Lo Marracó", 10. 120 pagines.
LLEIDA, L'EXTREMA. LA SOCIETAT DE PONENT A LES ACABALLES DEL
SEGLE XX, Miquel Pueyo, Josep M. Llop, Marta Trepat i Ramón Morell.

“Guimet", 11. 110 pagines.
ELS TEMPLERS CATALANS. DE LA ROSA A LA CREU, Josep María Sans i

Travé. "Els ordes militars", 4. 500 pagines.

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DJE MONTSERRAT
ESTUDIS DE LINGÜISTICA I FILOLOGIA OFERTS A ANTONI M. BADIA I
MARGARIT, lll. "Biblioteca Abat Oliba", 169.

MARCEL-LI DOMINGO I EL MARCEL-LINISME, Xavier Pujadas i Martí.

"Biblioteca Abat Oliba", 170.
ACTES DEL DESÉ COL-LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA
CATALANES, II . "Biblioteca Abat Oliba", 171.
SEGUINT LES PETJADES DE MARIA, Jaume Campalans. "El Gra de Blat", 115.
EL SALTERI : TRES INTRODUCCIONS. Sant Atanasi-Martí Luter-André
Chouraqui. "Saurí", 129.

ONOMÁSTICA I LITERATURA, Joan Miralles i Monserrat.

“Biblioteca Miquel deis Sants Oliver", 4
HISTORIA DEL REAL MONASTERIO DE MONTSERRAT DE MADRID, Ernesto

Zaragoza Pascual. "Scripta et Documenta", 51.
JESUÍTES I CATALUNYA: FETS I FIGURES, Josep M. Benitez i Riera.

" Scripta et Documenta", 52.
HOMENATGE A XAVIER FÁBREGAS,Universitat de París-Sorbonne (Centre
d’Etudes Catalanes), 16 de novembre de 1993. "Biblioteca Milá i Fontanals", 24.

QUADERNS CREMA
LA VISIÓ ARTÍSTICA I RELIGIOSA D'EN GAUDÍ, Francesc Pujols.

"Assaig minor", 12. 96 pagines.
EL FORAT DE L'AGULLA, Caries Decors.

"Mínima de butxaca", 62. 136 pagines.

obres origináis i inédites, d’una extensió mínima de 70 fulls. L’import del pre
mi, dotat per «la Caixa», és de 600.000
ptes. Es preveu que l’obra siguí publi
cada, i el propietari de la primera edició en será la Caixa d’Estalvis i Pensions.
Premi Tristaina de periodisme, dotat
per Andimesa, per ais articles que so
bre el Principat d’Andorra s’hagin publicat entre el día 1 de setembre de 1995 i
el 31 d’agost de 1996. El premi será de
250.000 ptes. Hom entén per articles
publicáis els que ho hagin estat a qualsevol diari o revista de venda al públic i
escrits en llengua catalana o d'altres
llengües. El jurat pot considerar els treballs publicáis que cregui convenient a
desgrat que no hagin estat presentats.
Calará fer-hi constar el nom i l’adrega
de l’autor, el periódic on han estat publicats i, si han aparegut anónims o
amb pseudónim, la certificació d’autoria.
Premi Sant Caries Borromeu per a
contes i narracions inédits, origináis,
que en conjunt tindran un mínim de 100
fulls. L’import del premi dotat peí Bañe
Internacional és de 600.000 ptes. Es
preveu que l’obra siguí publicada, i el
propietari de la primera edició será el
Bañe Internacional.
Premi Juli Verne de ciéncia-ficció per
a obres origináis i inédites d’una extensió entre 90 i 120 fulls. L’import del pre
mi, dotat per la Banca Privada d’Andor
ra, és de 600.000 ptes. L’obra premiada
será publicada en el termini d'un any, a
partir de la dotació del premi, per la
Banca Privada d’Andorra, que regulará
amb l’autor les possibles reedicions.
Premi Miquel Cerqueda Escaler de
novel-la curta per a novel les d’un mí
nim de 100 fulls. L’import del premi, do
tat peí Bañe Agrícol i Comercial
d’Andorra, és de 600.000 ptes. Es pre
veu que l’obra siguí publicada i, en
aquest cas, l’autor cedeix els drets de
la primera edició.
Premi Lauredia, per a un recull de
deu a dotze contes adregats a lectors
de 7 a 12 anys. L’extensió de cada
conte no ha d'ésser inferior a 8 fulls, i
l’obra n’ha de teñir entre 80 i 120. Es
dotat amb 700.000 ptes. per la Banca
Reía. Es preveu que l’obra siguí publi
cada, i en aquest cas el guanyador ce
deix els drets de la primera edició a la
Banca Reig.
Premi Estudi 24 per a articles sobre
turisme i ecología a Andorra, de 6 a 12
fulls. Es dotat amb 250.000 ptes. per la
revista «Andorra».
Premi Meritxell d'historieta gráfica,
dotat amb 600.000 ptes. per la Banca
Mora, admet origináis de 16 a 24 págines, que formin una historia completa
(s’admeten adaptacions de textos narratius, sempre que l’adaptació siguí ori
ginal). El format de les planxes será de
30x21 o proporcional, a tot color, i amb
la retolació a llapis. L’import del premi
cobreix els drets de la primera edició.
Condicions generáis:
Les obres que aspirin a aquests pre
mis hauran d’ésser escrites i presentades en llengua catalana, per triplicat, i
expressant el premi al qual concursen.
En l’obra presentada no ha de constar
la identificació de l’autor, el qual trametrá en sobre tancat el seu nom, el
cognom i l’adrega, juntament amb el tí-

tol de l’obra. Només a les obres aspi
rante al Premi Meritxell els autors signa
ran cada full i indicaran les dades per
sonáis deis autors de text i dibuix. Si
l’autor desitja que l’obra siguí feta pú
blica amb pseudónim, calará que ho
indiqui expressament. No s’admetran
les obres que hagin estat premiades en
d’altres certámens. S'entén per inédit
que l’obra no hagi estat publicada en
cap idioma. Si els premis no s'atorguen, els jurats poden atribuir accéssits. Les obres hauran d’ésser trameses
i presentades abans del 31 d’agost de
1996 al Cercle de les Arts i de Tes Lietres, Apartat de Correus 1157, Principat
d’Andorra. L’acte d’adjudicació deis
premis tindrá lloc al Principat d’Andorra
durant la primera quinzena de novembre. El día será anunciat oportunament,
i també la composició deis jurats. Les
obres no premiades no es retornaran.

casos indícate expressament), signada,
i amb les dades completes, adreqa i
teléfon al dors, entre el 20 i el 24 de
maig de 1996 al Palau de Gel d’Andor
ra, Canillo, indicant el premi a qué aspi
ra. Les obres premiades o amb accéssit, i els drets de reprodúcelo, quedaran
en propietat deis aotadors. El mes de
juny de 1996 se celebrará l’exposició
de les obres seleccionades, el día de la
inaugurado de la qual es fará el repartiment de premis. Totes les obres selec
cionades rebran un diploma acreditatiu.
A partir de la data de clausura, i en un
termini de trenta dies, els autors podran
retirar les obres. Si no hi ha l’embalatge
adequat i el franqueig necessari, els or
ganizadora no tornaran les obres. Les
obres no retirades quedaran en propie
tat deis organizadora, que les adjudica
ran en subhasta pública amb finalitats
benéfiques.

II CARTELL DE PREMIS
ARTS ANDORRA

CONCURS D’ESTUDIS
I DE PROGRAMES
SOCIOCULTURALS
DE LA FUNDACIO CAIXA
DE SABADELL

Organitzat peí Cercle de les Arts i de
les Lletres, h¡ na els premis següents:
Premi de pintura, dotat per Crédit
Andorrá amb 400.000 ptes. el primer
premi i 100.000 el segon, per a obres
de qualsevol técnica i de tema lliure
d'unes dimensions entre 55x46 cms. i
100x81. El guanyador es compromet a
signar 500 litografíes.
Premi d'escultura, dotat per «la Cai
xa» amb 400.000 ptes. el primer premi i
100.000 el segon, per a obres de di
mensions recomanades máximes de
200 cms. i mínimes de 50.
Premi de dibuix, dotat per Bañe In
ternacional - Banca Mora amb 400.000
ptes. el primer premi i 100.000 el se
gon, per a una obra sobre paper en
monocrom o color, d'unes mides máxim
90x90 cms. i mínim 30x30.
Premi Medacorba de gravat, dotat
peí Centre de la Cultura Catalana del
Principat d’Andorra amb 150.000 ptes.
Els aspirante poden presentar dues
obres, cadascuna en dues estampes,
l’una emmarcada i amb vidre i l’altra
dins una carpeta. La mida de l’estampa
ha de ser de 90x90 cms. El Centre
tindrá opció d'adquirir la resta de les
estampes de l’obra premiada.
Premi de fotografía dotat per Foto Ci
ne Color amb 150.000 ptes. el primer
premi i 50.000 el segon, a més d’un troteu especial de la revista «Diorama»,
que publicará les series guanyadores,
per al tercer. Els concursants han de
presentar una col-lecció de quatre foto
grafíes sobre un tema coherent, muntades damunt una cartolina de 30x40
cms. Cal trametre les obres, abans del
20 de maig, al Concurs fotográfic Foto
Cine Color (sense valor comercial),
Apartat de Correus, 1157, Andorra la
Vella (Principat d’Andorra).
Premi Jornades de tardor de Cuina
andorrana, dotat per Moét & ChandonBomar amb 200.000 ptes. el primer
premi i 50.000 el segon, per a un cartell
sobre la gastronomía tradicional de
muntanya, ae 40x50 cms. de qualsevol
técnica pero en quadricromia. L’autor
es compromet a signar 400 litografíes
del cartell.
Condicions generáis: Cada autor no
més pot presentar una obra (llevat deis

Dotats respectivament amb un má
xim de cinc i de set milions de pessetes per a premiar treballs de carácter
sociocultural dedícate preferentment a
les zones d’influéncia de la Caixa, hi
poden concursar estudis d’investigació
científica i programes d’actuació sociocultural. Els Estudis tindran per objecte
temes de carácter social, económic o
cultural, i els Programes han de ser
d’actuació práctica damunt un medí so
cial concret, per a millorar-ne la situa
do. Els aspirante han de presentar la
documentació i la sol-licitud de partici
pado abans del 17 de juny, a l’Obra
Cultural de la Caixa de Sabadell, carrer
d’En Font, 25, 08201-Sabadell, on po
den demanar les bases completes del
concurs, el veredicte del qual es publi
cará abans del 30 de setembre de
1996.

PREMI D’INVESTIGACIÓ
SOBRE ES MERCADAL
IFORNELLS
L’Ajuntament des Mercadal, en
col laboració amb l’lnstitut Menorquí
d’Estudis, dota un premi de 225.000
ptes. per a un projecte d’investigació
que fací referénda a la població des
Mercadal o de Fornells o ais seus habi
tante (geología, ciéncies naturals, de
mografía, economía, folklore, historia,
etej. El projecte, que ha d’incloure un
currículum personal amb els estudis i
l’obra publicada o no, ha d’explicar el
tema, la metodología i la bibliografía,
dins un marc d’una memoria que desenvolupi les línies d’actuació del treball.
Tot i que l’estudi ha de contenir una
part d’investigació nova, es valorará especialment que el tractament sigui
apropiat per a la divulgació entre un
sector amp'i de públic. Tota la docu
mentació s’ha de presentar a la Secre
taria de l’Ajuntament des Mercadal
(Menorca), a má o per correu, abans
de les dues del día 15 de maig de

1996. S’han de presentar els origináis
per quintuplicad mecanografiats a do
ble espai i per una sola cara. Cada participant o col lectiu de participants no
més pot presentar un projecte, que no
hagi estat premiat en cap altre concurs.
L’lnstitut Menorquí d’Estudis nomenará
el jurat, el qual emetrá el veredicte du
rant les Festes de Sant Martí de 1996.
La primera part de la dotació económi
ca es donará en atorgar el premi i la
segona quan l’autor lliuri l’estudi realitzat. El premi o premis es lliuraran en un
acte públic de les festes, el día i l’hora
anunciáis préviament. L’autor haurá de
presentar l’estudi acabat a l’Ajuntament
des Mercadal en un termini máxim d’un
any, a comptar des de la concessió del
premi. L’Ajuntament des Mercadal en
col laboració amb l’lnstitut Menorquí
d’Estudis es reserva el dret de publicar
l’estudi premiat, totalment o parcialment, i, per tant, podrá extractar o resu
mir alió que cregui convenient.

CONVOCATORIA DE BEQUES
A L’ESTRANGER DE LA
FUNDACIO CAIXA
DE SABADELL
El soHicitant, estudiant en actiu me
nor de 35 anys, haurá de teñir compte
obert en qualsevol de les agencies de
la Caixa de Sabadell amb una antiguitat mínima de tres anys, i haurá d’estar
en condicions d’emprendre el darrer
cura de qualsevol estudi superior, o be
estudis ae postgraduat, en qualsevol
centre de l’estranger que els imparteixi.
La dotació de cada ajut oscil-lará entre
500.000 i 1.000.000 de ptes.. i sera
atorgat per a un sol cura. El sol licitant
s’haurá d’adreqar per escrit a la Fundació Caixa de Sabadell (carrer d’En
Font, 25,08201-Sabadell) abans del 15
de juliol tot adjuntant les dades se;
aüents: currículum académic i situacio
familiar, comprovants de la seva condició de client de la Caixa, qualificacions
obtingudes en cadascun deis cursos
d’estudis superiors que hagi empres,
aval i informe favorable d’una autontat
académica, pía d’estudis i document
d’admissió. El jurat nomenat per la Fun
dado, compost per Pere Barquet, Josep Casanovas, Josep M. Oliver, Salva
dor Soler, Dionís Villalba i Fermí Pons>
resoldrá la convocatoria abans del JO
de setembre de 1996.

PREMI INTERNACIONAL
DE COMPOSICIÓ
CIUTAT DE TARRAGONA
Obert a tots els compositora, sense
distinció de nacionalitat ni d'edat, amo
un primer premi dotat amb 1.000.0®
de ptes. i el segon amb 500.000, cao»
compositor hi podrá presentar una sol»
obra, simfónica, amb solistes instru
mentáis o sense i amb mitjans electroacústics o sense, amb lema, i amb u'
sobre amb les dades i una fotocopia
del document acreditatiu de la pers°,
nalitat, abans del 15 de novembre,»
registre de l’Ajuntament de Tarragona,
plaga de la Font, 1, 43003-Tarrag°n»i
amb la indicació «Premi internación^
de composició musical ciutat de i®

ragona». El veredicte es fará públic el
15 de desembre i el compositor premiat
es compromet a reservar la primera audició de l’obra a l’entitat patrocinadora.

Vil CONCURS
PER A LA PROJVIOCIÓ
DE JOVESINTERPRETS,
PAPER DE MUSICA
Els aspirants, solistes de piano, so
listes d'instrument o veu amb acompanyament o grups de cambra instrumen
táis o vocals, menors de vint-i-cinc
anys els solistes de piano i d’una mitjana d'edat de vint-i-vuit anys els grups,
en poden demanar la butlleta d’inscripcio i les bases completes, abans del 31
oe maig, a la sala Paper de Música,
carrer del Fossar, 2, 08786-Capellades
Anoia) o a Gemma Romanyá, teléfon
(93) 801 20 11, els dies feiners de 12 a
2ide4 a 6.

CONCURS MUSICAL
INTERNACIONAL REINA
ELISABETH DE BELGICA
Dedica! enguany a la composició i
al violí, tindrá lloc a Brussel-les, i cal
enllestir-ne la inscripció respectivament abans del 6 i del 15 de gener de

1997. Els interessats en poden dema
nar les bases al consolat general de
Bélgica, carrer Diputado, 303, 1r.,
teléfon 487 81 40, senyora T. Ramos,
de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 2
a 4.

XVI CONCURS DE
CERAMICA DE L’ALCORA
Organitzat per l’Ajuntament de l’AIcora en dues seccions, cerámica ac
tual i cerámica tradicional, els concur
saos, individuáis o col lectius, poden
presentar un máxim de dues obres per
secció, que no excedeixin els 2 metras
lineáis en cap de les tres dimensions,
entre el 23 i el 31 de maig, de dimarts a
diumenge d’11 a 2, al Museu de Cerá
mica de l’Alcora, carrer Teixidors, 5,
12110-L’Alcora (l’Alcalatén), tel. (964)
36 23 68, fax 38 64 55, on poden de
manar les bases completes i la fitxa
d'inscripció obligatoria. El primer premi
és dotat amb 600.000 ptes. peí que fa
a la cerámica actual i 400.000 la tradi
cional.

VEREDICTE DELS JOCS
FLORALS DE CALELLA
El jurat format per Manuel Tosca i
Amella, Pilar G. Fábregas i María Serrat

i Ragull ha atorgat la flor natural a «Ca
vatina» de María S. Farell, l’englantina a
«Sardana de l’amor i de la pau» de
Lluís Gassó i Carbonell, la viola a «Me
tamorfosi vital» d’Anna M. Fontanals i
Vea, el premi María Cardona a «Mirant
els estels» de Pera Vives i Sarri, el pre
mi Francesc Castells a «Oda a Calella»
de Pepita Gallad i Mallol, el premi «La
Llopa» a «L’arbre de l’amor» de Vanessa Ramos i Pintor i l'accéssit a «El sen
deró» d’Anna Sangles i Vinyes.

VEREDICTE DEL
PREMIANTAVIANA DE
L’EDITORIAL BARCANOVA
El jurat format per Miquel Martí i Pol,
Sara Blasi, Fabnci Caivano, Joaquim
Carbó, Pep Duran, Teresa Duran, Victo
ria Fernández, Joan Font, Anna Gasol,
Montse Ginesta, Irene de Puiq, Tina
Roig, Eulália Ventalló, Núria Ventura,
Ramón Besora i Jordi Galofré ha ator
gat el premi a «No faig broma!» deis
alumnes de primer curs del cicle supe
rior de les escoles Grimm, de Barcelo
na, dirigits per Ester Grisolia, i dues
mencions honorífiques, a «La princesa
que no tenia memoria», deis alumnes
de primer B del cicle inicial del Col legi
Públic Sant Jordi, de l’AmetlIa de Mar,
dirigits per María del Pilar Boyer, i a «El

barret blau» deis alumnes de segon
curs del cicle inicial de Pescóla Gravi,
de Barcelona, dirigits per Mercé Ca
sáis.

ALTRES CONVOCATORIES
PUBLICADES A «SERRA
D’OR» EL TERMINI DE LES
QUALS ACABA ENTRE EL 15
DE MAIG I EL 15 DE JUNY
XIX premis Saó (vegeu «S. d'O.»,
gener 1996).
III concurs «Arnica» de narrativa
breu (mar? 1996).
IV premi de narrativa Ciutat d’Eivissa
(marc 1996).
XII premi literari Mossén Narcís Saguer (mar? 1996).
Cartell de premis «Auriga» 1996
(mar? 1996).
IV premi L’Esparver (mar? 1996).
Premi Ala Delta de literatura infantil i
juvenil (mar? 1996).
Concurs de narrativa de l’Associació
Catalana en Pro de la Justicia (mar?
1996).
II premi de poesía Ciutat de Terrassa
(abril 1996).
Bases de l’aiut de recerca Aula Fran
cesc de B. Molí (abril 1996).

Xavier PujadasiMarti

Marcel-lí Domingo
i el marcel-linisme
Xavier Pujadas i Martí
Marcel-lí Domingo (1884-1939), líder república

a Tortosa, abanderat del republicanisme catalá
a Barcelona i home de govern a Madrid, ha estat

una de les personalitats més rellevants i
controvertides de la política catalana i espanyola
de 1910 a 1939.
PUBI.ICACIONS DE l
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PELS CAMINS DE LA TERRA

Val més
passar gana!

P
■

onten unes crómques antigües
que els estadants de l’Infern estaven desconcertáis. Cap d’ells no havia
perdut la gana, pero, i aquí hi havia la
cosa que no entenien, els era prácticament impossible de menjar. Els plats
que els servien no eren dolents, tenien
oon aspecte, els resultaven prou apeti
tosos, i la minestra semblava nutritiva i
tot; pero la tragedia era que no trobaven la manera de fer-se’ls arribar a la
coca. Ais dimonis, que duien la cuina i
eren els responsables de tota la logísti
ca corresponent, els havia agafat la ma
ma de proveir-los d’unes culleres i d’unes forquilles molt llargues que els
manaven, i ells no podien fer altre!, d’agarar peí cap del manee i, encara que
no els resultava difícil d’omplir-les del
P.t si se'l posaven a una certa distánCla, fins aleshores no havien trobat la
manera de fer-se-les arribar a la boca.
fía cosa que més els desesperava era
Que la gana no els passava, i estar-se de
menjar no els matava! Era com una
versió actualitzada del mitológic turment de Tántal. S’ho passaven tan maament que alguns amb cautela es preguntaven si no seria millor tomar al
°c tradicional, que recordaven prou
Passable al costat d’aquell martiri que
e?’a ser m^s huma i modemitzat.
hagué un grupet d’agosarats que
nse rnoure soroll van provar d’invesgar qué passava fora de l’Infern. Com
sa 6 anar directament al Cel els feia coels ^er
Ia rivalitat existent entre
Del pS ReSnes’ decidiren de comentar
t °urgatori, pero malgrat totes les
cje Ptahves no el saberen trobar. Una
un UeS' ° no existia’ ° bé’ com clue era
gis SlmP^e hoc de pas, no el tenien red’anrat 6in cap guia- Algú va suggerir
b ar ah Llimbs, pero li tancaren la
n’h b e Seguida, indignáis: si realment
c°rn dV*a’
P°dien aprendre, pie
pw, dev'a ser de criatures sense cap
exPenencia!
s’haer ^Ur a terme la investigació que
mésVlen ProP°saC no els quedava cap
remei que trucar al Cel, tan discre-

tament com els fos possible, perqué
tampoc no era qüestió que, després de
rebaixar-se com es rebaixaven, encara
els fessin babarotes.
Que no hi podien pujar, aixb ja ho sabien; com també sabien que els de dalt
no baixarien per a res on ells eren.
Com s’ho van fer, no ho expliquen les
cróniques, pero és cert que, quan algú
vol de debo una cosa, sempre troba
maneres de tenir-la. Un bon dia, dones,
no em feu dir com, que no ho sé, ar
ribaren a posar-se en comunicació amb
els estadants del cel i discretament,
sense donar cap importancia a la cosa,
com qui no diu res, dugueren a la con
versa el tema del menjar. No cregueren
prudent d’explicar-los d’entrada el pro
blema que ells tenien i que els havia
mogut a fer aquell pas insólit. Per certs
indicis van endevinar que allí dalt menjaven bé, que el menjar era forpa bo,
que ni passaven gana, ni quedaven mai
embafats. Amb molta delicadesa i amablement els del Cel els preguntaren si
ells a l’Infern no menjaven per la gana
que tenien. Desconfiaren de la pregun
ta i comentaren per fer el desmenjat,
pero no hi havia escapatoria i van aca
bar parlant de la dificultat que els ha
via mogut a comunicar-se.
I aquí vingué la sorpresa. Va resultar
que els estadants del Cel també feien
servir culleres i forquilles llargues,
forpa llargues, més o menys com les de
l’Infern; que també les agafaven per la
punta del manee; no perqué ningú els
obligués a fer-ho, sino perqué ho tenien
per la manera educada d’agafar-les.
Que si menjaven? És ciar que menja
ven! Que les culleres fossin llargues no
els impedia pas de...
Quan ja veien la solució a tocar, es
talla la comunicació i es féu un llarg silenci, senyal inequívoc que senzillament no s’entenien: els del Cel no veien
per quina raó a l’Infern no menjaven, i
els de l’Infern no s’explicaven com po
dien menjar els del Cel. El silenci, la
falta de comprensió mútua s’allargava.
Finalment algú deis del Cel tingué
com un llampec de memoria i s’exclamá: «Vols-t’hi jugar que aquests po
bres s’entesten a menjar com ho feien a
la térra? És ciar que amb uns estris tan
llargs els és impossible de posar-se el
menjar a la boca!»
Aquest Celest fou prou eixerit per a
restablir la comunicació i els demaná

educadament si es ficaven el menjar a
la boca... Encara no havia acabat de
preguntar-los-ho que l’interlocutor de
l’Infern, malhumorat, li respongué amb
contundéncia: «No siguis enze! On vols
que ens el vulguem posar, el menjar? A
la boca, sí, a la boca, com tothom. Sí,
és ciar, cadascú a la seva boca? No si
guis babau, caratxos!» Caratxos no fou
caratxos; fou alió altre. I alió altre, dit
tan descaradament, talla la comunica
ció per sempre!
La resta, la sabem per unes filtracions que hi hagué al Cel. Allí, ja ho
hem dit, mengen bé amb culleres i amb
forquilles llargues, cadascú amb un
plat davant, pero se’l donen l’un a l’altre els que están cara a cara. I no cal
dir que la collocació és lliure. I diuen
que s’hi diverteixen forpa!
La filtració ana encara més enllá. Hi
ha qui creu que aixó, donar-se el men
jar l’un a l’altre, ho explicaren ais de
l’Infern, per si els podien ajudar; i que
aquests, enfurismats, no paraven de
cridar com endimoniats: «De cap ma
nera, de cap manera! Donar res a l’altre? Val més passar gana.»
I diuen que encara en passen avui!

MIQUEL ESTRADÉ

JOIERIA SUNYER
casa fundada I ’any 1835
cinc generacions d orfebres

Gran Vía de les Corts Catalanes 660.
08010 Barcelona. Tel.317 22 93.

L ASSOCIACIÓ BÍBLICA DE CATALUNYA
FITES I PERSPECTIVES
es deis seus inicis, l’Associació

D

Bíblica de Catalunya vol agru
par els biblistes i altres «col-Iaboradors
de la Paraula» que a Catalunya desitgen unir totes les forces per «investigar
i exposar els llibres sants, de manera
que el major nombre possible de servidors de la paraula divina pugui distri
buir profitosament al poblé de Déu
l’aliment de les Escriptures» (Dei Verbum, 23). Així comencen els Estatuts
d’aquesta Associació, aprovats l’any
1974 per la Conferencia Episcopal Tar
raconense en un decret signat peí doc
tor Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tar
ragona i president en aquell moment
de la nostra Conferencia Episcopal. En
aquest decret, escrit «amb goig i espe
ranza», l’entranyable prelat —que morí
el 4 d’octubre del 1995 a l’edat de vuitanta-vuit anys— afirmava amb la seva
senzillesa tan amable que «el mérit de
la naixenqa d’aquest nou instrument de
treball apostólic per a tot Catalunya, i
encara per a tota la nostra área lingüís
tica, recau exclusivament en els nostres
professors, investigadors i estudiosos
de les Santes Escriptures. Ells, amb
una senzilla organització de bona
amistat, i amb un exemplar afany de
treball comú, fa ja una pila d'anys que
es coneixen, es tracten, estudien ple
gáis i, duna manera molt regular, han
anat celebrant cada any les seves Jornades d’Estudis en molts variats llocs
de la nostra geografía».
De fet, l’any 1995 s’han celebrat a
Lloret de Mar les trenta-quatrenes Jornades de biblistes catalans, amb un intercanvi de comunicacions i un seminari sobre qué volem dir quan diem
«La Biblia, Paraula de Déu». Davant
d’un tema tan suggeridor, es féu visible
una vegada més la tendencia crítica a
les posicions fonamentalistes sobre la
Biblia. Al mateix temps, al llarg de la
trabada ens féiem sensibles ais nous
reptes que té avui l’Associació Bíblica
de Catalunya per continuar en la línia
d’alta exigencia en el treball científic,
de formació i ensenyament bíblics a
tots els nivells, i de buscar tots els ca
ñáis possibles de comunicado de la Pa
raula de Déu per mitjá duna adequada
divulgació del text bíblic i de la producció de bons instruments que ajudin a
llegir-lo.
Pot ser útil esmentar algunes realitzacions recents d’aquesta Associació
abans d’assenyalar les perspectives a
qué es traba encarada, un cop el Concili
Provincial Tarraconense ha formulat la
proposta que, «amb l’objectiu de rellanqar la pastoral bíblica, els bisbats de
Catalunya potenciaran l’Associació Bí
blica de Catalunya com a instrument de
difusió popular de la Paraula de Déu».

per Damiá Roure

Activitats i cursos
Una fita aconseguida ha estat l’inapreciable contacte i l’intercanvi entre
els membres numeraris de l’Associació
Bíblica de Catalunya i els altres socis.
Actualment el nombre de socis se sitúa
a l’entorn del miler —una xifra assolida
en bona part grácies a la gestió de Tac
tual president de l’Associació, mossén
Joan Magí— i l’intercanvi recíproc s’ha
produít per mitjá de cursos bíblics, cur
sos de monitors, cursos de formació
permanent, alguns d’iniciats a Tar
ragona el 1974 i d’altres continuats
també al Centre d’Estudis Pastorals
amb seu a Barcelona. D’altra banda, la
publicació d’un Butlletí, des de 1976, i
d’uns fulls d’informació, publicats amb
el nom de «Compartim», ha fet arribar
articles de tema bíblic i informacions
diverses ais socis, que están escampats
per tots els bisbats catalans, alhora que
alguns són del camp evangélic. A més a
més, l’Associació Bíblica de Catalunya
té representants en els bisbats, que po
den consolidar-se en l’etapa postconci
liar en la qual ens trobem, i que faran
possible una major eficácia en l’execució deis programes que es vagin confígurant. En el moment actual, hom
compta de rellanqar el «Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya» amb no
ves seccions, després que cercará d’aconseguir una periodicitat trimestral i
incorporará les aportacions que fíns
ara podíem trabar en el «Compartim».
El director actual n’és el doctor Joan
Ferrer. El nivell propi del «Butlletí» és
el de Taita divulgació, amb una secció
informativa de les activitats de l’Associació i una secció amb novetats bibliográfiques.

Obres d’«infraestructura»
i altres publicacions
L’Associació Bíblica de Catalunya, a
més de portar endavant aquests projectes de formació i altres, ha buscat de
facilitar els llibres bíblics d’acord amb
les necessitats actuáis del país. A partir
de 1980, l’Associació Bíblica de Catalu
nya va promoure diversos projectes. Un
deis quals, La Biblia día a dia (1980),
editada pels professors Enríe Cortés,
Josep-Oriol Tuñí i Frederic Raurell,
oferia un comentari a les lectures bíbliques de l'ofici renovat de la litúrgia de
les hores, preparat per una trentena de
biblistes del país, que ha estat molt
usat i apreciat. Uns anys més tard, i en
un ordre de caire científic, l’Associació
commemorava les vint-i-cinquenes Jor-

nades de biblistes catalans (1963-1985)
amb una dotzena d'estudis, que portaven el títol emblemátic de La Paraula al
servei deis homes (1989). Cal dir que, a
partir de l’any 1981, l’Associació ja havia ofert diversos reculls de les ponéncies i comunicacions de les Jornades en
uns Suplements del «Butlletí», i així en
sortiren sobre L’Apocalipsi i l’apocalíptica (1981), sobre L’antropología o antropologies bíbliques (1982), sobre L’universalisme i el particularisme a la Biblia
(1983), sobre La carta ais Hebreas
(1984), sobre La Paraula interpretada:
els sentits de l'Escriptura (1989), sobre
Biblia i Judaisme antic. Estructures literáries (1993), sobre La dona a la Bi
blia (1994). Amb motiu del setanta-cinqué aniversari del pare Guiu Camps, a
més a més, l’Associació va voler oferirli un volum d’homenatge amb el títol
de Tradició i traducció de la Paraula.
Miscel-ldnia Guiu Camps (1993), a cura
deis professors Frederic Raurell, Darrna
Roure i Pius-Ramon Tragan, amb una
trentena d’estudis, miscel-lánia que ha
trobat ressó en les revistes bíbliques internacionals i va ser presentada a «Serra d’Or» (núm. 410, febrer 1994, págs.
46-47).
Una obra llargament preparada ha
estat la Biblia catalana. Traducció
interconfessional (BCI), publicada en
primera edició el 1993, en segona edició el 1994 (la tercera edició sortirá el
1996), i de la qual s’han venut uns
55.000 exemplars, ais quals cal afegh
els més de 15.000 del Nou Testament
tot sol. Aquesta obra, coordinada peí
professor Armand Puig, suposá una
dotzena d’anys de feina, i ha ompled
un buit. La valoració que en fa un expert italiá, G. Ghiberti, antic president
de l’Associació Bíblica Italiana, és que
«la impressió general és óptima, Per
la seriositat del sistema de col-laboració, la claredat del plantejament i la nquesa deis ajuts oferts al lector, nnS
i tot al més desproveí! de coneixements». Aquesta ohra, que aviat podra
conéixer altres formats i de la qual es
busca de preparar a curt termini una
edició amb suport informátic, ha dona
peu a dues publicacions més: un N011
Testament grec-llatí-catald (1995) i una
Sinopsi de Mateu (1995). El professoí
Jordi Sánchez Bosch —actualmen
membre de la Comissió Bíblica Ponti»'
cia— impulsá, juntament amb d’altiJSi
aquests projectes. L’atractiu més pode'
rós i la singularitat del Nou Testante^
grec-llatí-catala, l’edició de la qual Va
ser preparada peí doctor Agustí Borre
no són tan sois que sigui una edició tn
lingüe —esdeveniment que, per si n13
teix, ja seria una fita prou important-7
sino que conté en un sol volum la 1111

Poques Mengües europees
oisposen actualment de l’equivalent
d aquest volum preparat
peí doctor Agustí Borrell.

llor edició crítica manual del text grec
(el Novum Testamentum Graece, editat
per Nestle-Aland a Stuttgart, en la vinti-setena edició, completament renova
da el 1993), que incorpora alhora el
text llatí de la Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem (Stuttgart, quarta edi
ció, 1994), al costat del text catalá de la
W-'l: molt poques llengües europees
disposen actualment d’un producte literan d’aquestes característiques. Peí que
a a la Sinopsi de Maten, que ofereix el
ext sencer de l’evangeli segons Mateu
els textos paral-lels de Marc, Lluc i
°an; d’acord amb el text de la BCI, és
el primer volum duna serie, preparada
Pel qui signa aqüestes radies, que inc ourá una Sinopsi de Marc i una altra
e . ,uc- També hi ha en curs de preparació una Sinopsi deis Evangelis en
Sfec i en catalá, d’acord amb les edicions de K. Aland i collaboradors.

amb altres Associacions
ibdiques i entitats culturáis
mtercanvi i la collaboració entre
'verses Associacions bíbliques són ca1 a d'a més buscats. Des de fa uns anys,
$ .e 1 area del Mediterrani han procuintercanviar també projectes i prou?St,es en terreny científic i en el pascJa ' Un exponent d’aquest nou estil de
l’h Perac*ó i d’enriquiment recíproc,
em pogut observar en el Congrés que
Ba Va ce^e^rar el setembre de 1995 a
bli^6 ?na * a Montserrat sobre «La Bí„ a.1 el Mediterrani». Va ser preparat a
n 1 p6r 1 Associació Bíblica de Catalup ’ i Asociación Bíblica Española i la
la ci|3
Teología de Catalunya, amb
1¡ 0 daboració de l’Association Cathoi tA6 Fran9aise pour l’Étude de la Bible
r)at1SS°Ciazi°ne Bíblica Italiana, sota el
nya °-Clni de la Generalitat de CataluUn;’1
col laboració de diverses
ecsitats catalanes. Les conferén-

Els participants en les vint-i-cinquenes jornades de biblistes catalans, l’any 1985.
Damiá Roure

Sinopsi de Mateu
L'evangeli segons Mateu
amb els textos paraleléis
de Marc, Lluc ¡ Joan

o

Text de lo Biblia catalana. Traducció interconfessional (BCI)

Primer volum, preparat per Damiá Roure,
d’una serie que incloura Marc i Lluc.

cies foren dictades en les quatre llen
gües oficiáis, i les comunicacions,
igualment. El nombre de participants
fou d’uns cent cinquanta. Foren organitzades quatre aules d’estudi sobre les
ciutats del Mediterrani, les llengües del
Mediterrani, sobre mestissatge i sincretisme en el Mediterrani, i sobre les teologies cristianes del Mediterrani. La bona
organització, l'alt nivell científic i el cli
ma de diáleg i d'intercanvi foren vivament apreciats pels participants en
aquest Congrés, que tingué la clausura
oficial a Montserrat el 21 de setembre.
Allí es presentaren diverses comunica
cions generáis i tingué lloc la conferen
cia final a carree de Bruce J. Malina
(Creighton University) sobre «L'antropologia cultural mediterránia i el Nou
Testament». A partir de la publicació
de les Actes d’aquest Congrés, l’Associació Bíblica de Catalunya té previst

de publicar cada any un volum d’estudis de recerca exegética, preparat fonamentalment pels biblistes catalans.

Perspectives immediates
Tal com ens mostra la historia de la
recerca bíblica a Catalunya al llarg d’a
quest segle, els avenaos obtinguts han
estat fruit de molts esforqos en comú,
efectuáis per treballadors incansables,
amb un anhel viu de traduir i comentar
la Paraula de Déu per posar-la a l’abast
de tothom. El llarg treball de gestació
de la BCI ha fet sentir ais biblistes cata
lans la necessitat d’ajuntar forces per
enfrontar els reptes actuáis. A part del
diáleg cultural i deis treballs científics,
l’Associació Bíblica está més interessada que mai a tirar endavant projectes
de divulgació bíblica, d’acord amb les
propostes del Concili. A banda de la
col-lecció «Parábola» (publicada per
Claret amb l’assessorament de l’Associació Bíblica de Catalunya), sortirá
aviat una edició de mapes de les terres
de la Biblia a mida de póster, a cura de
Pera Casanellas, mentre són en curs de
preparació altres projectes divulgatius
que no es mouen tan sois en el camp de
la lletra impresa, sino també en el domini deis enregistraments (oferir el
Nou Testament en casset: projecte que
prepara Samuel Sais), de la rádio (Ra
dio Bonanova, Rádio Estel), domini,
aquest, en qué es voldria preparar una
programació articulada per a les diver
ses diócesis catalanes. El repte actual
és, certament, el de respondre a una
necessitat pastoral: ajudar i ensenyar la
gent —petits, joves i més grans— a llegir la Biblia avui. L’Associació Bíblica
de Catalunya vol fer camí amb noves
aportacions, i també amb nous socis,
per assolir aquest objectiu.

fundado
caixaManresa
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6.000.000
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Reconuersió industrial

Es convoca un Premi dotat amb
6.000.000 de pessetes, a la millor
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Potenciació turística
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CULTURA I VIDA

JOSEP M. BOIX I SELVA
TRADUCTOR, EDITOR I POETA
per Josep Faulí
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Josep M. Boix i Selva, el poeta, traductor i editor que hem perdut enguany.

e Josep M. Boix i Selva (Barcelona, 1914 - Girona, 1996), fill
de Josep M. Boix i Raspall (1887-1973),
udustre catedrátic de Dret Mercantil, i
d’Emili M. (1917), jurista i soc*°leg, i de Maur M. (1919), monjo de
Montserrat, cal destacar-ne una triple
Presencia en la cultura catalana del
uostre segle: la del poeta, la del traduc
tor i la de l’editor.
En parlar d’ell, com de tota la seva
generació, és imprescindible de recorar ledat que tenia el 1936 i tot el que,
en conseqüéncia, havia de representar’ aquell famós terrabastall. Josep M.
oix tenia vint-i-dos anys i ja havia pu«VCat
de poemes Angle (1935):
“ ora ma tomba, amor, no hi vull cap
a 2e> / sino llorers, entre murtres i ronS> i rossinyols que en la nit clara, /
arnin el plany de les tortores.»
ha dit que, en aquesta poesia, hi sey°rejava López-Picó, pero es tracta
b]U?a¿ii.rrnació que sempre m’ha sem.
•, ii més d’una ben coneguda
(jeencto del poeta, que es va traduir,
sPrés, en una antología, que no pas
r na ernpremta real en la seva poesia:
va °r°° ben viu aquell dia de 1976 que
du guanyar a Vallirana el premi que
est^ PretosarnenL cd nom del seu poeta
Ca toat i la doble satisfacció que, a
„ sa ,ue la coincidéncia, li produí el
trictrdó- Al marge d’aixó, peí que fa esetar>an^e^t'-a Ia seva P°esia’ en Ia 1IarSa
Pa inicial, la trobo més propera al

«panteisme maragallenc» i al «madrigalisme cameriá» que assenyalá el tán
dem Bofill-Comas.
Llicenciat en Dret i en Filosofía i Lietres (secció Filología Románica), fou,
com tants d’altres —Alfred Badia, per
exemple—, un poeta dedicat a l’ensenyament: divuit anys, deis quals resta el
record —per a més d’un, mític— d’unes
classes de literatura ais jesuites de Sar
ria que no eren unes classes qualssevol:
eren, a la seva manera, la continuació
de les col-laboracions a la secció litera
ria d’«El Matí». La poesía, mentrestant,
no havia deixat de fer el seu camí amb
dos fruits de guerra i dos fruits de clandestinitat.
El 1937 publica Soledat abrupta, que
amplia l’elegáncia del llibre inicial. És
un exemple de facilitat i de bon gust,
on la poesía continua tenint un gran
component de joc: «Ombra sota un cel
de gloria, / llorers per la senda antiga, /
cel tibant, crits de victoria, / i és morta
l’amiga.»
El 1938 publicá el primer llibre amb
transcendéncia: l’antologia lopezpiconiana que acolliren les Edicions de la
Rosa deis Vents. Es un gran resum
historie del gran poeta, per la bona selecció i perqué, conjunturalment, assenyala el zenit de la seva obra; encara
ara és una bona referéncia.
Després de la guerra Boix no perd
contacte amb el món literari. Ho palesen els dos llibres que publica clandes-

tinament i dues preséncies importants:
el 1948 formá part amb Ramón Aramon, Margal Olivar, Josep Pous i Pagés
i Maurici Serrahima del jurat del pri
mer premi Joanot Martorell (corresponia a 1947 pero s’atorgá el 2 de febrer de 1948) i el 1954, amb Jaume
Bofíll i Ferro, Mariá Manent, Pere Ribot i Joan Triadú, del de la famosa
«Festa» de Riells.
Els dos llibres clandestins foren Felicitat (1944) i Copaltes i mirinyacs
(1946): la datació d’ambdós és poc se
gura en molts papers a causa, precisament, d’aquella clandestinitat. En el
primer, tot i que hi ha una versió perso
nal del «Beatus ille» —«Feliq qui dintre
seu / de foc de cel n’abranda una guspira; / vers la claror de Déu, / humil, el
rostre gira, / i a la diáfana altitud aspi
ra»—, s’hi troba, també, una sentida
al lusió ais morts, mentre que, en el segon, el poeta es mostra més carneriá
que mai: «Copalta, bastó i levita / i la
fosca d’un portal, / i el desfíci duna cita
/ pels volts de la catedral.»
Aquella primera década de la
postguerra fou especialment positiva
en I’obra de Josep M. Boix. Sobretot
perqué, amb el suport de la Benéfica
Minerva —una altra creació de Félix
Millet i Maristany, precedent, amb matisos, d’Omnium Cultural—, traduí els
10.565 versos á'Elparadís perdut miltoniá en decasíl-labs blancs catalans.
«Una de les traduccions poétiques —ha

escrit Triadú— més importants de la
postguerra.» Amb aiguaforts de Ramón
de Capmany, se’n féu una edició de bibliófil el 1950, que Fautor dedica a l’abat Escarré, a Riba i a Sagarra. Tres
anys després Alpha en féu una edició
de distribució normal.
El 1953, després de divuit anys
d’ensenyament, Editorial Vergara el
fitxá com a director literari. Fou una
época feliq per a Boix, especialment
quan va poder endegar la col-lecció
«Isard», que esdevingué centre de les
seves preferéncies i atencions. «Desitgem fer —escrivia el 1963 amb Foptimisme que, malgrat tot, mai no l’abandoná— una col-lecció que siguí un
equivalent catalá de la col-lecció "Penguin Books” i, fins a cert punt, paral-le
la a la col-lecció castellana "Austral”.»
Dos anys després es mostrava cofoi a
causa de la publicació de La caiguda
camusiana: «Es Túnica edició peninsu
lar, ja que la castellana va ser publicada
a Argentina i la portuguesa al Brasil.»
Trobá en Jaume Berenguer un traduc
tor al seu gust i en valora molt les versions de Dafnis i Cloe i á’Alexis Zorbás.
I la poesía? No l’oblidava, tot i que la
feina l’absorbia i que l’«Isard» tenia
problemes i l'«Isard» s’enfonsava... Un
llibre seu, pero, l’havia d’obsedir. Es
deia, si més no, de moment, L’esma.
Antoni Comas el llegí i, després d’algunes vacil-lacions, va dir a Fautor: «M’he
adonat que el desconcert que em produí la primera lectura és el desconcert
que produeixen els grans llibres, les co
ses auténticament “noves” en poesía
—o, si vol, etemes, que, en aquest cas,
és el mateix.» Després de retocar-lo
—aquella obsessió—, Boix presenta el
llibre al «Riba» de 1971 i el guanyá
(Miquel Martí i Pol en fou finalista).
Proa el publica l’any següent amb el títol álEl suplicant, la deu i l’esma. En
una nota prologal, ell mateix explicava
el que havia passat: després de Milton
s'havia amagat, pero fínalment tomava
a la palestra amb uns poemes que «potser són massa immediats i ñus, potser
massa a les fronteres de la poesía i pot
ser massa íntims».
El llibre és dedicat «al meu germá
Joan M., l’amic més entranyable», és a
dir, a Maur M. Boix. I el poeta hi és un
altre poeta, lluny deis madrigals i lluny
del panteisme, perqué ara és una juga
da a tot o res: «Tiñe fam d'eternitat i, si
no fossis, / Jo voldria no ser. Qui ets?
Respon-me!»
El poeta ha esdevingut «esfereída so
litud que pensa» d’aquesta manera:
«Tot m’ha estat pres: / la llum, els ulls,
la set, la font... / Qui em tragué del nores, / no em traurá d’aquest son?»
El poeta pensa i, bo i pensant, el que
fa és cridar per reclamar: «que em tornin el que és meu: l’angoixa i l’alegria.»
Sis anys després, amb Presoner de la
boira, el llibre premiat a Vallirana, Boix
rebla el clau. Ell, que venia d’altres
concepcions, no va estar-se d’explicar-

van aparéixer poemes seus a les publicacions solleriques «Esclat» i «Veu de
Sóller». Des de Filia continuava atent a
tantes coses com podía: aquesta atenció li permeté de comprovar que, amb
motiu de Fenterrament de Joan Teixidor, o el conseller Guitart o «La Van
guardia» el donaven per mort, com al
tees membres de la generació del 36.
Me n’enviá un retall amb només
aquests mots: «Fe de vida. Una cordial
abragada.»
La mort d’un fill —el popularíssim
Xesco Boix (1946-1984)— commogué
la llarga etapa final de la seva vida. Més
recentment, fa poc més de dos anys,
morí la muller, Concepció Ramón
(1911-1992), amb qui havia tingut sis
filis.
Com a escriptor de mena que era, Josep M. Boix i Selva ha deixat molts papers inédits. Sembla lógic que, com ja
va demanar Antón Sala-Comadó quan
Josep M. Boix en un dibuix
del seu germá Joan, ara Maur M. Boix.

r:
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Postal adregada a Josep M. Boix des d’Atenes per Salvador Espriu
—del qual es pot veure la lletra de joventut, que després havia de canviar tant—
amb records ae Rosselló-Pórcel.

ho. «La majoria d’aquests versos —va
escriure al próleg— com els de l’anterior [llibre], no han nascut duna porfidiosa voluntat literaturitzada sino que
procedeixen d’un sísmic daltabaix inte
rior.» I el católic profund que fou sempre, lluny de tota superficialitat, precisava encara: «Han sorgit d’unes
irreprimibles ansies de desfogament,
duna necessitat de creació transfíguradora, i alguns d’ells de la interiorització
agonista de la crisi religiosa postconci
liar.»
Tot i que morí a Girona, passá els
darrers anys de la seva vida a Mallorca,
lluny, molt lluny, d’aquell pis barceloní
del carrer de Santa Magdalena Sofía
que fou el seu pis familiar. A Mallorca

el poeta va complir setanta anys, la P0'
esia inédita arribi a arrenglerar-se en
una edició de poesía completa. No eH>
sé estar de destacar El trobador deis
fants, llibre sobre el fill perdut, síntesi
de pare, de poeta i de cristiá, més pr0'
fund que escruixidor, terriblement
huma pero intensament adult: «D’enf3
que el meu plangó és a l’altra riba / n°
temo el negre llac que me’n separa,
(...) / Mentre et canto, fill meu, l’eny°r
em plora.»

JOSEP M. BOLX I SELVA
I «EL PARADÍS PERDUT»
UN ANOSTRAMENT DEL POEMA ÉPIC DE JOHN MILTON
per Rosa Flotáis i Crispí
«...veig que és la Térra un gra,
una taca, un átom»
(El paradís perdut, Cant VIII).

L

a traducció poética, tot i que al-

guns la consideren gairebé impossible, es fa necessária per a apropar
cultures i estimular intercanvis de pensament i de sentir. Josep M. Boix i Sel
va, nascut a Barcelona el 2 d’octubre de
1914, poeta, traductor, professor i di
rector literari, és Fautor de la versió ca
talana del poema de John Milton El pa
radís perdut, ciar exemple d’aquest
apropament, duta a terme en época de
la postguerra, i que forma part de la
tradició literaria catalana. És aixó, precisament, el que Caries Cardó digué a
Boix i Selva en felicitar-lo peí seu tre«(...) La vostra traducció, feta en
un llenguatge ric, precís i vivent, fa tot
lefecte duna obra original (...). Auguro
que será, és, un deis llibres cabdals de
la nostra literatura.»
Un deis aspectes que més preocupa
Biblia que tant caracteritzen Milton.
ren el traductor fou el que anomenava
Sota les tensions de l’época, va combi
«la veritat de la llengua», la seva intennar elements trets del judaisme, l’hel-lenisme i el cristianisme en els seus esC1° era aconseguir una versió que fos
sentida com a propia arreu deis Paisos
crits. La causa d'aquest eclecticisme es
Catalans, i no tan sois al Principat.
troba, entre d’altres, en la inquietud
Aquest és un deis motius pels quals la
que tenia el poeta per trobar resposta a
versió catalana va ser tan minuciosapreguntes que encara avui preocupen
ment treballada.
l’ésser huma. Sota la tradició virgiliana
i amb influéncia de l’épica grega, Mil
El «Paradís» de Milton
ton va escollir per temes centráis del
■John Milton, poeta i pensador polític,
poema la Creació del Món i la Caiguda
Va néixer a Londres el 1608. Home d’ude l’Home, i converteix Adam i Eva, la
na profunda formació intellectual,
humanitat amb ells, en els auténtics
amant de la lectura i de la música, de
protagonistes de la historia. Veiem,
carácter introspectiu, que tot ho qüesdones, com ha variat el concepte d’he, 10nava, es va mantenir sempre ferm en
roi épic, el qual ja no és un noble que
es seves idees republicanes i en la lluisobresurt per les seves qualitats, sino
algú que s’equivoca; la lluita sempre és
¡a per la llibertat. També es mantingué
erm en el seu protestantisme i consuna qüestió interna en el poema miltoant en la lectura meditativa de la Bíniá: l’home ha de decidir el seu propi
’a. Va estudiar a Cambridge, on el
destí, s’enfronta a ell mateix. Josep M.
Prepararen per a un sacerdoci al qual
Boix i Selva parla també de l’humanisa renunciar. El conegut puritanisme
me miltoniá en la introducció al Para
dís perdut, i n’expressa la forqa amb les
es d
billón és a bastament definit
paraules següents: «Paradise Lost no és
la veeUt 3 !? seva absoluta convicció en
“poesia separada’’, deformació profesrilVei.ltat de les Escriptures. Aquest pusional de la realitat: s’hi expressen senarnk18!1116 s’^a d’interpretar en relació
timents universals, perennes, humans, i
¡
. rnoviment república i amb una
Q,3U?etud constant per viure segons el
no els simples artificis retórics, déries i
preocupacions, d’un mer home de lietare aorn defensa.1 Milton es va decanv CaP S Un cert radicalisme en les setres.»2
El tema de la caiguda és realment
p,,; creences polítiques, les quals també
enciá en la seva poesia.
l’eix central de tot el poema. La intenhum^a-ra^ZS Perdut mostra la tradició
ció miltoniana que hi traspua és la de
tractar de problemes i qüestions de la
la f anis.ta del Renaixement tarda amb
arta influencia deis clássics i de la
vida humana. Podem fácilment creure

que hi ha una mena de finalitat didácti
ca; el perqué, l’hauríem de buscar en el
sentiment que li produí el iracas de la
república. Tots aquests trets són expressats en el poema.
En temps de Milton es van publicar
dues edicions del Paradís perdut, la pri
mera el 1667 i la definitiva el 1674, poc
abans de la seva mort. Aquesta darrera
conté 10.565 versos, distribuíts en dotze cants, que segueixen la tradició anglesa d’utilitzar el pentámetre iámbic,
més o menys equivalent ais decasíl-labs
catalans, amb cesura i en versos
blancs. El ritme, produít en part per
una al-literació i una repetició constants, dona una forta musicalitat al po
ema. Una altra característica molt re
marcable la trobem en l’encavallament
deis versos, que permet una lectura se
guida i lleugera, sempre necessária en
la narració d’una historia. Al cap i a la
fi, El paradís perdut ens explica la
historia del Génesi, tot barrejant-hi la
imaginació del poeta per omplir molts
deis buits de la narració bíblica amb la
intenció de provocar el lector. La presentació de qüestions de caire fílosófic,
polític i religiós es dona amb una gran
imaginació desenvolupada a partir del
relat bíblic i la literatura clássica.3
La traducció de Boix i Selva
Aqüestes característiques són manifestes en la versió catalana de Josep M.
Boix i Selva. El seu interés per Milton
neix de molt jove, quan va llegir un
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SEGUINT
LES
PETJADES
DE MARIA
Jaume
Campalans
Aquest llibre aplega un
material senzill i práctic
que vol ajudar, tant a nivell
comunitari com a nivell
personal, a viure d'una
manera actualitzada i
profunda la devoció a
María, Mare del Crist i
alhora també Mare de
l'Església.
Altres llibres del mateix autor:

Atents a la vida (Saurí, 73)
Sempre a punt... (Saurí, 91)
Recerca (Saurí, 105)
L'espiritualitat del catequista
(Saurí, 115)

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

exemplar que hi havia a casa seva de la
versió castellana de Cayetano Rosell.4
El que més el va atraure va ser, en pa
raules del poeta-traductor: «la imaginació, la sensibilitat controlada i el pensament condensat.» El poema tenia
quelcom que el «va pessigar». Vegem,
per exemple, un deis trossos predilectes
del poeta catalá: «(Satan:) A tu t’hi in
voco, / pero no amb veu d’amic, i hi
afegeixo, / Sol, el teu nom, per dir-te
com odio / aquests teus raigs que em
porten la memoria / de l’estat que he
perdut.»5
Per sensibilitat controlada, Josep M.
Boix i Selva entén que en cap moment
el poeta original no cau en un sentimentalisme que, a part de desenganyar
el lector, faria minvar la qualitat de la
poesía. Milton havia opinat que la beIlesa d’uns mots sempre ha d’anar
acompanyada d’un contingut profund i
ha d’oferir la possibilitat d’instruir, a
més de plaure al lector; el traductor
comparteix aqüestes idees plenament.
No és aquest l’únic punt en comú que
trobem entre tots dos poetes; la seva relació va més enllá: vocació literaria
d’infants, afany per la lectura i el cultiu
de la ment, amor per la música i recer
ca de la veritat en són d’altres. Un poe
ta tradueix un altre poeta, i l’esperit de
tots dos traspua en la versió catalana.
El paradís perdut fou publicat en una
edició reduída per a bibliófils en dos
volums de format foli, amb aiguaforts
de Ramón de Capmany. El primer volum va sortir el 1950 i l’altre el 1951. El
1953, Alpha va treure’n una edició sense il lustracions i en un sol volum, que
era dedicada al «Revdm. P. Aureli M.
Escarré, Abat de Montserrat i a Josep

M. de Sagarra i Caries Riba, Mestres
Il lustres».6 Aquests darrers li n’havien
llegit parís i fet suggeriments. Josep MBoix i Selva parla especialment del pro
blema que havia representat la métrica.
Va optar per compondré la traduccio
mantenint els versos decasíl-labs amb
cesura, blancs i normalment acabats en
paraules planes o esdrúixoles, i sense
oblidar l’encavallament. La versificacio
de la versió catalana, literalment fi del a
l’original i alhora genuína, és extraor
dinaria. Josep M. Boix i Selva, també
amant de la musicalitat poética tan evident en el poema miltoniá, va fer mans
i mánigues per mantenir-la en la traducció. Aviat la seva tasca es veié re
compensada en alguna de les tertúlies
literáries que aleshores es feien amb la
voluntat de continuar la cultura catala
na, una mena de supervivéncia, entre
les quals cal destacar la lectura feta a la
Cúpula del Coliseum l’any 1949.7 Tanr
bé es féu ressó d’aquesta tasca la BBC
de Londres, que va transmetre alguns
fragments de la versió catalana l’estiu
de 1949.
Recordem les paraules d’elogi que y
enviaren alguns deis poetes amics i
contemporanis que de seguida aprecia
ren la qualitat poética i l’encís del p°e"
ma. Salvador Espriu li va enviar una
molt personal i sincera felicitació en Ia
qual es refereix al Paradís perdut com a
«una veritable recreació, (...) és una
obra que honoraria qualsevol poeta»Cal teñir en compte la manera com
altres traductors de l’anglés reberen Ia
traducció. Josep M. de Sagarra, a par
d’elogiar la técnica poética i el gran esforq per a dur-la a terme, fa émfasi en
el sentiment que provoca el resultat of"
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Editorial Claret

Una foto benhumorada enviada al seu germá Maur. Al darrere s’hi llegeix:
«Ermita de Valldemossa. (Diuen que és fill de pares barcelonins i que té un germá a /’Hagios Oros,
uíí?nYa Agrada de la Catalunya Continental, tal vegada també ermita.)
validéis Tarongers, 5 demaig de 1992.»

Alesdaigua és un llibre en el qual «no
passa res», perqué les emocions més
importants són les que no s'expliquen;
només se senten.

Editorial Claret
(«Els daus», 159)

tingut: «La música retórica i la sensi
ble, ? tan difícilment captable, respira
do íntima del poema miltoniá, són fixades, en la traducció de Boix i Selva,
amb una claredat, una ciencia i una
enioció tais, que fan d’aquesta publica
do una brillant i eficaq monjoia en el
camí que només coneixen les obres
Perdurables.» María Manent en parla
en termes de la fidelitat a l’original i es
va referir també a la importancia lin
güistica de la versió catalana: «El Parals Perdut, en la versió de Boix i Selva,
retlecteix els tresors de Milton fins en
,es seves ínfimes peculiaritats formáis,
■reculi, alhora, les possibilitats lingüís■Ques i la sensibilitat de Tactual poesía
catalana.»
Era desperar que un poema de conIngut revolucionan com El paradís
Perdnt fos censurat, tenint en compte el
mornent de la publicació, en plena dica ura franquista. Si sota Taparenqa de
s°eSk? épica religiosa el poema podía
emblar tolerable davant la censura, no
0 era tant el fet de traduir-lo al catalá,
^digua prohibida aleshores. Josep M.
v °1X í SelYa’ igual Que al tres escriptors,
er Fe^e 1 aíut de la Benéfica Minerva,
re P j °mes de negocis que es dedicaai n1a la promoció de les lletres, i que
yi 10res era di^gii Per Félix Millet i
austany; fou aquesta institució la que
sur 3 !ncarreSar dels trámits de la cenSu a’ tanmateix, pero, seguint un fort
ggeriment, el poeta-traductor va afenOrtUna-<<Nota Fiual» en qué treu im
dio anc'a ais trets miltonians que pod]en ser censurables.
es r ?°5S d*es> el 20 de gener, el poeta
en 6 lra dcfluitivament en «el silenci i
una semiobscuritat amable», parau

les del prefaci del seu llibre, El suplicant, la deu i l’esma-,& el seu esperit res
ta, pero, en la seva obra poética i en
aquesta gran traducció, la bellesa de la
qual no deixa de ser un homenatge a la
llengua i a l’esperit de la nostra térra.
Tot recordant els magnífics versos fi
náis del Paradís perdut, «(Adam i Eva)
tenien / tot el món al davant, per a escollir-hi / algún recer tranquil, la Providéncia / per guia llur: la má en la má,
calmosos / i amb unes passes vacil-lants, seguiren / per dins l’Edén llur
ruta solitaria», només ens resten mots
d’agraíment per aquesta gran obra del
poeta i traductor Josep M. Boix i Selva.

La teva prosa, a voltes amb un taranná
cervantí, es converteix en incursions
esbojarrades d'ideals com en el Quixot,
o toques de peus a térra a la manera d'en
Sancho. És una prosa curulla de diamants
i pedrería.
Joan Ferrándiz
Alesdaigua és un llibre de tauleta de nit;
un elixir essencial que es dosifica amb
comptagotes. De quinze a vint gotes
cada nit. Máxim trenta, per a mantenir
el cor amb el seu ritme més vital, felic
i relaxat.
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Gracies per haver-nos invitat a tan gran
volada.
Manuel Capdevila
Ara que tot acaba en egoisme i barroeria,
la vostra literatura és com la rosada. Cree
que els lectors que el llegiran amb atenció
n'obtindran repós per a l'esperit. Que per
molts anys pugueu continuar comunicant
bellesa i serenor.
Mare Abadessa

Caterina Torra
Dono grades a l'Ésser que ha suggerit
al meu llapis d'escriure les ratlles
llargues i les curtes d'aquest llibre.

Erinska Vilorbina

De venda a les llibreries

PREOCUPACIO
PER
L’ARXIU
DE LA CORONA D’ARAGÓ

Josep Fontana:
n la meva opinió, el conflicte

E

que s’ha plantejat a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó s’ha de veure en
tit més estríete de carácter científic. No
s’hi han de barrajar ni qüestions d’ordre polític, ni el possible malestar que
una política d’arxius autoritaria hagi
pogut crear dins del eos de facultatius
a tot l’Estat. La protesta deis facultatius
de l’arxiu, i el suport que aquesta ha rebut per part deis investigadora que l’utilitzem habitualment, ha estat motiva
da per l’aberració que implica una
proposta de recatalogació que sembla
pensada per a un arxiu administratiu
on tot es condicionaría a la necessitat
que els funcionaris trobin els documents d’acord amb els esquemes del
«Boletín Oficial del Estado».
Utilitzar en un arxiu essencialment
medieval, i en tot cas d’antic régim, els
conceptes de públic i privat com a element de classificació, voler-hi reflectir
els criteris polítics de l’Estat contemporani i arribar a l’extrem de considerar
la «Diputació del general», nascuda a
l’edat mitjana i desapareguda el 1714,
com un organisme de l’administració
autonómica, fa que es pugui posar en
dubte que fautor d’aquesta «reforma»
tingui els coneixements mínims d’história que se suposa que s’exigeixen a
l’educació secundaria.
Aixó es podría disculpar, tal vegada,
en el director d’un arxiu administratiu
actual, pero sembla intolerable en la
persona triada per a dirigir un deis
grans arxius histories europeus, i susci
ta interrogants sobre els procediments
que es deuen haver utilitzat per a escollir el successor d’uns directora que, de
Prósper de Bofarull engá, han estat, generalment, homes que reunien a la seva
condició d’arxivers la qualitat d’historiadors (recordó, per exemple, Ferran
Soldevila, que hi va tornar a treballar
els darrers anys de la seva vida).

Eva Serra i Puig:

Jaume Sobrequés
i Callicó:

O

LACA
I LA REDACCIÓ
DE L’ESTATUT

egurament que encara sabem
poc sobre el que degué significar
el sen
per al nostre patrimoni arxivístic la
derrota de 1714, les desamortitzacions
del segle xix des deis govems de Ma
drid, o l’hegemonia que a casa nostra
ha exercit l’esfera militar sobre el sec
tor públic. Vull dir amb aixó que alió
que va ser l’Arxiu Reial de Barcelona
ha patit molt. Garma i Duran va aspi
rar —sense aconseguir-ho— a conver
tidlo en un Arxiu de la Corona d’Aragó.
No calía. A més de ser un arxiu medie
val molt important pels seus registres
de Cancellería, és, també —tot i els daltabaixos del país—, l’arxiu del nostre
passat institucional i judicial, entre altres coses, i ha fet dignament i va fent
bé la funció que li correspon. Des deis
Bofarull passant per González Hurtebise, sense comptar la més recent, s’hi ha
fet una decisiva tasca arxivística que no
es pot destruir amb un cop de ploma
ahistórica i burocrática. Aixó, els millors facultatius actuáis de l’ACA, que el
coneixen a fons, ho saben. Probablement un primer nyap recent, comes des
de Madrid, ja va ser el seu trasllat des
del Barrí Vell al pont de Marina, que, al
meu entendre, fou una mesura de
desarrelament del lloc que li era més
genuí i més propi, trasllat que les raons
d’espai no justiñeaven. El disbarat que
l’amenaqa ara ja és la seva «destrucció», en la mesura que significa bandejar una classificació respectuosa al máxim amb la historia i l’historiador, i que
revela una ignoráncia esfereídora en
vera les institucions que van produir la
documentació que s’hi conserva. A
més, fa dos segles que la classificació
está en actiu, servint ais investigadora,
de Ferran Soldevila a Pierre Vilar, de
Jaume Vicens a J.H. Elliott. Un arxiu
historie no és una oficina.

l problema cultural, científic 1

E

polític a l’entom de la gestio
•—la titularitat sempre va queda
que corresponia a l’Estat— de l’Arxiu
de la Corona d’Aragó (ACA) es remunta
a 1978, en qué s’anava elaborant lavantprojecte de l’Estatut d’Autonomía
de Catalunya. Com a membre de la
comissió redactora (la famosa Com¡s;
sió deis Vint), vaig proposar, a la sessio
del 5 de novembre, un text, que fon
aprovat, en el qual s’establia, d’una
banda, la creació d’un Patronat integrat paritáriament per representants de
l’Estat i de la Generalitat —no era coherent aleshores que, a l’Estatut catalá,
es parlés d’altres comunitats autónO"
mes—, que s’encarregaria de la gesti°
de l’arxiu, llevat deis fons documentáis
que es referissin exclusivament a Ia
historia de Catalunya, la gestió deis
quals corresponia només a la General)'
tat de Catalunya. Es fixava, dones, un
doble tractament segons quins fossin Ja
tipología i l’origen deis documents de
l’ACA, i es preservaven els drets de Ia
Generalitat sobre la documentació ca
talana estricta.
El 5 de desembre d’aquell any el P'e
de Parlamentaris de Catalunya va debatre el text aprovat a Sau. Heribert Barrara i Lluís M. Xirinacs varen proposa1
que l’Estat no formés part del Patrón3
—posició testimonial, atesa la titularla
de l’ACA—- i que s’hi integressin rep1'6'
sentants de les altres comunitats auto
nomes implicades (Aragó, Valencia i le

DECLARACIÓ
DE LA SECCIÓ
HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA
DE L'LEC SOBRE L ACA

L

Ules, com a mínim). El text aprovat,
Que incloia la possibilitat d’acord entre
cornunitats autónomes, respecta básicament la meva proposta feta a Sau.
aquesta manera la Generalitat era
Preeminent al Patronat i assumia ámP. es competéncies en la gestió de l’arxiu, la qual cosa provoca ja aleshores al
guna protesta de la Diputació General
uAragó.
La retallada del text de Sau, en la negociació madrilenya de l’Estatut, en la
Qual no vaig poder intervenir, fou molt
considerable. L’ambigüitat del text
aprovat fou l’origen de conflictes que
□0 shan pogut resoldre. D’una banda
esapareixia la meva referencia al dret
el govern catalá a gestionar els fons
ua alans i, de l’altra banda, s’establia
de l’ptronat creat a partir d’una norma
el 1 jtat, i sota la tutela d’aquest, «en
la 'o'3 Ladran participació preeminent
Generalitat de Catalunya, altres Co» uitats Autónomes i províncies, si
pp?03?”', Mai ningú, disset anys deses ae I aprovació de l’Estatut, no ha
at capaq d’interpretar el mot «preetatnent”’ n* de referir-lo a les comuniC|..S ?,Províncies esmentades en una ret0,CC1? estatutaria desgraciada des de
amb6 i Punts de vista. Ans al contrari,
ver 6 PHS
anys> * e's canvis de go¡
a Madrid, la qüestió no ha avanqat
a complicat de manera cada vegada
s’ha re^ress^va- Avui, dones, encara no
|’Aq P°gut constituir el Patronat de

A criteri meu, la solució passa avui
per assolir els següents objectius:
1. Constitució del Patronat de l’ACA,
que atorgui al Govern de Catalunya un
lloc preeminent, bé que no, és ciar, exclusiu.
2. Cessió de la gestió de l’ACA al Govem de la Generalitat, d’acord amb la
normativa i les directrius aprovades peí
Patronat.
3. Nomenament, per mitjá del consens entre el Patronat i el Govern de la
Generalitat, del carree de director en
una persona que reuneixi les condi
cions següents: alta qualificació com a
arxiver-historiador; coneixement aprofundit de la historia de la Corona d’Aragó i de Catalunya, i bon coneixement
deis idiomes llatí, castellá, catalá i italiá.
4. Creació, dins del Patronat, d’una
comissió especial, que tingui cura de
Falta gestió deis fons exclusivament catalans de l’ACA, integrada per experts
de valúa reconeguda nomenats peí Go
vern catalá.
Amb aquesta proposta se salvaría: la
titularitat general de l’Estat; Falta direcció, que correspondria al Patronat,
integrat per representants de les comunitats de l’antiga Corona d’Aragó; s’hi
podría incloure representants de Sici
lia, Sardenya i Nápols, per exemple, i la
gestió (del Govern de la Generalitat de
Catalunya).

a Secció Histórico-Arqueológica

de l’lnstitut d’Estudis Catalans
acorda per unanimitat considerar i
procedent la nova organització de l’Arxiu de la Corona d’Aragó segons el Cua
dro de clasificación de sus fondos
proposada per la nova Direcció. Aques
ta proposta irreflexiva de reformar de
dalt a baix l’ordenació actual: suposa
un desconeixement profund de la naturalesa i l’origen d’aquest Arxiu Reial, el
conjunt documental més important de
Catalunya; comporta una greu desorganització del seu contingut, i fa témer
una possible dispersió intencionada
d’alguns deis seus fons més coneguts i
emblemátics.
La mateixa Secció de l’lnstitut veuria
amb bons ulls la formació d’una comis
sió d’experts, amb veritable coneixe
ment de FACA i amb respecte pels valors que representa.
Per aquests motius es creu molt con
venient que el Ministeri de Cultura
traspassi, com més aviat possible, la
gestió de FACA a la Generalitat de
Catalunya, tal com ja s’ha fet amb arxius reials d’altres comunitats autóno
mes.
Barcelona, 13 de marq de 1996.
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DE
LA GUERRA,
FA SEIXANTA ANYS
(I)

LA GUERRA A CATALUNYA, SEIXANTA ANYS DESPRÉS
per Pelai Pagés i Blanch
ra fa deu anys, en un article

A

d’impossibilitat— de superació de la
de característiques similars a
historia. Els exemples del que dic foren
aquest,1 escrivia que en la historiogramolt nombrosos, pero amb un de re
Ja sobre la guerra civil espanyola a Cacent será suficient. El documental de
alunya hi havia una abundancia d’esMaría Dolors Genovés sobre el judici i
udis centrats en l’evolució política i en
l’afusellament de Manuel Carrasco i
es’ discrepáncies que havien enfrontat Formiguera, emés per TV3 el 1994, va
e bloc antifeixista catalá. Tot repassant
provocar un enrenou tan considerable
e.s diversos ámbits de la realitat históque va culminar en els jutjats..., com si
pca del moment —economía, evolució
la valoració final duna recerca histo1 tnipacte de la guerra a la societat de
riográfica, al marge d’aspectes delicats
rereguarda, cultura, etc.—, intentava
que puguin afectar l’honorabilitat i el
Posar de manifest aquells aspectes més
bon nom de les persones, pogués ésser
c°neguts i aquells altres deis quals enobjecte judicial.
cara se sabia ben poca cosa. Pero acuva alió que era evident: la politització
El cosí huma: els morts
a ideologització excessives deis estui la doble repressió
’s existents. En un altre article molt
Sóc conscient que en aquest cas l’obes recent, en aquest cas sobre les
jecte de litigi fou, indubtablement, l’asPortacions de la historia local al copecte més punyent i dolorós de la guer
¡I^.1Xernvent de Ia guerra,2 destacava la
ra: el que afecta la repressió. Pero en
Portáncia certa deis nombrosos estuaquest punt pensó que superar la histo
s que s’han fet els darrers anys en el
ria no vol dir oblidar-la, i que només
rreny local, i al mateix temps valóra
estarem en condicions de superar
lo C¡U?Jesl°rí d’objectivització fet pels
col-lectivament la guerra civil si som
ca CS historiad°rs no sempre desembocapados d’assumir tots i cadascun deis
enV’ a dGSgrat de v°luntats manifestes,
esdeveniments que la configuren, inclotbric desideol°SÍtZació del discurs hisent-hi les responsabilitats en totes les
seves facetes.
bla^°’ Gn Pr*mera instancia, em seni
Aquest tema, al marge de polémiques
que se sitúen més enllá de la historio
les lrnPortant’ perqué la guerra civil, i
tin C°nseclüencies que va generar, congrafía, ha estat darrerament objecte
una60 Pesant en el nostre present i en
d'interés a la gran majoria de les histo
Xe SOcietat en la qual sovint el coneiries locáis i comarcáis sobre la guerra.
Ce ent de la historia provoca inneDes de l’heréncia positivista deis estudis publicats per Solé i Sabaté i Joan
¡ noprie.s orispacions politicopersonals,
Ca epnques que posen en relleu la inVillarroya,3 s’ha produít una mena
acjtat col-lectiva —o potser es tracti
d’obsessió a l’entorn del coneixement

exacte deis morts a la guerra, en els dos
supósits possibles: ja sigui com a resultat d’accions militars, en el front o a la
rereguarda —els fatídics bombardeigs
que va patir la població civil—, ja sigui
com a resultat de la doble repressió, re
publicana, en primer lloc, i franquista,
més tard. L’interés peí coneixement del
cost huma que va provocar la guerra
és, naturalment, legítim, i en bona me
sura és un element fonamental per a
valorar l’impacte de la guerra en una
societat. Pero els resultats no sempre
són satisfactoris.
En primer lloc, perqué les variacions
demográfiques duna població són moviments histories de llarga durada, difícils de valorar en conjuntures curtes. I
si el que hom vol és teñir una visió de
conjunt, amplia i integradora, ha de va
lorar també els efectes de l’exili de 1939
i de les condicions sanitáries i alimentáries que va patir la població cata
lana durant els primers anys de post
guerra. L’increment de la mortalitat de
postguerra és, pensó, una conseqüéncia
directa de la guerra.
Les victimes de la doble repressió
plantegen una casuística més comple
xa. Perqué sovint la relació de morts és
acompanyada de condemnes moráis i
de judiéis de valor que ajuden a expli
car ben poc la historia, i que presenten
la rauxa repressora com el resultat d’un
acte de follia col-lectiva, irreflexiu i espontani. Es cert que quan esclata una
guerra es produeix un capgirament
deis valors moráis i étics pels quals es

19 de juliol a Barcelona. Al mig del carrer, unes flors i un paper amb el nom de la víctima.
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Una placa en un carrer recordant uns morís en els primers combáis.

regeix una societat —recentment ho
hem pogut comprovar de bell nou entre
els eslaus del sud a l'ex-Iugoslávia—,
pero el que no pot fer l’historiador és
substituir les explicacions históriques
per judiéis moráis i no intentar buscar
en la mateixa estructura de les relacions socials, polítiques o ideológiques
la casuística que provoca l’esclat d’un
fenomen de tanta magnitud.
Altrament, cal extremar la pruden
cia a l’hora de fer imputacions genériques ais anónims «incontrolats», ais
«forasters» i «murcianos», en un intent ciar, massa present a la historio
grafía més recent, de voler presentar
la repressió republicana com l’acció
de quatre caps calents, desarrelats i
marginats, amb escassa implicació a
la societat catalana. Quan esdevé tan
difícil explicar la violencia viscuda durant la guerra al marge duna societat
que vivía des de feia décades en una
situació de confrontació social quasi
permanent.
La repressió té, pero, altres aspectes
encara ben poc coneguts. Manca un es-

tudi sistemátic sobre el funcionament
de la justicia durant la guerra —els di
versos tribunals que van actuar al llarg
de tota la guerra—, sabem ben poca co
sa sobre les txeques i els camps de treball, i encara planteja nombrases 11acunes la repressió que van patir els
sectors més radicáis del bloc antifeixista catalá, a partir de maig de 1937.

Les transformacions revolucionarles
El tema de la repressió, amb el qual
he comenqat a plantejar la problemáti
ca a l’entorn de la guerra civil, em sem
bla especialment signifícatiu perqué
evidencia un aspecte cabdal de la guer
ra: la confrontació social que va repre
sentar també per a Catalunya i que es
va concretar de bell antuvi en un canvi
d’hegemonia politicosocial i en l’inici
d’un procés de transformacions económiques i socials com no s’havia produít
en cap altre període de la historia contemporánia.
Certamen!, ens trobem davant d’una
altra qüestió conflictiva des del punt de
mira historiográfic. I ja no solament

per la valoració que hom pugui fer de
la realització histórica d’aquestes trans
formacions, sino peí seu propi carácter.
Perqué hom ha passat de parlar de revolució —utilitzant un concepte d’ús i
abús quotidians durant els anys de la
guerra— a qüestionar la transcenden
cia histórica de les col-lectivitzacions i
del conjunt de canvis que va sofrir la
rereguarda catalana. De bell nou la
polémica és mediatitzada per la ideolo
gía. I si bé és cert que en la majoria
deis treballs d’história local apareixen
les col-lectivitzacions i les confiscacions que es van produir en la práctica
totalitat de localitats catalanes —sovint
des d’una perspectiva excessivament
positivista, en forma d’inventari i sense
aventurar hipótesis ni interpretacions—, l’interés de la historiografía hi
ha estat més aviat escás: en els darrers
anys únicament ha estat publicat el treball d'Antoni Castells sobre les col-lecti
vitzacions a Barcelona.4
Perqué és evident que massa sovint la
historiografía está condicionada per
corrents i modes i per impulsos que es
relacionen fonamentalment amb les
preocupacions polítiques i socials del
present. I aixó explicaría també que te
mes vinculáis a les transformacions
económiques i socials —i que d’entrada
semblen disposar d’un indubtable in
terés— siguin prácticament desconeguts. És el cas, paradigmátic en molts
aspectes, de la municipalització de l’habitatge, que només ha estat a bastament
treballat per al cas de Granollersd
Aquest oblit s’ha d’explicar també peí
desinterés per una Revolució —que els
anarquistes escriurien amb majúscula-^
l’existéncia de la qual posa en qüestio,
pensó que d’una manera injustificada,
parcial i poc rigorosa, la historiografía
més recent.
I la qüestió a mi em preocupa, sobretot, per dues raons: perqué, a parer
meu, la Revolució fou l’especifícitat ca
talana més genuína de la guerra civil
espanyola, i perqué sense la Revolució
es fa difícil entendre no solament la
guerra civil, sino la mateixa evolucio
histórica de Catalunya d’abans i de des
prés.
Vida quotidiana a la rereguarda
de la guerra
També cal anar a raure ais treballs
publicáis en l’ámbit concret de la histo
ria local per a conéixer aquells aspectes
més quotidians que afectaven la vida >
el dia a dia d’una societat que va viure
en la rereguarda durant gairebé tota la
guerra. Els treballs més recents de Jo1'
di Amat sobre diverses poblacions de
Maresme, el d’Angel Jiménez sobre
Sant Feliu de Guíxols o el de Francés0
X. Puig Rovira sobre Vilanova i la Ge*
trú6 ens sitúen no solament davant 1
volució política municipal, sino tanto
davant l’impacte militar que va teñir
guerra, ja sigui en forma de mobilitz^
cions, amb les continúes lleves de so

dats cada vegada més joves, de bombardeigs o amb la presencia de l’exércit
a moltes poblacions. En canvi aspectes
més generáis, com l’organització de les
primeres milícies o el funcionament de
l’Escola Popular de Guerra, ens són
prácticament desconeguts.
Les difícultats alimentáries, el pro
blema deis proveíments, el recurs al
vell sistema d’intercanvi de productes
que feren molts municipis catalans en
tre ells, apareixen a bastament docu
mentáis ais arxius municipals. Mentre
també comenta a ser conegut un altre
aspecte important de la guerra: la
presencia multitudinaria de refugiats a
Catalunya, significativa perqué concretava la solidaritat de Catalunya amb els
altres territoris de la República i per
qué va agreujar els problemes de la
subsisténcia que ja patia la rereguarda
catalana.
El aspectes referits a la sanitat, a la
cultura i a l’educació són mal coneguts
en aquesta esfera concreta. Coneixem
els estarlos que hom féu des de les institucions i des de les diverses forces polítiques per vertebrar un sistema sanitari que partís de la comarcalització
deis servéis básics. També ha estat estudiat en les seves línies generáis el
Consell de l’Escola Nova Unificada, que
va establir una planificació de l'ensenyament des de leseóla bressol fins a la
Universitat. Pero desconeixem fins a
Quin punt aquests ambiciosos projectes
es van vertebrar en una societat que a
■tiesura que avanqava la guerra veia
agreujats els seus problemes.

La política, encara. La memoria
1 els nous arxius
I el que és més sorprenent és que asPectes estrictament polítics encara ens
s'guin desconeguts. Ho vaig dir fa deu
^nys i ho repeteixo: manca una historia
c*el PSUC —i l’abséncia és més signifi
cativa perqué contrasta amb l’abundáneia d estudis que han estat publicats els
arrers anys sobre el POUM7— com
■tianca encara un coneixement en prohjnditat d’aspectes fonamentals de la
historia de la CNT, de la UGT o de l’EsQuerra Republicana durant la guerra.
Labséncia de biografíes de personatges catalans que van teñir un paper imPortant durant la República i la guerra
comenta, a ser pal-liada per biografíes
com la d Hilari Raguer sobre el general
atet o la de Xavier Pujadas sobre
arcel-lf Domingo. Pero el génere
10gráfic no acaba d’arrencar a casa
ostra. Mentrestant, la memoria contiUa estirant fils d’Ariadna sobre un
Passat en el qual l’aventura personal
o memorialista es confon amb l’expeísCl|!5la col-lectiva d’un temps i d’un pa’ Memóries de personatges tan divers com Josep M. de Porcioles, el
ta Ah 1 & Carles Lontseré o l’anarquisbel Paz —totes publicades recentent passen inexorablement sobre la
erra civil amb la consciéncia de la

Dlbuix de Pere Calders a «L’Esquella de la Torratxa» de 23 de juliol de 1937.
Una allusió ais «passeigs» que, per exemple a l’Arrabassada,
representen un aels pítjors aspectes de la repressió al costat república.

Una imatge de rereguarda a Barcelona:
va caldre matar els lleons del pare zoológic.

importancia que aquella guerra va te
ñir per a les seves vides.
Finalment caldria que fes una breu
referéncia de les possibilitats documen
táis que existeixen grácies a l’obertura
de nous arxius. Alguns, prou coneguts,
pero sovint inaccessibles, com els de
Salamanca, els Fons Contemporanis,
catalogats de fa poc, de l’Archivo Histó
rico Nacional de Madrid, els militars
de les capitanies generáis o els penitenciaris. D’altres, llunyans i de difícil accés, com els recentment oberts de Mos
cou: sabem que tant l’arxiu de la
Internacional Comunista, com el de la
KGB i el de la presidéncia de l’antiga
URSS contenen abundant documentació, fins ara inexplorada, sobre la guer
ra civil espanyola i la intervenció sovié
tica a Espanya.
Noves possibilitats documentáis,
dones, per al coneixement d’una guerra
que seixanta anys després d’haver-se
iniciat encara desperta passions, susci
ta interés i genera polémiques que po
sen en relleu, com deia al principi, el
pes que continua tenint aquella guerra

en la consciéncia histórica del nostre
present i, ben segur, del nostre fu tur
immediat.

1. La guerra civil espanyola a Catalunya (1936-1939):
balang historiográfic, «L’Avens», 109, novembre de
1987, págs. 56-63.
2. Guerra civil i historia local: noves aportacions,
«Plecs d’história local», 38, abril de 1992, págs. 3638.
3. Vegeu, sobretot, Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya, La repressió a la reraguarda de Catalunya
(1936-1939), II vols., Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1989-1990.
4. Es tracta d’Antoni Castells Duran, Les col-lectivitzacions a Barcelona, 1936-1939. La col-lectivitzaciósocialitz.ació de la industria i els servéis a Barcelona
(ciutat i provincia). Les agrupacions o concentracions
d'empreses, Ed. Hacer, Barcelona, 1993. Uns anys
abans havia estat publicat l’interessant llibre col lectiu Col-lectivitzacions al Baix Llobregat (1936-1939),
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1989.
5. Vegeu Diversos autors, Granollers 1936-1939: conflicte revolucionan i bél-lic, II vols., El Racó del Llibre
de Text, Barcelona, 1989-1990.
6. Jordi Amat ha publicat respectivament estudis so
bre Calella (1994), Pineda i el Masnou (1995); el treball d’Ángel Jiménez sobre Sant Feliu és també de
1995, i el de Puig Rovira sobre Vilanova, de 1994.
7. Entre altres, aestacaria les dues biografíes de Joaquim Maurín, de Lluís Rourera (1992) i d’Anabel
Éonsón (1995), i l’interessant recull de records
col lectius L’aventura del militant (1994).

ELS PARTITS POLITICS CATALANS
per Ángel Duarte

ona part deis estudis que s’ocu-
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nicipal preveía que ais ajuntaments
pen deis partits polítics en els
s’havia de reproduir la proporcionalitat
anys trenta acostumen a cloure les aná
 representació política que ja exis
en la
lisis el 18 de juliol de 1936. La intensa
tía en el si del Consell. Si bé aqüestes
dinámica deis anys republicans facilitá
darreres iniciatives posaven fi a la duaa Catalunya la consolidació d’un siste litat de poders que havia prevalgut des
ma de partits específíc i la creació de
de l’esclat de la guerra i consolidaven el
grans formacions polítiques. Aqüestes,
paper de l’Esquerra com a eix de tots
més enllá deis equips directius, aglutiels corrents republicans, també és cert
naven en els centres de barrí i de poblé
que donaven cobertura legal al protaámplies masses de ciutadans. L’Esquergonisme del sindicalisme llibertari i
ra Republicana de Catalunya, fundada
deis partits marxistes.
poc abans de les eleccions del 12 d’abril
Els canvis apuntats no suposaven,
de 1931, fou l’exemple més reeixit del
ben al contrari, que la vida associativa
tránsit entre els vells partits de quadres
deixés de teñir sentit. Entre 1936 i 1939
i notables i els módems partits de mas continuaren inscrivint-se ais registres
ses. Tanmateix, altres agrupacions, re
d'associacions tota mena d’entitats po
presentativos de tot l’espectre ideológic,
lítiques, culturáis i de beneficéncia. Noavanzaren en la mateixa direcció: des
gensmenys, els dirigents de les forma
del Partit Catalanista República fins a
cions polítiques d’esquerres, com les
la Lliga Catalana, des deis nuclis cedisautoritats del país, s’havien de reorien
tes fins ais carlins, des de la Unió De tar les prioritats. La vida deis centres,
mocrática de Catalunya fins ais partits
de les redaccions deis periódics o de les
socialistes i comunistes.
federacions comarcáis va passar a estar
La normalitat republicana i autonó
condicionada pels esforgos de la guerra
mica havia fet possible que la voluntat
i peí restabliment d’unes mínimes conde la ciutadania esdevingués el factor
dicions d’ordre, producció i seguretat a
clau en la presa de decisions polítiques.
la rereguarda. Fins i tot formacions tan
En conseqüéncia, i amb els matisos
distants de la lógica militarista i revoluque calgui, podem afirmar que els par cionária com 1’Esquerra —sempre que
tits catalans eren, arribat el juliol de
es faci abstracció de la branca d’Estat
1936, maquináries orientades cap a la
Catalá— van adaptar les seves funcions
conquesta del poder institucional per
a la nova conjuntura. Els centres i atemitjá, prioritáriament, de la mobilitzaneus adherits a l’Esquerra continuaven
ció electoral. Certament, els anys de la
essent l’escenari d’aplecs d’afiliats i
guerra civil foren tota una altra cosa, i
simpatitzants, per bé que la renovació
aixó explicaría la renúncia de molts
de les direccions respectives s’ajornava
historiadors a continuar la recerca més
fins al moment del retorn a la normali
enllá d’aquell sagnant inici d’estiu. A
tat. Ara, pero, ais locáis, no s’anava pas
l’ordre democrátic, medi natural de
a discutir-hi sobre el desenvolupament
desenvolupament deis partits, succeí la
deis debats parlamentaris, sobre els
revolució, el col lapse institucional i les
avatars de la vida municipal o sobre els
col-lectivitzacions. No era pas aquest el
obstacles que des deis poders centráis
context més favorable per a la continuíes posaven a la gestió de les competéntat de les tasques que donaven contincies autonómiques. Els elements més
gut a la vida de les organitzacions. L’aactius s’hi reunien per conéixer els dardopció de les grans iniciatives s’havia
rers rumors i les últimes informacions
traslladat, en un primer moment, a l’insobre l’aixecament militar, per organitterior d’una plataforma de poder ben
zar actes de suport ais combatents o fa
diferent de la prevista en un marc par cilitar avals polítics, o per comentar
lamentare els comités antifeixistes. El
l’estat deis fronts de guerra i els efectes
21 de juliol de 1936, a proposta del predeis bombardeigs.
sident Lluís Companys, es creava el Co
ERC continuava mantenint una si
mité Central de Milícies Antifeixistes.
tuado privilegiada, pero la seva hege
Dos mesos’més tard la totalitat de les
monía, incontestable els cinc anys pre
forces antifeixistes s’integraven al Convis, es veia qüestionada peí creixement
sell Executiu de la Generalitat. Finalde les forces obreristes. Segurament
ment, per l’octubre, una normativa mu per fer cara a aquesta dada, l’Esquerra

va contribuir a la formació del Secretariat General deis Partits d’Esquerra, del
qual formaren part Acció Catalana, el
Partit Federal Ibéric, Izquierda i Unión
Republicana, i Estat Catalá. D’altra
banda, l’ocupació d’edificis i la confis
cado deis periódics més significatius
del país amenagava d’afavorir les forces
minoritáries, des d’Estat Catalá fins a
les plataformes obreristes. El desig de
no quedar despenjats de la nova jerar
quía de poders a qué havia donat lloc la
revolta del 18 i el 19 de juliol porta els
homes de l’Esquerra, sovint a contra
cor, a ocupar locáis, confiscar periódics
i organitzar «patrulles de control». Els
nous locáis es convertien en casernes
destinades a la instrucció deis afiliats
que anaven al front a combatre l'amenaga feixista. Els patis d’aquests cen
tres, més que servir per a la celebració
ritual del 14 d’abril o de 1’11 de setembre, eren l’espai reservat per a les noves
formes d’emotivitat col-lectiva: el comiat ais joves patriotes que enroláis a
la columna «Maciá-Companys» es dirigien cap ais camps de batalla.
Els beneficiaris conjunturals de la situació foren les organitzacions de
l’esquerra marxista. Amb l’arribada al
paroxisme de la dinámica feixismeantifeixisme, ja insinuada des de 1934
amb l’eclosió del frontpopulisme.
l’esquerranisme passava a definir-se en
termes classistes. Mentre que al si de la
CNT els sectors que havien mantingut
bones relacions amb ERC es veien des
bordáis pels elements faistes, la UGT,
corrent sindical satel-litzat peí comunisme, vivía una dinámica de creixecreixe
ment insospitat fins aleshores. El
PSUC, creat el 23 de juliol de 1936
del ___
nacionalisme
—amb la
1_ fusió
f_ 1_ d_l
1___ 11___ marxista, del comunisme i de la socialde'
mocrácia—, es convertía en el pol datracció de la Unió de Rabassaires. La
«rebellia santa», en paraules de
Companys, deis treballadors de la térra
anava deixant de ser un deis eixos de
l’hegemonia social de 1’Esquerra. Ejs
joves preferien trucar a les portes deis
partits de classe, mentre que una bona
part de la intel lectualitat catalanista
identificá el compromís antifeixista
amb les estratégies de conducció de la
guerra i de restabliment de l’eficácia a
la rereguarda que preconitzava el part1
de Joan Comorera. Per tot plegat, eis

6.000 militants origináis del PSUC es
convertiren en 90.000 els darrers temps
de la guerra. Peí que fa a l’heterodox
Partit Obrer d’Unificació Marxista, tot i
veure's privat de la presencia de Joaquim Maurín, arribava a 30.000 afiliats
el desembre de 1936. La seva influencia
era notable a les comarques de la demarcació de Lleida i de Tarragona.
Com és ben sabut, els fets de maig de
1937 liquidaren bruscament el POUM.
La desaparició d’Andreu Nin i la
repressió que patí el conjunt de l’organització l’abocaren a una clandestinitat
prematura. L'octubre de 1937, un decret sobre organització municipal ex
cluía el POUM i concedía al PSUC la
mateixa representativitat que a ERC o
a la CNT.
Els efectes del viratge registrat durant
la primavera de 1937 van incidir en el
conjunt de la vida associativa. A mitjan
setembre, la Delegació d’Ordre Públic
havia difós una circular segons la qual
només s’autoritzaven les reunions de
carácter sindical, previa sol-licitud tramesa amb setanta-dues hores dante
lado. Les restriccions a la vida as
ociativa es feien més grans a mesura
Que la guerra s'aproximava al desenlia?,
lanmateix, les restriccions imposades,
en generar una insospitada quantitat de
gestions burocrátiques, ens permeten
saber com esmerpaven les energies els
militants deis partits d’esquerres. Les
assemblees ordináries deis centres es
completaven amb sessions destinades a
debatre les possibilitats de creació de
retugis antiaeris o les necessáries modihcacions en les estratégies económiQues de les empreses socialitzades. No
mancaren les conferencies culturáis en
es quals intervenien molt activament
aquells intel-lectuals compromesos amb
a causa de la república i l’autonomia.
Lesclat de la guerra i la nova correlació de forces dins Catalunya van
afectar, de manera especial, els partits
e centre i de dreta. Acció Catalana
ePublicana, tot i formar part del Co
mité Antifeixista, es va veure abocada
a una progressiva pérdua de presencia
a les administracions municipals. Per
e que a la tardor de 1936 Acció aconOguia d'implantar-se en algunes locali,ats, en aplegar els col-lectius més morerats de catalanistes republicans, el
te cert era que el liberalisme reformisa no aconseguia acarar el predomini
y6 Lesquerranisme classista. Per la sea banda, les poques delegacions barbí' °.nií}es del Partit Nacionalista Repulc,a ° E^uerra es limitaven a expedir
'a s Polítics i a organitzar actes a bede les victimes de la guerra. La
es t° tEemocraflca de Catalunya, que
nal
fVa en una etapa postfundaciod’i ’ , rontava les dificultáis própies
delIpa c<?nJuntura presidida peí rebrot
m auticlericalisme més virulent. La
ra 1 de Manuel Carrasco i Formigueall 3 rnans deis militars revoltats no
eugerí les incomoditats deis demo-

Estiu de 1936 o 1937. A Terrassa,
els balcons deis locáis d’Esquerra Republicana de Catalunya
i de Joventut d’Esquerra - Estat Catata.
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L’Hotel Colon, a la plaga de Catalunya de Barcelona,
fou un deis locáis principáis del
Partit Socialista Unificat de Catalunya.

cratacristians a la Catalunya republica
na. Els confiscats tallers del diari católic «El Matí» serviren per a editar «Treball», portaveu del socialisme unificat.
Els adherents de la UDC es van haver
de recloure en tasques de solidaritat
amb els perseguits i en la práctica pri
vada de la religió. Més greu fou el destí

de la Lliga Catalana. Els seus dirigents
restaven amagats, els afiliats obligats a
l'exili o a posar-se del costat del bándol
revoltat. «La Veu de Catalunya» fou su
primida i l’históric partit catalanista
abocat a la desaparició. Per a tots ple
gáis, catalanistes liberáis, católics o regionalistes, la vida de partit deixava de

teñir sentit. Ni tan sois la relativa normalització institucional posterior a la
primavera de 1937 els va permetre el
retorn a l’activitat.
Més enllá d’aquestes formacions, en
el terreny de la ultradreta, l’esclat del
conflicte bél-lic agreujá unes dificultats
que havien comencat a mostrar-se, en
forma de tancament de centres, des de
la victoria electoral del Front d’Esquerres. La derrota del cop del 19 de juliol a
Barcelona i a tot Catalunya significa
per a tots els partits dretans en general
la desaparició de l’escena política i l’inici duna forta repressió contra els afiliats. Aquests es van veure constrets a
actuar a la «zona nacional», i sempre
sota l’hegemonia de la ultradreta espanyolista. Els homes procedents de la
Lliga, peí seu catalanisme, o els d’Acció
Popular, per la seva tebiesa conspirativa, van ser anul lats pels falangistes, els
tradicionalistes i els monárquics alfonsins. Entre aquests darrers, tot i la
lonja numérica del carlisme, havien
d’acabar essent els falangistes més durs
els que s'apoderessin del control de la
delegació territorial catalana de l’organització unificada: FET y de las JONS.
Els elements dretans que restaren en
territori catalá esdevingueren la base
del que s’anomená la cinquena colum
na. Les ramificacions del servei d’informació creat per Josep Bertrán i Musitu
o els enllajos falangistes i tradicionalis
tes, operatius fins a la seva desarticulació durant la segona meitat de 1938, es
nodrien deis pocs afiliats que s’havien
fet escápols a la repressió.
Podem concloure aqüestes breus ratlles assenyalant que la guerra civil
marca una ruptura respecte del que havia estat el paper deis partits polítics
els anys d'estabilitat republicana. El re
publicanismo catalanista va ser desbordat per 1’obrerisme marxista. Les forces
de centre i de centredreta catalanistes
patiren un daltabaix de dimensions
colossals. Per a uns, lambit doméstic,
la sortida del país —a l’estranger o en
direcció a l’Espanya «nacional»— o el
quintacolumnisme eren els espais d’actuació. Per ais altres, la gestió duna revolució amb la qual no es trobaven cómodes. L’esperit de ciutadania, per a no
parlar del sistema de partits en qué
s’expressava, fou anorreat peí triomf de
la lógica militarista. Fins i tot les em
preses educatives o les modalitats de
íleure que tenien cabuda ais ateneus republicans i catalanistes es veieren con
dicionados per l’emergéncia de nous
valors i de noves formes d’enquadrament del compromís cívic antifeixista.
L’ensulsiada final de 1939 conduí les
restes d’aquelles formacions a l’exili i la
clandestinitat. Per ais altres, per ais
vencedors, s’obrien les portes de la ges
tió municipal i provincial sota la tutela,
pero, de l’administració militar.

L’ECONOMIA CATALANA
per Caries Sudrid i Triay

algrat l’enorme volum de la

M

bibliografía dedicada a la darrera guerra civil, els aspectes
mics del conflicte han rebut poca atenció. Hi ha impressions i memóries
aportades pels protagonistes, pero re
sulten sempre subjectives i sovint contradictóries. Gairebé res de fiable no
sabem sobre l’evolució de produccions,
preus, salaris, etc. Tenim, afortunadament, l’obra de Josep M. Bricall sobre
la política económica de la Generalitat
en aquests anys, pero el nostre coneixement de l’evolució de l’economia real és
molt precari. Aquest estat de coses no
es pot atribuir a la manca de fonts. Hi
ha documentació disponible —tant pú
blica com privada— esperant l’empenta
investigadora de joves economistes i
historiadors.
Com a conseqüéncia d’aixó, ha de
quedar ciar que el que recullen aqüestes
pagines és un seguit d’opinions perso
náis, que entenc justificades i defensables, pero que només podran verificar-se
amb nous estudis de camp. Aqüestes
opinions difereixen de les que han expressat alguns deis testimonis de lepoca
i també alguns deis analistes posteriora.
Cree que, en general, s’ha exagerat el pa
per deis poders públics i s’ha analitzat el
canvi revolucionar! que es va produir
aquells anys atenent més a la significació com a nova experiencia política i so
cial que ais resultáis económics que van
derivar-se'n i a l’efecte que tot plegat va
teñir sobre la capacitat de defensa del
régim república.
El punt de partida de la nostra análisi
han de ser les conseqüéncies immediates de la revolta militar del 17 de juliol
de 1936. Com és ben sabut, l’alcjament
duna part de la guamició de Barcelona
va topar amb la resistencia decidida
de les forces d’ordre públic dependents
del govem de la Generalitat i, especialment, de les milícies populara formades
majoritáriament per militants obrera.
La victoria deis defensora de la legalitat
republicana va propiciar el iracas de la
rebel-lió a tot Catalunya.
Aquests esdeveniments i els que simultániament es van produir a la resta
d’Espanya van canviar de dalt a baix el
marc d’actuació de l’economia catala
na. Tres eren les novetats fonamentals:
a) la incomunicació amb alguns deis
mercats amb qué tradicionalment comerciava Catalunya, conseqüéncia al
seu tom de la divisió d’Espanya en
dues zones enemigues i de les dificul

tats que imposava la flota franquista
per al comen; amb l’estranger; b) la neeconócessitat ineludible d’acarar les exigéncies de la guerra: compra i fabricació
d’armament, mobilització i manteniment de les tropes, etc., i c) els canvis
radicáis que van experimentar les relacions de producció a Catalunya des del
mateix moment de la victoria sobre els
revoltats.
Aquest darrer factor va ser sens dubte un deis que més van caracteritzar el
període, i cal que l'analitzem en primer
lloc.
El que va succeir a Catalunya imrnediatament després del iracas de la re
volta militar ha de qualifícar-se sense
ambigüitats d’auténtica revolució so
cial. El fet determinant en va ser la su
premacía que les milícies obreres van
aconseguir al carrer. La gran majoria
d’aquests grups armats es declaraven
d’ideologia anarquista, fossin o no afi
liats a la CNT i/o a la FAI. Aquest fet
responia a l’hegemonia que el sindicat
Ilibertari tenia des de feia molts anys
dins el moviment obrer catalá. En
aqüestes circumstáncies, es va produir
de manera espontánia l’aplicació deis
principis primaris pels quals es guiava
el moviment anarquista. Sense oposició per part deis propietaris —fugits o
indefensos—, els treballadors es van
apoderar del control de la majoria de
les empreses industriáis i de servéis.
Aquesta nova situació va plantejar
immediatament problemes legáis 1
d’organització general. En una primera
fase el govem de la Generalitat va limitar-se a reconéixer les col-lectivitzacions com a situacions provisional,
per tal de fer possible el funcionament
de les empreses, alhora que els proporcionava el fínanqament més peremptori. Simultániament, es va obrir un debat entre sindicáis i partits sobre les
característiques que hauria de teñir el
nou sistema económic.
En aquest punt el pensament anar
quista era forja simplista i ingenu. La
societat havia de funcionar sense Estat,
basada en el sindicat i el municipi- So
ta el comunisme Ilibertari, no hi hauria
mercat —ni diner, segons molts— i L’s
empreses i les comunes actuarien de
manera autónoma. S’oblidava que Ia
característica fonamental d’una econ°mia industrial moderna és l’especialització i l'intercanvi. La realitat va mos
trar de seguida que les empreses
controlades pels comités obrera neces-
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Un curios caríe// del moment
de les collectivitzacions.

QUE AIXI FOMENTEÍ LA NOíTRA NDUÍTRIA
sitaven vendre i endeutar-se per pagar
salaris i primeres matéries, que calía
alguna mena de coordinado amb altres
empreses, etc. És aixó el que explica
que el decret de col-lectivitzacions de
26 ¿octubre de 1936 mirés de combi
nar les idees anarquistes amb sistemes
de control per part de les autoritats.
Sacceptava la collectivització de les
grans i mitjanes empreses, les quals haVlen de ser regides per un consell elegit
Per l’assemblea general deis treballadors, pero hi hauria la vigilancia d’un
mterventor de la Generalitat. Les empreses no col-lectivitzades havien de
comptar amb un comité de control
encarregat de supervisar les propostes
. la direcció. El sistema es coordina
ba mitjangant uns Consells Generáis
d Industria, de carácter sectorial, on hi
nauria representants deis sindicáis i del
govern.
L’aplicació efectiva d’aquesta normaiva va ser només parcial. Va servir per
a legalitzar els canvis ocorreguts, pero
e control conferit al govern va ser molt
P°c efectiu. Les empreses van funcior?6 manera molt precaria, malgrat
? nona voluntat de la gran majoria
els treballadors implicáis.
. A partir deis fets de maig de 1937, la
situació va comentar a canviar com a
conseqüéncia de la major influencia
el PSUC, protegit de Moscou. Joan
omorera, nou conseller d’Economia,
miciar una activa política intervenonista. Algunes grans empreses van
ver Posades sota control directe del got-ern mentre es mirava de fer més efecUs els mecanismes de vigilancia. En
s mesos fináis de la guerra l’economia
a a ar}a caminava cap a un control
sairebé total per part deis governs
autonom i central.
cal marSe ¿aquesta evolució general,
ta }en*r Present que una colla d’imporn s empreses catalanes —Cros, Elecoquímica de Flix, Maquinista, Hispa-
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Una incitado al consum.

Sembla que aquesta era una cua per a comprar tabac.
Fer cua es convertí en una de les activitats característiques d’aquells temps dlfícils.

no Suíssa, Pirelli, etc.— van ser intervingudes des del primer moment per la
Generalitat per a dedicar-les a la fabricació de material de guerra. Per a ges
tionar-íes es va crear una comissió que
segons sembla va funcionar amb nota
ble eficiencia durant tota la guerra.
Cap a fináis de 1937 estaven sota el seu
control 500 fabriques amb més de
50.000 treballadors.
Les xifres disponibles sobre l’evolució
de la indústria catalana durant la guer
ra són escasses i poc fiables. De les dades aportades per Josep M. Bricall es
pot deduir que el producte industrial
va caure com a mínim un trenta per
cent només esclatar la guerra. A fináis
de 1937 va haver-hi un altre retrocés
—potser un deu per cent addicional— i
a partir d’abril i maig de 1938, amb la
caiguda en mans franquistes de les cen
tráis eléctriques lleidatanes, el col-lapse
va ser gairebé total. Tenint en compte,
d’un costat, que en els primers mesos
de 1936 la indústria catalana no estava
en el seu nivell máxim de producció i.

d’un altre, l’import de les necessitats
generades peí conflicte mateix, l’evolució de la indústria catalana no es pot
qualificar de satisfactoria. No és possible saber quina part de responsabilitat
s’ha d’atribuir a les dificultats de comunicació imposades per la guerra i quina
part al caos organitzatiu atribuible a la
revolució. En tot cas, em sembla ciar
que l’esclat revolucionari va haver d’entorpir molt seriosament el pie aprofitament de la capacitat productiva.
En l’ámbit agrari les coses van anar
per un altre camí. Rabassaires, masovers i parcers van apropiar-se de les ier
res que conreaven. Les col-lectivitza
cions van ser molt escasses. Pocs
canvis, dones, en l’organització produc
tiva. La Generalitat va legalitzar provisionalment la situació i va imposar la
sindicació obligatoria deis camperols.
L’escassetat alimentaria va fer aparéixer el mercat negre, al qual segurament
es desviava bona part de la producció.
Per aixó semblen poc creíbles les xifres
que mostren una caiguda en el produc-

te agrari, tot i els efectes que poguessin
teñir les dificultáis per a exportar i la
manca d’adobs.
Un tercer aspecte crucial de l’evolució económica d’aquests anys és el fínancer. L’esclat de la guerra va ocasio
nar gravíssims problemes fínancers.
Mentre el pánic obligava a limitar la re
tirada de diners de bañes i caixes, que
no podien concedir crédit, les empreses
necessitaven diners per a pagar els treballadors i comprar primeras matéries,
calía satisfer el cost d’avituallament i
dotació de les columnes de milicians
que sortien cap al front, i s’havia de finangar la fabricació de material de
guerra.
Per a fer cara a aquesta situació, el
govern de la Generalitat va adoptar me
sures drástiques que es van demostrar
prou eficients. L’agost de 1936 va prendre el control de les delegacions del ministeri d’Hisenda i del Bañe d’Espanya
a Catalunya i, després, va reestructurar
el conjunt del sistema financer catalá
(decrets de S’Agaró, gener de 1937). Tot
i que les disposicions no van poder ferse efectives del tot, van proporcionar al
govern més de mil milions de pessetes,
que van ser dedicats a cobrir les despe
ses extraordináries de guerra durant els
primers mesos. El febrer de 1937, el
govern de la República va passar a abo
nar algunes de les despeses de guerra
que feia la Generalitat. A mitjan 1938 el
govern central es va fer carree directament de les indústries de guerra i d’altres activitats de la Generalitat en
aquest ámbit. La Generalitat va contri
buir també al finanqament de les em
preses col-lectivitzades, primer amb
présteos directes i després mitjangant
l’actuació de la Caixa de Crédit Indus
trial i Comercial.
Com es dedueix del que hem dit, en
el nostre nivell actual de coneixements
encara resulta difícil de fer una avaluació prou fonamentada de l’evolució de
l’economia catalana durant la guerra.
En la meva opinió, els dos elements determinants de tot el que va succeir van
ser l’alteració que la guerra va imposar
en les relacions exteriors habituáis de
l’economia catalana i la revolució so
cial que va produir-se a l’interior del
país. Les autoritats van intentar amb
forga intel ligéncia de fer cara ais rep
tes que es presentaven, pero la seva ac
tuado anava gairebé sempre a remole
de les circumstáncies i, molt sovint, les
possibilitats d’aplicar efectivament alió
que s’aprovava eren mínimes. La radi
cal transformació de les relacions de
producció que es va donar va compor
tar un desgavell considerable que va
impedir el pie aprofitament deis recur
sos productius, que tanta falta feien.
Linteres historie i social d’aquesta ex
periencia revolucionaria i l’entusiasme
i la bona fe de la majoria deis que hi
van participar no ens n’han de fer oblidar les conseqüéncies concretes.
________________________________

L'ESCULTURA I LA GUERRA
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1936, durant els mesos
que van precedir la rabel-lió
militar del 19 de juliol, la ciutat de Bar
celona havia incrementat el seu patrimoni escultóric amb la inauguració de
quatre monuments commemoratius
d’una marcada significació política.
El primer d’aquests monuments va
ser dedicat a la memoria de Francesc
Pi i Margall, prohom del republicanisme democrátic federal i president de la
Primera República. Abans de la inau
guració oficial, que va teñir lloc el 12
d’abril en un acte multitudinari presidit
per Lluís Companys i amb l’assisténcia
de l’alcalde de Barcelona Caries Pi i Sunyer, el monument a Pi i Margall havia
patit un dificultós procés de gairebé
trenta anys de durada. Rebutjat el pro
jecte originari, concebut l’any 1907 per
l’escultor Miquel Blay, el que es porta a
terme va ser un nou projecte deis arquitectes Adolf Florensa i Joaquim Vilaseca, els quals dissenyaren un obelisc
coronat amb una figura al-legórica de
la República, esculpida per Josep Viladomat, i que també incloía un medalló
amb l’efígie de Pi i Margall esculpida
en relleu per Joan Pié.1
Una setmana després d’aquella inau
guració, l’homenatjat va ser el polític i
advocat laboralista Francesc Layret, assassinat el 30 de novembre de 1920 per
pistolers del Sindicat Lliure. En aquella
ocasió el conjunt monumental va ser
encarregat a l’escultor Frederic Mares.
D’altra banda, Josep Dunyac, escul
tor representatiu de l’etapa tardana de
la pervivéncia noucentista, va ser fau
tor del monument que la ciutat de Bar
celona va erigir a la memoria del metgé
i polític nacionalista Doménec Martí i
Julia, inaugurat el 21 de juny a l’avinguda Diagonal, al sector de Pedralbes.
Finalment, només cinc dies abans de
l’esclat de la guerra civil i coincidint
amb la celebració de la Festa Nacional
de Franga, el 14 de juliol de 1936 va
inaugurar-se al pare de la Ciutadella de
Barcelona l’estátua d’un jove nu, escul
pida per Josep Clara, juntament amb
una placa que mostrava la inscripció
següent: «Ais voluntaris catalans morts
durant la Gran Guerra del 1914-1918.»

Les conseqüéncies immediates
de la guerra
Com és ben sabut, tant a Catalunya
com a la resta de l’Estat espanyol, la

guerra civil de 1936-1939 no solament
va causar milers de victimes, sino que
també va provocar la destrucció d’una
part important del patrimoni artístic i
cultural. Edificis histories, civils i reli
giosos, monuments, pinturas i arxius
restaren a la mercé de la fúria deis
combatents i de l’incontrolat poder
destructiu de les bombes. Estatúes com
la de Santa Eulalia de la plaga del Pe
dro, la de Sant Viceng de Sarria o la del
canonge Francesc Rodó a Sant Martí
de Provengáis foren enderrocades per
la seva significació religiosa. D’altres,
com la del general Prim o la del mar
qués de Comillas, van ser destruídes
amb l’objectiu de destinar el bronze a
les indústries de guerra, mentre que el
pedestal del monument a Joan Güell i
Ferrar, després de ser enderrocada
l’estátua, va ser aprofitat per improvi
sar un monument dedicat a les victimes
del 19 de juliol de 1936. Óbviament, va
tractar-se d’un monument efímer, com
ho havia d’esdevenir també el monólit
que el president Companys va inaugu
rar el 6 d’octubre al costat de les Drassanes, en homenatge ais caiguts per
Catalunya i per la llibertat durant el 6
d’octubre de 1934.
Escultura de compromís polític
L’octubre de 1936, amb la creació del
Comissariat de Propaganda de la Gene
ralitat, s’iniciá a Catalunya una impor
tant tasca de publicitat política i cultu
ral. Fou precisament el comissari de
Propaganda, el periodista Jaume Miravitlles, qui el 2 de febrer de 1937 va
presentar El més petit de tots, la masco
ta de l’exércit republicá durant la guer
ra. Per bé que el seu autor, Miquel Pa
redes, exiliat a Franga el 1939, va ser
un escultor que va morir el 1980 a Ceret sense pena ni gloria, no hi ha dubte
que aquella figureta, inspirada en la
cangó popular d’«Els tres tambors» 1
batejada per Emili Granier-Barrera, va
esdevenir un deis símbols més ernblemátics de la Catalunya republicana
en guerra. De l’estatueta, se’n van ven
dré centenars de milers d’exemplars, >
amb el mateix personatge es va fer un
cartell de propaganda, postáis i un 1U'
bret, amb text i dibuixos de Lola Anglada, editat també el 1937 peí mateix
Comissariat de Propaganda.2 A les seves memóries, el cartellista Caries
Fontseré reivindica amb encert les qua-

DE LA GUERRA, FA SEIXANTA ANYS (I)

litats d’aquella emblemática pega es
cultórica. A banda de la innegable correcció técnica, propia d’un bon coneixedor de l’ofici com era Paredes,
Fontseré assenyala que «la perfecta fusió entre la qualitat del volum i el moviment suggerit per l’elegant expressió
de la forma, la fan comparable a les fi
gures més reeixides del seu gran amic
Manolo Hugué». D’altra banda, Font
seré remarca com a fet més important
que «la minúscula escultura den Mi
quel Paredes fou 1 única de la guerra ci
vil que el poblé féu seva».
El mateix Miquel Paredes va ser el
creador del gegantí monument al Sol
dat del Poblé, una escultura de dotze
metres d'algada que representava un
milicia uniformat amb el fusell a la má
i que s’erigí a la plaga de Catalunya
amb motiu de la campanya de propa
ganda portada a terme peí Sindicat de
Dibuixants Professionals (SDP) a favor
de l’Exércit Popular Regular. La inau
gurado d’aquell monument, fet de guix
i concebut com una obra simbólica
provisional, va ser presidida per Lluís
Companys el diumenge 14 de marc de
1937.
El mateix any l’escultor Ernest Mara
gall i Noble acabava de modelar un
bust del president Companys per
encárrec del Comissariat de Propagan
da, i Josep Cañas, membre actiu del
Sindicat d’Artistes de la UGT, esculpía
una de les seves peces més colpidores,
. dinamiter, i el grup de La Níobe, insPirat en els bombardeigs de Barcelona.
Ea primera de les obres esmentades de
Cañas va ser adquirida per l’Ajuntauaent de Barcelona i posteriorment
Passá a ser propietat del Museu d’Art
Modern de la ciutat, pero, en tornar del
ront de l’Ebre, on lluitá com a soldat
^publica, Cañas va trobar feta trossos
P Níobe, aquell grup que l’escultor vola convertir en un símbol de la Pau.4
En realitat, pero, l’escultor caíala que
mes va conrear l’anomenat genere
el-lic va ser Felip Cosedla, un nom
Practicament ignorat per la historio
grafía de l’escultura catalana. En un arrcie publicat el novembre de 1938 al
^anari de literatura, art i política
«Meridiá», Pere Catalá feia referéncia a
obra de l’escultor Coscolla amb aqueseloqüents paraules: «El nom de
oscolla ens evoca l’artista de la plasmació bél-lica, ell tot nervi, tot sensibin'fit’
sent entusiásticament la sigmcació alliberadora d’una guerra,
cma tipus bél-lics, (...) dut de l’entusiase> marxa sovint al front i es familia1 2a amb el soldat, amb la metralladotanc * Ia bomba de má. (...)
c aua grup escultóric us revela més que
S?P uescripció literária els afectes, la
c niPatia i la fraternitat amb qué es
rresponen aquells soldats, que lluiten
coíl Utlr causa comuna. (...) a Felip Cosl’E 3 .estan glorificant els tipus de
Kr,Xercb Popular que modela i els
uPs monumentals arquitectónics que

El dimamiter, obra de Josep Cañas,
una de les peces més emblemátiques
esculpides durant la guerra.

L’escultor catata que més va conrear
l’anomenat génere bél lic va ser Felip Coscolla.
L’escultor Ernest Maragall i Noble
modelant un bust del president Companys per encárrec
del Comissariat de Propaganda de la Generalitat.

L’estatueta El més petit de tots, mascota
de l’exércit república durant la guerra,
va ser esculpida per Miquel Paredes
el gener de 1937.

executa, amb tant d’encert com d’inspiració.»5

Presencia de l’escultura
a les exposicions
Molts estudiosos han recalcat el significatiu contingut ideológic de les
obres exposades al Pavelló de la Repú
blica espanyola a l’Exposició Interna
cional de París de 1937. Així, al costal
de pintures com el Guemica de Picasso
i El pagés catalá i la revolució de Joan
Miró, l’escultura hi fou representada
amb una pega monumental del toledá

Alberto Sánchez, El poblé espanyol té
un camí que el condueix a un estel, la
Font de mercuri que Alexander Calder
va dedicar al miners d’Almadén, i La
Montserrat de Juli González, qualificada com la més emocionant i significati
va escultura del segle xx.
D’altra banda, del 15 al 31 de juliol
de 1937 es presenta al vestíbul superior
deis Ferrocarrils de Catalunya del carrer de Bergara l’Exposició de Primave
ra, organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona amb la col-laboració del Sindicat d’Artistes Pintors i Escultors de
Catalunya (UGT) i de la Secció de Belles Arts del Sindicat de Professionals
Liberáis de la CNT. Entre els escultors,
cal destacar la participació d'Enric Casanovas, Rafael Solanic i Josep Cañas,
com també la de Ramón Marinel-lo en
tre el sector més progressista.
La supervivencia de les activitats
culturáis i artístiques
Com s’ha comentat, malgrat les trágiques circumstáncies del moment, les
activitats culturáis i artístiques no es
van interrompre del tot. En aquest sentit no és estrany que el 15 de gener de
1938 l’Ajuntament de Barcelona acordés instal lar al pare de la Ciutadella un
bust de l’insigne astrónom Josep Co
mas i Sola, mort el 2 de desembre de
1937. Malauradament, pero, aquell
acord municipal no va prosperar. Una
sort similar va teñir el projecte d’un
monument a la memoria de l’advocat i
polític Manuel Carrasco i Formiguera,
el líder democratacristiá afusellat a
Burgos per ordre del general Franco
Fabril de 1938. La primera pedra d’aquell monument, que no arriba mai a
erigir-se, va ser col-locada el 17 d’agost
a la plaqa Adriá, de Barcelona.
Si tenim en compte que durant el
curt període de 1936 a 1939 alguns monuments commemoratius no van acon
seguir superar la fase embrionaria del
projecte i altres només van aconseguir
sobreviure fins a la cloenda d’aquell in
terval de transformacions radicáis, és
especialment significatiu el cas del mo
nument dedicat al dibuixant, músic i
escriptor Apel-les Mestres, que havia
mort a la seva casa del passatge de
Permanyer, de Barcelona, la matinada
del 19 de juliol de 1936, poc després de
l’inici de la revolució ais carrers de la
ciutat. Els seus íntims amics Joaquim
Renart i Ramón Vilaró vetllaren aleshores perqué Apel-les Mestres no fos
enterrat a la fossa comuna, pero no li
van poder fer un enterrament amb la
dignitat que es mereixia. Per aixó, en
complir-se el segon aniversari del seu
traspás, se li organitzá un homenatge
que va consistir en una exposició de dibuixos, celebrada al Casal de Cultura, i
la inauguració d’un monument al pare
municipal conegut com la Font del Ra
cé, situat al peu del Tibidabo. Malgrat
tractar-se d’un monument molt discret
—un monólit amb un medalló amb

ro, Felip Coscolla, Josep M. Camps Arnau, Miquel i Lluciá Oslé i Joan Rebull,
que va ser guardonat amb el premi Damiá Campeny 1938.123456

La Montserrat, obra de Juli González,
va ser exposada al Pavelló
de la República espanyola
a l’Exposició Internacional de París de 1937.

l’efígie de l’homenatjat esculpida per
Francesc Socias i la inscripció «A
Apel les Mestres, l’amic deis infants de
les flors i deis ocells. MCMXXXVIII»—,
podem considerar-lo com un prodigi,
no tant peí fet d’haver estat inaugurat
en plena guerra, sino peí d’haver estat
1’únic monument amb clares connotacions catalanistes que va sobreviure a
tot el franquisme sense patir cap mutilació.
El 1938 també va ser un any d’exposicions importants, en les quals es mos
traren nombrases obres de compromís
polític. D’una banda, les exposicions
trimestrals d'arts plástiques que van organitzar el Ministerio de Instrucción
Pública i la Dirección General de Bellas
Artes i, d’altra banda, el Saló de Tardor,
organitzat conjuntament per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona i en el qual van participar els
escultors Josep Granyer, Apel-les Fenosa, Josep Viladomat, Josep Dunyach,
Josep Clara, Rafael Solanic, Pere Jou,
Martí Llauradó, Jaume Duran, Adolf
Armengod, Joaquim Ros, Llorenq Cai

La immediata postguerra
A partir del 26 de gener de 1939, amb
l’ocupació de Barcelona per les tropes
franquistes, s’iniciava a la práctica el
que Josep Benet ha qualificat com un
intent de genocidi cultural contra
Catalunya i que va consistir, no únicament en la persecució contra l’ús en
públic de la llengua catalana, sino tam
bé en moltes altres accions de carácter
repressiu.7
En el camp del monumentalisme
commemoratiu, les accions s’orientaren cap a la retirada de tots aquells monuments, estátues i lápides que representessin fets o personatges contraris a
la nova ideología totalitária i, molt es
pecialment, d’aquells que tinguessin
una significació catalanista. Així, per
exemple, el monument esculpit per Jo
sep Ciará que hem citat com el darrer
inaugurat cinc dies abans d’esclatar la
guerra civil i que havia estat dedicat a
la memoria deis voluntaris catalans
morts durant la Gran Guerra de 19141918, va perdre la intencionalitat commemorativa en ser retirada la placa
amb la inscripció en catalá que la identificava. El mateix va succeir amb el
monument dedicat al dirigent de la
Unió Catalanista, Doménec Martí i Juliá.
Especialment significatiu va ser l’acord, aprovat el 12 d’abril de 1939 per
l’ajuntament franquista de Barcelona,
de retirar el monument a Rafael Casanova «para que no sirva de pretexto a
desviaciones partidistas y antinaciona
les ».8
Aquella depuració es complementa
amb la retirada del bust d’Enric Prat de
la Riba, l’estátua del canonge Pau Claris, els monuments a Francesc Layret i
al doctor Robert i amb la reutilitzacio
del monument a Francesc Pi i Margall,
convertit, després de les oportunes m°'
difícacions, en un monument a
Victoria de Franco.
1. Sobre el monument a Pi i Margall, vegeu Judit Subirachs, El monument a Pi i Margall, «Avui», 22-VIU'
1990, pág. 10.
..
2. D’aquesta obra, n’hi ha una edició facsímil publi*
cada l’any 1978 per Alta Fulla.
3. Caries Fontseré, Memóries d’un cartellista cata^
(1931-1939), Editorial Pórtic, Barcelona, 1995, pags333-336. f
.
4. Sobre l’escultor Josep Cañas, vegeu Judit Subí'
rachs, L’escultor Josep Cañas i Cañas. Noranta (UP*
d’un franctirador, «Serra d’Or», 430, octubre 1993.
págs. 50-54.
5. Pere Catalá, L’escultor Felip Coscolla, «Meridia»»
26-XI-1938, pág. 4.
6. Sobre l’escultura exposada al Saló de Tardor, ve
geu Sebastiá Gasch, Saló de Tardor 1938. E’escultnra«Meridiá», 28-X-1938, pág. 4.
7. Vegeu Josep Benet, Catalunya sota el régim r.j'
quista. Informe sobre la persecució de la llengua i 1
cultura de Catalunya peí régim del general
Edicions Catalanes de París, 1973. Nova edició,
torial Blume, Barcelona, 1978, i la recent r^v,s’/
amb el títol L’intent franquista de genocidi cl"íltrje
contra Catalunya, Publicacions de l’Abadia 0
Montserrat, Barcelona, 1995.
8. Vegeu «El Noticiero Universal», Barcelona, 13-1
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AQUELLS DIES, RECORDATS
(I)

Víctor Alba, el 1937, a Alcanyís.
ts el personatge del mig.

Víctor Alba:

V

aig viure la guerra civil es- sencialment com a periodista.
0 podía com a combatent, perqué tiñe
un ull que no jq f¡ja peja jos anyS qUe
?? ocupava de qüestions de treball a «La
urnanitat» i d’intemacionals a «Última
j/01?8- A «La Batalla», des de juliol del
nns a juny del 37, vaig ser secretari
e redacció. Eren territoris essencials en
Quells primers mesos: les col-lectivitza1Qns, la no-intervenció, la política i algunes visites al front d’Aragó.
• orn tots els meus companys (havia
gressat al BOC a setze anys i la fun^ació del POUM m’agafá quan en tenia
lnou), vaig viure alhora dues guerres:
na contra els feixistes i una altra progmt-nos deis comunistes.
er a mi la guerra tingué tres fases,
si Pr*mera’ d’onze mesos, fou d'illuSe°ns’ de veure fer-se realitat coses que
^av’a imaginat com un objectiu
concret i de revisió de conceptes. El
arxisrne m’havia habituat a pensar en

les coses planejades i, de sobte, milícies,
col-lectivitzacions i també «passeigs» i
altres barbaritats s’esdevenien duna
manera espontánia, amb una espontaneitat resultat de més de mig segle de
Cors d’en Clavé, d’ateneus i descoles
populars. Els sindicáis i partits no s’ocuparen d’aquestes coses fíns diversos
dies després del 19 de juliol. Durant
aquests onze mesos, en qué influírem
els qui créiem que per a poder guanyar
la guerra calía tirar endavant la revolució, es consolidaren els fronts, es perderen Toledo i Málaga i es guanyaren les
batalles del Jarama i de Guadalajara.
Amb els fets de maig del 37, amb les
reserves del Bañe d’Espanya a Moscou
i amb Negrín al govern, comenpá per a
mi la segona fase: calgué amagar-se,
desconfiar, actuar clandestinament, i
aguantar la rabia peí segrest, la tortura
i l’assassinat de Nin i l’eixordador silenci deis intel-lectuals catalans que els
acompanyá. Vaig teñir la sort que
cridessin la meva lleva i m’enviessin de
soldat de sanitat a l’hospital militar de
Castelló fins que caigué la ciutat, i des
prés a l’hospital d’Alacant, fins que,
també, caigué la ciutat. Així em vaig estalviar que em passés el que passá a
forga companys, assassinats d’un tret a
l’esquena i donats oficialment com a
«muerto cuando intentaba pasarse al
enemigo».
Aquesta segona etapa de la «meva»
guerra dura vint-i-tres mesos, durant
els quals es perderen el Nord, Terol,
Catalunya queda tallada del Centre, es
desféu l’exércit a la batalla de l’Ebre,
caigué Barcelona i finalment es perdé
la guerra. Quan em detingueren, la
«meva guerra» s'acabá a les tapies del
Reformatorio de Adultos d’Alacant, on
els falangistes m’obsequiaren amb un
afusellament simulat. Fou llavors que
vaig descobrir el valor protector de l’odi, que em salva de donar-los l’espectacle del meu pánic.
A la presó comenta el que per a mi i
molts d’altres supervivents fou la terce
ra etapa de la guerra: la resistencia al
franquisme. I també la continuació de
l’aprenentatge de viure al cent per cent.

Xavier Amorós:
l juliol del 36 em trobava a Reus,

E

on havia nascut Fabril de 1923.
Tenia, dones, tretze anys. Havia enlles
tit el segon curs de batxillerat a l’Institut, encara que era també alumne —a
unes classes de reforq i seguiment— del
col-legi deis padres de la Sagrada Fami
lia. El meu pare era un botiguer que a
dotze anys s’havia traslladat a Reus des
d’un poblé del Priorat, Pradell, i, des
prés d’uns anys de treballar de depen
den! de teixits, havia posat una botiga
de roba amb dos companys més. La
meva mare era filia d’un sastre de
Maials. El pare era afiliat a Esquerra
Republicana. La mare, el 1932, s’afiliá
a la Lliga Catalana. Ais de casa, la re-

Juny de 1936. Xavier Amorós a Almoster.

volta que seguí la rebel-lió deis militars
no els perjudica directament. Ni el pare
ni els seus socis no van teñir problemes
amb la gent de la CNT-FAI, que eren els
que, en tot cas, trasbalsaven l’ordre. A
la botiga, on hi havia una nómina de
20/25 persones, es va establir una
col-lectivització aparent amb un pacte

entre els tres empresaris i els treballadors. Abans volia dir que aquí van eremar el col-legi deis padres —gent de
CNT-FAI i també del POUM— i van assassinar quatre d’aquells religiosos, en
tre altra gent. A casa no s’acceptaven, de
cap manera, aquests fets, pero, de moment, existia una decidida antipatía i un
total rebuig pels militara rebels. En aca
bar les vacances d’estiu vaig incorporar
me —esperant la reobertura de l’Institut— a l’Escola Nova Unificada, on vaig
teñir una bona experiencia —em correspongué una mestra excel-lent— amb
l'escola en catalá, cosa per a mi desconeguda.
El novembre (1936) es reobrí l’Institut (llavors feia tercer cura) amb
professors millors que mai: gent des
plagada per la guerra. A partir de la tardor del 36, Reus funcionava amb una
nova normalitat. Pero aviat comengá a
escassejar el menjar. Al Camp de Tar
ragona no hi ha blat, no hi ha cereals.
La falta de pa es va fer sentir greument
encara que mai no va fallar el racionament. A Reus pesava l’existéncia d’un
aeródrom militar (sorgit de la conversió d’un petit aeródrom esportiu) i, de
moment, va haver-hi algún bombardeig
esporádic i poc intens al camp d’aviació. A la tardor comengaren els bombardeigs duríssims sobre Reus. Venien
Savoies italians des de les Ules. A Reus
es muntaven els avions (xatos i mosques) que arribaven de l’URSS. A causa
deis bombardeigs, em vaig refugiar a
Pradell amb les meves germanes i l’ávia
materna, a la casa deis avis patems (els
avis havien mort; la casa era del meu
pare).
A Pradell vaig viure uns primera mesos inoblidables en contacte amb el terme, accidentat i pie de bosc. Nosaltres
patíem constantment pels pares, que
havien quedat a Reus. Pradell és darrere de la serra de l’Argentera. No
véiem el Camp, pero véiem nítidament
els avions quan bombardejaven Reus
—assenyalats per les explosions deis
antiaeris— i sentíem el terrabastall de
les bombes quan explotaven. El marg
de 1937 van passar tocant a Pradell
—per la carretera general— els refu
giáis d’Aragó i l'exércit de la república
derrotat. Vaig estar hores, dies observant-los. El front va quedar perfilat peí
riu Ebre i peí Segre. Van arribar els intemacionals de la XIII Brigada: polonesos exiliats a Franga. Vaig fer d’intérpret a les cuines per ais intercanvis de
productes.
El 25 de juliol vaig tomar a Reus
amb la familia. Aquell dia els republicans van iniciar l’ofensiva de l’Ebre.
Des d'aquell moment, mentre hi havia
claror, la remor de l’Ebre no parava:
eren les explosions continúes, encadenades. Fracassada l’operació de l’Ebre,
tothom que jo coneixia desitjava que
guanyessin els militara perqué s’acabés
d’una vegada la guerra. El 23 de desembre va comengar l’ofensiva contra

Catalunya. Van creuar —per Seros, per
Maials— peí Segre i no per l’Ebre. Els
sentíem baixar per les Crestes d’Ulldemolins, pels camins que vénen de les
Borges Blanques. Volien tallar per Tar
ragona i afilar les forces que cobrien
l’Ebre. El 15 de gener van entrar a
Reus. (Vaig viure tota la guerra, excep
te els nou mesos de Pradell, enganxat a
un bon receptor de radio. Vaig escoltar
tot el que vaig poder, des de les parau
les de rendició del general Goded fins
ais darrers comunicats del govem re
pública per mitjá de Radio Valencia, ja
el marg de 1939.)

Maur M. Boix:
quell 19 de juliol va trobar-me a

A

casa, en familia; a Barcelona, al
carrer de Roger de Llúria. Tenia
anys. Havia acabat feia poc el primer
cura de ciéncies exactes a la Universitat
Autónoma, on vaig fer amistat amb estudiants d’arquitectura com, que recordi, Xavier Busquets, Ramón Rogent,
Miquel Ponsetí. Aquell dia, dones, que
era diumenge, van despertar-nos de
bon matí els retrunys cada vegada més
propers d’un seguit de canonades,
acompanyades amb tot d’espetecs de
foc de fusell i de metralladora. Era sens
dubte un combat, el combat ara famós
del carrer de la Diputació, entre Llúria
i Claris, que deixá a la fi aquella estesa
de cavalls, amuntegats després a la vo-

rera, just davant mateix, com per sarcasme, d’un establiment que Huía ben
Ilegible el rétol «Carnicería Siglo XX».
Més tard Agustí Centelles, en combinació amb uns guárdies d’assalt, hi feia
aquella fotografía deis cavalls com a
barricada que ha donat la volta al món.
Ben d’hora, arriba l’anarquia. En un
deis cinc escorcolls que ens feren a ca
sa, tots molt dura pero no tant com els
que patiríem de la policía franquista,
vingué demanant per mi una de les
més ferotges patrulles de control deis
fatídics nois de l’Eroles, que poc abans
havia afusellat els matrimonis UdinaMartorell i Esquirol-Blajot perqué l’un
i l’altre tenien tres filis a la congregació
mariana deis jesuítes. Jo havia estat se
cretan de la congregació del col-legi,
convertida en grup «Ancora» de la Federació de Joves Cristians de Catalu
nya. Grácies a Déu, vaig teñir prou serenitat per a convéncer el capitost de la
patrulla que no confonguessin «feixista», que jo no ho era, amb «fejocista»,
el nom deis joves d’una associació cris
tiana amiga del poblé, que jo sí que n’era i no ho amagava. Reunida la familia,
van dir a la mare —el pare, rere l’angúnia viscuda a la central de la CNT per
la impressió que el matarien allá ma
teix, s'havia refugiat a la Caixa, guarda
disset
da per mossos d’esquadra— que se’m
podien endur pero em deixaven i que
m’apuntés l’endemá a les joventuts llibertáries.
Deis bombardeigs, sempre de tan
mala memoria, em ve de seguida al re
cord el terrible reguero de bombes del
marg del 38 que va fer aquella destrossa impressionant de persones i d’edificis a la Granvia, ran del Coliseum. A
casa sentíem amb angoixa cada cop
més accentuada com s’anaven apro"
pant les explosions en cadena, pero
afortunadament, diría providencialment, la bomba al pati de la nostra illa
no esclatá.

Joan Boix i Selva en un carnet de 1937.
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CAP DE RECLUTAMENT

Durant la guerra, vaig viure situacions diverses segons els diversos moments. De primer, tancat a casa, llegint
llibres de tota mena, com per exemple,
prácticament duna tirada, el Quixot.
Després sortint, per si mai em venien a
buscar una altra vegada, a rondar, ais
concerts de diumenge de la Banda Mu
nicipal, o al que fos. (Recordó en aixó
una desolada representació de Hánsel i
Gretel, al Tívoli.) Un cert temps, encara,
amagat a Barcelona mateix en una casa
amiga.
Fins que, un dia, essent tants els mestres mobilitzats i tantes les escoles desemparades, el Ministerio de Instrucción
Pública y Sanidad de la República dis
posa que els estudiants universitaris en
condicions poguessin fer la suplencia
amb el títol d’auxiliars docents. M’hi
vaig apuntar per sortir de Barcelona i
per alleugerir una mica la penúria ali
menticia de la familia (algún diumenge
per postres de festa havíem pres una
garrofa només!), i em destinaren a Oló
de Bages, com anomenaven aleshores
Santa María d’Oló, un poblet prou bonic i de gent molt bona, entre Manresa i
Vio, prop de Moiá, del qual no tenia cap
idea i que em va ser, enmig de tot, un
recés amable de pau en la guerra.
Precisament, a més de l’escola, que
recordó com un aprenentatge ben positiu, de bones caminades pels rodáis, de
les converses simples i bonhomioses a
la casa on anava a menjar i on feia
classes particulars al noiet i a les dues
noietes, del café a casa el senyor metge,
vaig dedicar moltes estones a llegir
Unarnuno, per a mi aleshores un Unamuno que, inquiet i inquietador, em va
convertir de l’asépsia de les ciéncies
exactes al qüestionament filosófic, i a
la fi religiós, del misteri de la vida i de
la morí.
Vaig tomar cap a Barcelona, uns
Pocs dies abans que l’ocupessin els
«alliberadors».

Josep M. Castellet:
B o tenia nou anys i estiuejava amb
la familia a Viladrau. Havia tingut
na infancia plácida i sense entre
nes, de tal manera que gairebé no en
cie,C?rd° res- Ara bé, a partir de l’esclat
y la guerra van comentar a passar co&es estranyes, anómales i insólites. Per
rm, el món va comentar a ser alié. En
P°ques radies no puc explicar aquest

Londres, 1937. Josep M. Castellet,
amb el seu germá Eduard, més petit que ell.

canvi —un segon naixement que, en
certa manera, va ser el primer, perqué
és l’inici de la meva memoria. Mentre
el món esdevenia surreal, jo em conver
tía en un observador. Vaig veure eremar les imatges de cuite de Termita de
la Pietat a Viladrau, a mans d’uns milicians de la FAI. Els homes de l’edat del
meu pare, en espera de noticies, s’amagaven de dia a la muntanya i tomaven
a dormir a casa. La meva mare i les seves amigues, patien. Ningú no sabia res
del que passava de veritat. Mentrestant,
els nens del meu grup jugávem especialment al croquet, que és un joc molt
civilitzat.
La crua realitat, tanmateix, se’m va
revelar quan, acabat l’estiueig, vam tor
nar a Barcelona. En dos mesos, de juliol a setembre, tot havia canviat, la
ciutat mera estranya, ni que siguí no
més per Taire que s’hi respirava. El re
cord més concret que em ve a la
memoria és la cara del pare quan arribava a casa a l’hora de diñar. El meu
pare era corredor de coto filat i coneixia tots el prohoms del téxtil de Catalu
nya. Quan tomava de fer el tom mati
nal de visites venia amb el rostre
desencaixat: cada dia havien assassinat
algú o altres havien desaparegut.
A Anglaterra vivía un germá de la
meva mare, el qual ens va oferir refugi
i hospitalitat. Els meus pares no s’ho
van pensar dues vegades i vam sortir el
3 de gener de 1937. A Londres —acabava de complir deu anys— encara vaig
entendre menys coses que abans. Entre
d’altres, óbviament, la llengua, malgrat
una breu immersió al Saint Joseph's
College, on ens van dur al meu germá i
a mi i on érem com uns refugiats del
tercer món, tot i la correcció amb qué

ens van tractar. De les converses familiars que recordó, n’hi ha una de recurrent: l’opció dañar a Méxic —-on vivía
el meu avi matem— o la que es va im
posar, és a dir, passar a l’Espanya «na
cional», atés que des d’Europa, a mitjan 1937, tothom sabia que la guerra la
guanyaria en Franco. Així em vaig con
vertir en un deis nens de Sant Sebastiá,
el mes de juliol d’aquell any.
L’Espanya franquista em va resultar
encara més estranya que Anglaterra.
En el meu feble record, era com una
caricatura del món, on tothom anava
disfressat, cantava himnes i feia onejar
banderes durant tot el dia. Al meu
germá i a mi ens van plantar una boina
vermella al cap i vam esdevenir pelayos,
és a dir, membres de l’organització ju
venil del requeté, carlistes del Tercio de
Nuestra Señora de Montserrat, que era
on ens col-locaven els nens catalans.
Ens feien fer instrucció militar amb fusells de fusta i ens donaven «.charlas de
formación nacional».
El juny de 1939, després d’acabar el
segon curs de batxillerat, vaig tomar a
Barcelona. Deis nou ais dotze anys
—en els quals no vaig passar fam ni em
van separar de la familia— em sembla,
ara, que em vaig acostumar a entendre
que el món era complex i que, per a mi,
es va convertir, definitivament, en alié,
explicació que estalvio al lector.

Goncal Castelló:
l 18 de juliol de l’any 1936 jo era

E

a Madrid. Havia demanat l’excedéncia de la placa d’encarregat
curs de l’Institut de Segon Ensenyament de Felanitx i, amb la Ilicencia
tura de dret acabada, m’havia traslladat a la capital de la República per
orientar-me en quina oposició de les
convocades podría concórrer a vint-itres anys a punt complir.
La guerra de 1936-1939 no va ser
provocada pels demócrates. En el context europeu els Estats es precipitaven
en una conflagració general. El comunisme i el nazifeixisme eren les sortides
inqüestionables, i al mateix temps a la
capital de l’Estat republicá s’havia des
fe rmat una croada boj a de tall serbi
contra els catalans per rao de la seua
autonomía. Des de segles s’anava retardant la reforma agraria en una anomenada Espanya que era un estat feudal,
centralista i opressor de pobles. La
crispació a tot el país era enorme. Hi

lució amb el lema: «Treballeu per ais
que lluiten!» Vaig organitzar un taller
col lectiu al Sindicat per a la pintura de
cartells i pancartes de propaganda. I un
altre al dipósit ferroviari de Sant Andreu, per a la decoració de propaganda
antifeixista ais vagons de ferrocarril.
El 2 d’agost vaig ingressar a les Milí
cies Antifeixistes, en el servei de reclutament del Comité Militar del PSUC de
l’Hotel Colon. Com a dibuixant, vaig
col-laborar al diari «Treball», il lustrant
la primera página amb un dibuix relatiu a la diada de l’Onze de Setembre.
Quan el mes d’octubre següent es va
crear per decret el Comissariat de Pro
paganda de la Generalitat, vaig col-laborar-hi pintant cartells i dissenyant opús
oles per a l’exposició «7 mesos de

havia un clima de guerra civil, i Madrid
era un camp de batalla entre les forces
desquerrá i les deis feixistes. L’assassinat del tinent Castillo per les bandes
de la Falange Española i la resposta
d’uns guárdies de la caserna de Pontejos i el capitá Condés amb la mort vio
lenta del diputat de dreta Calvo Sotelo,
tot aixó va ser el desllorigador que va
fer esclatar la bomba. L’engegament de
la gran tragedia.
Arribaren informacions inquietants
d’un aixecament de les forces militars
al Marroc, que es varen convertir en la
noticia certa d’un cop d’Estat, encapgalat per uns generáis que trencaren el jurament de fidelitat al sistema repú
blica, traint el poblé que s’havia donat
un nou régim després d’unes eleccions
democrátiques i lliures, el dia 14 d’abril
de l’any 1931. Jo personalment havia
ajudat dins de les meues modestes for
ces a la vinguda de la República, com a
estudiant de la FUE (Federació Univer
sitaria Escolar) fundada per Sbert, i el
dia 25 de juliol em vaig enrolar en les
forces que en camions pujaven cap a la
Sierra de Guadarrama i Somosierra, i
vaig passar després com a voluntari a
les milícies de la 22 Brigada Mixta, co
mandada peí tinent coronel Paco Ga
lán; jo, un jovenet d'esquerres que ha
via estat un antimilitarista i enemic de
la guerra, vaig arribar a ser militar de
l’Exércit Popular de la República.
Vaig fer tota la guerra des del grao de
soldat fins a major d’infanteria, ais
fronts de Terol, Aragó i Levante. Vaig
ingressar a l’Escola Popular d’Estat
Major, instal-lada a Barcelona, a Sarria,
i vaig arribar a cap d’Estat Major de la
Divisió 54. Amb el trist final de la rebel-lió del coronel Casado i l’esfondrament de tota la resistencia, vaig caure
al parany del port d’Alacant i al camp
de concentració d’Albatera i, com a fi
nal, a la Presó Cel-lular de Valencia.
La guerra de 1936-1939, engegada
pels militars traídors, va ser una trage
dia per a tota la meua generació, ens va
trencar tots els projectes i esperances
juvenils, va esclatar en el moment de
cercar una situació professional en la

vida, canviá per complet el curs de les
nostres inclinacions, i a mi em porta a
sis anys de presó en unes condicions
inhumanes, sotmés a una repressió
duríssima, amb el final duna guerra re
solta judicialment pels mateixos mili
tars que havien estat els fautors de la
gran catástrofe, en iniciar una contesa
que dividía el país, amb una rasa insal
vable, la deis afectes i la deis desafectes
a la dictadura de l’anomenat «salvador
de la patria», el dur i despietat general
Francisco Franco Bahamonde.
Mon pare va morir empobrit i arruinat estant jo a la presó, el meu
germá i un onde es varen exiliar a Méxic i a l’Argentina i tota la familia va
patir una gran sotragada; per un costat,
un cosí, per ser de dretes, el van assassinar uns incontrolats de la FAI, altres
familiars de La Rioja, perseguits pels
requetés de Navarra, varen perdre béns
i varen fugir. Ara, a seixanta anys del
juliol de 1936, em ve a la memoria un
temps d’experiéncies que preferisc no
recordar, malgrat la dita: «El temps
passat, sempre envejat.»

Caries Fontseré:
l matí del diumenge 19 de juliol,

E

de bona hora, trets provinents
del carrer em van despertar. El
miento em va agafar de sorpresa. No
en sabia res. L’endemá, dilluns, vaig
formar part del Comité Revolucionari
del Sindicat de Dibuixants Professionals (SDP) que s’havia organitzat
uns mesos abans. Per iniciativa propia
vaig pintar el primer cartell de la revo-

Caries Fontseré. Agost de 1936.

guerra» i per a la «Setmana de Madrid»També vaig col-laborar (1937) a l’organització de la campanya de propa
ganda pro-Exércit Popular Regular; a
la «Setmana Pro-Euzkadi» amb el
muntatge al Teatre Nacional de Catalu
nya (Teatre del Liceu) del poema base
Pedro Mari i amb un monument efímer
aixecat a la plaga de Catalunya honorant l’arbre simbólic de les llibertats
basques. Així mateix, i a la mateixa
plaga, vaig col-laborar en un altre mo
nument commemoratiu de la diada del
Primer de Maig de 1937.
Igualment vaig participar a l’organització del Casal de Cultura, que va inau
gurar el local social el següent mes d agost a la plaga Catalunya, núm. J4,
Movi
formant-ne part de la Junta Directiva
en representació deis dibuixants.
Havent-me inscrit, l’any anterior, al
Departament de Defensa de la Genera
litat de Catalunya, el primer de seternbre de 1937 vaig ingressar al Batallo
d’Instrucció núm. 1 de les Brigades In-

ternacionals (BI) a Madrigueras (Alba
cete). Posteriorment vaig passar, com a
responsable de propaganda gráfica, a
l’Estat Major de la Base Orgánica de les
BI, a Albacete.
En aquesta ciutat vaig projectar un
Casal del Combatent Catalá. Com a soldat de la 5a Companyia del 4t Batalló
de la XII Brigada Garibaldi, vaig estar
al front de l’Ebre els mesos d’abril i
maig de 1938.
Seguint ordres del ministeri de De
fensa, vaig ingressar al Comissariat de
la Direcció General de la Defensa Con
tra Aeronaves (DCA) a Barcelona. Durant la retirada, a Figueres, a sol-licitud
de Jaume Miravitlles, vaig col-laborar
a la reorganització momentánia del
Comissariat de Propaganda de la Gene
ralitat en aquesta ciutat. El 5 de febrer
de 1939 vaig passar la frontera peí coll
de Lli, amb el president Companys i el
govem de la Generalitat.
Per a mi la guerra va representar una
aventura apassionant. Per a la meva fa
milia, una desgrácia, i la pérdua de tots
els béns, els meus inclosos.
En tiñe els records duna lluita de joventut per un ideal revolucionan.

Raimon Galí:

Q em fa molt dolorós i gairebé im^-^possible de respondre amb unes
ratiles les preguntes que «Serra d’Or»
formula.
No obstant aixó, cree que seria una
grolleria no intentar-ho almenys. Enca
ra que siguí per dir unes coses que po, en semblar ofensives o almenys una
rutalitat de cara al lector. Quan en reantat és tot el contrari. Pero no puc deixar de dir el que en consciencia pensó.
Després d’haver participat en la guer
ra des del primer moment i fins al pas
e la frontera, he d’afirmar per endaVam dues coses.
Primera: no estic d’acord amb res del
Que forma part del bagatge corrent deis
riutadans que estaven arrenglerats a un
andol i I’altre, perqué s’ha arribat a
na mena de compromís que escamo
na la veritat profunda de la nostra
sierra. Ja ho diu Bernanos: «L’avenir
aPpartient pas aux morís, mais á ceux
" ! jont parler les morís, qui expliquení
ourquoi lis soní morís. Á la fin c’esí
ujours l’embusqué qui définií le coma tañí» (1^$ enfants humiliés, Gallifonrd, 1976, pág. 29).

Segona: l’objecte de l’alcament de
Franco i de la guerra era destruir les
autonomies catalana i basca —i molt
concretament la primera. L’aspecte so
cial de la guerra és francament secun
dan per bé que en molts moments serveixi de catalitzador que emmascara la
realitat profunda. El mateix podem dir
de totes les implicacions internacionals, que van ésser molt propicies a
Franco per a emmascarar el seu objectiu principal. És a dir, constituiren una
mena d’amaniment que en justificava
encara més l’objectiu principal. Breu:
l’alyament de Franco cal situar-lo en la
llarga cadena d’atacs contra Catalunya
que ja va haver de denunciar el general
Prim, a les Corts d’Espanya, al segle
passat i que continúen en el nostre en
una cadena ininterrompuda que va del
«Cu-Cut» a la Setmana Trágica, molt
probablement a l’assassinat de Canale
jas, la vaga de la Canadenca, la creació
deis Sindicáis Lliures peí general Mar
tínez Anido (Quan maiaven pels carrers), la Dictadura de Primo de Rivera i
tots els desordres del temps de la Repú
blica, passant peí 6 d’octubre i fins a «eZ
glorioso movimiento». En aquesta llar
ga llista no podem excloure les nostres
própies responsabilitats com a catalans
i com a gent «desquerrá».
Establert aquest fet, tots els que vam
participar en la guerra com a catalans
no ens podíem enganyar a cada pas, a
cada anécdota, ja fos vista del costat
franquista o del republicá. Vam anar a
la guerra fonamentalment perqué «el
banderín de enganche» del general
Franco era la frase de Calvo Sotelo
«aníes roja que roía». I vam acabar la
guerra amb els predicots del doctor Negrín que deien poc més o menys el ma
teix, quan es va preveure un possible
ajut francés a la banda republicana:
«Aníes que zonas de influencia, primero
el exíerminio.» Frases com aquesta va
ren ser repetides a «La Vanguardia»,
órgan personal de Negrín, tot al llarg
de 1938, pero duna manera obsessiva
durant la tardor i els darrers dies de la
guerra, en qué es cantaven les glories
de «la unidad de España» de tal manera
que era impossible de distingir-les de
qualsevol frase de Franco.
L’objectiu de la guerra va ser acomplert. I és cert el que diu el pare Hilari
Raguer. Franco va allargar la guerra
fins a destruir tots els ressorts moráis
de Catalunya de tal manera que caigués ais seus peus com una fruita ma
dura. O més encara. Per ais qui hem
viscut la batalla de Catalunya, en servem un record com de la passada d’un
corro que deixava la nostra térra trinxada —sobretot moralment—, de tal
manera que era gairebé impossible
pensar a fer-la reviure.
La magnitud de la crisi internacional
que es va desenvolupar paral-lelamení a
la nostra guerra, encara que esclatés
després, ens va fer la il-lusió ais cata
lans que participávem en un gran con

flicte i la nosíra guerra n’era simplement una anécdota, quan n’era un fet
gairebé del tot deslligat.
Serveixin aqüestes ratlles per a justificar-me davant del qüestionari. Pero ja
que he respost l’essencial, provaré de
contestar les tres preguntes escaridament, perqué ja tot ha estat dit.
—Per mitjá de la FNEC i el seu co
mité executiu, del qual formávem part
l’Andreu Xandri, l’Eduard Ferrer i jo
—entre altres—, des del 20 de juliol ens
esforcem a crear contactes amb la Ge
neralitat, els caps sindicáis i els caps
militars per a assolir una Escola de
Guerra i fer-nos oficiáis d’un Exércit
Catalá. El primer de setembre de 1936
comencen les classes i la primera promoció d’oficials surt el 27 de novembre
de 1936, entre els quals hi ha el que sig
na. Sóc destinat a la defensa de costes
fins que a petició meva sóc destinat al
front d’Aragó el mes de marc de 1937
com a oficial d’artilleria de la 7a bate
ría de muntanya de la 127 Brigada de
la 28 Divisió. Estic al front des del Pirineu fins a Osea, fins al desembre del
mateix any, que passo al Servei d’Informació d’Artilleria del X Cos d’Exércit a
Barbastre, on actuó d’ajudant del Comandant Principal d’Artilleria Antonio
Bueno. Després del desastre d’Aragó
sóc incorporat al Quarter General de
l’Exércit de l’Est, sota les ordres directes del Comandant General d’Artillería
Caries Botet, on continuo vivint la
guerra des de les trinxeres fins ais llocs
més alts d’Estat Major. El mes de juliol
es crea l’Exércit de l’Ebre i un comandament únic sobre totes les forces de
Catalunya que s’hauria d'haver anomenat Grup d’Exércits de Catalunya, naturalment, pero oficialment els ministres
de la guerra, Prieto i després Negrín,
van trobar-hi la denominació grotesca
de Grupo de Ejércitos de la Región
Oriental. Des d’aquest alt lloc, vise a
diari la batalla de l’Ebre, la batalla di
plomática de Hitler amb Txecoslováquia, que acaba amb la claudicació de
Munic i les intrigues polítiques del Partit Comunista dirigides oficialment per
Juan Negrín, el general Rojo i els gene
ráis comunistes russos que movien les
forces comunistes de la República. A
més, calía comptar amb l’actitud del
president Azaña, que era la quarta veu
en la discordia. Tot plegat per a prepa
rar l’ensorrada definitiva de Catalunya
després de la batalla de l’Ebre.
—Per a mi i la meva familia va repre
sentar el mateix: la destrucció d’un
món catalá amable i civilitzat que va
comentar a construir penosament Prat
de la Riba i va continuar Maciá. No
puc dir el mateix de Companys, que si
bé al final tingué una actitud digna i, si
voleu, heroica, al principi havia contribuít com la majoria deis nostres polítics del temps de la República a co
mentar a erosionar la Catalunya que
havien construít Prat de la Riba i Ma
ciá. La familia va quedar dispersada i

es va tornar a reunir els anys cinquanta
per a treballar árduament partint de
zero en la direcció marcada per Prat i
Maciá.
—De la guerra, própiament, he viscut
totes les situacions possibles i imagina
bles que es veuen encara en els reportatges bél-lics, en pel-lícules, documen
táis, audiovisuals i escrits. De fet, els
horrors de la guerra són d’un altre ordre —pero no inferiors— que els hor
rors de la baixa política que em va to
car de veure i de viure: concretament la
preparació, per part del govem de la
República, de la conquesta de Catalu
nya per Franco.
Seria injust si no esmentés les grans
amistats de tanta gent noble que va
lluitar i que, des del soldat ras fins a
l’ofícial de graduació, van produir-me
els més nobles records de tota la meva
vida. Catalunya encara no ha fet Thomenatge que es deu ais nostres caps Viceng Guarner, Caries Botet, Alfred Sanjuan i tants d’altres que esmento
convenientment al llarg deis meus treballs.
Perdoneu aquesta expansió. Pero cree
que la pitjor cosa que li pot passar a un
poblé és viure en la mentida. I nosaltres
fa segles que ens la cultivem.

Joaquim Molas:
onservo alguns records relativament precisos del 19 de juliol
del 36 i del 26 de gener del 39, pero, en
canvi, no en conservo prácticament cap
de 1’1 d’abril d’aquest any. El dilluns 13
de juliol, per exemple, el meu pare, que
era president de la Federació de músics
de Catalunya, va marxar per motius de
feina a Mallorca i, més exactament, a
Formentor (baixant per la Rambla, a
les envistes, ja, del port, algú ens va dir
que acabaven de matar el senyor Calvo
Sotelo); el dissabte 18, la meva tia Joaquima, carregada de maletes i de cistelles amb totes les reserves alimentáries,
va marxar cap a Monteada i Reixac, on,
l’endemá, ens havíem de reunir la resta
de la familia per passar les vacances
d'estiu. El matí del 19, quan la meva
mare, la meva avia Mercé, el meu
germá Jordi i jo ens diposávem a prendre el tren, no vam poder sortir de ca
sa. De sobte, tot s’havia trencat. I, mig
amagats darrere el baleó, en vam veure
els trossos: carrers deserts, cotxes que
transitaven rabents amb banderes de la
■

Joaquim Molas.
Aquesta foto va ésser enviada al seu pare,
a Mallorca, per l’intermediari de la Creu Roja.
Per aixó és en castellá que, a darrere,
s’hi llegelx: «A nuestro querido padre sus hijos
Joaquín y Jorge Molas. La del fondo es la yaya.»

CNT-FAI i amb tipus armats ais estreps, remor llunyana de fusells i metralladores, enormes columnes de fum
que s’aixecaven de les Saleses... Aquell
dia, només vam sortir un moment, i en
cara d’esquitllentes, obligats per la necessitat d’omplir, ni que fos modestament, Tolla que, el dia anterior, havia
deixat buida la meva tia. Un o dos dies
després, la meva mare i jo, contra l’opinió de l’ávia, ja vam fer un recorregut
peí barrí, el primer. I ens vam arribar
fins a les Saleses. Recordó com si fos
ara la famosa fotografía: els esquelets
desenterráis i repenjats contra el mur.
Les entranyes obertes i fumejants de la
ñau central. I Tesfondrament damunt
nostre del teulat duna de les capelles
laterals. Altrament, del 26 de gener, re
cordó, sobretot, la sensació de buit, de
por. La corroa de camions desballestats, de carros curulls de farcells, de
gent cansada i espellifada camí de
Franca. Els avions planejant sobre els
terrats. El saqueig deis magatzems del
barrí, un d’ells, amb grans dipósits d’oli
(la gent, nerviosa, pujant i baixant per
unes miserables escales de fusta,
pouant galledes d’oli que es passaven
en cadena, empenyent-se els uns ais al
tres i precipitant una dona dins el dipósit). I l’altre, amb piles informes de ro
ba, de sabates, d’andrómines de tota
mena procedents de les cases bombardejades. Per contra, de TI d’abril, no
més recordó molt vagament haver sentit la meva tia que, en veu baixa,
comentava una noticia captada a la ra
dio d’un veí: tot s’havia acabat.
Entre el 19 de juliol i 1’1 d’abril, tres
anys que m’han costat molt d’entendre.

Moltes lectures. I moltes discussions
amb gent del meu món, el vencut. O de
l’altre, el vencedor. Tots, amb les seves
raons. En conjunt, la meva experiencia
personal no passa de la nota a peu de
página, vull dir: és rasa i convencional.
La meva familia, extensa i variada, si
més no la de la meva avia Mercé, va
quedar, com tot el país, partida en dues
meitats. Un oncle segon, poso per cas,
metge claretiá i professor de novicis a
Cervera, va morir a mans d’un membre
de la FAI que ell havia curat (el 19 de
febrer del 48, se li va obrir un procés de
beatifícació, de moment, aturat. I el
seu nom figura gravat en una lápida
que, durant molts d’anys, va ser exhibi
da a la faqana de la universitat cerverina i que, amb la vinguda de la transició, va ser relegada a una de les parets
interiors de la capella). Per contra, un
altre oncle, obrer de l’Asland i militant
d’ERC, va formar part de les patrulles
de control de Monteada. I un altre,
aquest, afiliat a la CNT, va ser elegit
pels seus companys director de la Palleria, de Mollet, on treballava. (Tots
dos devien ser de molt bona fe, perqué
no van haver d’exiliar-se. I, després del
39, van poder continuar treballant, si
no al seu poblé, al Nou de Barcelona.)
La meva familia estricta va passar la
guerra com va poder. El meu pare, un
cop tancat l’hotel de Formentor, es va
amagar a Manacor i, després d’un intent fallit d’evasió, va obtenir un carnet
del requeté (tramitat per un conegut
seu, afeccionat a la música, Tadvocat i
escriptor Gabriel Fuster) i va baixar a
Palma, on va treballar, duna banda, dirigint sarsueles i una ópera, Tosca, i, de
l’altra, per assegurar la subsistencia, tocant el piano en un cabaret del Ter
reno, el Titos. La meva mare, grácies
ais bons ofícis del successor del meu
pare en la presidencia del sindicat, va
entrar a treballar en un taller de confecció de roba blanca del carrer d’en
Xuclá (els darrers mesos, li van pagar
amb especies, la qual cosa ens va permetre de subsistir després de la desfeta). La meva tia, des de jove, treballava
ais tallers de confecció del Siglo, ubi
cáis al carrer de Trafalgar. I, de tant en
tant, ens explicava a l’hora de sopar les
assemblees de la feina, en el cura de les
quals els capitostos del sindicat, amb la
pistola damunt la taula, decidien amb
energía les qüestions més abstruses. 1
jo, a partir del 37, vaig anar al Grup es
colar Ramón Llull, on vaig ser alimentat pels quáquers anglesos i on vaig
descobrir els nous métodes d’ensenyament dissenyats per la GeneralitatPodría fer una llarga llista de records:
el carteig amb el meu pare a través de
la Creu Roja Internacional (que guardo
complet), els paréntesis benéfics a
Monteada i a Mollet (per la festa major
del 36, per exemple, el meu oncle em
va vestir de milicia i em va passejar peI
tot el poblé i fins em va dur al nou local
del sindicat, un exconvent de monges),

Ies anades i vingudes a la casa del meu
besavi Batllori, que vivia a les Corts (la
meva mare m’hi duia a peu, de la plaga
de Tetuan al carrer Evarist Amús, tocant a la plaga del Centre, a través
d'hortes depauperades i, avui, desaparegudes), la fam, les traites ensobrades
del «Tío Nelo», el gust infecte deis raves fregits, les aventures de la meva
mare per la pagesia del país, amb el sac
a l’esquena, en busca d’aliments, etc.
De tots, només en destacaré dos, els
més agres i els més insistents: els bombardeigs, especialment, els de la setmana de Sant Josep del 38, que, abans d’abandonar la ciutat, vaig patir a casa i a
l’Estació vella (recordó els trens immobilitzats a l’andana, carregats de gent
enfollida i amb enormes farcells, els espetecs de les bombes, la remor impla
cable de les successives onades d’avions, la fosca profunda de l’estació
només il-luminada per la llum deis reflectors i deis impactes deis antiaeris
filtrada per les claraboies, etc.). I la
mort fulminant del meu germá Jordi, a
quatre anys, el setembre del 38 (va mo
ni, en menys de vint-i-quatre hores,
d un vessament cerebral produít per un
bombardeig viscut de forma dramática
en pie carrer).
El 8 de marg del 39, grácies a un salconduit enviat peí meu pare, vam acon
seguir de marxar cap a Mallorca. I, aiX!, els dos mesos mal comptats que van
de la caiguda de Barcelona al famós te
legrama de la victoria están dividits en
dues parts molt diferents luna de 1’altra. De la primera, recordó, sobretot,
les tropes mores deambulant per la no
va «Plaza del Ejército Español», la rígi
da liturgia del brag estirat, la ruina produida per la supressió de la moneda
republicana (en guardo alguns bitllets,
Que, desobeint les ordres peremptóries,
n° vam dipositar al bañe), les llargues
eues a TAuxilio Social, els paquets que
de tánt en tant venien de Palma... Vam
ueixar Barcelona en el primer vaixell
Que va sortir cap a les illes. Recordó, al
caient de la tarda, un port quasi danese, amb els edificis mig rebentats i
arnb el morro deis vaixells enfonsats
spbresortint com si fossin boies a la de?Va- La navegació feixuga del nostre,
ent marrades per esquivar-los. Una hu^anitat espessa, trista i pollosa. I Far
reada al port de Palma, a les primeres
arors del dia. Aquí va ser on realment
vaig respirar la victoria al carrer (val a
lr que no a l’interior de les cases;
a rnenys, les deis amics del meu pare). I
aQuí va ser on vaig veure la desfilada de
«victoria» (que, si no vaig errat, va
enir lloc pels volts del 18 de juliol i que
aig presenciar des d’un baleó del carer del Mar, el de T«Auca» de Rossellóporcel).

Anna Muría:
x
rem pacifistes, nosaltres.»
* * M J Aqüestes són les primeres
paraules del meu «Testimoniatge» a
«Serra d’Or» (juliol-agost 1995) per a
recordar que un 19 de juliol a Barcelo
na, ara fa seixanta anys, s’anunciava en
cartells per totes les parets la celebració d’una «Setmana Contra la Guerra».
I comengava la Guerra.
La Guerra, aquella, amb majúscula
com a nom propi, la nostra, ara ja és
una evocació de tragats confusos, o bé
un punt de referencia histórica, biográXX

25 de desembre de 1937, davant
la tomba de Francesc Maciá.
Anna Muría, primera a ¡'esquerra.

fica, autobiográfica o egobiográfica segons recent invenció léxica. El que vaig
fer durant la Guerra: treballar; contri
buir a la Guerra; perllongar-me biológicament; viure una vida estranya diferent de la d’abans i la de després. Si
rellegís els meus escrits d’aleshores
(impossible, són perduts amb rares excepcions) potser em resultaría evident
la peculiar realitat de fer i viure la
Guerra i la Revolució alhora, cosa poc
freqüent en la historia del món. Tot en
Ies nostres existéncies, no sois alió integrat en la lluita sino tot, la feina, l’economia, les diversions, la vida privada i
fins l’íntima en certa manera, havia
canviat. En perspectiva aquells dos
anys i mig són una partició, una fronte
ra entre dues vides, i la memoria que
sen conserva és un garbuix de records
dins d’una nebulosa. Després res no
tomá a ser com abans, pensó que per a
ningú.
El mot guerra representa un viure

deforme en un món de sofriment i
mort, pero nosaltres no hi vivíem de
debo; érem joves, i els joves no creuen
en la mort ni en el sofriment, per aixó
són temeraris. Era un viure tens, certament, pero ens permetíem relaxaments. Cinema. Teatre. Ens empolainávem. Potser la vida vegetativa per ser
més difícil prenia major relleu. Menjar
a canvi de tíquets. Dormir. No hi havia
gaire temps per al pensament i aixó no
obstant féiem cultura i catalanitat. Els
poetes feien poesía. En plena guerra, el
dia de Nadal, podíem anar a portar
flors a la tomba del President Maciá.
Els records no tenen il lació ni ordre,
no fan una seqüéncia, són escadussers.
No presenten realitats, només versemblances. Són com fotos instantánies
que el temps fa borrases. O bé com uns
pocs metres esgarriats d’un film docu
mental perdut. En realitat alió que servem no són records directes, sino re
cords de records. Parlo, dones, de la
meva memoria deis records, no pas
deis fets veritables esfumats.
Espigólo entre págines escrites molts
anys enrere, quan encara les evocacions no eren tan marcides. Trobo
impressions que em desvetllen vells
sentiments. En aquells dies de juliol
veia néixer «entre fogueres una existen
cia monstruosa»... «Cal pensar en la
guerra, respirar guerra, menjar en
guerra»... «No hi ha continuítat, cada u
comenga. Es el capgirell més excitant
que mai s’hagués pogut imaginar. El
present sense fu tur de la guerra»...
«Quina olor escampaven les magnólies
aquelles nits de bombardeig! Bramulaven els canons. A dalt esclataven fabu
losos astres. A baix sorgien brasques
flamarades... Silenci. Sortien les petites, humils estrelles. Només quedava
I’olor de les magnólies i dos incendis
llunyans.»
També trobo el record d’un altre comeng, diferent, de commoció més fon
da i més il-limitat, el del febrer de 1939,
el final-comeng, en un murmuri: «Era
la pau. Ho dic sense ironía: no en teníem d’altra.» Pero, ara fa just seixanta
anys, ni tan sois ho pressentíem.

Jordi Pinell:
stem en guerra! Que Déu
ens empari!» L’exclamació
de la meva mare, quan encara ningú no
parlava de guerra, desvetllá en mi la
consciencia d’haver entrat ja en un nou
XX

període de la historia. Jo tenia quinze
anys. Aquell diumenge, 19 de juliol de
1936, em trobava a Martorelles amb la
meva mare, el meu germá i la meva
germana. Les noticies confiases, rebudes a través de la radio, van fer comprendre a la meva mare que havia comen$at una guerra.
El meu pare treballava com a viatjant, i aquells dies es trobava a Astúries. Calgué esperar encara unes setmanes per poder tenir-lo amb nosaltres.
Quan va arribar, per la confianza que
hi dipositaren els seus companys de
treball, es veié obligat a acceptar una
funció molt delicada en el comité d’empresa. Evita que les eufóries del primer
moment posessin en perill la continuítat de la casa, una important fábrica de
teixits. Aixó comporta per a ell molts
maldecaps, pero representa per a nos
altres, en moments especialment difícils, algún petit avantatge.
Fou una guerra, que comengárem a
seguir encuriosits, comprovant sobre
els mapes alió que en deien els comuni
cáis oficiáis. Al principi semblava que
juguéssim a escacs, endavant i endarrere, amb els turonets conquerits, i
abandonats després per raons estratégiques. Seguíem amb passió les resisténcies épiques deis fronts d’Aragó i
de Madrid. En dues rares ocasions,
se’ns concedí el momentani goig d’una
victoria: la presa de Terol i la recuperació de la riba sud de l’Ebre. Pero massa
aviat convingué deixar de mirar els ma
pes.
Sofrírem, com tothom, l’escassetat
d’aliments i d’altres coses necessáries,
com el sabó, per exemple. Vivíem al
carrer de Sant Pau. La meva tia tenia
una botiga de quadres al carrer del
Carme. Jo hi treballava de dependent.
La gent del Raval, vam ser durament
castigats amb la tortura deis bombardeigs. Se’ns afligía amb la fam, la por i
l'angoixa. Pero no tots els mals ens venien de la banda enemiga. Coneguts i
amics nostres foren sotmesos a escorcolls vexatoris. Alguns foren «portats a
passejar», com deien, és a dir assassinats a la carretera. De tot aixó, la població en patia greus conseqüéncies
psicológiques. En situacions com aquelles, la gent esdevé recelosa, irritable i
egoista. Una mena d’instint de conservació exacerba! fa que les persones es
tornin agressives. A les cues, que eren
moltes, hi havia sempre discussions.
Les dones es barallaven per una fulla
de bróquil o un paquet de pólvores per
a fer bunyols.
Un deis moments més dramátics que
visqué Barcelona fou l’atac persistent
de mitjan marq de 1938. Ens bombardejaven cada tres hores. Al carrer d’En
Roig, fent xamfrá amb el de l’Hospital,
hi havia una botiga de mobles. Un deis
dependents era amic meu. Quan hi vaig
passar, a mig matí, l’edifici s’havia esfondrat fins al soterrani. Ho embolcallava tot un núvol espés de pols acida.

Un home em va agafar peí braq, i se
m'hi endugué perqué ajudés a desenrunar. Entre ell i jo movíem una pedra
molt grossa. A sota sentírem un gemec.
Aquell home es devia adonar que jo estava a punt de desmaiar-me. «Quants
anys tens?», em pregunta. «Disset», li
vaig respondre. «On vius?» «Al carrer
de Sant Pau», vaig dir jo. «Vés, vés a
casa. Será millor.» Jo m’aixecava perplex. «Vés. Vés-hi corrents», insistí ell.
Quan me n’anava, afegí encara: «Corre,
i no t’aturis enlloc.» A conseqüéncia
d’aquell xoc, vaig estar uns dies malalt.
Pero, d’aquells anys terribles de la
guerra, en conservo també records
molt bons. La meva condició d’adolescent i l’efusió de vida i de cultura que,
per reacció, la societat genera en
aquests casos van procurar-me mo
ments de gran felicitat. Vaig descobrir
la música, l’art, la poesia i la gran novella. Tenia amistats, anava a concerts,
feia excursions. M’escrivia molt amb
els nois del front. Entre els meus cor
responsal, hi havia Joan Ballesteo No
ens havíem vist mai abans. Ens coneguérem quan vingué convalescent d’u
na ferida, que patí en una de les famoses batalles de la serra de Pándols.
No us podeu imaginar com era boni
ca Barcelona totalment a les fosques.
Vaig fer patir molt els meus pares per
qué sempre arribava tard a casa. Tenia
un amic paralític, Miquel Mateu, que
vivía al Carmel. L’anava a veure dos o
tres cops cada setmana. De vegades
baixava a peu des dalla dalt fins al car
rer de Sant Pau. Entre un toe de sirenes i un altre, els autobusos no funcionaven. Calía anar a peu. Fou en aquells
temps heroics quan vaig freqüentar
l’Institut del Teatre, quan vaig debutar
com a actor al Teatre Grec de Montjuíc
amb l’Antígona de Sófocles, traduída
per Caries Riba. Interpretava el paper
d’Hemó. Després del llarg discurs de
protesta enfront a la tirania de Creó,
m'aplaudiren el mutis. Els records de
precaria felicitat guspiregen en el meu
record, més que no pas els de l’horror o
l’angoixa. Veig l’alegria deis ulls del
meu pare assaborint, abans de fumar
les, les fulles de tabac verd que posava
a assecar. Sentó el gust d’aquell panet
de Viena després de mesos i mesos de
no tastar el pa. Respiro el consol inefa
ble de trobar-nos tots junts, abraqats i
il-lesos, quan les sirenes anunciaven
que havia passat el perill.
El 26 de gener de 1939 fou, en certa
manera, el dia més negre, quan deien
que la guerra s’havia acabat per a nos
altres. Res no hi ha tan amarg com la
derrota. Sort que no ens podíem imagi
nar llavors que la nova situació duraría
tants anys!

Josep Romeu
i Figueras:
ls dies 18 i 19 de juliol de 1936

E

em sorprengueren a Lloret de
Mar, a casa d’una coneguda adine
familia barcelonina, on exercia de pre
ceptor deis filis durant l’estiu d’aquell
any. Jo en tenia dinou. Van ésser dies
viscuts amb por i forta preocupació
pels meus hostes, que tot seguit m’aconsellaren tomar a casa deis meus, a
Igualada, mentre ells, segons que vaig
saber més tard, s’exiliaren a Franqa per
mar.
No era prou conscient de la magni
tud de la revolució, incontrolada i salvatge, fins que vaig arribar a Barcelona
i a la ciutat deis meus. Tant a Barcelo
na com a Igualada em vaig assabentar
de cop i lacerantment del que succeía i
del carácter anorreador i implacable de
la revolta i deis seus fets i malifetes diaris. Fins que em vaig habituar a una si
tuació com aquella, de desastre i sobre
salís, que lentament s’aná convertint en
costum, entre l’esglai i el mut refús.
Tenia un curs d’Arquitectura parcialment aprovat, pero dubtava si conti
nuaría aquella carrera dins les condicions ambientáis imprevisibles i que
podrien durar molt de temps, o si cur
saria Filosofía i Lletres una vegada esdevinguda la pau.
El setembre o l’octubre de 1936 vaig
acceptar l’encárrec de fer de mestre a
Ódena, el meu poblé natal, i l’ocupació
i el treball diari m’asserenaven molt i
em justificaven prou. Vaig ésser a Qdena fins al gener de 1937, em sembla re
cordar, i vaig passar a les escoles de 1Ateneu Igualad! de la Classe Obrera, en
un curs de nens i nenes exasperats per
la revolució i la guerra, rebels i . ense
control. Pero me’ls vaig anar fent meus
fins a aconseguir un curs sense problemes d’ordre i amb auténtica simbiosi
de simpatía entre alumnes i ensenyant.
L’ocupació m’era particularment cara,
perqué jo havia estat alumne d’aquelles
escoles des deis tres anys fins ais setze.
Vaig afiliar-me a Estat Catalá, partit
del qual havia conegut dirigents durant
l’época universitária.
L’abril del mateix any vaig ingressar a
l’Escola Normal de la Generalitat, esperant que d’un moment a l’altre em cridessin a lleves. Becat, vaig allotjar-me a
la Residéncia d’Estudiants, al mateix
recinte de l’Escola, a can Batlló. L’una1
l’altra van ésser un paréntesi paradisi"
ac, dins el tumult i els sobresalts. H1
vaig fer molts amics, i les classes eren
una delicia, en especial les d’Alexandre
Galí. A la Residéncia vaig conéixer Bartomeu Rosselló-Pórcel uns mesos
abans del seu decés. El setembre, pero,
vaig haver-me d’enrolar a l'exércit de la
República, i vaig ésser destinat a la co

marca de Los Pedroches, al nord de
Córdova.
La vida del front era accidentada, i
en el meu cas ho fou no pas pels com
bate o fets bél-lics. Vaig seguir tot el
procés d’aprenentatge d’un soldat al
poblé d’El Viso, fíns que em portaren a
la trinxera. No hi vaig estar gaires dies,
perqué em van nomenar mestre del ba
talló. La brigada on vam ésser destináis
els reclutes catalans, ho havia estat de
voluntaris cordovesos de la FAI, i la
desconfianza que ens mostraven era to
tal. Vaig teñir problemes peí fet d’ésser
catalá i de reivindicar la llengua. I al
tres que atemptaven la vida i la dignitat
de l’home. Pocs dies abans d’acabar-se
la guerra em feren presoner i em tras
ladaren ais camps de presoners d’El
Viso, Peñarroya i Valsequillo. Me’n tra
gué el meu pare a fináis d’abril, proveit
de no sé quants avals.
Per a mi la guerra va suposar una du
ra i lenta maduració com a home. D’un
procés vital recurrent en un clima de
pau, bé que amenazada per la lluita po
lítica desenfrenada d’abans de la guer
ra, a un altre de sotraguejat per les
bombes i els crims, en qué el que
comp lava era sobreviure al marasme, i
dins aquesta supervivéncia madurava
amb una profunda autoreflexió sobre
el meu destí. Em vaga molt d’avaluar el
que havia fet fins aleshores de corréete
0 de desencaminat, i aixó m’obligava a
trabar les grans línies del meu futur i a
evitar marrades. El qui he estat després
de la Guerra, a la Guerra ho he d'atribuir. Fou una auténtica catarsi, el resultat de la qual és el que sóc.
No sense nostalgia i pietat recordó
els rneus, immergits en la revolució i en
a guerra civil: els meus pares i el meu
germá, encara infant aleshores. Sofriren, més que per ells, per mi mateix,
abocat com estava que fatalment em
cridessin a lleves des del comenzament.
t sofriren més encara quan vaig anar al
front. La mare, sobretot, patidora de
frena com era. Pero el pare també, a la
Seya manera callada i austera. Els esenvia del front estant dues vegades la
Setmana, i la reacció de la meva mare
era sempre la mateixa: alegría de rebre
noves, seguida immediatament per
angoixa, perqué la carta tenia la data
Uns quants dies enrere, i des d’aleshores podia haver-me esdevingut qualseV°1 desgracia. Pero la vida continuava
fronótona i grisa a l’espera del final de
a tragédia i que tots ens trobéssim finalment a casa altra vegada.

Estanislau Torres:

colonia, que ho era tot menys modélica
i que depenia del ministeri d’Educació... Una novel-la meva forqa coneguda —Els ulls i la cendra— (no reedita
a guerra civil m’arreplegá en un
da, sembla, per curiosos motius
moment clau. Quan va esclatar,
polítics i per no ferir determinades susestá inspirada en aquesta
jo tenia deu anys, i quan va acabar, ceptibilitats)
es
tava a punt de complir-ne tretze. Jo era
colonia. Allá vaig conéixer, a part del
desordre, la deixadesa, la brutícia i maun infant precoz- Ho dic perqué llavors
ja havia llegit, entre d’altres obres lilalties repugnants com la sarna, com
puny de sentir-se discriminat per mo
teráries semblants, Res de nou a l’oest i
tius d’origen i d’idioma (no cal ser bosGuerra i pau, havia vist pel-lícules com
niá per a trobar-se en aquesta situació),
El cuirassat Potemkin i havia viscut
molt directament (a casa eren catalavaig viure, entre d’altres, un bombardeig «de pel-lícula» que poc o molt va
nistes, d’esquerra i anticlericals) tots
els avatars polítics i socials de lepoca.
afectar el llavors encara poc conegut
«cementiri de Sinera», vaig ser testimoni de la dramática retirada de Catalu
nya, i, per primera vegada a la meva vi
da (i espero que també l’última), em
vaig veure obligat, com tots els que
érem allá, a robar, una vegada i una al
tra, per subsistir. A robar garrofes,
raím, figues, naps, patates, taronges,
bróquils... Vaig haver d’aprendre a fugir, també. Desesperadament, camps a
través o pels riáis, de vegades sota la
pluja de roes que ens llanzaven els pagesos... Mentre ais camps hi va haver
alguna cosa per robar, és ciar. Perqué ja
avancat l’hivern tot aquell bé de Déu de
menjar va desaparéixer i l’única cosa
que trobávem eren alls salvatges, glans
i garrofins, garrofins que nosaltres mateixos havíem escopit, mesos abans, i
que ara recollíem de térra, entre la pols
i el fang (i els posávem en remull en
pots de conserva desnonats), per menjar-nos-els després, com si fossin traEstanislau Torres, a tretze anys.
mussos, i que amagávem, com a reser
D’altra banda, el barrí on residía —el
va alimentária, no sempre amb encert,
ja que la llei que imperava era la del
Clot—, eminentment obrer, no era pas
més fort i el lema era corre, no et torbis
una bassa d’oli... Tot i aixó la meva
i arreplega el que puguis. Temps difícils
existencia, molt justeta, económicaque vam viure nosaltres i les nostres fament, havia estat tranquil-la i poc momílies i que es van prolongar, després
guda, la instrucció que havia rebut (en
d’acabada la guerra, quan, ja «allibegrups escolars o en la línia d’aquests),
rats», el 26 de gener del 39, del jou —i,
eminentment cívica. Un llibre que
sobretot, del desori— marxista, vam
«passávem» i que encara conservo es tihaver de suportar (i durant molt de
tulava, precisament, Civisme i ciutadatemps) el desori i el jou feixistes.
nia. La veritat és que els fets de juliol i
els que es van anar succeint després,
acceleradament, van convertir en realitat alió que jo només coneixia per referéncies (fronts de guerra, bombardeigs, incendis, assassinats, injustícies,
miséria, morts, ferits, exili, camps de
concentració, gana...), cosa que, lógicament, va fer que, davant de l’evidéncia,
fins i tot els posés en entredit, els continguts —educatius— de determináis
llibres... La gana i els bombardeigs em
van obligar a correr —i a conéixer—
món, també. Un món petit i insignificant, vist en 1 óptica d’avui, pero «un
nou món» per a mi, llavors. Jo que,
l juliol de 1936 Josep Sunyol i
prácticament, no havia anat més enllá
de Montmeló o del Prat de Llobregat,
Garriga, propietari del diari «La
dones, vaig passar un temps, molt
Rambla», es trobava a Madrid com
breu, a l’Empordá, i més de mig any a
plint funcions de diputat. En disposar
Manresa, a casa de familiars; i des de
se a tornar a Barcelona, fou assassinat
l’agost del 38 fins al 25 de gener del 39,
pels individus duna avanzada de la lívaig estar a Arenys de Mar, en una
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Joaquim Ventalló:

E

DE LA GUERRA, FA SEEXANTA ANYS (I)

y FONTANALSJ
Homenatge a
Xavier Fábregas.
París, gener de 1938. Joaquim Ventalló, amb la seva muller.
Al darrere de la foto s’hi precisa que tornen del mercat.

nia de foc franquista. Era el 6 d’agost.
Junt amb ell va ser detingut i executat
el redactor d’esports del mateix diari,
Pere Ventura i Virgili. Al cap de vint
dies d’aquestes morts, un altre perio
dista, Josep M. Planas, director que havia estat d’«El Be Negre» i redactor de
molts anys de «La Publicitat», fou portat a l’Arrabassada, on fou afusellat per
la gent de la FAI. Tant en Planas com
jo, des de «La Publicitat» i «L’Opinió»,
les havíem cantades clares ais de la FAI
qualificant-los d’assassins i de lladres.
Un bon dia de setembre de 1936, el
redactor esportiu de «La Rambla», Armand Quintana, em va dir: «Ja saps
que ets el primer d’una llista deis qui
han de matar?» Li vaig preguntar on
era aquesta llista. «Damunt la taula del
Comité de la FAI que está instal lat al
Círcol del Liceu», em digué.
L’endemá em vaig trobar a Les Set
Portes amb l’alcalde de Portbou, Benjamí Cervera, que em va acompanyar
amb tren fins a Portbou i després a peu
peí túnel fins a Franqa. Hi várem arri
bar a la una del migdia. A les quatre,
els de la FAI van anar a buscar-me a ca
sa per portar-me a l’Arrabassada. Les
meves germanes no van obrir i digueren que era a Madrid. Aquell escamot
es va quedar encara dos dies a la canto
nada d’Urgell-Diputació, esperant que
jo tornés.
Em vaig instal-lar a Perpinyá, on va
venir a retrobar-me la filia del cervan
tista Joan Givanel i Mas, amb la qual
em vaig casar el 22 de desembre, dia de
la «rifa». Várem viure a Portvendres,
on hi havia el consolat de la República
i on jo vaig poder ajudar aquells que
fugien proporcionant-los passaports.
Quan van nomenar Angel Ossorio y
Gallardo ambaixador de la República a
París, hi vaig anar a fer de canceller. Hi
havia també el poeta Josep Carner, que
era ministre conseller de l'Ambaixada, i
Eugeni Xammar —que després fou padrí de la meva filia—, que hi treballava
d’agregat de premsa.
Vaig romandre en aquest cárrec fins
que l’Ossorio sen va anar a l’Argentina
i va venir un ambaixador comunista
que es deia Marcelino Pascua i era anticatalá.

A París no tot eren flors i violes...
Vaig haver de guanyar-me la vida com
a corredor de fruita al mercat central
de Les Halles i també vaig fer de torner.
També col-laborava a la revista «Cata
lunya» de Buenos Aires.
Vaig viure l'entrada deis alemanys a
París. Vivíem a la Porte de St. Cloud,
molt a prop de la fábrica d’automóbils
Renault, i els bombardeigs eren constants; havíem de baixar ais refugis per
protegir-nos amb la muller i la filia,
que va néixer l’octubre de 1939.
Per casa nostra passaven els amics i
al tres refugiáis que vivien a París... En
Josep M. de Sagarra, en Sebastiá
Gasch, en Just Cabot i tants d'altres. Alguns ja pensaven anar-se’n cap a Amé
rica, altres preferien trampejar la situació tal com vingués.
Mentre podíem, várem enviar petits
paquets d’aliments a les nostres famílies a Barcelona, ja que sabíem que tot
anava molt escás.
Vaig tomar a Catalunya el desembre
de 1943. A París m’havien fet un passaport per a anar a Cuba i després a Méxic, on ja teníem amics, pero vaig rebre
una carta de les meves germanes que
em comunicaven el desig de la meva
mare de veure’m abans de morir. Aleshores vaig estripar el passaport i várem
tomar a Catalunya.
El «retorn» es féu peí País Base, per
qué les comunicacions per Portbou
eren interrompudes. A Irun ens van detenir, a mi, a la meva dona i a la nena
de tres anys, i ens van ficar a la presó.
Després de vuit dies van portar-nos a
Barcelona i, grácies al meu germá
Lluís, vaig quedar en llibertat amb la
condició de presentar-me cada diumenge a comissaria. Fins que, al cap de
mig any, em van donar un paper que
deia que s'havia sobresegut un juicio
sumarísimo contra mi. M’havien jutjat
sense que jo me n’assabentés!
Sense possibilitats de treballar de pe
riodista pels meus antecedents republicans, vaig fer d’agent comercial venent
fusta de pipes i bales de coto, entre
d’altres coses.

Universitat de
París-Sorbonne
(Centre d’Etudes
Catalanes), 16 de
novembre de 1993.

Ais deu anys de la mort

sobtada de Xavier Fábregas,
els seus amics recorden la

seva memoria i posen en
relleu la seva contribució

extraordinária al

coneixement del teatre catalá
de totes les époques i ben

especial al contemporani.
Darrers títols de la col-lecció:
Actes del II Simposi Caries Riba
(Caries Riba: 100 anys)
Guerra napoleónica a Catalunya
(1808-1814). Estudis i documents.
A cura de Maties Ramisa.

De Rusiñol a Monzó. Humor i
literatura.
A cura de Marina Gusta.

PUBLICACIONS DE LABADIA
DE MONTSERRAT

ORIOL BOHIGAS
UNA INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE UREA

ompromés amb la cultura i amb
la vida pública del país, Oriol
Bohigas, arquitecte i urbanista prou reconegut, és, a més, un intel-lectual amb
vocació descriptor. íntimament vinculat
al món artístic i literari de Barcelona, hi
ha col-laborat amb nombrosos assaigs i
amb llibres especialitzats: Barcelona en
tre el Pía Cerda i el barraquisme, Ar
quitectura modernista, Contra una ar
quitectura adjectivada, Proceso y
erótica del diseño..., i des deis diversos
carrees que ha ocupat: membre del consell de redacció de «Serra d’Or» durant
deu anys, conseller delegat d’Edicions
62, director de l’Escola Técnica Superior
d Arquitectura, president de la Fundació
Miró... Les seves aportacions han estat
reconegudes i premiades amb la Medalla
d Or al Mérit Artístic de la Ciutat de Bar
celona (1988) i amb la Creu de Sant Jordi atorgada per la Generalitat de Catalunya(1991).
Lany 1989 suri a la llum el primer vomm d’un dietari de records, Combat
d incerteses, que será seguit, l’any 1992,
dun segon volum, Dit o fet. Amb una
prosa ágil i amena, Oriol Bohigas, amb
a narració deis fets i els esdeveniments
Wes sobresortints que han configurat la
seva vida, ens mostra un període de la
Vlaa catalana que s’estén gairebé des de
Principís de segle fins a l’actualitat. Al
costat deis familiars més íntims hi desfi? tot un ventall de personatges destacáis
del món de la cultura i de les arts amb
els quals, de manera regular i més o
>nenys prolongada o per casualitat i de
lanera esporádica, Oriol Bohigas ha
’^antingut relació. Celebritats que ja for
jen par[
hagaige cultural de la nosra historia hi alternen amb personaliats il-lustres contemporánies. Així hi
veiem aparéixer figures tan significatives
com Eugeni d’Ors, personatges ememátics com Quim Borralleras, arquiectes de la categoría de Josep L. Sert, JoSeP M. Jujol o Antoni de Moragas;
’f'ústes com Francesc Labarta, Josep
u ara¡ Javier Nogués o, ja més próxims,
na dista interminable d’amics de gran
enom de l’ámbit de la pintura i de l’arTftectura: Tharrats, Josep M. de Sucre,
aPies, Cuixart, Federico Correa, Óscar
Tíquets, José A. Coderch, Ricard Boo de l’ámbit literari i intel-lectual:
°an Brossa, Josep M. Castellet, Max
ri^. ner’ ^amon Bastardas, Alexandre Ci¡f1"' ^ara^'^ament cl aquesta gran deslea a’ P°^tgas ens presenta amb subti^a: humor fi i un punt d'ironia
I^B'cocupada els ambients que més ha
duentat i que configuren un ampli

Fotos: BARCELÓ

per Zeneida Sarda
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«Val a dir que a mi m’agrada escriure i que el que veritablement voldria arribar a fer algún día és una novel la.»

«Jo tino un record molt important d’Eugeni d’Ors.»

sector de la societat culta des deis anys
de la guerra fins a l’actualitat.
—Don ve la necessitat d’explicar-se?
Com es manifesta el desig d’escriure un
dietari de records?
—Quan vaig posar-me a escriure
aqüestes memóries jo ja havia tingut
relació amb l’Ajuntament i amb les co
ses públiques catalanes. Vaig pensar
que fóra interessant de deixar-ne una
mica de testimoniatge. Pero deixar testimoniatge d’alló que passa en aquell
moment és massa difícil i una mica
compromés (no és que el compromís
em faci por, és més aviat que no pots
fer judiéis prou a fons). Se’m va ocórrer que una bona fórmula podia ser fer
referéncies históriques en relació amb
coses que succeien en aquell moment.
Curiosament, aixó va anar evolucionant a l’inrevés. Em va fer gracia descobrir aquest «sistema» que em va re
sultar molt útil des del punt de vista de
l’estructuració del llibre: recordar coses
que m’havien passat pero sempre pensant una mica en processos que ocorrien en aquell moment. D’aquesta ma
nera les histories narrades es van
convertir en unes memóries no cronológiques, sino més aviat temátiques.

Val a dir que a mi m’agrada escriure i
que el que veritablement voldria ar
ribar a fer algún dia és una novel-la.
Pensó que les memóries tenen aquest
avantatge, que pots novel-lar una histo
ria que coneixes sense haver d’inventar
res. En realitat, em sembla que a tots
els que hem escrit memóries el que ens
agrada és escriure, pero ens costa in
ventar-nos una historia nova. La histo
ria propia serveix per a assajar una mi
ca l’estil narratiu.
—D’entre els records d’infantesa, he
destacat dos moments que em sembla
que van teñir una especial relleváncia de
cara a la vostra formació. D'una banda,
els que fan referencia a l’Institut Escola,
i d'altra banda, la posterior estada a
Olot, durant la guerra, on vau teñir l’oportunitat de conéixer forqa personalitats de la cultura: intel-lectuals, poetes,
pintors, escriptors... Fins a quin punt
aquests ambients us han condicional?
—Cree que está molt ben observat.
Són dos ambients que van marcar molt
la meva infantesa. Des del punt de vista
formatiu i básic, l’Institut Escola va te
ñir un pes específic molt important. I
no solament l’Institut en si, sino l'ámbit
que a Catalunya envoltava l’Institut Es

cola. A mi m’hi van portar no pas per
tacte bastant directe amb la gent del
casualitat, ni perqué hi visqués al cosDau al Set i amb la gent del Club 49:
tat, sino perqué hi havia un ambient
Tapies, Brossa i sobretot Tharrats, que
molt semblant al de casa. D’altra ban
és el que feia la revista «Dau al Set». És
da, amb l’Institut Escola apareixia, per
amb els pintors del Dau al Set: Cuixart,
fi, una institució docent en el nivell de
Pone i Tapies, que vam anar junts al
primaria, i sobretot de batxillerat, du
Saló deis Onze.
na altra categoría, amb una visió molt
—L’any 51, tot just acabada la carrera,
modélica de l’ensenyament. L’estada a
munteu el despatx Martorell-Bohigas.
Olot va teñir dos avantatges: El primer
Paral-lelament neix el Grup R. Qué pre
és que no vaig patir els bombardeigs de
tenia aquest grup?
Barcelona; alió va ser com una mena
—Quan nosaltres vam acabar la car
d’oasi enmig del terrabastall de la guer
rera, en l’ambient espanyol, d’arquitecra. D’altra banda, va ser un lloc on van
tura moderna, ni se’n parlava. No tan
coincidir molts intel-lectuals i molts arsois no se’n parlava, sino que de fet estistes. No solament els que hi residien,
tava prohibida. Jo recordó que vaig fer
com Labarta, Xavier Nogués, Folch i
un article a «Destino» parlant del
Torres durant un període curt, Quim
GATCPAC i me’l van prohibir. La censu
Borralleras..., sino també els que hi
ra va escriure sobre l’article una nota
eren de pas, molts deis intel-lectuals
que deia: «No se publica. La arquitectu
que sortien de Catalunya cap a Franpa.
ra moderna es rojo-separatista.» Aquest
Aixó em va donar la possibilitat de
és l’ambient que es respirava aleshores.
conéixer gent que d’altra manera no
Uns quants arquitectes, en Moragas, en
hauria conegut, ja que la majoria forCoderch, en Gili, en Sostres i en Marto
maven part duna generació diferent de
rell i jo, que érem els més joves, estála meva.
vem preocupats per aquella situació de
—Un personatge que vau teñir ocasió
l’arquitectura i créiem que calía fer-hi
de conéixer forpa és Eugeni d’Ors. Qué
alguna cosa. En primer lloc, autofordestacaríeu d’aquella personalitat i fins
mar-nos. Atés que no havíem tingut
a quin punt el seu contacte us va in
professors amb l’adequada cultura confluir?
temporánia, calía veure’ns, reunir-nos,
—Jo tiñe un record molt important
donar-nos informacions, portar llibres
d’Eugeni d’Ors, segurament perqué em
de l’estranger, aplegar revistes..., en de
va agafar en un moment en qué jo era
finitiva, formar-nos. D’altra banda,
un addicte a l’orsianisme abans de
també calía fer pedagogía d’arquitectuconéixer-lo. Recordó, per exemple, que
ra contemporánia entre el públic.
quan vaig passar l’examen d’Estat vaig
Aquest va ser el plantejament del Grup
fer prácticament tota la part de lletres
R. Vam organitzar una serie d’exposibasant-me en les lectures d’Eugeni
cions, uns concursos entre estudiants
d’Ors. Vaig teñir la sort, a l’Institut Med'arquitectura, i vam fer una série de
néndez y Pelayo, de formar part d’un
conferéncies atacant el tema d’urbanisgrup d’onze estudiants que vam obteme entés com créiem que s’havia d'ennir, tots onze, premi extraordinari a l’e
tendre aleshores. Aquells cursos han
xamen d’Estat. Tots són gent actualestat prou significatius: «Urbanisme i
ment molt coneguda: Josep M. Ainaud,
Economía», «Urbanisme i Sociología» i
Josep Martorell, Robert Vergés... El te
«Urbanisme i Política». Aquest tercer ja
ma veritablement difícil de l’examen,
no es va organitzar, perqué no ens en
per a obtenir el premi extraordinari, el
van donar el permís.
constituía la redacció que et feien fer,
—Una bona part deis artistes avantamb uns nivells de coneixements cien- guardistes, arquitectes, escriptors, cinetífics o filosófics molt elevats. Jo recor astes, pintors que configuren el panora
dó que em vaig preparar llegint, excluma estétic deis anys cinquanta i seixanta
sivament, textos d’Eugeni d’Ors. Aixó
s’inclinen, en un determinat moment,
em va reportar una mena d’addicció a
cap a l’esnobisme i la frivolitat de Boc
l’orsianisme o millor encara a l’actitud
caccio o de Cadaqués. Per qué? Qué va
noucentista, tant des del punt de vista
representar l’anomenada gauche divine,
artístic com des del punt de vista fide la qual formáveu part?
losófic o polític. Parlo, és ciar, de l'or—Jo faria una defensa molt entusias
sianisme de lepoca catalana. Va ser ran
ta i molt positiva d’aixó que se n’ha dit
d’un article que ell va publicar, i que jo
la gauche divine. Potser ha tingut mala
vaig contestar des de «Destino», que
sort amb el títol, perqué evidentment
vam teñir una conversa i a partir d’aera gauche, pero aixó de divine no sé
quell moment ens vam fer molt amics.
gaire qué vol dir. El que sí va ser és un
Bé, amb la diferéncia d’edat, no és que
grup de gent fonamentalment laic,
fóssim molt amics, és que ell em va ob
d’esquerres i, en una part molt impor
sequiar amb la seva amistat. Ens vam
tant, catalanista, lunic grup que ha
veure molt sovint fins a la seva mort.
comptat, juntament amb un altre, pro—Eugeni d’Ors us invita a participar
cedent deis minyons de muntanya, gent
en el Salón de los Once, de Madrid, l’any
Hígada a les evolucions positives que
50, durant el darrer any de la carrera, i
l’Església va aportar en aquell temps i
aixó us posa en contacte amb poetes i
que també van teñir una línia reivindipintors d’avantguarda.
cativa important. La gent de la gauche
—Sí, encara que jo ja tenia un con divine, d’alguna manera, va seguir les

mateixes línies del Grup R. Es tractava
de formar-se, de canviar de forma de
vida, de trencar els tabús d’aquells moments. Pero també es tractava de dur
unes activitats bastant serioses. Cadas
cú va treballar molt en el seu camp específic. D’aquell grup, avui n’han sortit
uns arquitectes importants, uns cineastes importants, uns escriptors, uns editors (gairebé tots provenen d’aquell
grup)... I, d’altra banda, vam adquirir
un compromís polític bastant serios.
Accions com el tancament a Montser
rat van sorgir d’aquest grup. Recordó
perfectament que aixó es va projectar
un dia, asseguts al Boccaccio. Es van
fer sobresortir unes formes de canvi de
vida, pero, al mateix temps, al darrere
hi havia una base de molta feina.
Féiem reunions clandestines i alhora
anávem a beure al Boccaccio, a bailar...
Recordó les reunions d’estudiants sindicalistes que es feien a casa meva i,
paral-lelament, les reunions d’editorials
per a crear una distribuidora i les reu
nions per a ajudar determináis grups
polítics, fins i tot per a ajudar determinades persones perseguides per la poli
cía... Gairebé tots vam passar dues o
tres vegades pels calabossos. Val a dir
també que va ser un moviment que va
teñir unes circumstáncies favorables
objectives de creixement económic. A
partir deis anys seixanta, tots els que
els anys cinquanta no podíem anar al
bar perqué no teníem ni un ral, vam
comentar a teñir els diners suficients
per a sortir i per a teñir un sis-cents.
Aquesta primera euforia económica
deis anys seixanta també hi va comptar
molt.
—Un altre punt important en la vostra
vida m’imagino que ha estat el pas por
l’Escola Técnica Superior d’Arquitectu
ra, primer com a professor i, posteriorment, com a director. Van ser uns anys
molt moguts políticament. Qué destaca
ríeu d’aquella experiéncia?
—Va ser un període molt interessant,
una mica la meva primera actuació en
el camp públic. Vaig entrar a l’Escola
com a professor ajudant de projectes.
Hi vaig estar dos anys. Era un moment
en qué hi havia, com a persona refor
madora fonamental, l’arquitecte Fede
rico Correa, que hi va aportar un canvi
molt important dintre del que en aque"
moment es podía fer. Amb motiu de Ia
«caputxinada», vam quedar tots despatxats. Els que hi érem, ens van expul
sar, i els que no hi eren pero van ter
una carta d'adhesió, també van ser ex
pulsáis. L’Escola va caure en picat. Cap
ais anys setanta va haver-hi un intent
d’obertura. Hi va haver unes oposicions
a cátedra. M’hi vaig presentar i val§
guanyar una cátedra de Composició ar
quitectónica, pero amb la mala sor
que a la setmana d’haver-la guanyada
es va produir el tancament a Montser
rat. Érem en pie procés de Burgos. Una
de les coses que vam decidir a Montser
rat és que els catedrátics que estigueS'

«Jo ja tenia un contacte bastant directe amb la gent de Dau al Set
i amb la gent del Club 49: Tapies, Brossa i sobretot Tharrats.»
«Calía fer pedagogía d’arquitectura contemporánla entre el públic. Aquest va ser el plantejament del Grup R.»

«Les dues coses més importants que s’han fet a Barcelona són les rondes,
que han portat un canvi radical d’estructura a la ciutat, i la sortida al mar.»

"En Martorell i jo érem bons amics ja des de ¡'adolescencia.»
"Eéiem reunions clandestines i alhora anávem a beure al Boccaccio, a bailar...»

Sln a punt d’ingressar rebutjarien l’aceptació deis Principios del Movimento
acional que s’exigia aleshores. Em fa
etecte que l'únic que ho va complir
ser jo. De manera que no em van
eixar exercir. Quan l’any 76 hi vaig
Poder ingressar, devia ser el primer caedratic que ho feia sense haver de jurar ladhesió, que aleshores, naturalja no es demanava. Només vaig
Ser catedrátic durant tres mesos, perPp6
seSuida em van fer director de
scola. Van ser quatre anys molt inteessants, durant els quals es va viure la
^ansforrnació de la Universitat. Es va
i> r un pía d’estudis nou, vam ampliar
uitici de l’Escola i vam crear dues eses més d’arquitectura, una a Sant
e astiá i I’altra al Valles.
Bohigas parla amb un posat callea ’seSrir d’ell mateix, pero sense ínfu> pxant-se bé en el que diu. De tant en
„ ’ roseSa
punta del cigar mig apaels
té a Ia
u^s v^us> darrere
vidres de les ulleres, miren un punt

«Em sembla més important teñir bones biblioteques que donar premis literaris.»

«Al cap i a la fi no faig res més que repetir el programa de Prat de la Riba.»

indeterminat. Duu una camisa de ratlles
grises i una corbata groga de piquéis que
testimonien una certa coquetería estu
diada.
—Les vostres inquietuds literaries,
manifestades ja des del batxillerat, s’han
concretat en treballs en revistes especialitzades, en la publicado de diversos assaigs sobre arquitectura, en els llibres de
memóries... Heu intervingut, a més a
més, en projectes editorials com en el cas
d’Edicions 62, on col-laboreu primer
com a autor i posteriorment com a conseller delegat. De 1959 a 1969 dirigiu la
secció Disseny, Arquitectura i Urbanisme de «Serra d’Or». Quins records guar
den d'aquella important col laboració?
—Va ser una aventura fantástica. Re
cordó sobretot aquest aspecte que ara
Catalunya ha perdut i que és la capacitat de treballar conjuntament amb per
sones amb ideologies una mica diferents. Al «Serra d’Or» d’aquells anys hi
havia gent com Jordi Pujol, Josep M.
Castellet, Jordi Carbonell, jo mateix...,

gent que ha militat en camps diferents
pero sempre amb un factor comú, que
era la voluntat d’afirmar la cultura a
Catalunya. Jo cree que una de les coses
millors que ha fet Montserrat és haver
mantingut durant aquells anys tan difícils aquest centre d’expressió cultural.
Prácticament no n’hi havia cap més.
Val a dir que dues de les persones que
van ser clau per a mi van ser Max Cahner i Ramón Bastardas.
—Entrant en el terreny de l’arquitectura, voldña tomar ais inicis, a la creado
del despatx d’arquitectes MBM. MBM
s’ha endut cinc vegades el premi FAD al
millor edifici constru'ít durant l’any a
Barcelona, ha guanyat premis intemacionals a Berlín, a Siena i a Franpa... A
qué creieu que és degut l'éxit de la col-laboració amb el company de batxillerat i
d’estudis universitaris, Josep Martorell,
que s’inicia tot just acabada la carrera,
l’any 51, i que, ampliada uns anys més
tard a David Mackay, perdura fins avui?
—Un despatx d’arquitectura difícil-

ment pot tirar endavant amb un sol arquitecte. Són unes feines molt complexes que requereixen atencions molt di
verses i que són molt difícils si no es
fan en equip. En Martorell i jo érem
bons amics ja des de l’adolescéncia. Segurament tenim temperaments complementaris i unes inquietuds i uns
punts de vista professionals semblants.
Ens entenem molt bé. Cadascú té les
seves especialitats, el seu terreny, i en
tre tots podem agafar aspectes molt di
versos de la professió. El nostre amic
Mackay, que va estar uns anys fent de
dibuixant amb nosaltres, es va afegir al
despatx l’any 62. Ens vam entendre tan
bé de seguida que al cap de poc de treballar junts ens associávem. Posteriorment, durant les obres olímpiques, vam
treballar molt intensament amb Puigdoménech i ja vam quedar que en aca
bar els Jocs Olímpics també entraría a
formar part de l’equip.
—S’ha dit de l’arquitectura del vostre
despatx que és una barreja d’intemacional i tradicional, de racionalisme i regionalisme. Es aquesta la definido de l’anomenada «arquitectura realista» ?
—Bé, les definicions sempre són una
mica esquemátiques. Pero em sembla
una bona aproximació. Es evident que
avui dia l’arquitectura és un fenomen
típicament internacional i basat en no
ves tecnologies i en noves maneres de
treballar. Pero també és evident que la

meva generació ha representat una vo
lunta! d’incloure dintre d’aquest inter
nacionalismo algunes característiques
específícament regionals, del lloc no tan
sois geográfic sino també sociológic.
Cree, d’altra banda, que no és solament
una característica de l’arquitectura ca
talana, sino que és una característica
duna generació d’arquitectes que hem
tingut una mica com a mestre el fin
landés Alvar Aalto, que és qui va introduir i adaptar les tradicions nórdiques
dintre de les novetats revolucionáries
que va representar el moviment mó
dem. Pensó que aixó continua essent
válid a pesar que aquesta actitud de vegades també ha constituí! una degradació. La voluntat de trobar expressions
actuáis en la tradició, la recuperació de
coses que existeixen en un determinat
lloc, es pot fer amb voluntat moderna
pero també amb voluntat reaccionaria.
—Quina importancia té l’arquitectura
en el fet de la identitat catalana? Té sentit actualment parlar d’aquestes diferen
cies locáis, o l’arquitectura tendeix, com
tants altres components de la cultura oc
cidental, a uniformarse?
—-Jo cree que l’arquitectura és un fet
molt important en la identitat de qualsevol generació de qualsevol lloc. És
una identitat de lloc i de temps, una
identitat histórica, situada cronológicament. Quina importancia té aixó a
Catalunya? Jo cree que Catalunya ha

tingut uns períodes histories duna
gran identitat, com podría ser el gótic i
com pot ser el Modernisme. El románic, malgrat el gran prestigi que té, jo
cree que a Catalunya representa molt
poc davant del románic mundial. En
canvi, el gótic aporta una novetat im
portant i el Modernisme constitueix un
lideratge molt fort. Durant els anys seixanta i setanta es va fer una arquitectu
ra molt nacional. Va ser aquest període
que en déiem de «l’arquitectura realis
ta», el període de l’Escola de Barcelo
na. En aquests moments, aixó ja és
molt més difícil. L’arquitectura, com
l’economia,
s’ha intemacionalitzat
molt. Avui dia és molt difícil parlar
d'arquitectura catalana i encara és més
difícil parlar de diferents tendéncies
dintre de l’arquitectura catalana. De ca
da tendencia, en trobes un paral-lel a
Londres, a Roma, a Milá, a Nova York,
a Sud-áfrica... L’arquitectura ja no és
tant un document d’identitat. Pero aixó
també passa amb les altres arts.
—L’obertura de Barcelona al mar, fc
Vila Olímpica, tot aixó ho devem al vos
tre plantejament urbanístic. N’esteu sa
tisfet?
—Estic molt satisfet, com a ciutadá,
de tot el que es va fer amb motiu deis
Jocs Olímpics i que es continua fent ac
tualment. Barcelona ha dut a terme
una transformació que, comparativament per nombre d’habitants, no ha fet
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cap més ciutat a Europa i possiblement
a América. Jo sempre dic que quan es
parla deis arquitectes que hi van treba
llar, deis urbanistes que ho van planifi
car, no hem d’oblidar que els que van
treballar, els que van planificar, són els
polítics. La idea de teñir els Jocs Olímpics a Barcelona no és de cap arquitecte; és de dos alcaldes. La idea d’aprofitar els Jocs Olímpics per a fer una
transformació de Barcelona és deis al
caldes, i la idea de quina hauria de ser
aquesta transformació, és també deis
alcaldes, evidentment ajudats pels técnics. Les dues coses més importants
que s’han fet a Barcelona són les ron
des, que han aportat un canvi radical
d’estructura a la ciutat, i la sortida al
mar, que es manifesta en diverses co
ses: el passeig continu peí molí de la
Fusta, el port Vell, la Vila Olímpica, el
port Olímpic i la continuítat de les platges que está en camí de fer-se. En
aquest moment hi ha dues grans operacions que continúen aquesta iniciativa i
que són la transformació del Besos i la
transformació del Llobregat.
—Una de les tesis de l’urbanisme mu
nicipal quan vau entrar a la Delegado
dUrbanisme de l’Ajuntament de Barce
lona era millorar físicament els espais
Públics més significatius, a fi que aquest
núllorament es comuniqués cap a tots
els entoms físics i fins i tot ajudés a un
nou redreqament social. S’ha aconseguit

la dignificado de l’entom social en els
barris més desheretats on s’han fet replantejaments urbanístics?
—Jo cree que sí, tot i que hi ha pro
blemes socials que no es resolen pavimentant places o arreglant edificis.
Pensó que aquesta és una teoría que
s’ha estés a altres ciutats amb resultats
bastant evidents. Fins fa poc, l’urbanis
me havia tingut una visió exclusivament normativa. El canvi important es
produeix quan es considera que s’han
de donar rápidament, en els diversos
ámbits d’un barrí, uns espais de carác
ter col-lectiu prou representatius i amb
prou identitat per a aglutinar la col-lectivitat amb un sentit cívic i civilitzat.
Aquests criteris han fet que molts bar
ris que no tenien identitat l’hagin ad
quirida grácies a un ámbit físic que els
significa. Aixó no s’ha d’interpretar
com uns arranjaments de faqanes o
processos d’ornamentació superficial.
El canvi de l’ámbit públic no és solament el canvi del paviment, de les parets, deis espais lliures, de la comunicabilitat entre un espai i un altre, sino
també la creació d’equipaments. Jo
cree que la reforma més important, per
a la reforma social deis barris, está en
la creació de centres esportius, de cen
tres culturáis, de biblioteques...
—L’any 91 sou nomenat regidor de
Cultura de l’Ajuntament. Podeu explicar
quines eren les línies mestres que defi-
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nien el vostre programa cultural per a
Barcelona i qué preteníeu impulsar des
de la regidoría? El conflicte que va moti
var la vostra dimissió va ser essencialment de tipus económic?
—Em sembla que la manera més senzilla d’explicar-ho és explicant una úni
ca idea que és la que jo intentava pro
gramar com a fonamental. El gran
déficit de Barcelona, des del punt de
vista cultural, está en la manca d’uns
elements que són els que realment cre
en cultura: les grans institucions básiques. És molt difícil que la cultura funcioni a base de subvencions per a cada
activitat, ja siguí gran, petita, privada...
La dansa no millorará a base d’anar pagant a totes les companyies de dansa
que es creín a Barcelona. Perqué la
dansa millori, el que s’ha de crear és
una bona escola de dansa i un bon lloc
de representació de la dansa. Em sem
bla més important teñir bones bibliote
ques que donar premis literaris. Em
sembla més important teñir una bona
escola de música que subvencionar petits concerts. Aixó, en el cas deis museus, és fonamental. Aquesta ciutat, en
cara ara, no té cap museu en el sentit
important de la paraula. Cree que és fo
namental, encara que la paraula siguí
antipática, que hi hagi una «centralització» de les institucions. Per a mi el
que és básic és l’obertura definitiva del
Museu Nacional d’Art de Catalunya,

pero entes com a Museu Nacional, és a
dir, com a museu que ha de regular tots
els altres museus, que ha de saber dis
tribuir les col-leccions, que ha de publi
car trimestralment un butlletí d’investigació que siguí fonamental, que ha de
teñir una escola de restauració que
funcioni... Tot aixó no es pot fer a base
de subvencions a particulars ni de mu
seus de nyigui-nyogui. I aixó, independentment del contingut d’aquests mu
seus, que poden ser importants. La
Fundació Miró o el Museu Picasso són
realment dos museus importants, que
funcionen relativament bé, pero jo sé
amb quines penúries económiques! Per
tant, la teoría general meva era la dedicació prioritaria deis diners disponibles
a la creació i a l’estabilitat de les grans
institucions més que no pas a la sub
venció petita i ocasional de les activitats. Aixó té un avantatge més, que és
l’eliminació d’un dirigisme excessiu per
part de l’Estat o de la Generalitat o de
l’Ajuntament. Donar subvencions exigeix escollir: Per qué aquest músic sí i
aquest altre no? Per qué aquest pintor
sí i aquest no? Inevitablement es cau
en un concepte dirigista de la cultura.
La manera d’evitar-ho és donant a tothom aquells instruments que la col lectivitat no es pot pagar. Mai una companyia de ballet no podrá fer un teatre
per al ballet. Pensó, i ho dic de manera
una mica polémica, que s’hauria de do

nar prioritat a l’ensenyament per sobre
de la cultura. Com podem fer concerts
si ningú no sap música? Si no hi ha un
públic educat a escoltar música? Un
programa teóric podría ser, en un país
retardat com el nostre, comentar, pri
mer, per l’ensenyament i continuar
amb els actes culturáis. Al cap i a la fi
no faig res més que repetir el programa
de Prat de la Riba.
-—Donades les circumstdncies després
d’escrutats els vots de les eleccions legis
lativos del 3 de marg passat, com veieu
l’ascensió de les dretes?
—Com que quan parlo del meu país
parlo sempre de Catalunya, a Catalu
nya les dretes han fracassat rotundament. Jo sempre deia que aqüestes
eleccions les guanyarien els socialistes,
i efectivament he tingut raó. Han guanyat els socialistes i, molt a prop, Convergéncia, que és un altre partit civilitzat, molt simpátic, que representa un
centredreta magnífic, amb uns polítics
intelligents i que no tenen cap dubte
respecte a la seva catalanitat. Parlant
d'Espanya, encara que sigui parlar d’un
país estranger, ara per ara pensó que la
patata calenta la té Jordi Pujol, i la veritat és que no sé pas com se la traurá
del damunt. Es ciar que ell va col-labo
rar a fer que la patata fos calenta al
moment que no va voler aprovar els
pressupostos de l’Estat per a 1996. No
hi ha dubte que aqüestes eleccions les

va provocar Convergéncia en no volerse comprometre amb els socialistes per
por de perdre les eleccions autonómiques..., i potser va fer ben fet. Pero la
veritat és que ara ho tenen difícil...
El despatx MBM és instal-lat al bell
mig de la Ciutat Vella, a la plaga Reial,
en un ampli pis de sostres alts, completament remodelat. Una gran maqueta,
en un angle del vestíbul, mostra els immensos ares estructuráis des deis quals
partía la coberta inclinada ondulant del
pavelló del Futur de l'Expo 92 de Sevilla.
De la finestra estant de la sala on seiem,
es veuen els cimalls onejants de les esveltes palmeres de la plaga. Vells desvagats
conversen al voltant de la font mentre
un grup de japonesos immortalitza els
porxos amb les seves flamants cámeres.
Potser no s'ha aconseguit aquell redregament social que es pretenia amb la remodelació pero, sens dubte, el desig de
«reconvertir la plaga en un gran saló
urbd» ja és un fet. Oriol Bohigas no solament hi treballa, sino que també hi
viu. Fa més de vint anys, com explica ell
mateix, deixá la casa de Sarria per a
convertirse en «veí estable de la placa
Reial». «S’hi viu molt bé. Tot ho tens a
l’abast. Hi ha setmanes que no agafo el
cotxe ni un sol dia.»

Josep M. Benítez i Riera
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Jesuítes i Catalunya: fets i figures

Josep M. Benítez i Riera
Una aportació interessant sobre la historia deis jesuítes que enriqueix simultániament
la historia de Catalunya. Amb aquesta obra Josep M. Benítez s'afegeix a la serie
de jesuítes que, en tot temps, han treballat per agermanar des de punts de vista ben
diversos Catalunya i la Companyia de Jesús.
ItlBlKAaO.-S ex. IXBAtXA Df MCNTSrR'lAI

Historia del Real Monasterio de
Montserrat de Madrid

Ernesto Zaragoza Pascual

Ernesto Zaragoza Pascual
La causa més immediata de la fundació del Monestir de Montserrat de Madrid va
ser l'expulsió de Montserrat de tots els monjos naturals de la Corona de Castella
decretada peí Govern de la Generalitat de Catalunya el 1641 amb motiu de la
Guerra de Secessió. Ernesto Zaragoza en ressegueix la histdria fins al segle XX.
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).

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

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
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PACTE AMB PARANY
per Vicent Pitarch

Una vella maniobra
Una de les debilitáis que arrossega la
dreta valenciana és la seva propensió al
pacte lingüístic. N’és valedora fervent,
fins i tot amb porfídia. Atés que el lec
tor mitjá ja té catalogada aquesta classe social com a visceralment incompa
tible amb la llengua catalana, per tal
que no resti desconcertat a causa del
toeu diagnóstic inicial m’afanyo a aclarir-li que el tal pacte lingüístic no és
més que la denominació curiosa amb
Que aquesta classe designa vells malabarismes propis que posa en circulació
Per ocultar el conflicte lingüístic valen
cia. No cal dir que, en aquest context,
del mot pacte s’ha de descartar qualsevol connotació positiva, de preocupació
honesta i sincera envers la llengua, en
aquest cas.
Lestratégia, molt antiga i recupera
da de manera cíclica, es desplega en
actuacions com les següents: primer,
amollen els dimonis que tenen sota
control per tal que enterboleixin el pa
norama al voltant de la normativització, tot propugnant, posem per cas,
iverses ortografíes per al catalá
oméstic. Ara mateix el PP en fa cir
cular, pels diversos ámbits que domina
,e 1 administració valenciana, quatre,
S1 tnés no, de normes ortográfiques. Tot
seguit, i amb l’excusa del desgavell amlental —el qual, no ho oblidéssim
?as> acaben de provocar ells—, es
euen de la mániga la panacea del
Pncte lingüístic. I una altra remarca
c au: mai de la vida el tal projecte de
p5cíe abraqa aspectes relacionats amb
Us de la llengua, sino que es restrin&eix rigorosament a l’ortografia. Natument, a aquesta gent no se li pot
orrer de plantejar qüestions efectio Pr°moció social de la llengua
jT". eficacia lingüística—, per tal com
Ja temps que viu ancorada en l’altre
^/orna. Ara m’adono que els rebesavis
aquesta mateixa colla integraren la
|e lrt?era generació de la burgesia vaSenciana Que decidí de castellanitzarfe í' Gn conseqüéncia, que s’afanyá a
Vo tacassar la Renaixenga local. Llas- per tal de reduir el moviment re
re 1Xentista a Ia pura vacuítat, Tobligav a consumir-se en la retórica deis
rsos floráis, tot apartant-lo del con-

reu de la prosa, aixó és, de la llengua
que connectava amb el carrer. No em
negareu que hi ha una correlació forga
estreta entre aquella maniobra de re
duir la dinámica de la llengua a la poe
sía jocfloralesca i Tactual insistencia en
el pacte lingüístic, una maniobra clara
dissenyada per a esterilitzar la capacitat productiva d us lingüístic de la comunitat catalanoparlant en sotmetre-la
sistemáticament ais debats frustrants
sobre el pacte lingüístic.

Un debat frustrant
Precisament a causa de la seva pro
funda cárrega de retoricisme i de la
frustració subsegüent que provoca, la
fal-lácia del pacte lingüístic és represa,
de manera periódica, per la dreta valen
ciana. Ara mateix li ha tocat de dirigir la
maniobra al president de la diputació
provincial de Valencia, personatge cu
rios que, fins fa poc, feia ostentació pú
blica del seu fabrisme irreductible.
Acaba d’ingressar, pero, en la casta de
polítics amb futur al servei de la dreta
valenciana i aquesta fortuna té un
preu, d’entrada: la contribució a conso
lidar el conflicte lingüístic del país. Un
detall curios alhora que ben conegut: la
burgesia valenciana arrossega un llast
sorprenent d’autorenegaments periódics, de renegar de la propia casa, del
propi paisatge, de la llengua del propi
país... Renegar-se és una de les seves fatalitats.
El senyor diputat provincial en cap
ha comengat per reanimar la mena de
cadáver, o d’impostura, que constituía
la denominada Academia de Cultura
Valenciana, Yacadémia de Casp, en expressió amistosa. (Heus ací en Casp, un
altre eximí renegat, en aquest cas d’abundants flors i violes noblement guanyades en certámens catalans, de la
clandestinitat i de l’exili.) Sens dubte,
Yacadémia figura entre els ressorts que
té a l’abast la diputació per a entrebancar la necessitat peremptória que l’Institut Interuniversitari de Filología Va
lenciana —una mena de réplica, al
nivell valenciá, de la Secció Filológica
de l’IEC— siguí investit de l’autoritat
institucional que dictamini sobre la
normativització del catalá al País Va
lenciá.

Justament amb la finalitat ¡inmedia
ta d’encobrir tot aquest seguit de ma
niobres contra la normalització social,
ens hi rellancen ara el pacte lingüístic,
un tema fastigós i frustrant; frustrant
en la mesura que els seus suposats objectius, Tacord per la codificació de la
llengua, ja fa més de seixanta anys que
foren assolits, mitjangant les Normes
de Castelló, de 1932, pactades peí conjunt del món valenciá de la cultura. Per
aixó en aquesta circumstáncia precisa,
en qué la comunitat catalanoparlant
experimenta tantes urgéncies en 1 ambit de la propia normalitat col-lectiva,
insistir en aquesta mena de pactes per
l’absurd constitueix, peí cap baix, una
pérdua inacceptable de temps.

Un problema superat
Ben mirat, Factual maniobra al vol
tant del pacte lingüístic suposa, per
exemple, invalidar la formidable trajectória cultural acumulada, al País Va
lenciá, d’engá de la segona República.
De fet, la dreta dura d’ací es resisteix a
reconéixer aquesta tasca colossal i per
aixó qüestiona la capacitat de dinámica
normalitzadora que contenen les Nor
mes de Castelló, la variant valenciana
de ja normativització fabrista.
És la mateixa dreta que comengá renegant de Constantí Llombart, funda
dor de Lo Rat Penat, precisament per
qué fou el primer que reclamá la
reglamentació de la llengua. Poc des
prés de Llombart, un amic castellonenc
i coreligionari seu en el republicanisme, en Gaetá Huguet Breva, constatava
«una tan gran falta de fixació» en la
llengua, deficiéncia que havia d’ésser
superada mitjangant el concurs d’«una
junta de filólegs valencians». Hi havia
ben clara, dones, al País Valenciá, una
sintonía amb les demandes de regla
mentació lingüística que encapgalava,
més amunt de l’Ebre, el grup de «L’Aveng». I aquesta sintonía encara s’acordá amb més intensitat arran de la
promulgació de les Normes ortográfi
ques de l’IEC, l’any 1913.
Ens consta que les Normes de l’Institut provocaren un auténtic impacte damunt els cercles valencians amb sensibilitat cultural. En efecte, tot seguit,
Teodor Llórente i Falcó —el fill del que

havia estat símbol de la Renaixenga
doméstica—, en qualitat de director del
Centre de Cultura Valenciana, encarregava al pare Fullana la redacció d’u
na gramática. I l’any següent Lo Rat
Penat aprovava en assemblea les Nor
mes ortográfiques (1914) de Fullana. Al
famós próleg a la Gramática elemental
de la llengua valenciana (1915) del reverend francisca, en Llórente i Falcó hi
constatava que, a més de la renaixenqa
«poética», emergía un altre moviment
«polític, a base sempre de la llengua».
Detecta ben a les clares, dones, l’aparició del valencianisme polític. I bé, tots
dos vessants, el literari i el polític, «imperiosament se demanen aquells elements de que manca nostre léxic». Fixeu-vos bé com devia ser sentida de
peremptória la necessitat de codificar
í’idioma, que, tan sois en un parell
d’anys, els valencians es dotaren d’ortografia, de gramática i assenyalaren la
urgencia del diccionari.
Sabem que les previsions optimistes
den Llórente no foren encertades, pero
el detall tampoc no és gaire pertinent.
De fet, les Normes de 1914, de Lo Rat
Penat, no resolgueren gran cosa, per
qué el setmanari nacionalista «Pátria
Nova», tot donant l’esquena a les pro
postes de Fullana, s’acostá progressivament al postulats fabristes. Aviat les
dissensions al si del valencianisme havien de quedar superades grácies al
prestigi de la Societat Castellonenca de
Cultura i, si voleu, grácies a un deis
seus fundadora, en Lluís Revest, auténtic home de concordia, el qual, tot reconeixent-se admirador del pare Fulla
na, no s’estigué de proclamar que «no
podem enganyar-nos respecte a la viabilitat del seu sistema, naixcut a la dé
bil calor de la teoría de la distinció en
tre catalá i valenciá»; al capdavall,
«l’únic sistema ortografíe viable deis
proposats fins a l’hora d'ara són les
Normes de l’lnstitut [d’Estudis Catalans]».
La historia s’ha encarregat de donar
la raó a en Lluís Revest. Amb criteris
rigorosos i operatius foren assolits els
acords per la codificació de la llengua.
Definitivament, la normativa de l’IEC,
condensada en les Normes de Castelló
(1932), ha constituít un deis suports
més ferms per a la pervivéncia de la comunitat catalanoparlant del País Valen
ciá. En la mesura que la dreta actual,
mitjangant el parany del pacte lingüístic, pretengui qüestionar —ender
rocar— aquesta realitat formidable
incorre, amb totes les conseqüéncies,
en un crim de lesa pátria (i no s’hi val
l’excusa que n’ha perdut la consciéncia,
de la propia pátria).

L’ANY
DEL SEGLE ROMÁNTIC
BALANC PROVISIONAL
per Isidor Cónsul
l maig de 1845, amb pocs dies

E

i donar corda a un vigorós procés lite
de diferencia, nasqueren Angel
rari que, en alguns aspectes, ha seguit
Guimerá i Jacint Verdaguer, motoraen
fo-paral-lel els millors moments del ro
namentals de la literatura catalana del
manticisme europeu.
xix. Aquell mateix any també comenta
El programa del Segle Romántic s’ha
ren a rodar les biografíes de Dolors
desplegat en un doble eix d’estudis i de
Monserdá, de Josep Feliu i Codina i
divulgació. La banda deis estudis, l’han
ocupada quatre col-loquis universitaris
d’algun altre literat d’interés menor. Un
segle i mig després, i amb la perspecti
que, respectivament, han posat l’accent
sobre el Romanticisme i tres atots del
va de la roda deis anys, la primavera
d’aquell 1845 ens sitúa a les beceroles
xix catalá: Verdaguer, Guimerá i Yxart.
d’un esplet excepcional i d’una de les
I, de bracet amb el treball deis erudits,
millors collites de les lletres catalanes
s’ha orquestrat un programa de sensicontemporánies.
bilització escolar, exposicions, conL’any passat el recordatori del cent
certs, obres de teatre i un gruix important de bibliografía que continuara
cinquanté aniversari del naixement d’a
quests escriptors coincidí amb el pri prodigant-se tot al llarg de 1996, quan
mer centenari de la mort de Josep
es publiquin les actes deis col-loquis.
Yxart, el crític literari més lúcid del
xix, i de dues figures més del teatre del
Els col-loquis i la bibliografía
mateix segle, Frederic Soler —«Serafí
La roda del Segle Romántic comenfá
Pitarra»— i Eduard Escalante. La su i acabá a Barcelona. S’inaugurá amb
ma de les dues menes d’efemérides féu
una conferencia del professor Arthur
que 1995 es presentés en una conjuntu Terry, «El romanticisme catalá: una
perspectiva europea», el 26 de gener, al
ra de síntesi que demanava criteris de
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barce
globalitat a l’hora de recordar els anilona, i es va cloure amb la conferencia
versaris que, per una banda o per l’al«Somni i realitat a la industrialitzacio
tra, coincidien el mateix any. Els uns
catalana» del professor Jordi Nadal, el
responien al so festiu d’unes campanes
14 de desembre, al Palau de la Genera
tocant a bateig cent cinquanta anys en
rere, i els altres al centenari de quan
litat. Entre el cap i la punta es despleg3
planyien tocant a morts.
el quartet de col-loquis esmentats en
Per encarar-ho amb el rigor, el dinaquatre punís diferents del paisatge ca
misme i també amb el sentit de globali talá, i que comptaren amb un total de
tat que l’ocasió demanava, la Societat
tres-cents noranta-dos participantsprimer, Col-loqui sobre el Romanticis
Verdaguer, amb el suport d’entitats púmo, se celebrá a Vilanova i la Geltrú els
bliques i privades, projectá un ambidies 2, 3 i 4 de febrer. El segon, endegal
ciós programa d’estudis i de divulgació
en plena florida primaveral, el 1;
que, sota el nom El Segle Romántic, es
proposá revisitar la literatura catalana
Col-loqui sobre Verdaguer: L’obra üdel xix a la llum de Romanticisme. I ho
terária deis darrers deu anys, fou d árnféu convenquda que es tracta d’un
bit vigatá i folguerolenc, i s’escunf3
temps de cabdal importáncia en la vida just els dies de celebració del cent cinintel-lectual del món contemporani. De
quanté aniversari del naixement del po
eta (18, 19 i 20 de maig). Després de
la mateixa manera que el Renaixement
prepará l’edat clássica d’Europa, el Ro parentesi estival, la roda continua a
Vendrell, entre el 28 i el 30 de seternmanticisme n’inaugurá la contemporabre, amb el col-loqui sobre Guimerá ie
neítat, és a dir, l’edat de les revolucions
teatre catalá del segle xix, per acabar a
industriáis i polítiques, de la renovació
Tarragona, el 23, 24 i 25 de novembiej
estética i moral, del desenvolupament
amb el col-loqui sobre Josep Yxart i e
de la ciéncia i la transformació de les
seu temps. L'un rere l’altre, el pbque1
nacions. El repte del Segle Romántic
de col-loquis repassá el món i les coor
ha estat aprofitar l’avinentesa d’unes
denados del romanticisme, els deu anys
efemérides de la literatura catalana del
darrers de la producció literária verda
xix, fer-ne una relectura de conjunt i
gueriana, la panorámica teatral del XR
posar-la de costat amb les literatures
catalá amb Guimerá com a eix i la p011
romántiques de més pit a Europa. La
Renaixenga és filia del Romanticisme i
valent singularitat de Josep Yxart i .
crítica literária del seu temps. Del n]
fou en aquest mare de fondes transformacions que la cultura catalana va sa vell académic que assoliren, com del r
gor de plantejament i de les noveta
berse armar d’expressió i de contingut,

llabona, Jacint Verdaguer. Onze poesies i
una rondalla i algún llibre divers i de
tranc assagístic com El paisatge és rodó
de Perejaume. De tota aquesta garba de
títols, pero, l’aportació bibliográfica fonamental ais estudis verdaguerians ha
estat l’edició crítica de Dos Mártirs de
ma patria, o siga Lluciá i Marciá. Poema
en dos cants, amb un estudi introductori de Ricard Torrents, volum inaugural
de les Obres Completes de Jacint Ver
daguer, en edició crítica, que promou
la Societat Verdaguer i publica Eumo
Editorial.
En el cas de Guimerá, Joan Martori i
Esther Vilá han tingut cura duna edi-

romántica, a cura de Ramón Pinyol.
La dimensió académica i erudita del
Segle Romántic s’ha arrodonit amb
una munió de cursos i conferencies
com ara el cicle organitzat per la Fundació Joan Maragall: Romanticisme,
cultura i religió a Catalunya; el doble
Homenatge a Verdaguer organitzat peí
Seminari de Vic, el mes de juliol, i peí
Centre Excursionista de Catalunya, el
mes de novembre; el Seminari Interna
cional sobre Eduard Escalante i el sainet del segle xix, de la Universitat Menéndez y Pelayo, el mes de mar?, i els
cursos sobre El Segle Romántic que
s’han impartit a l’Escola d’Estiu del
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d’investigació que aportaren, en dona
ran noticia puntual els volums respectius d’actes que són en curs d’edició. La
seva publicació suposará, sens dubte,
un esforq d’actualització important d’aquests darrers anys peí que fa ais estudis del xix catalá.
Per un altre costat, els quatre volums
d’actes nodriran encara més l’important gruix bibliográfic generat per la
mateixa dinámica del Segle Romántic,
una bibliografía que ha tingut la sort
de disposar de títols i aportacions fonamentals, de la mena deis que renoven
en profunditat les llistes usuals i els repertoris comuns. D’aquesta bibliogra-

7de maig de 1995 a la plaga Major de Vic.
Lafted’homenatgea Verdaguerreuneix
«tudiants d’institut d’arreu deis Paísos Catalans.

Ia’ el paquet més nodrit és el de VerdajUeZ.i ’nclou, a hores d’ara, dos títols
e Ricard Torrents, Verdaguer. Estudis i
aProximacions i Verdaguer. Un poeta per
a un poblé-, les antologies Jacint VerdaSuer. Barcelona fi de segle, a cura de Joaquim Molas, Verdaguer i Barcelona, de
rancesc Codina i Ramón Pinyol, i Jafnt Verdaguer. Poesía i prosa, a cura de
arn°n Pinyol. Per la seva banda, Lloren? Soldevila ha publicat Jacint Verda&ier: formado i dimensió d’un mite i
'Túsele Lo corpus en Argentona. Nara's farolera ha aplegat els seus articles
¿obre Verdaguer i ha tingut cura de
edició moderna de Flors del Calvan i
^artigó. Andreu Bosch i Rodoreda
a vetllat la publicació de Totes les ronla eS * s han publicat, també, dos voy’Rs aáscel-lanis: un d’estudis, Annurz
^'daguer, 1993-1994, que publica la
°cietat Verdaguer, i un altre d'homenJ?®’ 150 aniversari. Jacint Verdaguer
tre 5-7995], de la Institució de les LlealfS ^atalanes. A banda, cal considerar
ujÁ5 eines de divulgació com Llegir
Cn-^lier
M. Cobos i C. Torrents,
Vencer Verdaguer de M. Homs i F. Se-

A Folgueroles, també el 17 de maig, s’inaugura un nou monument a Verdaguer.
Els estudiants d’institut hi fan una ofrena ae florsi,
Ilegint-hi poemes, de la varietat d’accents de les nostres Ierres.

ció moderna de La festa del blat, Neus
Oliveras ha publicat una visió de conjunt de l'escriptor, He morí el llop! Introducció a l’obra d’Ángel Guimerá, i Jo
an Martori ha fet conéixer l’estudi La
projecció d’Angel Guimerá a Madrid
(1891-1924). I, a banda, cal comptar
dues obres miscel-lánies: el llibre d’homenatge de la Institució de les Lletres
Catalanes, 150 aniversari. Ángel Gui
merá, i el catáleg del Centre Dramátic
de la Generalitat de Catalunya, Gui
merá 1845-1995. Peí que fa a Josep
Yxart, s’ha d'esmentar la sortida de tres
llibres falcats per la inequívoca militáncia de la professora Rosa Cabré: el pri
mer volum de YObra Completa. El año
pasado (1886-1888) i l’oportunitat deis
dos volums presentáis en el marc del
Col-loqui sobre Josep Yxart i el seu
temps, Zzi descoberta de la gran ciutat:
París, 1878 i Tarragona. Notes de color.
Finalment, Carme Morell ha publicat
l’estudi El teatre de Serafí Pitarra: entre
el mite i la realitat (1860-1875), Enrique
Miralles ha tret les Cartas a Víctor Balaguer i Joaquim Molas ha publicat una
nova edició d’Antología de la poesía

Col-legi de Doctors i Llicenciats, a Ómnium Cultural de Manresa i a la Uni
versitat Catalana d’Estiu de Prada de
Conflent.
El repte de la divulgació: teatre,
exposicions i activitats escolars
Tan important com la feina académi
ca servida en conferencies, col-loquis i
publicacions, ha estat l’esfor? de divul
gar, tant com ha estat possible, el conjunt d’efemérides festivades mitjan^ant
exposicions, obres de teatre, concerts i
audicions diversos, i un ambiciós pro
grama d’activitats escolars. El Centre
Dramátic de la Generalitat de Catalu
nya programá,s al Teatre Romea, La fes
ta del blat d’Ángel Guimerá, dirigida
per Joan Castells, i diferents grups
amateurs presentaren Térra baixa, Ma
ría Rosa i La filia del mar en el marc del
Cicle de teatre dedicat a Ángel Gui
merá. Alhora es multiplicaren els muntatges dramátics i musicals, com també
els recitáis de ventall ampli presidits
per la paraula del duet fonamental de
la Renaixenga: així, s’han succeít espectacles com En defensa propia, a cárrec

de Núria Candela; A l’ombra del Canigó,
adaptació per a titelles de la Companyia Marduix; « Una lligó» de Verdaguer,
amb textos d’Isabel-Clara Simó i Joan
Torrent; la Lectura de poemes de Verda
guer «Si del cel vols una estrella, des d’ací l’abasto jo», dirigida per Teresa Vilardell; el Recital poétic sobre textos de
Verdaguer i Guimerá del Grup Lai; la
Poesía de Verdaguer en música de Joan
Rubinat i Virginia Parramon; «Al
món.» Cicle de vuit cangons sobre poe
mes de «Flors del Calvari», amb música
de Josep M. Pladevall; Ángel Guimerá i
el seu entom. Textos musicats; la canta
ta Guimerá: uns records, uns acords, di
rigida per Carlota Baldrís. Del conjunt,
sembla que cal remarcar, sobretot, l’espectacular muntatge Verdaguer: cangó de
la térra, amb música de Rafael Subirachs, produít peí Centre Dramátic d’Osona i que aplega un centenar d’intérprets, amb un cor mixt, un cor d’infants,
una orquestra de corda, un grup instru
mental de música popular, un grup de
percussió, un arpista i l’afegitó de músi
ca electroacústica.
Entre les exposicions, cal comptar
«Verdaguer i el seu temps», organitzada
per la Institució de les Lletres Catalanes
al Palau Moja; «Verdaguer en la premsa
gráfica», a Vic; «Papers verdaguerians»,
a la Biblioteca de Catalunya; «Verda
guer i Andorra», al Centre de Cultura

Catalana del Principat d’Andorra; «An
gel Guimerá (1845-1924)», al Vendrell, i
l’«Exposició biobibliográfica sobre Jo
sep Yxart», a Tarragona. I, prevista per
a fináis de 1996, l’exposició que es pre
para com la més global, sistemática i
important de totes, «El Romanticisme a
Catalunya 1823-1874», al Palau Robert.
Dins d’aquest enfilad divulgatiu i de
sensibilització cultural, mereix l’émfasi
d’un tractament singular el treball desplegat des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalu
nya. El Servei d’Ensenyament del
Catalá (SEDEC) organitzá el seu cicle
«Gust per la lectura» dedicant-lo a Án
gel Guimerá, Jacint Verdaguer, Dolors
Monserdá i Serafí Pitarra. Per un altre
costat, el 14é Certamen literari infantil
i juvenil Sant Jordi, al qual participa
ren prop de tres mil escolars de tot
Catalunya, fou dedicat al Segle Romántic, i s’ha repartit una Maleta Bibliográ
fica, amb vídeos, llibres i material
didáctic divers, a tots els centres esco
lars de Catalunya que l’han demanada.
Així mateix, els dies que es complia el
cent cinquanté aniversari del naixement de Guimerá i de Verdaguer, el De
partament d’Ensenyament afavorí la
concentració d’estudiants de secundária que es reuniren per homenatjar
Guimerá al Vendrell, el 5 de maig, i
Verdaguer, a Vic i a Folgueroles, el 17

de maig. Entre totes dues concentracions es reuniren alguns milers d’estu
diants de secundária vinguts d’arreu
deis Paisos Catalans.
La suma deis programes complementaris que han presidit El Segle Romántic, l’erudició i la divulgació, han donat
la llista d’activitats i el gruix bibliográfic esmentats al llarg d’aquestes pagi
nes. I és segur, d’altra banda, que s’han
quedat actuacions i fets escadussers al
tinter, com ara el rosari de les nombra
ses conferencies puntuáis sobre un as
peóte o un altre de la garba d'efemérides recordades. Aquesta és una visió de
síntesi i sense la intenció de recollir el
detall de totes les múltiples i variades
activitats generades. En tot cas, es pot
advertir al lector interessat que YAnuari
Verdaguer 1995 ha promés fer-ne una
crónica detallada i exhaustiva en tots
els aspectes.
Per acabar, i en el fil deis sants que
tenen vuitada, es pot anunciar que
l’any del Segle Romántic s’allarga en
una torna generosa per celebrar, aquest
1996, el cent cinquanté aniversari de
Narcís 011er (1846-1930) i de Jaurne
Collell (1846-1932). Pero aquesta és
una altra historia que tot just comenta.

La revista mensual del Pirine
Andorra, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussá i Pallars Sobi

Al sumari de maig:
Contraban: noves máfies.
3 anys de Constitució a Andorra:
Aquí no ha canviat res!

L'aeródrom de la Cerdanya emprén el vol.
La restauració de la catedral de la Seu d’Urgell.
Les vaques de l'apocalipsi.
► L’art en temps de dictaduras.

► I les seccions habituáis
“Andorra país viu” i “Pirineu actual”.

Punís de venda a Barcelona
• Quiosc Canaletes

• Pl. Catalunya (El Corte Inglés)
• Catalónia (Ronda Sant Pere)
• Bosch (Ronda Universitat)
• Pl. Universitat
• Pg. de Grácia-Casp
• Pg. de Grácia-Gran Via (G. Condal)
• Pg. de Gracia-Provenga
• Pg. de Gracia-Diagonal
• Estació de Sants

• Llibreria Canela (Muntaner 77)

Una revista independent al servei del lector
(£)

S u b s c r i p c i o n s per teléfon: ( 0 7 - 3 7 6 ) 8 6 5 7 7 6

SEDUCCIONS

Poesía
i Mediterrani, I

l proppassat mes de marg l’A-

E

cadémia Iberoamericana de Po
esía / Cátedra Joan Maragall va
nizar un recital poétic sota el títol
«Poesía i Mediterrani». Márius Sarapere, Vinyet Panyella, José María Mico,
Enrique Badosa, Caries Duarte i Mi
quel Pérez Sánchez van oferir una excel-lent lectura de poemes relacionats
amb la Mediterránia. L’acte va confir
mar en bona part la premissa de qué va
Partir la meva introducció al tema i
que resumiré en aquest article: Resulta
una mica difícil parlar de les relacions
entre la poesía i el Mediterrani perqué,
en realitat, en un sentit profund, la
nostra poesía no és sino Mediterrani.
” aixeca el vers olorant un salobre com
ue metre grec, s’estructura la sintaxi
amb onades d’intensitat llatina, es

construeix la metáfora trayant un atles
de mar.
Tant és així que, en una ocasió, vaig
definir-me metafóricament com un
grec que parla llatí. Grec, perqué, com
constata l’Adriá de Yourcenar: «Estimava aquella llengua per la seva flexibilitat de eos en plena forma, per la seva
riquesa de vocabulari on, en cada mot,
es feia palés el contacte directe i divers
de les realitats, i perqué gairebé tot el
que de millor han dit els homes s’ha dit
en grec», per acabar afirmant que
«haurá estat en grec que he pensat i he
viscut».
orga

Una estranya cadena ens fa deutors
d’un pensament i una vivéncia que assumim o transgredim, sempre, pero, al
voltant de Grécia. I he dit també llatí,
perqué no puc defugir la romanització
de la meva costa ni l’esséncia de la llen
gua d’origen que em fa dir, per exemple, «Mediterraneus», i no un altre
mot. Enmig de térra. íntima visió de
l’época clássica que se sap un món al
voltant d’una mar feta per a la vida i els
seus tráfecs. Potser, aventuro, aquesta
és la diferéncia fonamental amb el nou
món que significa l’Atlántic. El
Mediterrani ens llega el sentit de la
possessió damunt la térra, i el goig de
teñir vida. L’Atlántic ens ofereix el con-

cepte d’immensitat, d’aventura inaca
bada i gosadia del descobriment.
Grécia va abocar el seu sentit de l’aigua en la mar. Potser per aixó no és
estrany trobar que el gran cant a la
Mediterránia el generi precisament la
literatura grega. El Partenó de la litera
tura occidental és YOdissea, i YOdissea
és essencialment el gran cant a la
Mediterránia.
Les illes i l’Illa. La multiplicitat que,
de cop, es resumeix en una pátria. El
Mediterrani i ítaca. Els ulisses i Ulisses, quan centra tota la possibilitat de
ser feliq en l’acompliment d’un retom
des del Mediterrani occidental a l’oriental. I en aquest programa indivi
dual es fon la idea de l’universal grec.
ítaca és tan gran, en la seva concreció
hel-lénica, com Sicilia o Creta, Esparta
o Atenes. Ha calgut travessar una mar
envoltada de térra per a reconquerir
aquesta petita porció de térra envolta
da de mar. Mediterrani. Ulisses tesa
l’arc d’Heráclit per harmonitzar els
contraris. Amb precisió, apunta a la felicitat, dispara i guanya per a la poesía
l’expressió, gairebé marítima, d’un pac
te amb els homes i els déus.

VICENQ LLORCA
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De maquines
i homes

XX I

’ obrerista Feliu Pólit con-

'' M
siderava el gran camí fet i
la tremebunda transformació deis métodes industriáis. En el segle passat
l'adveniment del vapor ho trasbalsa tot;
després vénen els motors de gas, tot seguit irromp la inexplicable electricitat
galvanitzant maquines i homes, idees i
sentiments, i encara les descobertes de
la física, i els miracles de la química...
Les maquines fent-se cada dia més
complicades, més sensibles i alhora
més inhumanes; les maquines ajudant
l’home, destruint l’home, suplint l’home...» Aquest fragment correspon a una
novel-la titulada Homes i maquines, es
crita per Joan Duch i Agulló i publicada
per Proa el 1930.
Es tracta d’un text amb més valor do
cumental que literari, elaborat per
aquest industrial terrassenc del sector
de la decoració, que a més de pintar i
dibuixar va decidir de fer alguna incursió a la literatura, animat peí seu amic
Joan Santamaría. La novel-la traga una
visió no gaire agradable del desenvolupament de les nostres ciutats indus
triáis.
El tráfec de les fabriques hi és descrit
amb certa cruesa: «L’embarrat giravoltava cada vegada més de pressa; els telers, l’un darrera l’altre, ofegaven llur
dansa esbalandrada, i la follia de soroll
i de moviment reprenia el desfici interromput al migdia. Les corretges corrent
tibants de l’embarrat a les politxes (szc),
espetegaven; les rodes xiulaven rabioses; els engranatges tenien una sinistra
remor de triturament parsimoniós i
aciengat; els fustams i les ferramentes,
fregant-se, engegaven xerricaments horripilants; les llangadores, invisiblement
rabents, lliscaven de banda a banda de
teler entre el catric catroc de les taules
oscil-lants. Un remolí anhelant, boig, eixordador, ho omplia tot fins a l’exasperació.»
Un ambient poc atractiu per ais treballadors, tot i que en cert moment Pó

lit pensa en la revolució del treball: el
teler primitiu on dos homes s’enviaven
mútuament la llancadora, el fil filat
amb els dits i la pesada operació de
cardar a má; «Aleshores sí —pensa—
que el pesadíssim treball corporal continuat, terrible, devia depauperar i
anihilar els homes a mitja edat!... I ara
ens queixem!...»
La frase sembla reduir les penes del
treball a la manera de dur-lo a terme i a
l’esforg físic que necessita. Les maqui
nes semblen la fi de les penes, segons
veiem en una altra novel-la, La fabricanta de Dolors Monserdá, escrita el
1904 pero que sitúa l’acció unes décades abans: «Les maquines revoluciona
ren per complert aquest modo desser,
multiplicant la producció, abaratint la
má d’obra i substituint los fadrins ensinistrats amb quatre anys d’aprenentatge per obrers que no tenen altre carree
que el de vigilar lo teler, que mecánicament produeix lo que abans necessitava de la intel-ligéncia i traga del treballador.» Un treballador, pero, que no
veia amb gaire seguretat el seu futur.
Un d’ells creu que a Barcelona s’haurien de fer unes muralles per impedir el
pas de les maquines: «Les maquines,
Ies maquines! —s'exclama... Vet-ho
aquí amb lo que ens hauríem de barallar! Vet-ho aquí lo que omple les butxaques deis amos i lo que més o menos
tard acabará per rebentar-nos de fam a
nosaltres!... Maleitsiga la primera que
es va inventar!...»
El personatge de Monserdá és un ciar
exemple del que s’ha anomenat ludita:
qui s’oposa a la maquinització progressiva del món laboral o fins i tot quotidiá. Els ludites componien grups molt
diversos —de vegades violents— que
s’oposaven amb fermesa a les máquines de la revolució industrial, perqué
deien que havien d’eliminar molts llocs
de treball. I aquesta por encara persisteix. Antoni Dalmases ha mostrat a La
revolta de Job un ludita modern, que
acaba sense feina a causa de la in
formática, pero que grácies a la mateixa tecnología pot dur a terme la seva
revenja de l’empresa.
És comprensible que una máquina
que fa la feina d’uns quants individus
desperti tots els recels. Tot i així, la
historia mostra que l’entrada de les ma
quines no ha destruít feina, ans n’ha
creat. Les máquines han augmentat la

producció i el consum, han fet sorgir
noves ocupacions i han obert nous sectors. Si les máquines destruíssin tan
drásticament llocs de treball, amb els
dos segles passats des deis primers lu
dites i la sofisticació deis ginys, l’atur ja
hauria arribat a límits insuportables fa
molt de temps.
Pero si Ies máquines per si soles no
destrueixen llocs de treball, tampoc no
en creen per elles mateixes. El sistema
económic és ben complex i no permet
reduccions gaire simples. El Japó és el
país més automatitzat del món, pero la
taxa d’atur hi és molt baixa. Els Estats
Units tenen moltíssima maquinaria,
pero l’atur no hi augmenta excessivament. A Europa la taxa d’automatització és més baixa i l’atur és un problema molt més important. Amb aixó,
gairebé veuríem una relació inversa en
tre máquines i desocupació.
Pero, com déiem, la realitat és més
complexa. Les máquines poden millorar la producció i obrir portes noves,
pero cal que els beneficis que compor
ten es reinverteixin a crear ocupacio.
És aixó el que passa al Japó i el que
manté l’atur baix en aquell país. I, a
Europa, unes condicions diferents pro
voquen atur sense que en puguem do
nar gaire culpa a les máquines. Tot rau
en la manera d’esmergar els beneficis
que ens aporten: per estalviar má dobra o per crear ocupació.
Juntament amb l’ocupació, les ma
quines haurien de servir per a millorar
les condicions de treball. Malgrat que
Feliu Pólit no entén les queixes deis
obrers i que Dolors Monserdá fa creure
que amb les máquines tot és bufar i rer
ampolles, la revolució industrial va
aportar, d’entrada, més duresa laboral
que no pas alegría a les classes baixesÉes novel-les de Dickens no són fantasies purés. Pero, sortosament, amb els
anys les condicions de treball i de vida
han canviat forga, malgrat lamentables
situacions que encara perduren. Les
máquines no són ni un benefici ni un
perjudici per si soles. Depén de com jeS
apliquem, que podran donar més feina
i no treure’n, o fer la vida dins les em
preses més agradable i no més dura.

XAVIER DURAN

ELS BENS I LA GENT

Harmonies

c*

om sona l’economia? Com fragor de batalles o com harmonies
celestials? Hi ha hagut opinions de tots
colors i s’ha escrit forja sobre les har
monies económiques. Adam Smith les
veié. Pero, duna manera intel-ligent,
no pontifica dient que eren harmonies
preestablertes, com les que havien vist
al cosmos Pitágores o Leibniz. Les re
trata, amb má mestra, com un resultat
de la interacció económica: cadascú
anant a la seva, hom arriba a un subproducte inesperat, l'harmonia social.
No cal cohesió deis individus que fan
tractes económics; tot just contraposant-se, pero aixó sí, en llibertat, coin
cidirán a vendre i a comprar a un preu
just i, així, identificaran, sense ni volerno, llurs interessos particulars amb
linteres de la societat. És un funcionantent harmónic que Adam Smith consi
dera, evidentment, providencial.
Gairebé cent anys més tard l'economista francés Frédéric Bastiat escriví
un llibre, titulat precisament Harmonies économiques (1850), per a fer-ne
Propaganda. La tesi era: la llibertat
crea les harmonies económiques. Basüat no era cec i sabia que també hi ha
contradiccions entre els interessos
duns pocs i el de la col-lectivitat. Ho
resol: només existeix harmonía entre
els interessos «legítims»; un monopoli,
Per exemple, no és un interés just. Els
abusos consisteixen precisament en
una reducció de la llibertat; creen inttarmonies.
. Que totes les coses económiques haunen de lligar, i no de xocar, ha estat
sernpre un desig universal deis econoMistes. I han posat al servei de l’harmorua económica tota llur capacitat de ra°nament i de racionalització. Per
exemple, el Nobel suec Gunnar Myrdal
a escrit que les seves experiéncies en
ecerques li han fet veure que, en els
cíj°S avan9ats, hi ha un alt nivell d’a|
e,7 /es valoracions que fonamenten
a Política social i que ell denomina
"narmonia creada». «Creada, per opo'Cl° al supósit liberalista duna harmo’a preexistent d’interessos.» O bé el
Qi? li nor<d'americá James Tobin, el
¿ a 1a Parlat de la necessitat d’harmoZar’
reconciliar les esferes real i
de l’economia, tot fent l’esCulació monetaria internacional més
t ra> rnltjanqant una taxa sobre les
trensaccions. La manca d’harmonia enm h^CS
canv* de les monedes, la
ra°i. at internacional deis capitals i
u °nomia estatal en política moneta
■

ria, no és bona per a l’economia; per
tant, cal arreglar-ho.
Els economistes s’adonen prou que
cal domtar les atzagaiades económi
ques que perjudiquen la necessária
harmonía, ¿economista francés Henri
Guitton, en una obra que duu el títol de
Maítriser l’économie, ha parlat concretament de disminuir l’entropia del sis
tema económic i de regenerar-lo mitjanjant, entre altres coses, una millor
informació. Pero la trista realitat és
que predomina la tendencia contraria
a l’harmonia. No és gens estrany que
s’hagi parlat d’economistes pessimistes.
Per aixó, l’estat intervé en l’economia.
Intenta d’harmonitzar-la, perqué pot
situar el bé i el mal i actuar coactivament. En els moments iniciáis de la industrialització introduí, temorencament, la «legislació industrial» contra
els abusos empresarials (a la Gran
Bretanya, el 1802, la primera llei) o les
liéis de beneficencia a favor deis mise
rables. Fou una harmonització per ordre seca.
Després ha anat harmonitzant procurant de posar d’acord els protagonistes
de l’economia: ha estat i és una harmo
nització per arbitratge. Per exemple,
quan l’economia general era a punt de
fer fallida, perqué els cicles no eren
música celestial, tot entrant com un ca
vad Sicilia en la producció i en la distribució. O bé, tot cercant un creixement
harmonitzat de les estructures, infraes
tructuras i supraestructures de l’economia. Sobretot, s’ha parlat d’harmonització quan, en unir-se diversos estats,
com en el cas de la Unió europea, ha
calgut harmonitzar el que ja era har
monitzat dins cada estat, pero inharmónic entre ells: la fiscalitat, la po
lítica industrial o la de transports,
1’agrária. Sense unir-se, els paísos del
món també han vist la necessitat d’harmonitzar el que en les relacions internacionals podía ésser cantellut, com la
política comercial (en aquest cas per
mitjá del GATT), la política laboral (per
mitjá de la OIT) o l’entorn.
Les harmonies económiques conti
núen essent el somni i el treball de
molta gent. Pero, s’ha arribat a harmo
nitzar prou l’economia perqué siguí ja
ara una economía harmónica? S’ha fet
camí, pero en resta molt per fer. Ens ho
ha dit l’economista francés Franqois
Perroux, tot referint-se al capitalisme:
«La prosperitat, condició de la dignitat,
depén, per ais homes del segle xx, d’un
capitalisme que "giri bé”. El capitalis
me “gira bé” si porta al máxim, contínuament, el producte real disponible i
si, de sobrecreix, disminueix, contínuament, les tensions socials.» És a dir,
harmonitzar creixement i societat; vet
ací la qüestió.

JOSEP M. MUNTANER
I PASCUAL

COLLECCI

N O VE TAT

El salteri: tres
introduccions
Sant Atanasi
Martí Luter
André Chouraqui.
A cura
d'Ignasi M. Fossas i
Ramón Ribera-Mariné
Aquest llibre ofereix tres
petites presentacions
clássiques del Salteri,
absolutament diferents, que
són reflex d'ámbits i de
cultures també ben
diferents. Tres introduccions
al Salteri que posem a l'abast
del lector perqué Lajudin a
comprendre millor la
Tradició bíblica en el si de
la qual ha estat engendra! el
llibre deis salms.
Altres títols de la col lecció:
Pera Codinachs (ed.),
Ecología i ética muldial.
Miquel Estradé,
El mal, problema i misteri.
Hilari Raguer,
Curs práctic sobre els salms
(2a edició).
PUBL1CACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

PREMSA

SOCIETAT
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Onomástica:
societat amb
butlletí
LXII

L

Sctcmbrc 1995

es publicacions culturáis tenen

el 1983, el mateix nombre (de l’xi al
una vida notable arreu de les ier xiv), pero, en el darrer d’aquests, la da
res de parla catalana: el que sovint tado
no comenqá a indicar-ne el mes de la
és tan notable és la difusió que les
publicació: xiv (desembre 1983). La
acompanya, i amb aixó em refereixo
mitjana és de quatre números l’any. El
menys al nombre d’exemplars que a la
format, fix des de l’inici, de 210x150, i
presencia arreu del territori. O per l’esel nombre de págines, variable: des de
pecialització o peí poc radi d'influen les 72 del lvi (marq 1994) fins a les 226
cia, en molts d’aquests casos —o en
del lix (desembre 1994). No ha d’estragairebé tots— no es pot parlar própianyar que la constitució de l’entitat asment de publicacions nacionals.
sociativa coincidís amb la publicació
«Item», una revista excel-lent de «bidel butlletí, perqué la Societat d’Oblioteconomia i documentació», n’és
nomástica fou el resultat d’un moviuna bona mostra peí que fa al carácter
ment anterior, iniciat amb uns col-loespecialitzat. «Estris», pedagógica so quis especialitzats, el primer deis quals
bre lleure i animació, i «Educació so se celebrá el 1973 a la Sala de Comacial», dues destacades publicacions de
lats. Aquests encontres constitueixen
la Fundació Pere Tarrés, ho són, tot i
una tradició notable: el d’enguany, a Vique aquesta magnitud no és sempre fá lafranca del Penedés, n’és el xxné.
cil d’avaluar, en relació amb la difusió.
El butlletí, com és lógic, comparteix
Coses semblants podem dir del beles dedicacions de la Societat, que, fent
nemérit «Bolletí de la Societat Arqueo
honor a la denominació, s’ocupa deis
lógica Lul liana», d’«El Mirall» i, en
noms propis, tant de persona com de
aquests moments, fins i tot, de «Lluc»,
lloc. Es portaveu i altaveu de les activipublicació, aquesta darrera, amb una
tats de l’entitat i, per tant, deis seus
historia considerable i exemplar.
col-loquis: els números lix (desembre
Entre les «tancades» per interiors o
1994) i lx (mar? 1995) apleguen les acsocials, n’hi ha una que, en el mare de
tes del xvnié, celebrat a Girona els dies
la seva especialització, ha fet i fa molt
22 i 23 d'octubre de 1993: es tracta,
bons servéis culturáis. Em refereixo al
dones, de dos números atípics peí que
butlletí interior de la Societat d’Ofa a la configuració, pero no pas, óbvianomástica. (Encara que, a primera vis
ment, en relació amb les matéries. Amb
ta, pugui costar de creure, per motius
encert i oportunitat, el núm. lvi (marg
fácils d’explicar «históricament», no es
1994), confegit per Josep M. Albaigés,
tracta duna filial de l’Institut d’Estudis
fou dedicat exclusivament a la publica
Catalans: és una societat «indepenció de l’« índex d’autors, temátic i de re
dent» fundada per Enric Moreu-Rey,
fe réncies» corresponent al llarg període
que actualment presideix Albert Mainicial que va del núm. i al lv (desem
nent i té la seu social a l’estatge barcebre 1993).
loní d’Ómnium Cultural.)
La publicació, que compta amb un
La societat fou creada el 1980, i
ajut de la Generalitat, s’imprimeix a
aquell mateix any ja publicá els dos priSant Adriá de Besos (Romero Indústria
mers números del butlletí. L’any seGráfica). Entre els autors consignáis en
güent, n’aparegueren quatre (del m al
els índexs esmentats destaco, peí nom
vi); el 1982, quatre més (del vn al x), i
bre de col-laboracions o per la relleván-

cia personal, els següents: Cosme Agüi
tó, Águstí Altisent, Ramón Amigó, Maria-Ángels Anglada, Joan Bastardas, Artur Bladé, August Bover, Joan-F.
Cabestany, Max Cahner, Pere Catalá i
Roca, Jaume Corbera, Joan Coromines,
Anna M. Corredor, M. Mercé Costa, Jo
an Crexell, Caries Duarte, Míkel de
Epalza, Antoni Ferrando, Armand de
Fluviá, Josep M. Gasol, Josep M. Gavín, Albert Manent, Josep Mascaré, Jo
sep Moran, Antoni Morell, Enric Mo
reu-Rey, Antoni Pladevall, Agustí Pons,
Renada-Laura Portet, Jaume RieraManuel Riu, Josep Romeu, Josep
Ruaix, Ivan Tubau, Jaume Vallcorba,
Joan Veny, Jaume Vidal Alcover, M. Angels Vidal...
Aquesta és una publicació viva, tot i
que lógicament limitada, perqué respon a interessos reais. Potser precisament per aixó pot prescindir de molts
luxes i dedicar-se a ser eficaq i útil: no
ha de captivar amb la presentació ni de
cridar l’atenció amb cap mena de sensacionalisme, sino comunicar, relació;
nar i presentar, sempre entre els socis1
sempre amb temes de la seva especial!'
tat. El butlletí acompleix de forma eficient aquesta funció i, amb aixó, es jus;
tífica: el domina un principi de servei i
d’utilitat, ben artieulat i materialitzatTot i que, teóricament, es tracta duna
revista social —d’associacionisme-y-, la
dedicació específica li dona un carácter
peculiar.

JOSEP FAULÍ

TEXTOS

CINC EPITAFIS
per Jordi Pinell

A Josep M. Llompart
Massa agressiva,
la mort! encegadora
tenebra blanca.

Pero més densa
de blancor tenebrosa,
la mort, si trenca,
com fils de vidre, somnis
immortals de poeta.
(29 de gener de 1993)

(Del recull Quan l’hora parla.)

A Miquel Tarradell
Aspra, severa,
la grandesa de cloure-us,
ulls que arrencáveu
tants secrets a la térra!
Ara us ploren les pedres.
(3 de gener de 1995)

A Miquel Dolq
T’ha tocat beure
l’honor de les partences
en una copa
d’or, on mai no begueren
els déus mediterranis.
(4 de gener de 1995)

A Joan Barat
Tan joves érem,
que ens exaltava en guerra
Por deis crepuscles.
Ara, vells, en pau dócil,
ens inclinem a l’alba.
(13 de gener de 1996)

A Josep M. Boix i Selva
Per molt que et prengui
aquest gener de núvol
i de mortalla,
tu te’n vas al teu plácid
paradís, sense través.
(20 de gener de 1996)

LLETRES

MARIA DE LA PAU JANER
AMBICIÓ DE NARRADORA
per Sebastiá Alzamora

ambició, en literatura, és una
virtut. Aixó ho sap María de la
Pau Janer, i aixó és el que l’empeny a su
perar nivells i a cremar etapes amb cada
nou títol que ofereix al públic. No es
tracta solament del reconeixement i l’apreciació del públic (tot indica que Na
tura d’anguila, la seva obra més recent,
guanyadora del premi Carlemany 1995,
ha d’igualar o superar el gran éxit de la
seva predecessora, Mármara), sino tam
bé, i sobretot, de la realització, progressiva pero evident, d’un projecte novel-lístic
dens, coherent i complex, capag de guanyar-se un lloc d’honor dins la narrativa
catalana moderna. Un projecte, una am
bició, una obra, que ens són explicáis
per la seva responsable.
—Estañes d’acord a assenyalar Natu
ra d’anguila com un puní d’arribada en
un procés de maduració narrativa que
comengaria amb el llibre de contes Sense compromís de perversitat (escrit a
mitges amb Miquel de Palol) i continuat
amb Mármara?
—Jo cree que sí. Pens que en el que
he escrit fins ara hi ha una etapa clarament diferenciada, que és, segurament,
la que compren Mármara i Natura d’an
guila, dues novel-les de les quals em
sent especialment satisfeta i que veig
molt diferents de l’obra anterior. Peí
que fa a Sense compromís de perversitat,
jo diría que en efecte marca bastant
clarament l’inici d’aquesta etapa, pero
ho fa des d’un genere distint (el conte) i
des d’una concepció distinta de l’autoria i del procés d’escriptura, com és la
col-laboració amb un altre escriptor, de
manera que el veig com una cosa una
mica a part. Pero sí que va marcar un
altre to respecte deis llibres anteriors,
que després s’ha anat desenvolupant
cap a un estil propi a Mármara i cap a
una continuació i un aprofundiment en
aquest estil a Natura d’anguila.

«Mármara / Natura d’anguila, dues novelles
de les quals em sent especialment satisfeta.»
«Em sembla important que el ritme del que jo escric
m’enganxi a mi abans que a ningú.»

«La ironia és una clau per a parlar de la rea/itat
amb un cert distanciament,
en el tractament d’aquesta realitat,
perqué et protegeix del dolor.»

—Jo insistiría una mica en Sense
compromís de perversitat: em sernb'a
que és un llibre que no ha obtingut Ia'
tenció que mereixia, quan resulta
presentava una serie de tensions molt
interessants: el canvi de registre de n®'
rativa llarga a narrativa breu, la unió de
dos mons narratius tan contraposats
com ara el teu i el d’en Miquel de PalolExplica com va anar tot plegat.
—En aquell moment feia poc que J°
havia publicat la meva segona novel-la,
L’hora deis eclipsis, i a la vegada em tro
bava amb una consciencia molt clara
del llarg camí que encara em quedava

per recorrer com a narradora (i amb
aixó no vull dir que encara avui no
me'n quedi, pero em trobava, cree, en
un nivell molt distint del meu aprenentatge com a escriptora). Aleshores, la
possibilitat de treballar a mitges amb
un escriptor com en Miquel de Palol,
que acabava de publicar El jardí deis set
crepuscles i que es presentava amb tota
aquella forca i aquell món novel-lístic
tan madurat, em suposava no sois una
experiencia molt atractiva, sino també
un repte. En Miquel, quan en parla, diu
que ja es va sorprendre amb el to que
vaig donar al primer conte que vaig escriure per al llibre, i que es va adonar
que jo em situava en la seva mateixa
partida, en el seu joc. En fi, va ser una
experiencia que record amb molt d’afecte, perqué va ser molt enriquidora:
escriure conjuntament amb una altra
persona és molt difícil, perqué l'escriptura, per definició, és un acte indivi
dual. Has de delimitar unes normes,
uns parámetres dins els quals ha de
transcórrer el joc. I, efectivament, cree
que és un llibre que la gent es va preñ
are molt a la lleugera: tant jo com en
Miquel esperam que el temps li faci la
justicia que en el seu moment no va obtenir. I també s’hauria de reeditar, per
qué a més va teñir la mala sort que l’editoriai que el va publicar va fer fallida
Poc temps després.
—I no has tengut, de llavors engá, la
temptació de tomara la narrativa breu?
.—No, de moment no. Sí que vaig te
ñir la temptació d’escriure narrativa in
fantil i juvenil. En aquest camp vaig fer
dues coses (JL’illa del mar i La bruixa
W va perdre un secret), que va publi
car La Galera, pero aquesta fase també
la teñe actualment aparcada. Vull dir
Que ara no faré el que feia abans, que
era escriure una novel-la per a adults i
després una d’infantil, com per desem
balar. Ara mateix estic molt abocada a
a novel-la per a adults, tot i que naturalment no sé qué faré dins el futur. Peí
que fa a narrativa breu, ara n’he publicat un, de conte, en una antología d’esenptores catalanes que es titula Dones
s°les, i qUe ]’}la treta Planeta. Pero, a
Part d’aixó, que és una col-laboració
Puntual, ara com ara no teñe cap intencio d escriure un llibre de contes.
Anem a Natura d’anguila. En comParació amb Mármara, jo hi veig una
olució que va d’una narrativa de cáacter més simbólic, líric a moments, a
Llnf escriptura més realista i, sobretot,
es, diguéssim, cinematográfica. Com i
Per qué es produeix aquest canvi?
—Es produeix per una serie de moI s- A mi, la meva experiéncia com a
rgCtp'a em guia molt, a l’hora d’escriun- ha una cosa clara, i és que, quan
di h 1 ,e m’interessa, és perqué, per
r-ho d’alguna manera, m’enganxa: és
quan el, ritme del llibre se m’imposa,
4yan se’m fa difícil deixar-lo de banda,
eshores, per aconseguir aquest efecte
q e mai no sé si l’aconseguesc, pero

«El que m’interessa, en posar-me a escriure,
és aixó, contar una historia.»
«El fet de treballar en un programa com “Stromboli”
m’obliga a estar molt al día, a llegir les novetats.»

aixó ja és una altra qüestió), cree que
has de jugar amb molts elements. No
es tracta només d’una qüestió d’estil:
l'estil és molt important, per descomptat, pero hi ha més, molt més. Un d’aquests elements és el ritme, i a mi el ci
nema m’ha ensenyat molt, sobre el
ritme i el tractament de ritmes diferents. Vull dir que el que m’interessa és
escriure obres cada vegada més complexes, més ambicioses, pero que a la
vegada tenguin un ritme ágil, capaq
d’enganxar el lector de la mateixa ma
nera que a mi m’enganxa quan les escric. Em sembla important que el ritme
del que jo escric m’enganxi a mi abans
que a ningú. No es tracta només d’es
criure bé, de dominar el llenguatge i
trobar bones frases, sino d’aconseguir
que el lector s'involucri en el que llegeix, que la novel-la funcioni. I aquesta
ha estat una de les meves principáis
preocupacions a l’hora d’escriure Natu
ra d’anguila.
—De fet, a la part estilística també es
nota, aquesta preocupado per l’agilitat:
són frases més eixutes i despullades, més
directes...
—L'estil, de fet, és continuador del de
Mármara, pero sí que hi ha, com tu
dius, una major depuració. Jo cree que
el meu és un estil bastant característic,
que juga molt amb les imatges, amb els
cops d’efecte, amb les descripcions (especialment deis personatges), amb un
cert alé poétic... A Natura d’anguila he
introduít un element nou, que esper
que siguí percebut pels lectors, i que és
una certa cárrega d’ironia, sobretot en
la relació entre el professor i l’alumne
en el viatge en vaixell peí Báltic. Es un
element que segurament continuaré explotant en próximes obres. Quant al
que tu deies sobre una major voluntat
de contenció, cree que és molt impor
tant que un escriptor s’esforci a anar
depurant el seu propi estil. El llenguat-

Maria de la Pau Janer, llancada a la realització
d’un projecte novel-lístic coherent i complex.

ge de la meva primera novel-la, Els ulls
d’ahir, és molt més carregat, molt més
adjectivat que el de les dues darreres
novel-les. I és que ha arribat un mo
ment que m’he convertit en una
hipercorrectora, tal vegada excessiva,
que quan acab una novel-la m’obsedesc
i la revís una i mil vegades. Pero és que
teñe la convicció que un adjectiu hi ha
de ser només si resulta necessari, pero,
si és prescindible, si la frase té la ma
teixa forqa sense l’adjectiu, aleshores
s’ha de treure, perqué és sobrer o, fins i
tot, contraproduent. Cree que és molt
més expressiu un text que mesuri les
dosis de poeticitat, de plasticitat, que
no un que tendeixi a l’excés i al barroquisme, que poden resultar molt bé
en determinades obres o en determinats autors, pero que a mi pens que no
em funcionarien.
—Jo diría que aquest recurs a la ironía
que esmentaves és una de les característiques més notóries de Natura d’anguila,
i la veig molt vinculada a la visió de Ma
llorca que hi reflecteixes, en contrast
amb la de Mármara, que presentava una
certa intenció mítica. De fet, d’uns anys
engá, la ironía és un deis recursos més
explotáis per la literatura i el cinema, i el
registre que sembla arribar més bé al públic actual. A qué creus que és degut,
aixó?
—Al fet que la ironía és una clau per
a parlar de la realitat amb un cert dis-

tanciament, pero un distanciament que
et permet una major incisió en el tractament d’aquesta realitat, perqué et
protegeix del dolor que et causa, i
t’allunya deis perills de la subjectivitat.
La veritat és que la crítica contra determinats aspectes de la societat mallor
quína ja apuntava a Mármara, a partir
del fet que el protagonista, en Joan
Forteza, era xueta. Pero també és veri
tat que Mármara proposava sobretot
una visió mítica, meravellosa, de la rea
litat, en tant que era una recreació del
mite de la bella i la bestia. A Natura
d’anguila aquesta crítica s'accentua, tot
i que tampoc no és l’esséncia de la no
vel-la, sino que és el rerefons de la
historia. Pero, per a aconseguir aquesta
major duresa en el to crític, em vaig
adonar que la ironía era el recurs que
em funcionava millor, ja fos en tractar
aquella relació entre el professor i l’alumne, ja fos en parlar deis mallorquins o ja fos per a usar-lo en clau d’esperpent, que és el castell deis horrors
del final. Quant a aixó que deies sobre
la vigencia del discurs irónic, la veritat
és que a mi no m’estranya. Cree que
connecta molt amb la manera de ser de
la societat moderna, i que va molt bé
per a parlar del món tal com el vivim
ara mateix.
—La crítica de la societat mallorquína
és, de fet, una constant dins les teves no

vel-les. Sembla que t’interessa especialment el contrapunt entre la construcció
moral deis teus personatges i la reflexió
ética a propósit de l’entom dins el qual
aquests personatges viuen i es mouen...
—El que jo faig sempre és partir
d’históries: a mi, el que m’interessa en
posar-me a escriure, és aixó, contar
una historia. Una historia que trasbalsi
la trajectória vital d’uns personatges
concrets i que em serveix per a explicar
naturaleses humanes, complexitats i relacions humanes. Ara bé, aqüestes
histories necessiten un context, un
món on esser situades. Aleshores, jo
teñe una tendencia, prou que me n’adon, a situar-les aquí, a Mallorca. Per
moltes raons, pero sobretot perqué és
el lloc, la realitat que més conec, de la
qual hi ha moltes coses que no m’agraden. I, perqué hi ha molts aspectes d’a
questa realitat que no m’agraden, ales
hores hi teñe coses a dir. El que passa
és que de vegades resulta difícil combi
nar la historia concreta que vull expli
car amb aquest context i, després, amb
la meva veu damunt aquest context.
Pero certament aquesta combinació es
dona tant a Mármara com a Natura
d’anguila, a la primera amb el tema
deis xuetes, i a la segona amb el de la
degradació de Mallorca a partir de l’esclat del turisme.
—Quines diferencies, peí que fa a acti

tud i esforg creatiu, trobes entre el procés
d'escriptura d’una novel-la com Márma
ra i el d’una altra com Natura d’angui
la?
—En tots dos casos m’ho vaig passar
bé, vaig passar moments de gran tensió
i d’altres de gran plaer... Pero cree que
a Natura d’anguila el que hi ha és una
intenció d’una major complexitat. Per
comentar, hi ha més personatges: deis
dos grans protagonistes amb una mena
de cor en segon terme de Mármara,
vaig passar ais tres de Natura d’anguila
i tota la multiplicitat d’altres personat
ges que s’hi relacionen, més la veu nar
rativa, que també és un altre personatge: el lector naturalment no s’adona de
l’esforq que aixó representa, pero I’esforq hi és. Per altra banda, també resul
ta més ambiciós, i més complex, simultaniejar dues veus narratives: una
tercera persona i una primera persona,
perqué suposa dues perspectives diferents. També hi havia el repte de crear
tot el mite de Binifullat, que a més po
día teñir ressonáncies de Beam, tot i
que jo m’he esforqat a explicar que la
Mallorca de Natura d’anguila seria en
tot cas la que ve després de Beam, és
una passa més enllá: la parodia, l’esperpent del castell deis horrors. I encara,
de cada vegada més, jo planific molt les
novel-les: abans de posar-me a escriure
un capítol, vull teñir prou ciar qué hi
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passará, quina en será 1’estructura... I
aixó implica una feina important de
preparació.
—Sembla que, quan un autor mallorquí parla de Mallorca, l’ombra del gran
autor, de Lloren^ Villalonga, aparegui
immediatament amb un pes de valor
comparatiu ineludible.
—Sí, aixó és cert. Jo cree que en Vi
llalonga és un gran escriptor, potser ir
regular, pero aixó passa gairebé amb
tots els grans autors. El cas és que va
ser capaq de crear tot un món mític, i
només amb aixó ja n'hi ha prou perqué
es convertís en un punt de referencia. A
més, ell toca un tema molt interessant,
que és la transformació del món, del
seu món. El que passa és que aquesta
transformació continua, i per aixó no
és estrany que els escriptors actuáis gi
ran la vista cap a la seva obra, fasci
náis per aquesta transformació del nostre món que ell va saber comentar a
explicar.
—Abans esmentaves la influencia que
na exercit el cinema damunt la teva nar
rativa. Des de la teva experiencia com a
presentadora de televisió, fins a quin
Punt creus que el llenguatge televisiu pot
naver afectat, o hi pot haver interferit, el
teu llenguatge literari?
~~La influencia de la televisió m’ha
afectat no tant peí que fa al llenguatge
com> una altra vegada, al ritme, que en
el cas de la televisió és trepidant. Tam
be el fet de treballar en un programa
com «Stromboli», en el qual consumim
cultura molt rápidament i molt voraqment, m’obliga a estar molt al dia en li
teratura, a llegir les novetats, i aixó óbVíament també deixa un pósit: he de
Uegir, per exemple, molta narrativa
?orh-americana, que tal vegada jo no
legiria peí meu compte, perqué els
meus gusts personáis no van per aquí. I
en aquest sentit, peí que fa a ritmes i a
ectures, sí que m’ha influít la televisió,
Pero no tant, com et deia, peí que fa al
eriguatge, perqué teñe una barrera
fjcntal molt clara entre llenguatge televisiu i llenguatge literari. A més, tamP°c no em pas tot el dia a la televisió;
s Nieves col-laboracions hi són punu, s i sempre relacionades amb temes
Aturáis.
j Parlaves del consum de cultura, de
‘l uecessitat d’estar al dia... Penses que
^ualment hi ha un mercat cultural, i
concret literari, inflat, amb un ritme
Producció que excedeix la capacitat
Ranció i de seguiment del públic?
j I 0 pens que el problema no és tant
És
com ta¡ vegada deis lectors.
Di tu- *r’ ten^m un mercat molt ric, que
ho -Ca °bres molt bones, altres que no
nP '°n. tant * afires que no ho són gens,
tu ° ai** és com ha he ser en una culc ra n°rmal. També es tradueix molt,
em sembla molt bé... Vull dir
ene ,°ferta hi és; el problema jo el veig
escás interés del públic envers
q^g6S5? oferta, en el poc hábil de llegir
te la gent. Pero aquest desinterés jo

no cree que se solucionás publicant
menys: en tot cas sí que es podría selec
cionar una mica més, perqué es publi
quen coses que segurament no fan fal
ta. Pero el problema jo no el veig aquí,
sino en la necessitat d’inventar mecanismes per a induir la gent a llegir més.
I aixó és molt difícil. Jo cree, pero, que
la solució passaria per potenciar de ca
da vegada més la literatura a través
deis mitjans de comunicació. Cree que
és la fórmula: ara com ara, els mitjans
són Túnica via per a arribar a la gent.
Tothom veu la televisió. I és curios,
pero els llibres que més es venen molt
sovint són aquells que van lligats a al
guna circumstáncia extraliterária, independentment del seu valor: els llibres
d’en Quim Monzó, per exemple, són
molt bons, pero és evident que la televi
sió ha influit decisivament en el seu
éxit de vendes. O jo mateixa, me n’adon
que vene més d’enqá que surt per la te
levisió. I aixó m’entristeix molt, pero alhora em fa adonar d’aquestes possibilitats que té la televisió per a la promoció
i la difusió de la literatura. Encara que
estaría molt bé poder pensar que existeix la figura del lector normal, que
simplement segueix l’obra d’un autor
sense saber-ne gaire cosa i que va a les
llibreries i compra llibres. I n’hi ha, d’aquests, pero no n'hi ha suficients. I, a
Mallorca, molt menys encara.
—Finalment... Contemples la teva
obra com un tot, un conjunt global coherent i organitzat, o, al contrari, penses
en cada novel-la com en un fet únic i aillat?
—Jo pens que sí, que existeix aquesta
voluntat integradora, de mirada a llarg
termini. Al principi, no: amb les meves
dues primeres novel-les, Els ulls d’ahir i
L’hora deis eclipsis, jo era massa jove i
prou feina tenia d’escriure-les per a
pensar en altres nivells de dificultat.
Pero entre Mármara i Natura d’anguila
sí que hi ha una coherencia i una série
de característiques comunes, a pesar
que cada novel-la té una personalitat i
unes característiques própies. I pens
mantenir aquest esforg d’unitat, de creació d’un món propi de ficció, en la
meva próxima novel-la.

BIBLIOTECA

Miquel deis
Sants OI i ver

LECTORES
DE
MARIA-ANTÓNIA
SALVA
A cura de
Lluísa Julia i Capdevila
El llibre, escrit per diversos especialistes,
sitúa Tobra de María-Antonia Salva,
figura literaria cabdal en la literatura
catalana moderna, en el conjunt de la
intel-lectualitat de l’época. La seva
llarga vida li permet de viure moments
histories ben diversos que van des del
principi del segle XX fins a la negra
postguerra, tot passant per Tesclat deis
anys trenta.
En coedició amb el Departament de
Filología Catalana de la Universitat de les
Ules Balears.

Els altres títols de la col-lecció:
Joan Mas i Vives,
Josep de Togores i Sanglada, comte
d'Aiamans (1767-1831).
Biografía d'un il-Iustrat liberal.

Miquel D0I9,
Estudis de crítica literaria.

Joan Miralles i Monserrat,
Onomástica i literatura
(en premsa)

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

ART

El recurs de la série. Vitrina de bastons al Museu Frederic Mares, de Barcelona.

El recurs de la série. Detall d’un armari-vitrina
de la singular col lecció antropológica del Museu Darder, de Banyoles.

MICROCOSMOS MUSEOGRAFIC

EL COL-LECCIONISTA I EL SEU MUSEU
oel Desenfans i Francis Bur-

N

per Dolors Farro
Fonalleras

geois sitúen el mausoleu propi
a la seva Dulwich Picture Gallery, avui
immergida dins la ciutat de Londres.
me amb la creació d’institucions que
John Soane estipula que el seu «muvan definint el que tot seguit proposaseu-homenatge a l’arquitectura» rorem com una branca específica de la
mangui inalterable per sempre més;
museografia.
Alexandre du Sommerard, amb les seDurant el segle que separa la creació
ves premonitóries mise-en-scéne i el seu
de la Dulwich Picture Gallery (1817) i
heteróclit i capdavanter musée pour
la de l’Instituto Valencia de Don Juan
l’ouvrier, fa possible el Musée de Cluny
(1916), els col-leccionistes de la nova
parisenc; Gian Giacomo Poldi Pezzoli
jerarquía social són els que costegen les
adapta i embelleix el seu palau mimillors publicacions, els que mantenen
lanés, no pas guiat per l’objectivitat
l’eufória de les grans cases de subhaspropia d’un museu, sino amb l’hospitates, asseguren el ritme regular d’enlitat d’una casa particular... Richard
cárrecs ais més prestigiosos artesans i
Wallace vol que el seu filantropisme
artistes, provoquen la multiplicació
culmini amb la donació a la Nació
d'antiquaris per abastar la infinita vaBritánica de la seva «col-lecció de
rietat d’objectes vendibles, satisfan la
col-leccions»; a Florencia, fa el mateix
seva curiositat amb existéncies cosmoFederigo Stibbert, uomo del bel mondo,
polites, mostren i organitzen seccions
com ho testimonia la procedencia deis
de les exposicions universals i, és ciar,
fons del seu museu. A París, Nelly Jacmaterialitzen els seus ideáis creant el
quemart subratlla els lligams que enllaque, provisionalment, anomenarem mu
cen les diverses técniques artístiques seus de col-leccionista.
fent del Musée Jacquemart-André una
Des de la perspectiva actual és fácil
atmosfera, un esperit; el duc d’Osuna
d’advertir l’entitat d’aquests museus fofa donació a Madrid de l’ortodox munamentant-nos en els pocs trets que els
seu-arxiu-biblioteca que anomená Ins
són essencials. De primer, es tracta de
tituto Valencia de Don Juan, títol de la
museus que conserven el carácter uniseva esposa i cofundadora.
tari que els conferí el fundador que ha
Aquesta relació, inevitablement sinté
donat o aconseguit les col-leccions. Els
tica, ens introdueix en el món deis qui
fons són heterogenis (la típica «col-lec
tenen per objectiu comú la traducció
ció de col-leccions»), amb una possible
pública d’una passió privada: el col-lecpreferencia, i s’han escollit sense teñir
cionisme. Un objectiu que porten a tergaire en compte els límits de les disci

plines ni ser sempre estríete amb la ca
tegoría de l’obra, perqué es tracta de
l’amor a l’objecte guiat per la imaginació i no pas de l’addicció al poder que
suposa la possessió d’obres mestres. La
manera d’exposar-los segueix els principis de l’acumulació (moltes vegades
pintoresca), sovint feta amb l'optinusme de l’abundáncia i amb criteris pluridisciplinaris, pero amb un fort carácter
de permanéncia inalterable. Se soleo
instal-lar en edificis histories o palaus
heretats o comprats que no es comp31'
teixen amb cap més institució, i Que
conserven l’atmosfera de casa familiar’
Tot plegat, sempre animat per la subjectivitat de qui l’ha creat i dona notn a
museu.

Difícil taxonomía
De vegades sembla que están mi?
amagats, pero els visitants que els coneixen no obliden que hi són i els viuen
com fets a la seva mida. No els hauíiem de retreure que estiguin lligats a
precises cláusules testamentáries,
falta de racionalitat o els forts lligarnS
amb un temps historie que és el del seu
creador. Ni tampoc que les histories
anecdótiques ens entrebanquin la
cerca científica de les obres; o que, u
vegades, puguem descobrir restaura
cions que no aguanten una crítica
l’autenticitat perqué s’acosten més ai
llegendaris lavori dall'«antico» que a 1
nostres objectives restitucions.

Partint d’aquestes característiques,
hom en pot preveure una incorporado
difícil a les tipologies de museus considerades actualment. Es cert que podríem tenir-los per museus de Ciéncies,
d'Art o d’História, pero aviat ens adonaríem que aixó no els explica, i que
només fa que escatimar-los la pluridisciplinarietat real que, poc o molt, tots
presenten. Una vegada dins d’alguna
d’aquestes disciplines, comprovaríem
que tant poden participar deis museus
d’Estil, com deis museus d’Arts Decoratives (amb els quals se’ls ha confós amb
forja freqüéncia). En relació amb la
densificado objectual, podríem consi
derarlos al mateix temps museus
biografíes, museus d’artista, cases-museu... Considerant el model de formació, la relació amb el públic, la propietat, etc., obriríem noves possibilitats
pero cap no ens satisfaría plenament.
No és pas aquesta la primera vegada
que sentim la temptació de plantejar
una conclusió rápida, pero aixó no fana acabar la indefinido teórica en qué
molts semblen mantenir-se. Per fer la
solució més definitiva, proposaríem
reunions de treball entre aquests mu
seus a fi de defensar l’existéncia d’un
comité propi a l’Organització Interna
cional de Museus (ICOM); per a matisar la denominació museus de col-lecClonista- per a debatre temes comuns i
compartir exposicions i objectius... I,
sobretot, per a iniciar col-laboracions
estables a fi d’aconseguir mantenir i re
tornar la identitat d’aquests museus
smgulars fets per a la tranquil-la conemplació individual.
Nous «Wunderkammeristes»
Ais col-leccionistes creadors «delsseus-museus», se’ls ha anomenat nous
Underkammeristes. I és que, efectivament, l’origen d’aquests museus, hauríerri de buscar-lo en les enciclopédiques
Primeres col-leccions particulars deis
umanistes del segle xv, que es multiPuquen arreu durant els segles seguents seguint els models alemanys de
s kunst i Wunderkammern i del stu0 italiá. Pero, de fet, és quan arriba
]’ s.e£te xix que tot sembla portar cap a
closió que suposa la creació de nomosos museus que segueixen la pauta
e s esmentats, no solament a Europa,
tno també a ¡'América del Nord. Socetot arran de l’obertura al públic del
„.Usée des Thermes et de l’Hótel de
j|ny> el 16 de marq de 1844.
s quan, a l’Europa occidental, els
es S6Us’. siguí el que en siguí l’origen,
Multipliquen, abasten árees geográng es Més ámplies, segueixen disciplinñkr'Ue es fan mús vastes, s’obren al
he i s’especialitzen.
F1
$ testimoniatges de Catalunya
amb ]taJunya és l’época que coincideix
hisr • inc°rporació deis museus a la
tru °ri-a' Quan’ paral-lelament a la des
coló freqüent del patrimoni, neix

Una sala notable per algunes de les millors obres
de la Secció d’Escultura del Museu Frederic Mares, de Barcelona.

amb forja la voluntat de recuperació i
de salvament, que es porta a terme en
el terreny individual o en el societari i
avanjant-se sempre a les disposicions
oficiáis. Una voluntat guiada tant peí
desig de progrés técnic i industrial,
com peí més generós afany de superació intel-lectual i moral. És quan, a par
tir de l’época romántica, neixen veritablement els primers museus que, de
vegades, se’ns afiguren monuments
«destináis a perpetuar la gloria» del pa
ís o d’algun prohom en particular. Mu
seus creats sovint amb finalitat didácti
ca o científica; museus públics i
semipúblics; i, també, col-leccions
(«museus») obertes a les persones
interessades (dites aleshores «intel-ligents»), de carácter miscel-lani, propi
de la cultura de la curiositat.
Entre aqüestes darreres hi hagué
atractives propostes autónomes que,
moltes vegades, intui'm d’una enverga
dura equiparable ais museus públics
coetanis, no solament peí que fa a la
presentació, sino també a la importáncia deis fons. La col-lecció de SebastiáAnton Pascual instal-lada a l’espaiós sa
ló del carrer Xuclá de Barcelona,
l’acurada Armería de Josep Estruch, o
aquell museu dit d’História Natural i
Antiguitats de la familia Salvador, ambdós també a Barcelona, ens servirien
d’exemple. Es tracta d’un col-leccionisme privat amb auténtica vocació museística, auténtic preludi deis museus de
col-leccionista que han anat sorgint a
Catalunya des de fináis del segle passat
fins ais nostres dies, i s’han mantingut
amb aportació privada o amb suport de
carácter públic. És a dir, que els pará
metros comuns ais museus de col-lec
cionista europeus referits al comenjament també es repeteixen al país des de
la donació de Víctor Balaguer i Cirera a
Vilanova i la Geltrú (1884) fins a la més

recent d’Antoni Deu Font al Vendrell
(1995).
Durant aquests més de cent anys hi
ha hagut museus que, malgrat néixer
d’una única col-lecció, s’han anat distanciant d’aquesta tipología per fer camí cap a l’especialització técnica —Mu
seu Téxtil i d’Indumentária / Col-lecció
Manuel Rocamora i Vidal (Barcelona),
Museu de Geología / Col-lecció Manuel
Martorell i Peña (Barcelona)—, o, al re
vés, cap a un abast temátic més ampli
segons la població o la comarca on se
sitúen —Museu Comarcal de Reus /
Col-lecció Prim-Rull. D’altres han sorgit decididament com a museus de
col-leccionista i continúen mantenint
les mateixes característiques —Museu
Maricel de Mar (Sitges). També hi ha
institucions en qué, des del comenjament, no ha predominat la funció museística, pero conserven fons interessants —Institut Amatller d’Art Hispánic
(Barcelona)—; col-leccions privades que
es mantenen consultables —Col-lecció
Albert Folch, Col-lecció Gódia (Barcelo
na)— o que recentment s’han obert al
públic —Museu Antoni Deu Font (el
Vendrell), Fundació Arqueológica Clos
(Barcelona)—; la que hom diría que
sorgeix arran de compromisos ambigus
—Museu Thyssen-Bomemisza (Barce
lona)— i, finalment, la darrera col-lec
ció privada reconeguda com a museu
—Museu Colomer Munmany (Vic)—,
l’ideari tipológic de la qual haurá de
quedar definit els propers mesos.
Pero la finalitat d’aquestes notes no
és, ni tampoc no ho podría pas ser, ferne una relació exhaustiva. Per aixó,
ajudará més el nostre propósit eviden
ciar l’existéncia de museus de col-leccio
nista a Catalunya recordant els que po
dríem considerar més carismátics.
La Biblioteca-Museu Balaguer, de Vi
lanova i la Geltrú, donació, com és sa-
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Foto: BIBLIOTECA-MUSEU VÍCTOR BALAGUER

L’entesa privada amb el públic. «Ram de tot l’any a Rusiñol»
que manté permanentment l’Associació de dones sitgetanes.

but, del polític, historiador i poeta a la
ciutat a la qual se sentía agraít, s’instal-lá en un edifici de nova planta i un
palauet situats en un bell pare. La
col-lecció compren gairebé totes les
manifestacions artístiques, mostres arqueológiques, els inevitables objectes
orientáis, l’armeria i el monetari, «arts
sumptuáries», i entretinguts armarisvitrina on es podien veure objectes tan
curiosos com les tisores de la princesa
d’Eboli o la cinta del procés d’un condemnat a mort indultat grácies a la in
tervenció del fundador del Museu... Tot
perfectament meditat en un programa
innovador perqué, a més, incloia la
pintura deis seus contemporanis, la fo
tografía, una biblioteca amb un fons de
22.000 volums, un Butlletí i l’existéncia
d’una Junta Directiva que n’assumia
treballs i despeses des de la inauguració (1884).
Mentrestant, Francesc Santacana i
Campmany, amb la pintura i sobretot
amb les peces decoratives que li moti
varen el sobrenom de «rei de les rajó
les», anava bastint la seva col-lecció a
la casa pairal de Martorell, en la qual
també instal-lava elements d’interés artístic procedents d'edificis enderrocats
i abandonats. Avui encara podem visi
tar aquesta versió museística típicament romántica en qué, a més, l’escultura i fragments arquitectónics de la

El principi de l’acumulació i la integració d’elements arquitectónics.
Vitrina d’arqueologia eivissenca del Cau Ferrat, de Sitges.

Efecte escénic de la primitiva
instal lacio de la Pinacoteca de la
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer,
de Vilanova i la Geltrú.

més diversa procedencia es van incrus
tar fent del tot una unitat, possiblement inspirada en el principi de
correlació incontestable entre continent i contingut que defensa a Franga
E.E. Viollet-le-Duc. El Museum Santa
cana, conegut com L’Enrajolada, va ser
continuat i ampliat peí nét del funda
dor i posteriorment adquirit per la Di
putació de Barcelona, el 1965.
Arran d’una convalescéncia a Banyoles, el veterinari Francesc Darder i
Llimona comenga a establir-hi lligams
que després consolida amb la donació
del Museu Darder el 1916. D’esperit inquiet i emprenedor, aquest primer di
rector del Zoo de Barcelona, que funda
el laboratori d’ictiologia i revifá l’Aquari, també va ser conegut pels seus singulars projectes comerciáis, com a taxi
dermista i técnic en embalsamament
huma, i per estar introduít en la com
pra i la venda d’animals. Treballs,
aquests darrers, que canalitzava mit
jangant la seva botiga-museu de la Dia
gonal barcelonina i pels quals li va
sol-licitar la col-laboració l’antic Museu
Martorell. En definitiva, una experiéncia molt particular que transferí al seu
museu banyolí amb la donació de les
col-leccions antropológiques, zoológiques i de minerals, que constitueixen
Túnica possibilitat que ens resta avui
de teñir un testimoniatge eloqüent de

museu de col-leccionista de la branca de
Ciéncies.
El Museu del Cau Ferrat de Sitges és
el que en podríem dir el llegat d’un
auténtic col-leccionista per «amor a la
bellesa». El testimoniatge d’una col-lecciomania dirigida per l’entusiasme de
l’artista que sap descobrir la bellesa
abans que sigui cultura, quan encara
está impregnada de dificultats per a
fer-se-la seva i d’intricades histories viscudes, com les que ell mateix explica a
l’auditori de TAteneu Barcelonés de fi
náis de segle. El pintor, autor dramátic
i narrador Santiago Rusiñol i Prats va
comentar el primer Cau a Barcelona
amb picaportes, claus, canelobres, bal
des, armes..., per fer la manía més assequible; una manía que, inventariada,
donava la xifra de 2.593 peces quan sinaugurá el museu el 1933.
A Catalunya no heretar un palau a la
via Manzoni milanesa, o no disposar
d’una Hertford House londinenca per a
reunir les col-leccions própies amb ieS
de generacions anteriors, no ha estat
cap inconvenient. La constáncia catala
na, quan ha calgut, també ha aconseguit la tradició d’un castell restaurat
per arquitectes francesos, i ha sabut
reunir col-leccions tan definitives coro
les de Tinfluent Miquel Mateu i Pía a
Peralada, des de fináis deis anys vintEl fons de bibliofília, l’arxiu, la pintura,
l’art medieval, els vidres..., conservaos
al mateix castell, el claustre i Tesglésta
del Carme, sortosament amb un criten
expositiu sense pseudomodernitzar, tan
del Museu del Castell de Peralada un
deis exponents essencials de la museo
grafía de qué tractem.
_...
Pero el col-leccionisme museografi
arriba un moment en qué a Cataluny®’
com arreu, queda perfectament defin* >
sense que, fins ara, s’hagin planteja
nous models entre les valuoses aporta
cions posteriors.

MÚSICA
És el que en podríem dir el moment
de la precisa conformació del prototip,
que ens arriba amb Frederic Mares i
Deulovol i els seus generosos museus i
donacions. L’obra d’aquest personatge
central de la vida cultural del país és
com un patró, o potser una síntesi que
va des del filantropisme romántic deis
inicis fins a l’astúcia més realista. De
fet, a la seva obra museística, no hi fal
ta ni el palau ennoblit amb «reconstruccions arqueológiques», ni l’atmosfera d’afabilitat; ni un studiolo amb
biblioteca, ni l’arxiu; ni la «col-lecció de
col-leccions», ni l’homenatge a l’escultura com a particular obstinació perso
nal; ni tampoc la petita coLlecció de
naturalia, les anécdotes, els lligams testamentaris; o el joc de contrastos que
van del carácter unitari del plantejament global a les més heteróclites solucions, de l’exposició deis fons per acumulació pintoresca a la sobrietat més
inalterable... Les donacions al Museu
Militar de Montjuíc, a Figueres, a
Montblanc, a la Biblioteca de Catalu
nya, a Arenys de Mar, a Sabadell o a
Madrid no són res més que la passió
desbordada per un col-leccionisme museístic que havia comenqat el 1946,
quan s’inaugurá la primera sala del
més notable deis seus projectes, el Mu
seu Frederic Mares, de Barcelona, que
na arri'bat fins ais nostres dies sense alteracions formáis essencials.

Els perills de la singularitat
Reordenar el Cau de Rusiñol amb dimrent criteri va temptar Joaquim Folch
'Torres. Al capdavall, pero, va decidir
ueixar les coses tal com eren. I és que
a feina en un museu de col-leccionista
ensenya, precisament, que el que hom
te entre mans no són unes obres més o
menys primordials, sino un tot indissoluble. Un dia descobrim la importánCla duna vértebra de balena en un
museu dit d’art; l’altre, l’ordre ir
reemplazable d’ una vitrina que se’ns re
sistía al canvi; l’altre, el llenguatge d’un
esordre, o les arrels d’una museograna renyida amb les aspiracions del po^'c que no en podrá fer mai el seu
s"mbol de poder, amb el judici del res
ponsable que per fer-lo prevaldré es
Priva de tota possibilitat de compren
do, amb el científic que el vol cenyir a
a seva disciplina, amb el restaurador
que no en sápiga negociar les condiC'ons de conservació, i amb el públic
només vulgui teñir les vivéncies
PUe s aprenen.
Aquesta no és pas, pero, una museofe aha que demani passivitat, sino criteri
3 an s han d’aplicar les revisions impresndibles, empenta per a programar una
^reposta d’auténtics servéis al públic,
t?nfianqa en les possibilitats del treball
cnic..., perqué ja és sabut que no és
f6pS e mateix triar l’esperit que hom vol
r . Prevaler, que haver-lo d’assumir per
a de vitalitat i d’imaginació.

L’ÓPERA
EN
LA DIASPORA
per Séhastiá Benet

l conegut pianista i director Vla-

E

burgesia barcelonina el va construir el
1847, el va reconstruir en un any des
dimir Ashkenazy ha opinat fa
prés del primer incendi de 1861, i ara,
poc a Barcelona que hi ha més música
després de l’incendi del 31 de gener de
en un lied de Schubert que en moltes
1994, ja no té poténcia económica sufioperes senceres. Hi estic absolutament
cient per a fer-ho, i n’ha hagut de cedir
d’acord, i fins i tot m’arriscaria a dir
la propietat a una entitat de titularitat
que, en la major part del repertori que
pública, que reconstruirá el teatre amb
té més éxit entre els afeccionats incondiners de tots. Aquesta circumstáncia,
dicionals a l’ópera, la música hi és un
que ens fará a tots copropietaris del
factor secundari, reduída a suport
nou Liceu, s’hauria de projectar en uns
d’alló que se n’ha dit bel canto per a
nous criteris d’explotació que posessin
lluíment deis virtuosos de la veu, que
s’hi han constituid en el principal in l’ópera a l’abast de tothom, pero de mo
ment no s’ha dit res sobre aquesta
terés. Aquesta situació té diverses conqüestió, i tanmateix seria xocant que
seqüéncies perverses, com les sumes
tot continués com si res no hagués pasmilionáries que exigeixen els divos
sat, i que les noves elits emergents ocu—que s’acaben pagant amb diners públics, perqué els afeccionats no les po pessin el Liceu com si fos seu. D’altra
banda, i recordant l’exemplar solidariden pagar— o les connotacions mafiotat que l’incendi va provocar entre tots
ses deis diversos clans que competeixen
els responsables polítics, és de justicia
per dominar el mercat i que eviten l’enreclamar-los que, amb el mateix espetrada de nous competidors, o els conrit, atenguin necessitats molt més greus
certs multitudinaris que, completáis
i urgents que l’incendi d’un teatre, per
amb la transmissió televisiva i l’enreemblemátic que siguí, i que sovint es
gistrament en disc, produeixen uns bedespatxen amb criteris burocrátics.
neficis absolutament desproporcionats
Des de l’incendi del Liceu, els afec
amb la seva qualitat artística.
cionats catalans a Topera van fent una
Malgrat tot, no hi ha cap dubte que
hi ha operes d’una qualitat musical in llarga travessia d’un desert amb pocs
comparable, entre les quals jo seleccio oasis, per causa d’un punt de partida
que ha donat més importáncia al continaría Don Giovanni de Mozart, Boris
nent —el teatre— que al contingut
Godunov de Musorgski, Els mestres
—l’ópera. Si no hagués estat així, no
cantaires de Wagner i Pelléas et Mélihauria vingut d’un any, pero la tempo
sande de Debussy, que no solen ser les
rada hauria seguit el seu curs, amb al
preferides pels afeccionats arquetípics,
gún inconvenient que tothom hauria
amb forqa raó, atés que la música hi
disculpat. Si hi hagués hagut aixó que
assoleix una importáncia excessiva i
se’n diu «voluntat política», s’haurien
l’ópera, com a síntesi de diverses arts,
trobat llocs, no sé si el Palau Nacional
resta desequilibrada.
de Montjuíc, el Tívoli, el Palau Sant
Els grans teatres d’ópera han estat
Jordi, o tal vegada es podrien haver hasempre els centres de l’alta vida social,
bilitat l’Auditori o el Teatre Nacional en
i hi era tan important o més alió que
construcció. S’hauria mantingut intacpassava a les avantllotges i ais salons,
te alió més important del Liceu, tota la
que les representacions a l’escenari. I el
seva complexa estructura artística, la
Liceu no n’ha estat cap excepció. L’alta
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seva orquestra i el seu cor, que tenen el
risc de perdre un nivell artístic que va
costar molts anys d’aconseguir.
Llavors s’ha optat per omplir l'espera
de la reinauguració —que es preveu per
a fináis de 1997, en celebració deis cent
cinquanta anys de la inauguració—
amb unes temporades molt reduídes
que no poden satisfer gaire els afeccio
náis, perqué, d’óperes en versió escéni
ca, se’n donen poques. Aquesta tempo
rada només una ópera de repertori
—La forza del destino de Verdi—, l’estrena a Barcelona de The tum of the
screw de Britten, i dues operes curtes,
La voix humaine de Polenc juntament
amb The lighthouse de Maxwell Davies.
El teatre Victoria i el Mercat de les
Flors són els escenaris que acolliran les
representacions. Per qué no s’hi podrien desenvolupar unes temporades
normáis? I per qué no s’hi representen
també les operes que s’han programat
en versió de concert? El Palau de la
Música ha hagut d’acollir, dones, Giovanna d’Arco de Verdi, Mitridate, re di
Ponto de Mozart i Tristany i Isolda de
Wagner, mutilades duna part essencial,
i la temporada s’ha completat amb alguns recitáis de cant, i la presentació
del ballet Tirant lo Blanc de Leonora
Milá.
El cicle itinerant Ópera a Catalunya,
amb seu a Sabadell, va fent una tasca
interessant, pero que no pot suplir el
Liceu. Curiosament, l’intent de traslladar a un teatre de Barcelona una representació d’un deis seus cicles es va
haver de cancel lar per manca de de
manda d’entrades. No es poden treure
conclusions d’aquest fet, pero m’arrisco a pensar que l’Ópera a Catalunya
hauria de buscar un camí peculiar per
a participar amb estil propi en el món
de Topera, sobretot perqué reproduir
el model deis grans teatres com el Li
ceu la situará sempre en desavantatge.
Casualment, en pocs dies han coincidit diverses operes. No estic segur que
es pugui classificar d’ópera l’espectacle
que es qualifica d’ópera-rock, Hair,
amb música de Galt MacDermot. El dinamisme frenétic de l’acció escénica
acaparava l’atenció de l’espectador, i la
música, per la intensitat eixordadora,
es va reduir per a mi en un ritme obsessiu que no em deixava escoltar les
melodies, i no em va ajudar gens a fícar-me dins de l’obra. En definitiva,
pensó que, per a avaluar-la objectivament, calía veure Hair quan es va estre
nar. Avui, tot alió que havia estat una
provocació ha perdut bona part de la
seva torga, encara que no es pot negar
que conserva un missatge de pau, d’oposició a les guerres i al militarisme, i
de fraternitat, que és molt válid, atés
que els enfrontaments violents encara
no s’han substituít peí diáleg a la civilitzada Europa. L’espectacle es va presen
tar en versió catalana de Joan Aliaga, a
carree d’una nombrosa i voluntariosa
companyia de cantants, ballarins i mú-

Al Palau de la Música Catalana, una ópera sempre agradable
en la seva simplicitat: La seva padrona de Pergolesi.

sics, molt ben dirigida per Baltasar
Kormákur; no en sabría destacar cap
nom, ja que tota l’obra té un carácter
coral. Des del punt de vista teatral, caldria que moltes operes de repertori,
que solen pecar de monotonia i de
manca de dinamisme, apliquessin criteris semblants ais de Hair, en qué ni un
sol moment no hi ha cap actor, cantant
o dansarí que romangui passiu. És ciar
que hi ha grans cantants que són mals
actors, pero una bona direcció desceña
podría donar una nova vitalitat a moltes operes.
Mozart continua essent un misteri
incomprensible. Costa d’entendre que a
catorze anys pogués compondré una
ópera com Mitridate, re di Ponto, la se
va primera ópera del génere «serios»,
que no és cap obra definitiva, com Don
Giovanni o La flauta mágica, pero que
ja té el seu segell genial. L’acció es basa
en Mithridate de Racine, una série d’intrigues situades al món hel-lénic que no
tenen res a envejar ais moderns seriáis.
Mozart va compondré les áries a la me
sura deis cantants que la van estrenar a
Milá el 26 de desembre de 1770, que
devien ser excel-lents, ja que totes són
extremament difícils, i avui dia pocs
cantants poden superar-les airosament.
El Liceu en va aconseguir un repartiment adequat, liderat peí tenor Rockwell Blake en el paper de Mitridate, capag de filigranes increíbles sense esforg
aparent, si bé el timbre de la seva veu
se’n ressent. Van destacar també la so
prano Luba Orgonasova i la contralt
Bernadette Manca di Nissa. David Robertson va dirigir amb bon estil l’Orquestra del Liceu. Mozart va adoptar
una orquestra completa, que va utilitzar amb un domini total. Él fet de pre
sentar Mitridate en versió de concert va

reduir l’ópera a un seguit de recitáis i
d’áries durant tres llarguíssims actes,
que es van prolongar encara més pels
aplaudiments entusiastes a cada aria,
que el director no va aturar, per part
d’un públic liceístic ben diferent del del
Palau. La simplicitat dramática daquesta ópera fa més incomprensible
que el Liceu, en aquesta etapa de diáspora, no faci l’esforg de presentar-la
amb una mínima estructura escénica.
Només calien una columna grega i un
parell d’escambells, i vestir els cantants
amb túniques. L’orquestra podía reduirse a la meitat i situar-se al fons de 1 es
trada del Palau o a un costat per deixai
un espai lliure, i una il-luminació adequada hauria estat suficient per a am
bientar l’escena. Per qué aquesta man
ca d’imaginació i de creativitat?
Tanmateix Euroconcert és una organització de concerts peculiar, que posa
més a prova la creativitat que l'ostentació de mitjans, i no és la primera vega
da que posa en escena una ópera al Pa"
lau de la Música Catalana. Aquesta
vegada va confiar a II Giardino Armó
nico de Milá la presentació de La serva
padrona de Pergolesi, una ópera potser
massa coneguda, pero que sempre es
agradable si es presenta amb dignitatN’hi va haver prou amb quatre mobles
i un bon joc de llums per a ambienta
l’escena, i va sobrar lloc per al redui
conjunt instrumental. La soprano Mar
ta Almajano i el baix Enzo di Matteo
van encamar perfectament Serpina i e
seu amo Uberto, amb l’acomp3'
nyament del criat mut Vespone. Perg°
lesi (1710-1736), en la seva brevíssim3
vida, va donar mostres d’una gran mu
sicalitat, i La serva padrona, en la seva
simplicitat, és una obra modélica Qu
ha esdevingut emblemática. El concei
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JORDI
I GILBERT
per Miquel Pujado

M mercat de les Flors, The lighthouse de Peter Maxwell Davies.
Una interpretado perfecta.

va comentar amb una altra obra de
Pergolesi, el Stabat Mater per a dues
veus i conjunt instrumental, que té moments molt intensos i emotius, pero
Que en conjunt es fa una mica monoion i massa llarg. La soprano Marta Al
lano no va encertar el to en aquesta
°ura, i la contralt Guillemette Laurens
va cantar amb una veu molt cálida i
amb una expressivitat i una naturalitat
Poc corrents.
La temporada del Liceu ha presentat
c°njuntament al Mercat de les Flors,
aQuesta vegada en versió escénica, dues
operes breus: La voix humaine de Fran9S Poulenc (1899-1963) i The lighthouse
Peter Maxwell Davies (1935). La veu
amana es basa en l’obra homónima
e Jean Cocteau (1899-1963), que, en
Un estil excessivament melodramátic,
renecteix el drama de l’abandó i de la
soledat, amb el teléfon com a símbol
una comunicació frustrada, i amb un
nal obert. La música de Poulenc conribueix a crear una ambientació opres
iva, i dona a lunic personatge l’ocasió
e posar a prova tant la seva capacitat
ramática com la seva musicalitat. Re
ata Scotto, en un moment de brillant
aduresa, va viure intensament el seu
Personatge, com si l’obra hagués estat
escnta per a ella.
b lar de Maxwell Davies és un drama
asat en el fet real d’uns faroners que
a? desaparcixer, sense que mai s’hagi
to Ua com' LI llibret és del mateix aur de la música, i s’hi barregen eleents misteriosos, religiosos i psicoló. s> en una forma propera a un guió
¡ Jj^matográfic. Tres actors-cantants
j erPreten successivament dos tipus
na Personatges: els oficiáis de la maridelT*6 tr°ben far Luit i els guardians
tar. La música, en un estil ecléctic

supeditat totalment a l’escena, no té
gaire entitat per si sola —com una ban
da sonora de film—, pero és feta amb
professionalitat. Els cantants —Christofer Lincoln, Lluís Sintes i David Hibbart— van fer una interpretació perfectament adequada a l’obra.
Josep Pons va assumir la direcció de
l’Orquestra del Liceu amb la seva habi
tual professionalitat, i Christoph Meyer
fou un eficag director desceña.
Aqüestes dues operes —especialment
La voix humaine— no exigeixen cap escenifícació complexa, i suposo que aixó
ha facilitat que el Liceu les hagi presentades en versió completa, pero em con
tinuo preguntant per qué, en altres
operes, no s’opta per versions escéniques encara que siguin simplifícades,
que sempre serán preferibles a les ver
sions de concert. Segurament que tothom estaría disposat a acceptar que, de
manera transitoria, el Liceu no presentés les operes amb el seu habitual nivell
escénic, que recuperará i millorará en
el nou teatre.
Mentrestant, el Palau de la Música
acollirá amb un gran repartiment
Tristany i Isolda en versió de concert,
cosa que em sembla una greu manca
de respecte, i una mutilació, a una de
les obres cimeres de 1 opera de tots els
temps.

Gilbert Laffaille el 1978.
Algú que de debo s’ha construí! una obra,
un conjunt de cangons que poden durar i durar.

Vint anys després
El periodista Jordi Garcia-Soler (predecessor meu en qüestions de canpó a
les págines de «Serra d’Or») va publicar
l’any 1976 a Edicions 62 La nova cangó,
un llibre amb qué resumía dotze anys
de dedicació a un fenomen artístic i so
cial de primera magnitud. El volum era
dividit en dues parts: un estudi general
de carácter historie i un diccionari
forga complet —on es deixaven veure
amb claredat les fóbies i les filies de
l’autor. A la conclusió de la primera
part, podíem llegir entre altres coses:
«La nova cangó és ja una realitat in
controvertible i que no pot ésser reduida al silenci per res ni per ningú, puix
que en realitat és la veu de tot un poblé
la que s’hi expressa.» Paraules massa
optimistes, com la historia s’ha encarregat de demostrar: allá on va fracassar
la dictadura, ha estat a punt de reeixir,
al llarg de les dues darreres décades, la
combinació de la política de mercat
amb la ignoráncia i/o l’hostilitat deis
responsables polítics i deis mitjans de
comunicació catalans —paradoxalment, aquells que haurien d’haver donat un suport més ferm a un mitjá d’expressió consolidat popularment i que
només necessitava una infraestructura
raonable per a perpetuar-se.
Es des de la indignació i la militáncia
cultural, dones, que Garcia-Soler pre
senta avui el segon volum: Crónica
apassionada de la nova cangód Els primers capítols del llibre se centren básicament en el període ja tractat a La no
va cangó. Amb més profunditat i
perspectiva. I amb alguns canvis d’enfocament notables: l’exemple més ciar
n’és la suavització del tráete cap a
Joan-Manuel Serrat, i també l’estudi
—allunyat del rebuig visceral que ama-
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rava el volum anterior— del tema del
bilingüisme.
Les aportacions més interessants del
llibre, pero, les hem de buscar a partir
del capítol 14: any rere any, de fináis
deis setanta a 1995, Fautor ressegueix
d’una manera gairebé exhaustiva la
historia de la canpó (discografia,
presencia pública, polémiques...) i posa
en evidencia com, d’una manera lenta
pero inexorable, es posa en funcionament —des deis sectors del poder—
una maquinaria destinada a despresti
giar-la, marginar-la i, a termini mitjá,
fer-la desaparéixer. Cal dir que la super
abundancia d’informació descriptiva
(utilíssima, d’altra banda) pot en una
primera lectura difuminar els aspectes
analítics de l’obra, pero al llarg de les
darreres cent pagines Jordi Garcia-Soler tracta lúcidament d’una serie de te
mes punyents i d’absoluta actualitat: el
rock catalá com a fenomen dirigit, des-

tinat a la substitució, no pas a la complementarietat; el provincianismo disfressat de cosmopolitisme; la relació de
la llengua catalana amb dos generes
que han experimentat un boom més o
menys artificial: l’havanera i la rumba;
el reduccionisme estúpid aplicat sistemáticament a autors i intérprets
compromesos amb el seu temps; la
contextualització internacional del terme cangó (Sting, Springsteen, etc., fan
cartQo)...
En resum, Crónica apassionada de la
nova cangó és un llibre inapreciable:
com a document, i com a base per a un
ampli debat de cara al futur. Els punts
negatius (algunes reiteracions innecessáries, diversos errors en datacions
de discos) poden perfectament ésser
corregíts de cara a una segona edició.
Garcia-Soler dedica el seu treball ais
seus filis, «amb el desig i l’esperanpa
que continuem escoltant plegats

cangons i músiques catalanes, i que ells
les puguin escoltar amb els seus filis i
amb els filis deis seus filis».
Citant Espriu, «I cridi la veu de tot el
poblé: Amén».

L’impressionista de la cangó
La manca de referents intemacionals
és —com véiem fa uns moments— un
deis perdis que assetgen la cangó cata
lana contemporánia. No fa gaire, Sempronio es preguntava, en un article a
«La Vanguardia», on eren els Brassens,
Trenet, Brel, etc., d’avui. Dones bé: deixant de banda el fet que veterans com
Nougaro, Bécaud o el mateix Trenet
continúen en actiu, i en plena forma (a
vuitanta-dos anys, «Ze fou chantan!*
acaba de publicar un excel-lent nou
disc: Fais ta vie), la cangó francesa ac
tual va donant contínuament noms
importantíssims. Alguns, barregen intel-ligentment la qualitat amb la comer-

Novetats

Xarop de Canya, SANT DE BARRI. Tram,
TRM 0056CD.

Cobla Barcelona, SARDANES IMMORTALS. Actual records, CD-80 2009-02.

Diversos intérprets, TERRA DE TROBADORS. Tram, TRM 0050CD.

El protagonismo de les gralles és indis
cutible. Pero el seu so, pofent i —dispenseu l’expressió— primari, pren una nova dimensió en fusió amb els instruments més
actuáis, tot acostant-se ara al jazz, ara al
rock, i teixint una xarxa sonora tan original
com atractiva. Xarop de Canya salta amb
aquest disc de l’animació de carrer ais escenaris, i ho fa amb una proposta contundent, potser més reeixida quan els temes
són composicions própies («Valset de Falset», ■■Familia Ulises»...) que no pas quan
el grup revisita peces populars —com
«Matinades», o com una enésima versió de
melodies de la Patum.

Un impecable enregistrament de setze
sardanes d'autors tan representatius com
Enríe Morera, Pep Ventura, Juli Garreta i
Joaquim Serra, tot incloent «Sant Martí del
Canigó» del mestre Pau Casals, a carree
d’una cobla excel-lent. Llástima de la pifia
ortográfica de la coberta: «Sardanes inmortals» (s/c).

Guillem de Cabestany, Marcabrú, Cerverí de Girona, Bernat de Ventadorn... Els
trobadors occitans i catalans que van mar
car la lírica en llengua vulgar deis segles xn
i xiii interpretats per un seguit de cantants
de procedéncia també molt diversa. Al
guns són de casa, com la Maria-Dolors Laffítte o la nord-catalana Gisela Bellsolá. D’altres venen d’una mica més al nord —com
Jan Dau Melhau o Jean Marie Carlotti. Malgrat aquest protagonisme compartit, pero,
el disc és forga homogeni: les melodies es
crites ad hoc segueixen les estructures básiques de les relativament poques músi
ques trobadoresques origináis que hem
conservat (en aquest disc n’hi ha més d’un
exemple: «Quand vei la laúdela mover»,
«Pus astres no m’es donatz»...). En resum:
una obra complexa, bella i suggeridora...,
en qué la comprensió deis textos sembla
haver estat, afortunadament, una preocupació important: cal dir que molts discos
de grups francesos dedicats a la cangó
trobadoresca són prácticament inintel-ligibles.

Banda de l’Escola Municipal de Música
de Berga, LA PATUM, MUSICA OBLIDADA. Tram, 0060CD.

La Patum de Berga és precisament la
protagonista d'aquest interessant compac
te, que —a més d’oferir-nos versions deis
temes indispensables d’aquesta festa po
pular (la «Marxa», els «Plens», etc.)— ens
acosta una série de melodies poc conegudes que es podien incorporar en algún mo
ment ais actes públics, peces populars o
escrites per autors com Jaume Sala, Joan
Soler o Lluís Sellar!. L’enregistrament, fet en
directe els anys 1993 i 1995, no és potser
d’una gran qualitat técnica, pero ens forneix un document viu d’un considerable va
lor artístic i documental.

Solistes de la costa, BALLA’L! Tram,
TRM 0058CD.

Els Solistes de la Costa són tres músics
de primera: Ferran Martínez (acordió i teclats), Toni Oró (clarinet i violí) i Michael
Weiss (batería i percussions). El seu so po
dría haver fornit candes sonores tan aviat a
Fellini com a Jacques Tati, pero el destí del
grup no és la pantalla gran, sino els petits
escenaris del país. Amb Ba//a’//, els Solis
tes celebren el desé aniversari d’existéncia
(més de sis-centes actuacions!) amb una
bona col-lecció de ritmes (fox, médium,
txa-txa-txa, vals, cúmbia, bolero...) posats
maioritáriament al servei de melodies de
colíita propia, amb alguna escapada al terreny de la música popular —i amb una di
vertida picada d’ullet («Va d’espies») a
James Bond, el superagent 086 i El tercer
home. Un disc senzill i depura! que s’escolta del comengament a la fi amb un somriure ais llavis.

Reedicions en CD
Paco Muñoz, AMOR I AMOR. P.M. /CD-03.

Paco Muñoz és un deis millors autors i
intérprets valencians actuáis. I Amor i
Amor, la seva excel-lent monografía dedi
cada a la poesia de V.A. Estellés, és un
deis seus discos més notables. Benvinguda, dones, aquesta reedició en compacte
que permetrá a un públic més ampli conéixer musicacions —i interpretacions vocals— tan extraordináries com les d'«Em
posareu» o «Cangó de perdona aquell que
no duu». Complementen el CD dos poemes del mateix autor («Anem anant» i

«Deixa’m») que formaven part originan?ment d’un altre álbum de Paco Muñoz, ts
una llástima que la qualitat d’enregistrament d’aquests dos temes siguí molí d»erent —de fet, forga inferior— de la de ia
resta de l’álbum, pero així podem fruir ouna visió de conjunt del treball que sobre i ch
bra d’Estellés ha anat fent al llarg deis anys
Fautor de «Qué vos passa, valencians!».

Platería, BALLAUTORS. PDI, 80.2104.
L’any 1990, l’Orquestra Platería va dee
dir portar al terreny de la música baiiau
una série de cangons «d’autor»: de t>ew
(«Me’n vaig a peu»), Pi de la Serra (“V®
da!»), Raimon (l’espriuana «Cango de cay
vespre»), Sisa («L’home dibuixat»
interpretada per Jordi Batiste / n°L'.
Muntanyola al primer álbum del grup).
ríe Barbat («Els fanals»), Pau Riba («N»
de porcellana»)... El resultat fou irregu(l
(Manel Joseph va «connectar» millor ai
Barbat que amb Pau Riba, per pos®
exemple), pero interessant i divertí!. aqu
ta reedició en CD és complementada ai
alguns temes («El tren de la costa», “ts
xocat») que tenen en comú amb els a
riors la llengua emprada, pero que
quen clarament la unitat —i resperitl’álbum original.— M.P.

CINEMA
cialitat (Alain Souchon, Francis Cabrel,
Michel Jonasz). D’altres, sense cap
gran suport deis mitjans de comunicació, pero amb un públic fidel, sales per
a actuar i una producció estable, basteixen una obra personalíssima i sense
concessions. Que aquí no ens assabentem del seu treball (estem programats
per a consumir, obedientment colonitzats, canjons anglosaxones) no vol dir
que no existeixin. És el cas de Romain
Didier, Allain Leprest..., o Gilbert Laf
faille.
Gilbert Laffaille és un cas paradigmatic d’autor que ha anat bastint una
auténtica obra. I entenc per obra un ús
personal del llenguatge, una manera inconfusible de veure el món, reflectits
en un conjunt de canqons que poden
desafiar impertorbables el pas del
temps. Des del seu primer disc (Le président et l’éléphant, 1977) fins a Ici
(1994), álbum que conté una de les
canqons més impressionants (i alhora
púdica i continguda) que ningú hagi
escrit mai sobre la guerra, «Le maitre
décole». Combinant els experiments
fonétics, un ús magistral de l’el-lipsi,
1 eclecticisme musical, un llenguatge
enormement plástic derivat de l'impressionisme, una savia combinació de
revolta i d’ironia, i una interpretació
plena de subtileses pero d’una gran naturalitat (és d’aquells que «canten com
respiren»), Gilbert Laffaille ha esdevingut un deis noms més sólids de la
caneó europea actual. Una manera fá
cil de comprovar la veracitat de la meva afirmació fóra aconseguir el seu darrer disc, Tout m’étonne,*2 un CD que
>nclou tres temes inédits (l’antiracista
"Dents d’ivoire et peau d’ébéne» és una
Petita joia) i el reenregistrament de divmt canqons publicades origináriament
entre 1977 i 1988. Escolteu Laffaille i
veureu com els temes més punyents (la
xenofobia quotidiana, a «Le gros chat
. marché»; la crueltat de la innocen
cia, a «Chocolat et cerises»; la publicia «La femme-image»; el consum
occidental, a «Les bigoudis par douze»;
a prostitució infantil, a «Petites filies
e Chiang-Maí») poden ser tractats
Sense ni una ombra de demagogia,
amb una profunda intel-ligéncia, i
aixó és el més difícil— com qui no fa
,es- I descobrireu canpons d’una enor
me originaiitat: «CQFD» (un divertit
exercici a partir de les sigles més diverí- ’,° "Un petit oiseau bleu» (la histó>a dun ocell pintat en un quadre, del
Pintor fins al museu). Gilbert
a3—(a pocs mesos s’ha presentat
mb éxit a l’Ólympia— és un exemple
y!u, i contundent de la dignitat i la
ti geSc*a
la can<jó com a genere creau- Per si algú en dubtava, o no se n’haVla adonat.
canrídLparcia-Soler, Crónica apassionada de la nova
2.
Flor del Vent Edicions.
catino eorl Laffaille, Tout m’étonne. Déclic communill°n, 8415322.

RETORN
AL ROMANTICISME?

«SENY I SENTIMENT»
UN FILM PER A
LA REFLEXIÓ
per Miquel Porter i Moix

l curs passat, a la presentació i

E

de maduresa que, malgrat aixó, no té
pas diferéncies essencials amb Seny i
el comentari de Cims borrasco
sos en l'adaptació cinematográficasentiment.
de
Sigui com sigui, per a una persona
William Wyler en un col-legi major
avesada a la litúrgia de les sales cinemasculí, vaig quedar sorprés per l’acomatográfiques, els sorolls o els silencis
llida i les intervencions deis assistents i
que es produeixen entre el públic no
per la seva comprensió i l’entusiasme
deixen pas dubtes sobre el grau d’atendavant una obra que, uns anys abans,
ció que el film és capa? de produir. I en
hauria estat motiu d'interpretacions
l’ocasió de la qual parlo l’atenció era
iróniques per part d’un públic compost
máxima: barreja subtil de comédia i
de joves estudiants de disciplines no
melodrama, els assistents reien al mo
pas precisament humanístiques. Amb
ment just i un silenci no ja respectuós
posterioritat, he pogut comprovar que
sino apassionat es notava ais instants
la reacció no va ésser casual ni esporá
precisos i previstos. Per un altre costat,
dica i que, en efecte, entre les joves gepodem trobar un indici bastant segur
neracions hi toma a haver un sector
de l’acceptació d’un film per part del
que aprecia els sentiments i les emoseu públic en escoltar els comentaris
cions que durant un llarg paréntesi ge
fets al vol al moment en qué els espec
neracional semblaven haver estat oblitadora surten de la projecció, i en
dats.
aquesta ocasió eren unánimement elo
Ara, l’extraordinari éxit de Sense and
giosos.
sensibility —que brilla amb tota l’esAquest acolliment positiu ens pot
plendor de qué són capados els actors
menar a diverses reflexions. Per una
británics, en la versió original oferta, és
banda, a dir-nos que hi ha una joventut
ciar, pels cinemes Verdi— m’ha recorque ha recuperat el cor després d’una
dat les reflexions que vaig fer-me amb
crisi mundial de pretés cientificisme
motiu de la sessió referenciada: la maaséptic ais sentiments. Per l’altra, i des
joria deis que acudeixen a l’esmentada
d’un punt de vista fílmic, que no cal és
sala són ben joves! Uns poden acudir-hi
ser original per a construir obres soli
purament i simplement per practicar
des.
l’anglés d’orella; uns altres poden senComencem per la segona d’aquestes
tir-se atrets peí reclam que representen
proposicions. En aquest aspecte no cal
els premis rebuts a Berlín i les nominapas sorprendre’s peí fet que Emma
cions per ais premis de cinema británic
Thompson hagi fet el seu primer guió
i per ais Oscars; d’altres, encara, potser
construint-se un paper que li va com
se senten atrets per la personalitat d’u
l'anell al dit. Potser seria exagerat dir
na actriu, Emma Thompson, posada a
que la pepa fílmica bé podría anomefer de guionista o per veure qué és canar-se Seny i rauxa, pero és evident que
paj de fer un xinés en un context que,
s’ha jugat al contrast entre dues germaben segur, resulta sorprenent en l’autor
nes plausibles i que la guionista s’ha rede The Wedding Banquet o Eat, Drink
servat un paper del tipus que sabia se
Man Woman, pero no hi ha dubte que
una part notable pot anar-hi per la fa gur que podía controlar, semblant al
d’alguns personatges raonables que ha
ma de la novel-lista Jane Austen, l’obra
via interpretat anteriorment. Alió que
més coneguda de la qual entre nosalté de més notable l’adaptació és la sentres ha estat Orgull i prejudici, una pepa
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Miquel deis
Sants Oliver

ONOMASTICA I
LITERATURA
Joan Miralles i
Monserrat
Conjunt de treballs que
gira entorn de la realitat local
de Montuíri, vila on ha nascut
Fautor, i on es reflecteixen
en moltes diverses facetes
l'agudesa i l'espontaneitat
deis processos de creativitat
de la cultura popular. Hi és
important també l'aportació
onomástica -toponimia,
malnoms i llinatges-,
Els altres títols de la col lecció:
Joan Mas i Vives,
Josep de Togores i Sanglada,
comte d'Aiamans
(1767-1831).

Miquel DoR,
Estudis de crítica literaria.
Lectures de Maria-Antbnia Salva.

A cura de Lluísa Julia Capdevila.
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zillesa amb la qual s’ha fet la transformació duna estructura literaria essencialment novel-lística a una altra de
dramatúrgica. La Thompson no ha volgut recorrer a cap originalitat estructu
ral, pero en canvi ha jugat la partida
amb un seny semblant al del seu personatge i l’ha enriquida amb detalls no
tan imprescindibles com qualitatius
que donen al conjunt una envejable solidesa, que bé haurien volgut moltes al
tres adaptacions cinematográfiques de
peces literáries. Aquesta solidesa del
discurs dona al film un atractiu espe
cial: grácies a aixó l’espectador pot es
tar tranquil i es pot dedicar a gaudir
deis detalls i fins a treure’n les conseqüéncies. En una época en qué l’anomenada «técnica del videoclip» enca
mina la gent a un gaudi sense reflexió,
en aquest cas podem gaudir precisa
ment de la nostra capacitat d’assimilar
alió que se’ns dona grácies a un ritme i
a una continuítat expressiva perfectament adequats per a permetre reflexio
nar sobre el que es veu i s’escolta.
Seny i sentiment se sitúa després de
la literatura Ilibertina del xviii i abans
de la victoriana, en un punt dolq que
permet al mateix temps el més delicat
retrat i la caricatura agosarada. Aques
ta operació de contrastos que actúa de
motor es basa en una extraordinaria
capacitat d’observació que será caracte
rística comuna de bona part de la mi
llor literatura romántica británica.
L’análisi combinada d’unes realitats sociológiques —la condició femenina en
un moment donat, les diferencies no ja
entre les classes socials sino entre «rurals» i «urbans» duna mateixa classe—
i d’uns carácters humans que si no són
certs ho podrien ésser no cau mai en
l’exageració, ni en els casos de les figu
res «provincianes» que els gravadors
satírics, partint de Hogarth, havien evidenciat en la plástica de fináis del xviii
i que, travessant tot el xix, han arribat
fins a la televisió británica deis nostres
dies. En aquest sentit val la pena d’elogiar la tasca deis responsables artístics
de la cinta: alió que mostren els enquadraments és més a prop deis gravats
neoclássics que no pas de les grans pin
turas de la mateixa época, són imatges
més directes i menys emfátiques, tot i
la riquesa colorística.
En unes declaracions públiques, Ang
Lee afirmava que a les planes del guió
de Thompson no hi havia angleses
romántiques, sino gent d’avui i de qualsevol lloc, i que potser per aixó havia
acceptat la feina de director del film.
No hi ha cap dubte que de sentit comú,
de seny, n’hi ha avui i sempre n’hi ha
hagut, i tampoc no es pot dubtar que
de sensibilitats tan fortes per a anar a
la punta de la rauxa no en manquen ni
en mancaran mai. Pero el que no es
troba pas sempre, ni en el cinema ni en
la vida, és l’equilibri fructífer mostrat
amb tendresa pero sense por, amb iro
nía pero amb una benevoléncia que

s’estén fins i tot a aquelles figures
menys atractives. Quan Jane Austen va
escriure el seu llibre no podía pas oblidar que era filia d’un pastor del sud
anglés, educada en un respecte del
proísme i per tant capaq de mostrar les
hipocresies duna societat pero sempre
evitant l’excés.
Aquesta voluntat de donar mesura
justa existent a la novel-la s’ha conservat al film. Emma Thompson, actriu, fa
la representació del «seny» pero no
—en cap moment— de la manca de
sentiments. Elionor sap que en certa
manera necessita el contrast de Marianne com, ben probablement, Jane
Austen se sabia compartida en el seu
interior i com, sense dubte, bona part
de la gent d’avui, siguí del país que siguí,
cerca d’harmonitzar tot alió que l’habita,
per contradictori que sembli.
I és possible que en aquest reconeixement interior grácies al retrat exterior
radiqui la forja de convenciment que la
historia sembla teñir sobre els públics
joves actuáis, segons les reflexions que
he explicat abans.
En poc temps hem vist adaptacions
de Walter Scott i de Charlotte Bronté i
fins cintes basades en obres més ac
tuáis que empren tota mena d’efectes
romántics. Una cosa pero és recórrer a
un cert clima romántic i una altra ben
diferent és recuperar amb serenitat el
sentit de les emocions que semblava
negat per la mar «racionalística» mes
que racional que imperava en bona
part de la producció europea de fa uns
pocs anys. Era previsible que l’ensorrament de certs dogmes ideológics permetés un nou despertar de les valors
formáis, pero es corría el risc de clavar
moltes garrotades de cec per manca de
referents concrets. Les pors del futur,
les inconcrecions del present, tan lógi"
ques entre la joventut actual, han estat
tradui'des per cintes ben recents de ma
nera apocalíptica o d’un rupturisme
sense causa ni efecte i fins d’un formalisme eixorc malgrat la seva freda per"
fecció.
En aquest cas, en canvi, amb un as
peóte de naturalitat, amb un ritme que
permet assimilar alió que es veu i se7?e
pretensions de trancar cap plat, s ha
aconseguit una obra tan intel-ligent
com sensible i, com a conseqüéncia,
duna evident utilitat.

TELEVISIO

CARA I CREU DE «NISSAGA DE PODER»
per Joan F. de Lasa

n bon dia —i ja ha plogut forqa

U

des de llavors— els dirigents de
TV3 van comprovar amb satisfacció
que aquell primer assaig de serial catalá
que es deia «La Granja», i que Joaquim
M. Puyal feia servir d’arrodoniment del
seu programa testimonial, obtenía una
magníf ica acollida per part deis espectadors, que d’una manera o altra s’identificaven amb aquells senzills i simpades personatges que, si bé devien molt
aJs de la serie británica «Gent del barn>> (que per cert encara sura de tant en
tant), marcaven una línia dalló més
interessant de cara a futurs experiments televisius nostres, concebuts entom de prototips sociológics més o
menys clássics i curulls de pecats, passions i virtuts, que al capdavall són els
Una foto de familia, no gaire natural, si fa no fa com el serial «Nissaga de poder».
Molt ben col locadets, els personatges davant la camera:
mes segurs esquers per al gran públic.
Nina, Jordi Dauder i Muntsa Alcañiz.
Logicament, la nostra mentalitat
quedava ben lluny deis primaris culewones mexicans o veneqolans, per una
Josep M. Benet i Jornet, un deis més
lona, i que ens passin a cada moment
C0Ua de raons que ara no val la pena de
intel ligents i preparáis homes de teatre
pels nassos les vinyes i els panorames
repetir. Pero en el fons es tractava d’adaptar amb grácia la fórmula d’aquells
de Catalunya, em fa l’efecte que en ende Sant Sadumí.
degar aquest serialet de poca volada
Efectivament, com en Josep M. Benet
eoctels, rebaixant, pero —i cree que ai(amb la no menys apreciable col-laboi Jornet mateix va dir mesos enrere,
X1 es va fer—, el to ridículament lacriració de Rodolf Sirera) no s’ha pres la
«aquesta és una serie molt més dura
Jdogen i populatxer d’aquells subprotasca «comercial» prou seriosament,
ductes fabricats a cent per hora. Així va
que les anteriors, un sang i foc a l’ameabocat com estava al mateix temps a la
ricana». Pero aixó ni encaixa amb els
esser com veieren la llum de la nostra
producció i la preparació d’altres peces
espectadors d’ací, ni tampoc ens feia
Pantalla petita —i amb una general accap falta. I en tenim una bona prova en
teatrals, una de les quals s’acaba d’esceptació, val a dir-ho— series com la
la minsa acceptació que va tenint
trenar amb éxit a Madrid.
en manegada «Poblé Nou» —encertaEns han assegurat que «Nissaga de
aquest producte —per molts milions
a sovint tant per la seva hábil localitpoder», per molt lacrimógena i falsota
que costi—: només cal seguir els índexs
zació com per la tasca deis intérprets—,
d’espectadors que cada setmana publi
que siguí —que ho és sense cap mena
encara remena la cua discretament
quen els diaris locáis per a comprovar
dib la «Rosa»; després, la gens negligide dubtes—, vol resultar quasi definitóque aquest discutible «brut nature»
ria de la mentalitat catalana, perqué, si
e pero ja no tan reeixida «Secrets de
deis orgullosos Montsolís té un paladar
més no, tradueix el vell taranná d’un
arnília», sense oblidar la mediocre «Esque deixa molt a desitjar, per més testaclan familiar industrial fabricant de
acio d’enllaq», que em sembla un poxampany des de 1912, a la imaginária
ments, llegats, crims i manyagueries
re divertimento d’uns guionistes amb
Poquíssimes idees.
localitat de Santa Eulália del Penedés.
que enriqueixin el trist guió de dolents
Siguí com siguí, tot plegat —la bona
dolentíssims i bons boníssims que en
Heus ací que ara ha pres el relleu del
ambientació, la cura en els diálegs, l’excara ens condemnen a una colla de me
$eria catalá de cada dia aquesta «Niscel-lent interpretació de Jordi Dauder,
sos de trifulgues i trafiques televisives.
ga de poder» que, si ja va comentar
la gran senyora que sempre ha estat
^.alament —amb aquell absurd intent
I, a més —per si encara hi mancava
Montserrat Salvador, la bonica cantant
res—, el culebrón és d’alló més antipá^assassinat que ningú amb quatre dits
Nina empeltada d’actriu dramática
tic, reiteratiu i vulgar.
front no es podía prendre seriosaamb certa fortuna, l’espléndida Muntsa
«La gran aposta és ara —cree que ho
edt, amb l’agreujant que tampoc la
Alcañiz en un paper que no li escau
va dir Dauder mateix— saber si la soII va realització no era creíble—, al
gaire, etc., etc.—, tot plegat, dic, ens recietat catalana acceptará un serial a
.
deis capítols i les setmanes ha
corda, ho vulguem o no, algunes d’al’estil nord-americá.» Dones no, no
at confirmant-se com un auténtic su^Cídebrón de la pitjor mena, que cada
quelles primáries pasterades de «Fall’ha acceptat. I, a més, em fa l’efecte
gada es va assemblant més ais seus
con Crest», «Dallas» o «Dinastía», amb
que ja es podía preveure que havia
d’ésser així.
llurs corrues d’intriguetes, adulteris i
drots models americans.
cops d’efecte. I no hi fa res que ara els
ció ni*’ qUe des de
m°lts anys apreprotagonistes parlin el catalá de Barce
tant com respecto el seu creador,

LLIBRES
UN LLIBRE CADA MES_ _ _ _ _
per Joan Triadú
Torgny Lindgren, Él CAMÍ DE LA
SERP PER LA ROCA. Traducció del
suec i presentado de Lluís Solanes i
Poch. Editorial Límits, Andorra la Vella, Principat d’Andorra, 1995.
En tractar-se d’una novel-la, i d’una no
vel-la recent (va sortir a Estocolm l’any
1982) traduída de dret del suec —és a
dir, sense passar per l’anglés com se sol
fer prou sovint—, potser és just i necessari considerar primer de tot la tasca del
traductor, Lluís Solanes. No pas, evidentment, partint de la seva coneixenqa del
suec, sobre la qual no puc opinar pero
de la qual no tiñe sino raons per a no
dubtar, amb vista de l’historial del traduc
tor, tant l’académic (Filosofie Magister
per la Universitat de Góteborg, Suecia)
com el professional (Nils Holgersson,
Poetes suecs del segle xx), sino del coneixement i l’ús del catalá, que són excel-lents. Al capdavall, aquest element,
el de la llengua del lector, és alió que
compta de debo quan no es tracta de
traduir obra científica o bé poesía, en
qué la qüestió és més complexa. Aques
ta novel-la, dones, es fa llegir com si fos
obra d’un bon prosista narratiu catalá,
dotat, com és propi en qualsevol llengua
literária, de certes peculiaritats lingüístiques. Aquest resultat, el mateix que demanem a totes les traduccions d’obres
literáries, és el que fa possible que llegim amb gust una novel-la traduída i que
hi descobrim, cosa a la qual el lector té
dret a aspirar, els trets essencials de
l’estil narratiu de l’autor de l’obra. Així
Lluís Solanes ens diu en la presentació
que el llenguatge de Torgny Lindgren és
«aspre, repetitiu, simple, rústec, arcáítzant, dialectal» i que ha mirat de fer-ne
una traducció «que s’ajustés a aquests
trets en la mesura que era possible»;
pero afegeix —explicado i aclariment
molt importants peí que hem dit— que
ho ha fet «tot privilegiad la facilitat de
comprensió». Com que considero assolits tots dos objectius, ja está tot dit, fins
aquí, sobre la tasca de Lluís Solanes
com a traductor i sobre el fet que gra
des a aixó, a una traducció com cal, El
camí de ¡a serp per la roca s’incorpora
de pie dret al repertori de lectura de no
vel-la en catalá.
El títol, ja que el traductor, per descomptat, no s’ha deixat endur peí mal ús
de canviar-lo, prové del rerefons de la
novel-la, emprat per a descriure una for
ma que pren la conducta humana porta
da peí mal, i és a la Biblia, de la qual hi
ha al-lusions, constantment, on cal anar
a cercar el seu sentit simbólic, a part
que diverses vegades la frase sencera
surt al text. Així, el protagonista renuncia
de continuar una discussió amb un personatge malvat perqué, diu, «mai no ar

ribaría a comprendre’l, fa el mateix camí
que la serp per la roca» (pág. 78). En
una altra ocasió, més endavant, la mare
del protagonista, quan ja no pot més, in
crepa de dret el mateix personatge i
amb el que diu precisa més el sentit i l’abast de l’expressió. Aqüestes són les seves paraules: «Ets un monstre, un ésser
contra natura. Ets com el camí de la
serp per la roca» (pág. 91). És un camí,
d’altra banda, misterios per a gent soferta i bondadosa que, com el narrador i
protagonista, sap moltes coses que figu
ra que sap tothom pero n’ignora d’altres
que massa gent no sap que no les sápiga, de manera que aixó els permet distingir entre alió que no comprenen i alió
que no saben i veure el camí de la serp
per la roca com una cosa estranya, tant
com el camí de l’águila pels aires i el del
vaixell enmig de la mar (pág. 75).
Aquest títol tampoc no és una cobertu
ra «legal» per a portar els fets, és a dir,
la novel-la, cap allá on vol encaminar-la
el novel-lista. Tot plegat fóra massa sincer per a ser veritat. La novel-la, al contrari, limita amb l’al-legoria i és, en la se
va brevetat, bella i profunda, real i
carregada de simbolisme, histórica i
més que mai actual. Té tot Taire i les
qualitats d’una primera novel-la —enca
ra que no ho siguí— de les inspirades i
del tot irrepetibles (de la mena de La
plaga del Diamant, per exemple), de les
quals només de tant en tant n’apareix al
guna, ja que la novel-la en principi és
més aviat un art de construcció més que
no pas d’inspiració. Pot ser, també, pero
fóra excepcional, que la técnica del no
vel-lista aconseguís de donar la impressió que es tracta d’una creativitat més
pura, més acostada a una realitat poéti
ca per a la qual l’escriptor no és sino el
semblant d’un médium. Caldria haver
llegit la resta de l’obra novel-lística de
Torgny Lindgren per a escatir-ho de
debo (fins a cert punt). Segons Solanes,
les seves novel-les, aixó sí, «traspuen un
compromís social i huma molt fort; sovint
tenen carácter historie recent —la Suécia deis segles xix i xx—, o bíblic i, so
vint, l’acció transcorre en les contrades
natals de l’autor».
Aqüestes dues darreres característiques, les té aquesta novel-la. Ja he fet
referencia a la Biblia, que es pot dir que
amara tota l’obra, i el lloc de l’acció, que
transcorre durant la segona meitat del
segle passat, és a «les contrades interiors de la Botnia Occidental», on va
néixer l’autor; més encara, si les seves
novel-les tenen les característiques
temátiques assenyalades, aquesta trasliada la reivindicació social i la denúncia
concreta de la injusticia al nivell de la
condició humana i, per a acabar-ho d’adobar, eleva aquesta condició, per la vía

TORGNY LINDGREN

EL CAMI DE LA SERP
PERLAROCA
Traducció del »uec i presentació de Lluís Solanes i Poch

luterana del lliure examen, al carácter de
consciéncia de Déu. El narrador i princi
pal protagonista, supervivent (per atzar,
per voluntat divina?) de la «catástrofe
natural menor» en forma d’esfondrada
que es va empassar tot el que ell tenia i
els qui l’envoltaven, bons i dolents, innocents i culpables (fenomen natural, cástig de Déu?), des de les primeres ratlles
de la novel-la posa el lector a l’aguait del
seu propósit, perqué qui sigui, comengant peí Senyor, tal com ell anomena sempre Déu, sápiga de qué va la nar
rado que segueix. Ho diu amb poquesi
clares paraules: «Us ho contaré tot ple
gat, Senyor, des del comengament fins a
la fi i després us preguntaré alió que jo
no hagi entés.»
De cap a cap de la novel-la —no gaire
llarga, cal dir-ho, perqué té 124 pagines
a l’edició catalana— es mantenen al ma
teix nivell els recursos expressius de que
es val el novel-lista fent parlar el nar
rador, un home que interroga Déu, que
tot el que parla —que és tota la
novel-la— ho va dient sempre a Déu, fa
responsable Déu —no ho veu i ho sap
tot, ho ha creat tot, ho pot tot, com diu la
Biblia?— de tot el que li ha passat, sen
se fer-li cap retret, sense incórrer en la irreverencia (aquesta és la gracia, la virtut
narrativa, la irónica originalitat de Lind
gren) ni en la inimaginable blasfemiaVull dir que entre Kierkegaard i Nietzsche, la tipología del narrador, posat al
seu temps i dins la tradició viva d’un
passat que en nom de la paraula revela
da el reclama, exigía qüestionar des oe
dins, pero amb l’abisme ais peus, i en'
cara dient o sentint-ho dir, que aquel
que fa mal no veurá mai Déu; o siguí en
terrenys tocant al primer, el gran danés,
en el qual fa pensar el que se sent a di
el narrador, que ni una persona malvada
no arriba a ser responsable de tot, com
si des del naixement «hagués pagat un
miqueta del seu deute només grácies
aixó, al fet que havia assumit la cárreg
de viure una vida humana» (pág. 118)Algunes actituds, la conformitat de
meravellosa figura de la mare, fan Pe(]
sar en el Llibre de Job —amb un mu'
ele, com la novel-la, final.

TRIA PERSONAL
per Isidor Cónsul
Biel Mesquida, EXCELSIOR O EL
TEMPS ESCRIT. Empúries, Barcelona,
1995.

i El primer déu-vos-guard funciona amb
l'efecte d’un cop de pedra a la cons
ciencia del lector. El novel-lista es disfressa amb la veu obscura de Jaime Gil
de Biedma i avisa, des del frontispici
mateix, que «quien por placer no lea,
que no me lea». I tot seguit comenga la
testa, la gresca del viatge, l’aventura de
solear un mar de sorpreses que són pu
ra meravella del ritme, del sentit precís i
amorosit del mot, amb una llengua que
mastegues de saborosa i amb l’artefacte
de la metáfora que salta al punt de cada
revolt o t’espera, cómplice i fent l’ullet
des de la cantonada amable de la tradició narrativa que la nodreix.
En literatura, no hi ha cap més justificació fora de la qualitat. Per aixó matelx
Excelsior o el temps escrit no necessita
el suport de cap padrí I s’apuntala sola
com una mostra singular, i en alguns asPectes única, de la narrativa catalana
actual. S’afilera més en el sole de les
narracions de Dol (1990), que no pas en
la radicalitat transgressora de L’adolescent de sal (1975) i, enllá de restricta llupainositat formal, la novel-la s’arma amb
draó propi per la diversitat de mirades
Que hi conflueixen.
El primer esguard s’obre camí per les
Pagines iniciátiques d’un «Quadern d’argent» que, a mesura que es transiten i al
^arge de ser mirall de quotidianitat, deiXen un rastre de papers personáis, de
retlexions sobre la dificultat d’escriure i
® testimoniatge d'una íntima baralla
«reb l’estil. És un camí ciar, damunt del
Qual s'endevina, en atapéída síntesi o en
ambregada de conjunt, l’ombra poderoa de Josep Pía i els tráfecs d'EI quaern gris. Al costat del dietari, vora malx de les neguitoses vlvéncies d’un
fph •C|Ue vo' aPrer|dre a escriure, que
Preja enamorat peí eos d’un amic i que
u'a qualsevol rastre de record del pare,
oí fa present la realitat de la mort, la
rQa fosca del regne de Thánatos i la
9°na realitat d’un món mític I de tirada
M imitiva. El lector sap que pot rastrejarei segon homenatge de Biel Mesquiten 6 que s’en^a Pel Huc potser més ins i misterios de Mercé Rodoreda, el
vant m°rt ' la Pr'mavera- I mas ®ndaacj | Puan l’afany de llegir progressa
dpi erat’ re9raciant els cops de torga
aoa narrador i la bondat del seu estil,
d^reix tot d’una Mrs. Seymur, escapa
res y'^'i-cinc anys enrere, «de les boid'pHael comtat de Blakland, molt a prop
eix jq^durg». Tibes el fil i surt el darrer
|Onn . coniunt deutor de Lloreng VillaAmh
Desenllaq a Montlleó.
queb 'a.m'rada atenta a aquest tercet
Pía tSlntet'tza 'es millors virtuts de la próredició contemporánia, Biel Mesqui-

Biel Mesquida, autor
dExcelsior o el temps escrit,
una novetat singular i,
més encara, bella.

da ens ofereix una obra nova, singular i
sobretot bella, Excelsior o el temps

escrit.
A. Munné-Jordá, «TEMPS OBERT» DE
MANUEL DE PEDROLO ENTRE LES
DUES CULTURES. «Natan Estudis»,
Ajuntament de Tárrega, 1995.
L’assaig d’Antoni Munné-Jordá sobre
el Temps Obert de Manuel de Pedrolo és
un estudi documentat i ciar, malauradament condemnat abans de néixer a cau
sa de l’edició institucional que se n’ha
fet. El dia que les administracions hagin
assumit que la seva fundó no és editar
llibres, demanarem que es descordin arreu els campanars i que les campanes
volin tocant a festa. Un Ilibre que no es
distribueix és un Ilibre inexistent, i aquest
és el problema de l’estudi d’Antoni Mun
né-Jordá: haver entrat, just sortir de la
impremta, en la categoría deis llibres
sense presencia física i pública. Amb
menys cabals deis que l’Ajuntament de
Tárrega ha emprat editant-lo se n’hauria
pogut fer una obra viva, present a les llibreries i útil ais quí estimen l’obra de Ma
nuel de Pedrolo o miren d’estar al cas de
les novetats en forma d’estudis sobre li
teratura catalana contemporánia. Només
calía posar-se d’acord amb una editorial,
ajudar-la si feia al cas i fer rodar el text
entre els mecanismes convencional del
món de l’edició.
A «Temps Obert» de Manuel de Pe
drolo entre les dues cultures, Antón i
Munné-Jordá analitza el cicle més im
portant, ambiciós i per torga inacabat de
la novel-lística pedroliana. Si l’hagués
pogut encarar sencer, hauria comportat
la redacció de prop d’un centenar de
novel-les, perqué l’autor partía de la possibilitat de novel-lar diferents situacions
després d’un bombardeíg, al barrí de
Gracia, durant la guerra civil espanyola.
Podía passar, en el mare d’una determi
nada familia, que la casa on vivien hagués estat afectada per les bombes o
no i, per tant, que hi trobessin la mort, o
no, un o diferents membres de la familia.
Segons el resultat inicial sorgien dife
rents línies de nissaga narrativa que,
comptant només a partir d’una doble

Antoni Munné-Jordá ens ofereix
un estudi ciar i eficaz de Tambiciosíssim
cicle «Temps obert» de Manuel de Pedrolo.

possibilitat en cada situació, donava
—segons el mateix Pedrolo— vuitantaset novel-les. El projecte, pero, quedá
estroncat en la segona fase i redúít a les
onze novel-les que conformen la realitat
del Temps Obert: nou per al primer estad¡ i dos per al segon.
El Ilibre d’A. Munné-Jordá té l’encert
de posar ordre analític al cicle, sap servir-lo amb claredat i eficácia notóries, i
presenta, de passada, un Manuel de Pe
drolo en l’órbita d’una cultura científica i
sempre atent a les més noves especulacions del món técnic i de la ciéncia. Hi
era a l’aguait per tal d'aplicar-les com a
concepte o bé introduir-les com a debat

en el mateix corpus de la seva novelís
tica.
Roberto Cotroneo, SI UN MATI D’ESTIU UN NEN. Traducció de Joan Casas. Edicions 62, Barcelona, 1995.
Roberto Cotroneo (1961) és responsa
ble de les pagines de cultura de la revista
«L’Espresso» i oriünd de la mateixa ciutat
d'Alessandria, al Piemont, d’on és fill Umberto Eco. En l’assaig Si un matí d'estiu
un nen ens serveix un ápat d’alta eficacia
didáctica i una de les apostes més intel ligents que s’hagin fet mai al servei deis
bons Ilibres i de la lectura. Com a crític
professional en exercici, Roberto Cotro
neo sap que hi ha lectures d’obligació
que s’obliden aviat i d’altres que esdevenen essencials, i a les quals hom va tornant tot al llarg de la vida. D’aquestes
darreres, Roberto Cotroneo n’ha fet una
tria restringida —només cinc referéncies,
tres de narrativa i dos poemes— per ex
plicar, en forma epistolar —Carta al meu
fill sobre l’amor ais llibres—, que la bona
literatura dona resposta a temes fonamentals de la vida i recull les inquietuds
recurrents de l’existéncia humana. L’as
saig s’arrenglera deutor d’ltalo Calvino,
de Jorge Luis Borges i d’Umberto Eco,
entre d’altres, i a les pagines de cloenda
s’hi explica una bella faula, on un anciá fa
avinent de quina manera la paraula es
transforma en escriptura. L’acció s’esdevé en un castell de paper i el lector intueix que el fabulador és Jorge Luis Bor
ges. La certesa arriba quan la faula
s’arrodoneix amb una intervenció deis
personatges de ficció i Jorge de Burgos,
el monjo cec d’S nom de la rosa, s’adrega al francisca Guillem de Baskerville
amb una coneguda frase borgiana: «vós
prou sabeu que totes les coses del món
condueixen a una citació o a un Ilibre.»

Els títols i temes de la tria de Roberto
Cotroneo són L’illa del tresor de Robert
Louis Stevenson (un viatge d’iniciacíó a
la vida), El vigilant en el camp de ségol
de J.D. Salinger (presentada com a no
vel-la de la formació, bildungsroman, i
per la importancia de la transgressió),
dos poemes de T.S. Eliot, de La térra
gastada (que es comenten i s’encaren
amb altres poemes i obres de teatre), i
El malaguanyat de Thomas Bernhard,
com a estricta i alhora complexa exemplificació de talent. En conjunt, dones,
un Ilibre absolutament recomanable, útil
per a iniciar-se en el gust de la lectura i,
de passada, entendre una mica més bé
el món.
Harold Bloom, EL CANON OCCIDEN
TAL. Traducció i notes de Lluís Comes
i Arderiu. Columna, Barcelona, 1996.
Professor d’Humanitats a la Universitat
de Yale i de Filología Anglesa a la de No
va York, Harold Bloom és un crític literari
apassionat, un tipus enciclopédic i d’enorme capacitat lectora, i un deis homes
de lletres més armats de lucidesa dins
del singular, i sovint caótic, món universitari nord-americá. A El Canon Occidental
ha tingut el coratge d’establir, amb una
tria de vint-i-sis autors, un repertori ideal
de la tradició literaria occidental, i la gosadia d’argumentar que el valor de re
ferencia de la tria responia a criteris de
percepció estética. Per aixó la llista que
ha establert té la voluntat d’esdevenir
una mena d’imatge estable i d’opinió co
muna de la tradició literaria occidental.
De tota manera, ni l’autor és un crític
innocent, ni El Canon Occidental és, no
més, una síntesi de saviesa lectora. El llibre, com era previsible, ha tingut una recepció polémica i ha patit el xáfec d’una
auténtica pedregada crítica, sobretot del

món universitari nord-americá. I és aixi
per raons diverses, una de les quals és
que Bloom mateix ha buscat la distancia
curta en el combat previsible i s’ha referit
ais corrents crítics contemporanis (feministes, marxistes, lacanians, neohistoricistes, deconstructivistes i semioticians)
aplegant-los en un únic terme d’Escola
del Ressentíment.
Vist des d’una perspectiva més tran
quil-la com pot ser, ara per ara, l’europea, aquest Canon Occidental es pre
senta com un testament tan discutible
com es vulgui, pero alhora pie de validesa si es mira a grans trets. Els vint-i-sis
autors seleccionáis són segurament els
que han de ser (i la llista podría ser més
llarga, és ciar) i també semblen correctes la classifícació i el tractament
historie de les quatre edats proposades:
teocrática, aristocrática, democrática i
caótica. Ara bé, enllá de les distes de la
polémica i del hit parade d’autors i obres
eminents, el darrer Ilibre de Bloom és so
bretot un viatge saborós i apassionat,
amé i intel-ligent, per les fites fonamentals de la literatura de tradició europea.
Des de Dante fins a Kafka i Borges, i
amb Shakespeare sempre com a eix i
omphalós d’aquest món.
Josep Junyent i Rafart, OBRA LIRICA.
Edició a cura de Lluís Calderer, Ernest
Maruny i Josep M. Massegú. Columna,
Barcelona, 1995.
L’eclesiástic vigatá Josep Junyent i
Rafart (1930-1993) havia donat mostres
de la seva poesía en el tast puntual
d’antologies col-lectives com Estudiants
de Vic, 1951, Quarta Antología Poética
Universitaria (1955) i Antología de sacerdots poetes (1975), entre d’altres. I, en
cara que conreá de manera sistemática
la poesía, no la féu conéixer en públic i
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Aquest volum conté la segona part de les comunicacions que van tractar de
la literatura catalana de postguerra, les comunicacions sobre relacions
germano-catalanes i tres importants taules rodones sobre la literatura
catalana actual, sobre l’ensenyament del catalá ais Paisos Catalans i sobre
el catalá a la Comunitat Europea.
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

Josep Junyent, en un acte de la seva vida ministerial.
Oesprés de la seva mort
se ns completa la seva figura
oe poeta, abrandada i exigent.

sacostumá a mantenir una actitud reser
vada i de discreció respecte del propi
treball líric. Tot i aixó, contesta l’enquesta
de Grau i Collell per a ¡'Antología de
sacerdots poetes i hi definí la creació
Poética com la manera d’arribar «a crisal-litzar un pensament-imatge en un determinat “modus” de llengua. I aixó, com
Un progrés a partir del valor literal-mater|al, de modulació lingüística de comunicació, travada orgánicament en un conext i en un “pathos”, fins a un resultat
lnatacable d’immediatesa semántica».
Després de la seva mort, els marmes°rs que mossén Junyent havia nomenat
Perqué tinguessin cura deis seus papers
obre literatura i art es trabaren amb una
erie d’obres obertes i organitzades des
una perspectiva temática. El poeta haa.obert el solc de camins complemenris i bona parí deis Ilibres no tanquen
oles cronológics, sino que s’arngleren a esperar la suma en el temps
noves peces que en siguin el comPement. Així ho falquen les acotacions
s^Hológiques i la mateixa materia que
' hesenvolupa: El xiprer contraclaror

'^67), Ventall de randes (Versos
to menor) (1948-1966), Ángel d’un
'a- ross/nyo/(1954-1985), Estatúes anti(1953-1966), Cua de garsa (19631Qaq\
les Quatre estacions (1958i Sonets d’espera (1969-1973). El
Urn s’arrodoneix amb les versions que
I Ssen Junyent féu de la poesía de
Worc<arCl'’ Goethe, Hólderlin, Trakl, Rilke i
menasw,ort^: una selecció que indica la
a chigua subterránia que nodreix la
d’UnSla de Josep Junyent i Rafart: el fil
ny a doble tradició romántica i alemap0 ' . oostat d’una soca essencial de
Jobf'9 re'i?losa' Segurament per aquest
dei e mot'u’ les mostres primerenques
les Ftbeta vi9ata agradaven molt a Car-

cía

JOAQUIM MOLAS,
UN CLÁSSIC
per Margarida Casacuberta
Joaquim Molas, OBRA CRITICA /1.
«Clássics Catalans del Segle XX», Edicions 62, Barcelona, 1995.

Els seixanta-cinc anys de Joaquim
Molas han estat coronáis amb la publicació del primer volum de la seva obra
completa. Amb l’aparició d’aquest llibre i
la deis dos volums que el seguirán immediatament es fa un acte de justicia al
mateix temps que es ret un merescut homenatge a la persona que, des deis inicis de la seva trajectória professional, a
comengament deis anys seixanta, ha
dedicat el seu temps, la seva curiositat,
la seva perspicacia, la seva intel-ligéncia, la seva imaginació i la seva pacien
cia a la investigació, a l’ensenyament i a
la divulgado de la literatura catalana.
Justicia envers una obra assagística,
histórica i crítica, a la qual correspon,
per dret propi, figurar en una col-lecció
titulada, ben oportunament, «Clássics
Catalans del Segle XX».
Perqué l’obra de Molas és, efectivament, un clássic. Per diversos motius,
que afecten tant l’elaboració com la pos
terior recepció d’aquesta obra. D’entrada, perqué els seus estudis, en forma de
Ilibres, adíeles, ponéncies, prólegs,
catálegs, repertoris, antologies, discur
sos, notes, ressenyes, polémiques, con
ferencies, cursos, converses, presentacions de Ilibres —que de tot hi ha—, han
esdevingut un punt de referencia inqüestionable, un model digne d’imitació,
digne de reelaboració, i, per la mateixa
raó, digne també d’oposició. Com tots
els clássics, de fet. Plenament inserida
en un temps historie concret i compro

mesa ideológicament, posseeix, a més,
l’interés afegit del risc, del repte, condicions sine qua non per al progrés de les
ciéncies humanes tant com de la ciencia
en general. I és que la crítica moliana,
que en aquests moments ja és possible
de contemplar sense els impediments
de la dispersió —dispersió significativa
en ella mateixa— i que apareix organi
zada segons la mirada actual del mateix
autor, constitueix un corpus compacte,
deliberat i totalitzador que ofereix, per la
vía de la fragmentació, una interpretació
global de la historia de la literatura cata
lana deis segles xix i xx.
Els textos aplegats en aquest volum
conviden, dones, el lector a fer un recorregut per la producció crítica de Joa
quim Molas. Un recorregut doble, com a
mínim. La possibilitat de revisitar monografies emblemátiques com La literatura
de postguerra (1966), [innovador i productiu article sobre «El Modernisme i les
seves tensions» (1970) o els balangos literaris apareguts al Llibre de l’any de
1962 i de 1963, i d’accedir, només al
cap d’unes quantes págines, ais estudis
més recents de l’autor, com és el cas de
la lectura de La vida secreta de Salvador
Dalí (1992) o de la lligó sobre Gertrudis
de J.V. Foix (1995), propicia la visió de
conjunt de l’obra i fa palesa la coheren
cia deis plantejaments que, més enllá de
la circumstáncia histórica, la delimiten:
rigor metodológic, perspectiva sociocultural, voluntat ordenadora. Aquest itinerari, més o menys explorat, més o menys
lineal, és tanmateix indestriable d’un altre recorregut que, ara sí, mena el lector
pels camins sinuosos de les adscrip-

cions ideológiques i de les preses de
posició davant el món i davant la literatu
ra. Molas, que assumí programáticament
el marxisme com a métode d’análisi de
la realitat i de la historia en una de les
etapes més decisives de la postguerra,
s’ha mantingut profundament respectuós
amb la memoria de la propia trajectória
intel-lectual en uns moments que es caracteritzen per una clara i generalizada
tendencia a l’oblit de determináis orígens. Aquest respecte, que és francament d’agrair, permet d’assistir al procés
d’obertura cap a d’altres métodes d’aná
lisi i interpretació de la literatura i de la
realitat que propiciaven, de manera espontánia, determinades lectures i usos
d’un corrent historiográfic que s’ha mostrat, en molts aspectes, fecund, útil i,
m’atreviria a dir, perfectament mal-leable. Vegeu, si no, com és de suggeridor
encara avui dia l’article sobre «La poe
sía de Josep Carner» (1965) amb la pre
sentado del peculiar jo poétic camena
com una «especie d' uomo-schermo
dantesc: un personatge, diguem-ne, so
cial que, a través deis seus dits i deis
seus fets, excéntrics, enginyosos i
cruels, fins a cert punt rebels, fes por
—sí, literalment, por— i, en definitiva,
respecte», o la reconstrucció de la
«prehistoria poética» de Caries Riba
(1974-1985), o el rendiment que han obtingut les seves «Notes sobre el Quadern gris, de Josep Pía» (1984), on, per
mitjá d’una enginyosa utilització de la
crítica textual, posa les bases per al per
fil del personatge —óbviament literari—
a qui correspon la tan lloada i, en reali
tat, no prou explicada veu narrativa planiana.
Pero no solament aixó, sino que el res
pecte de Molas envers el que he anomenat «els seus orígens» contribueix tam
bé a demostrar la importancia histórica
del marxisme —o potser caldria dir unes
determinades línies dins el marxisme—
com a métode historiográfic especialment válid a l’hora de fer la tasca d’exhumació, de recuperació, de ressituació
i de reinterpretació del material literari
que és va veure en el cas d’emprendre,
en el seu moment, Joaquim Molas. Sense ometre’n tanmateix les limitacions,
que, en definitiva, no són ni més ni
menys que les de qualsevol altre métode
d’análisi d’uns fenómens tan complexos
com són les formes de representació i
reproducció de la realitat per mitjá del
llenguatge i, en darrera instáncia, de la
literatura. Aquesta complexitat queda
perfectament reflectida en la mateixa heterogeneítat de procediments i d’intencions que converteixen el conjunt de l’obra crítica de Joaquim Molas en un
mosaic format per peces tan diverses
com les visions panorámiques sobre la
novel-la (1962-1972, un text fins ara inédit) o el teatre de postguerra (1966), les
focalitzacions directes sobre obres o au
tors determinats —Jacint Verdaguer, Bonaventura-Carles Aribau, Joan SalvatPapasseit, Bartomeu Rosselló-Pórcel,

Salvador Espriu, Pere Quart, Lloren? Villalonga, Joan Vergés, Joaquim Horta,
Baltasar Porcel, Lluís Alpera i Josep M.
Benet i Jornet—, o les microanálisis del
tipus «La Consola, una revista mítica»
(1993), entre d’altres. La consciéncia
d’aquesta complexitat i la possibilitat de
reproduir-la metafóricament per mitjá de
la fragmentació —per bé que la frag
mentado depengui més deis imperatius
professionals de l’autor que no pas d’u
na presa de posició deliberada— són
explicitades en la «Justificado» que encap?ala el segon deis dos grans blocs
d’articles que conformen el volum i que
mereix, al meu entendre, el valor d’un
balan?:
«De jove, vaig teñir l’ambició d’escriure un conjunt articulat d’estudis monográfics, més o menys semblant al
d’Auerbach, sobre la realitat i, més en
concret, sobre l’ús que en feien alguns
deis nostres escriptors més ¡I-lustres. La
realitat és un fet complex, pie d’ambigüitats. I les possibilitats d’accés i de repro
dúcelo són múltiples. Així. la realitat no
sois abra?a els aspectes més plans del
magma diari que reprodueix el mirall
stendhaliá o l’ull modern de la cámera,
sino també totes les regions que s’escapen al seu control i que només pot descobrir, amb la seva poténcia dialéctica o
analítica, la raó imaginativa. O la raó
científica. D’aquest complex, l’escriptor
selecciona, per a la seva feina, una sola
de les regions possibles, la que pretén
d'explorar, descriure o analitzar. Defineix
un punt de vista, vull dir: la filosofía amb
la qual vol treballar. I afina la seva capacitat, per una banda, d’observació i, per
l’altra, de narrado. O construcció. Construcció: l’escriptor, les dades que treu
del fragment analitzat, les sotmet a una
série de processos de reelaboració, dit
d’una altra manera: de tria, reducció i
combinado, incloses les més arbitráries
o fantástiques. I de transcripció. L’enorme dispersió de la meva vida, marcada
per les exigéncies d’uns temps difícils i
d’una professió que havia d’omplir sobre
la marxa un sens f¡ de forats, m’ha impedit de dur-lo a terme. Els treballs que
reuneixo en aquest volum són una mena
de residu, potser només voluntarista i
nostálgic, del que tenia projectat. Tots
ells han estat escrits els darrers vint-itants anys, amb independéncia els uns
deis altres i una mica a l’atzar de les necessitats professionals, siguin de motiva
do. Un curs universitari, poso per cas. O
de realització. Un próleg. O la interven
ció en un congrés.»
El balan? honest d’un programa per
sonal que, estrafent el tópic, ha trobat
les seves principáis virtuts, alhora que
algunes limitacions, en la seva generosa
qualitat de transferible. Perqué genero
sos són els prop de quaranta anys de
mestratge de Joaquim Molas. Li’n devem agraíment.

NOTES DE LECTURA_ _ _ _ _

Tres mil Ilibres
d’Edicions 62
ATLES D’HISTORIA DE CATALUNYA.
Direcció de Jesús Mestre i Campi i
Víctor Hurtado. Disseny gráfic de Toni
Miserachs. Edicions 62, Barcelona,
1996.

Edicions 62 ha arribat a la fita del seu
llibre tres mil amb aquest excel-lent atles
d’história de Catalunya, presentat corr
un complement indispensable de la sé
rie d’Historia de Catalunya en vuit volums dirigida per Pierre Vilar i coordina
da per Josep Termes, a la qual ja
s’havien incorporat un Diccionari d’histó
ria de Catalunya i un Diccionari d’história
universal. L’obra, redactada per un ampli
equip de col-laboradors, presenta cent
trenta-dos temes de la historia de
Catalunya, cada un deis quals és exposat en una doble página, amb diversos
mapes i gráfics i petits textos que els si
túen i els expliquen. Després d’una breu
introducció de caire geográfic, cultural i
cronológic, hi trobem tres grans párts:
primeres civilitzacions (des de la
prehistoria fins ais visigots), Catalunya i
la Corona d’Aragó (des de la conquesta
musulmana fins a la guerra de Successió) i Catalunya contemporánia (des del
Decret de Nova Planta fins al franquisme
i la «transició cap a la democracia»)- La
presentació insisteix, amb raó, en una
característica lloable d’aquest atles: «La
visió de la historia que es dona tambe
vol ser globalitzadora, tot intentant apr0'
fitar el fet que la disciplina histórica pen
met relacionar diferents ciéncies sociais.
la demografía, l'economia, la sociología,
la política, etc.» Hi trobem, dones, infon
macions molt diverses i no gens habi
tuáis en aquest tipus d’obres, d’histon
económica, d’história eclesiástica
d’história cultural per exemple (relTia’
quem les estadístiques sobre els llibre
en catalá editats en diverses époques,
bé la visió de l’exili polític i cultural o
1939). A les págines fináis se’ns oferei
una útil relació d’autors i fonts docume
tais de cada un deis temes tractats (
la qual s’han escapat un bon nomb
d’errades que convindria esmenar
una próxima edició) i un sempre b.envi
gut índex de topónims. Tot plegat el
bre —d’una espléndida presentado^
arriba a les 320 págines. Els autors s
conscients que «una obra d’aques .
característiques no pot ser exhaust'v'
for?osament conté mancances i la
nes. És millorable amb el temps, i el n
tre desig és que siguí una eina en co .
tant revisió». Confiem que l’atles tmg
l’éxit que mereix i que pugui ésser ¡
jecte de successives reelaboracion •
potser fóra bo de pensar a fer-ne .
versió més extensa, amb uns map

més grans i més elaborats, i amb uns
textos una mica menys esquemátics.
A.C.

Estudis
verdaguerians
Narcís Garolera, SOBRE VERDA
GUER. BIOGRAFIA,
LITERATURA,
LLENGUA. «Les naus d’Empúries»,
Editorial Empúries, Barcelona, 1996.
En el context del Segle Romántic, concretament dins del Col-loqui Verdaguer
que se celebra el maig de l’any passat,
cal inscriure la publicació de llibres importants sobre la vida i l’obra del poeta
de Folgueroles, imprescindibles ara ja
Per ais seus estudiosos, com els de Ricard Torrents, editáis per Eumo, que
epleguen els treballs —apareguts en di
verses publicacions— que l’autor ha fet
al Harg de molts anys sobre la biografía i
lQbra literaria de Verdaguer. També en
aquest context cal situar el volum Sobre

Verdaguer. Biografía, literatura, llengua
de Narcís Garolera, un deis membres
undadors de la Societat Verdaguer. El
lbre aplega quinze estudis de l’autor
apareguts en diverses publicacions al
ar9 deis darrers deu anys, dins una es
tructura dividida en tres parts, com ho
jcdica el subtítol: la primera dedicada a
a vida, la segona a l’obra, i la barrera a
a lengua i a la crítica textual. Del primer
partat és especialment interessant, a
ar|da de la incorporació de la semanga biográfica escrita peí coetani de
®rdaguer, Francesc Rierola, i la versió a
,Italia per Luigi Bussi, el comentari de
Pistolari verdagueriá per a ¡I-lustrar la
riSl Personal del poeta que, en els dara¿S anys' perdut el contacte amb vells
ancs, ¡ntel lectuals católics i parents, es
n¡ uta envoltat de personalitats modertes i de joves republicans. A la segoye?art’ Garolera subratlla la qualitat de
|, daguer com a prosista i evidencia
(¡nntreta interrelació que poesía i prosa
r6n teren en fa seva obra. S’hi incorpol’est
uns 'n®dits> comentáis per
sica t3'<3S’ com el Poema «Adéu a la múea>> 0 el discut's que el poeta féu, per
c arrec de J°an Moles, amb motiu d’un
Graarnen 'iterar' organitzat per l’Ateneu
ra cfo00’ ' que Garolera publicá a «SerPel Ur>> el iuny PassaL interessant més
Peí tConíext en qué es pronuncié que no
Cl text en ell mateix. Cal remarcar l’artiExf'C'Ue estu<d¡a la ideología subjacent a
refe!^S/ons ' "¡atges i, sobretot, el que fa
taura^nC'a a' P°eta com a auténtic res
ais trh d® 'a Prosa catalana. Peí que fa
to P ® .s dedicáis a la poesía esmencá/vS’3ecia'rnent, ei Que estudia Flors de
p6s aG un poemari modern concebut
tadp/Una P°sició contraria a la del poe
tes fleurs du mal. A la tercera part,

dedicada a la llengua, és interessant
l’estudi on es comenta la mena de diccionari particular de l’autor, eina útil per
ais estudiosos de l’obra de Verdaguer,
com també per ais lingüistes.
El Ilibre demostra un treball acurat i
erudit, tot i que resulta una mica massa
dens, cosa que sovint passa amb els volums que són producte de la recopilació
d’articles publicats en époques diferents.— M.N.

Un nou Ilibre
sobre l'exili
Daniel Díaz Esculles, L’EXILI CATALA
DE 1939 A LA REPÚBLICA DOMINICA
NA. Edicions de la Magrana, Barcelo
na, 1995.
Aquest és el primer estudi complet
que es publica sobre la presencia i l’acció deis exiliats catalans en un país concret. Hi van arribar vuit-cents exiliats de
Catalunya, sobre uns tres mil cinc-cents
d’espanyols. La majoria foren enviats a
colónies agrícoles, pero s’escapoliren
cap a la capital, dominada per la dicta
dura de Trujillo. Uns foren catedrátics
especiáis, com Eduard Barba, figura de
la comunitat; d'altres, periodistes de relleu, per bé que addictes al régim, com
Manuel Valldeperes, i un nucli d’artistes
—els pintors Josep Gausachs i Joan Junyer i l’escultor Antoni Prats i Ventos—
influí en l’evolució de les arts dominicanes. Gausachs és el creador de la nova
pintura de l’illa antillana. Guanyar-s’hi la
vida era molt difícil: Riera Llorca va fer
de cambrer, Agustí Bartra llegia versos
ais analfabets i els enardia, Joan Sales
feia de professor. El 1940 els exiliats cre
aren el Club Catalá i el 1942 aparegué la
revista «Catalónia», que publicá vuit nú
meros. En aquell moment els comunistes
s’interferien molt en les activitats deis
exiliats, com abans un nucli de vells residents espanyols, convertits en falangistes, s’havien enfrontat amb els emigrats
polítics. Pero el 1945 la majoria deis exi
liats catalans —i espanyols— havien
emigrat a Méxic. Del pas per la Domini
cana, en restaría almenys un document
viu i realista, com Tots tres surten per
l’Ozama (Méxic, 1946), la gran novel-la
de Vicen? Riera Llorca, que reflecteix la
miséria física i espiritual de l’illa.
L’autor ha escorcollat sistemáticament
els arxius oficiáis i la premsa de Santo
Domingo i també el fons del ministeri
espanyol d’afers estrangers, la nostra
premsa d’exili i encara la historia oral.
Considerem que el seu treball dins el
génere és modélic, perqué reconstrueix
tot el teixit de la presencia deis catalans
a la República Dominicana i la petjada
que hi van deixar.— A.M.

Les memóries de
Lloren? Gomis
Lloren? Gomis, DE MEMORIA. AUTO
BIOGRAFIA (1924-1994). «Biografíes i
memóries», 26, Edicions 62, Barcelo
na, 1996.
Lloren? Gomis és un periodista ben
conegut a Barcelona i membre d’una fa
milia ¡I-lustre d’escriptors. Germá de Jo
an i de Joaquina Gomis, i marit de Roser
Bofill, s’ha dedicat a diversos generes l¡teraris i ha empés no solament «El Cier
vo», sino també —com a consort si més
no— «Foc Nou» i sobretot «El Correo
Catalán» i «La Vanguardia», on ha ocupat cárrecs importants i decisius. D’altra
banda, ha estat primer professor i des
prés catedrátic de la Facultat de Ciéncies de la Informació de la Universitat
Autónoma de Barcelona, cosa que li ha
permés d’estendre encara més la in
fluencia que ja havia exercit des del seu
mestratge periodístic. Amb el seu bon
humor i la seva ironía característics, ens
ofereix ara —esperonat, un cop més, per
Josep M. Castellet— unes memóries
que reflecteixen el seu pas per la vida
des deis seus primers anys fins a la se
va jubilació a «La Vanguardia» —on,
malgrat tot, el retingueren com a conseller de direcció— i a la Universitat Autó
noma —que el nomená catedrátic emérit. Entremig hi trobem els estudis a la
mítica Escola Blanquerna, els conflictes
del temps de la República i de la guerra
civil, el retorn deis catalans de Sant Sebastiá i els estudis ais jesu'ítes de Sarriá,
la carrera de dret —i un inici frustrat de
lletres— a la trista Universitat de la post
guerra, les milícies universitáries i tot un
seguit d’activitats de tipus cultural i periodístiques, amb incursions —com era
inevitable— en la política d’oposició
(amb divertides incidéncies amb la CIA i
no tan divertides amenaces de mort al
moment del traspás del general Franco).
No cal dir que les págines més interessants del Ilibre són les dedicades al món
de les revistes i els diaris, tant a «El Cier
vo» —renovador en tants aspectes i malvist pels grups integristes del moment—
com a «El Correo Catalán» i a «La Van
guardia» o a la Universitat. En aqüestes
págines —com en les altres— convé te
ñir present la definició d’ironia que ens
dona l’autor mateix: «Recurs per dir la
veritat sense ofendre massa. Economía
verbal que permet dir de cop dues co
ses: la que es diu i la que es pot endevinar.» I no será inútil de recordar que Llo
ren? Gomis ens insinúa que escriu «en
serio i en broma» alhora, que «la relativitat i la veritat no són incompatibles».
J.M.
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Josep Pía vist per Eugeni Forcano.—
Barcelona, Editorial Ausa. 1995. (Fotografía
contemporánia). 220 págs — 13.000 ptes.
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dacció i l’editió de textos. Presentado d’lsidor Mari. Index analític a cura de Teresa
Gil i Elisabet Gibert — Vic, Eumo Editorial,
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Irene de Puig: Com 1er un treball escrit.—
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Irene de Puig: Contes per pensar— Bar
celona, Editorial Destino, 1995. (El Trident,
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Ignasi Puigdellivol Aguadé: Estratéaies
(¡'integrado.— Barcelona, Editorial Rosa
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FILOLOGIA
T. Coraminas - M. Farrés: Repassem la

¡lengua anglesa.— Editorial Fausal, 1995.
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Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph
Gulsoy, Josep Mascará, Philip D. Rasico,
Xavier Terrado— Barcelona, Curial Edi
cions Catalanes, 1995. 488 págs — 7.800
ptes.
Diccionari d’ús del valencia.— Barcelona,
Editorial Voramar, 1995. 894 págs.— 1.950
ptes.
Diversos autors: Com es domina la
gramática moderna del catalá — Editorial
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Miladen Engelsfeld: El croat a través de la
conversa — Barcelona, Editorial La Hormi
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Sebastiá Farnés: Paremiologia catalana
comparada. Vol. 4. Edició a cura de Jaume
Vidal Alcover, Magí Sunyer, Josep Lluís Savall, amb la col laboració de Josep María
Pujol— Barcelona, Columna Edicions,
1995.880 págs — 7.575 ptes.
Lluísa Gracia i Solé: Morfología léxica.
L’heréncia de ¡'estructura argumenta!.—
Valéncia, Universitat de Valencia, 1995.144
págs — 1.200ptes.
M.L. Hevly: Gramática anglesa, I. Temes
introductoris, fonética i ortografía. Revisió
de J. Ruaix.— Barcelona, Ruaix Editor,
1996. 208 págs.—1.750 ptes.
Ricardo Muñoz Martín: Lingüística per a la
traducció — Vic, Eumo Editorial, 1995. 368
págs — 2.500 ptes.

Costums i Folklore
Bienve Moya: Calendes. Impressions so

bre mites, testes i celebracions catalanes.
Próleg de Ramona Violant. — Tarragona,
Edicions Él Médol, 1996. 128 págs. ¡Els —
2.000 ptes.
Pedagogía
T. Colomer - A. Camps: Ensenyar a llegir,

ensenyar a comprendre.— Barcelona, Edi
cions 62,1995.222 págs — 2.800 ptes.
Diversos autors: Modificacions i adapta
cions del curriculum — Barcelona, Genera
litat de Catalunya, 1995. 90 págs — 900
ptes.
Josep M. Mestres - Joan Costa ■ Mireia
Oliva - Ricard Fité: Manual d’estil. La re-

GEOGRAFIA I HISTORIA
Biografíes i Memóries
Xavier García: Esteve Albert i Joan Lluís.

Dos homes de cultura pirinenca. Premi Jo
sep Lladonosa de Biografía 1994 — Lleida,
Pagés Editors, 19951 (Guimet, 7). 124
págs — 1.500 ptes.
Llorenc Gomis: De memoria. Autobiogra
fía 1924-1994— Barcelona, Edicions 62,
1996. (Biografíes i Memóries, 26). 464
págs. + 16 págs. il-ls — 3.600 ptes.
Joaquim Renart: Diarí 1918-1961, vol. I
(1918-1920) Edició a cura d’lsabel Picallo.
Barcelona, Curial Edicions Catalanes,

1995.542 págs — 8.400 ptes.
Rosa Serrano: Enríe Valor. Converses amb

un senyor escríptor— Barcelona, Editorial
Tándem, 1995.440 págs — 2.500 ptes.

Geografía
Atles del Món. Dirigit per Josep M. Rabelia— Barcelona, Edicions 62, 1996. (El
Cangur, 200). 64 págs. il-ls —1.250 ptes.
Josep M. Rueda - J. Tura: El Montseny.Glrona, Diputació de Glrona i Caixa de Giroña. 1995. (Quaderns de la Revista de Gl
rona). 96 págs. il-ls — 1.500 ptes.
Historia

Jordi de Bolos: El oías, el pagés i el se

nyor.— Barcelona, Curial Edicions Catala
nes, 1995. (Biblioteca de Cultura Catalana,
811). 262 pags —1.875 ptes.
Robert I. Burns: Els fonaments del Regne
Croat de Valéncia — Valéncia, Eliseu CUment Editor, 1995.560 págs.— 5.555 ptes.
Jaume Colomer: La templado separatista
a Catalunya. Els oríaens (1895-191/).Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Co
lumna Assaig, 2). 164 págs.— 1.895 ptes.
Daniel Díaz i Esculles: L'oposició catala
nista al franquisme: el republicanisme libe
ral i la nova oposició (1939-1960).— Barce
lona, Publicacions de l’Abadia o®
Montserrat, 1996. (Biblioteca Serra dur,
164). 162 págs—1.200 ptes.
Diversos autors: 200 anys a Catalunya
1792-1992— Barcelona, Fundado Caixa
de Catalunya, 1995. 544 págs- 8.5UU
diversos autors: Els orígens del moviment
socialista de Catalunya — Barcelona, co
lumna Edicions, 1995. 128 págs — i-'5U
Diversos autors: Escrits polítics del segle

xvu, Tom II. Secrets Públics de Gaspar baia
i altres textos. Edició a cura d’Eva Serra-Vic, Eumo Editorial i Instituí Universita
d’História Jaume Vicens Vives, 1996. Uau'
me Caresmar, 8). 188 págs — 1.000 ptes.
Diversos autors: Llanga a l'época mew
val. Aportacions al seu estudi— Figu®
Edicions el Brau, 1995. 188 págs.— T'y
ptes.
:pl
Diversos autors: Mossé ben Nahman i
seu temps. Simposi commemoratiu u
vuité centenari del seu naixement i'»
1994— Ajuntament de Girona, iys •
(Historia de Girona, 23). 340 págs.
Guerra napoleónica a Catalunya (iw
1814). Estudis i documents. Edicto a cu
de Maties Ramisa.— Barcelona, Powiu
cions de l’Abadia de Montserrat. 199b (
blioteca Milá i Éontanals, 22). 130 pags1.500 ptes.
_ „ ,
La Ciutat de Girona l’any 1535. vol. ¿
Ajuntament de Girona, 1995. 34 Pa9b'
il-ls.—1.000 ptes.
.
Josep Massot i Muntaner: El primer ''nl
quisme a Mallorca. Guerra civil, repwnj
exili i represa cultural— Barcelona,
„
cacions de l’Abadia de Montserrat, 1
(Biblioteca Serra d'Or, 162). 486 pafl •
2.100 ptes.
, .„ronnsJesús Mestre: Els Templers. Alba / <W"S
de deis cavallers— Barcelona,
62, 1996. (Llibres a l’Abast, 288)- J
págs — 2.500 ptes.
inCs
Miquel Porta: Del franquisme a,srJM0.
Olimpios (1975-1992).— Barcelona
rial Barcanova, 1995.96 págs.—
Joan Puigbert: La Girona de la Resiav ¿
ció. Girona. 1874-1923 — Girona, Diputac

de Girona, 1995.96 págs.— 1.500 ptes.

LITERATURA

Assaias i Estudis
Joan Bastardas: Diálegs sobre la merave-

llosa historia deis nostres mots.— Barcelo
na, Edicions 62, 1995. (Llibres a l’Abast,
287). 182 págs —1.300 ptes.
Neus Oliveras i Samitier: He morí el llop!
Introducció a l’obra d’Angel Guimerá — Argentona, L'Aixernador Edicions, 1995. 174
Págs.-1.300 ptes.
vinyet Panyella: Cronología del Noucentisme: Una eina.— Barcelona, Publicacions
de TAbadia de Montserrat, 1996. (Bibliote
ca Serra dOr. 152). 150 págs. il-ls-1.500
ptes.
Joan Salvat-Papasseit: Joan Salvat-Papasseit, redactor en cap — Barcelona, Parsi al Edicions, 1995.66 págs — 3.500 ptes.
Llorenc Soldevila i Balart: Jacint verda
guer: Formado i dimensió d’un mite — Argentona, L'Aixernador Edicions, 1995. 192
pags.— 1.425 ptes.
Clássics
La ooesia de Francesc Fontanella. vol. I ■

//. Edició a cura de Maria-Mercé Mi
ro.- Barcelona, Curial Edicions Catalanes,
1995. (Autors Catalans Antics, 10-11). 388
Pags.- 348 págs.- 5.720 ptes.
Narrado
María Barbai: Ulleres de sol— Barcelona,

Edicions 62, 1995. (Escriptores del segle
am
Págs.— 995 ptes.
Aitred Bosch: Herois a'Azánia. Premi Do1995.— Barcelona, Edicions 62,
1996. (El Balancí, 283). 188 págs.- 1.990
Patricia Highsmith: Petits contes misó(Ws Traducció d’Alex Susanna.— Barcelo
na, Grans Exits SL, 1996. (Grans Exits Uni8). .126 págs.— 995 ptes.
ratricia Highsmitn: Sirenes al golf. Tra
pecio de Caries Urritz i Carme Geronés.—
Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Co™na butxaca, 9). 232 págs - 995 ptes.
Mtnerine Mansfield: La Carden Party i alves contes. Traducció de J. Ros-Artigues i
ioncna,rValent'~ Barcelona, Edicions 62,
'™5. (Escriptores del segle xx, 20). 176
995 ptes.
™rta Pessarrodona: Ever More. (FicírW~ Barcelona, Edicions 62, 1995.
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Miguel Ponsetí: Contes, faules i reíais.—
® ceong, Viena SL, 1995. (Narrativa El M¡págs.- 1.750 ptes.
?lera: Epitelis tendrlssims.- Bar“lona. Edicions 62,1995.. (Escriptores
'
del
Míhn
2). 120 págs.— 9ao
995 pies.
ptes.
rn,9e' ^iera: Morir quan cal — Barsn°onn lc¡ons Destino, 1995. (L’ánccora,
JoL2°?,P,?9s-,—2.000 ptes.
/,°”P Valis: La comedia de l’art o l’art de
na£°?’ed/a- Pr°le9 de Jaume Reixach.—
rXÍ n°na’ Editorial Pórtic, 1996. (Premis
l12) 64 Págs -500 ptes.
rfa/ifn aRVer ’ J- Junceda: Totes les ron109® —Barcelona, Editorial Pirene, 1995.
OiW'Ds.-2.400 ptes.
cphn lrinacs: Sucant el melindro — Barciffi^dl'Liber Editorial, 1996. (Col-lecoe tinta, 9). 142 págs.— 1.300 ptes.

Nove/-/a
cphn Barbai: Escrivia caries al cel— Bar(AipoL(Edlcions dde la Magrana, 1996.
Simón» Fn ®9). 112 págs — 1.500 ptes.
Tfari0,Pe d® Beauvoir: Les belles imatges.
cionpCRCo° Hon°an OHver — Barcelona, Edis 62, 1995. (Escriptores del segle xx,

22). 144 págs —995 ptes.
James M. Caín: El cárter sempre truca
dues vegades. Traducció de. Manuel de Pedrolo.— .Barcelona, Grans Exits SL, 1996.
(Grans Exits Universals, 6). 104 págs.—
995 ptes.
Albert Camus: Calígula. Traducció de
Montserrat Ingla — Barcelona, Edicions 62,
1996. (El Cangur, 197). 90 págs.— 900 ptes.
Donville: Disbauxes. Traducció de Pius
P¡— Barcelona, Edicions de la Magrana,
1996. (La Marrana, 33). 230 págs.— 1.500
ptes.
Fiódor Dostoievski: Els germans Karamázov. Traducció de Joan Sales — Barcelona,
Grans Exits SL, 1996. (Grans Exits Univer
sals, 7). 840 págs — 995 ptes.
Gustave Flaubert: Madame Bovary. Tra
ducció .de Lluís María Tudó— Barcelona,
Grans Exits SL, 1996. (Grans Exits Univer
sals, 1). 272 págs.— 995 ptes.
Maite García Fochs: El llarg cami d'Atenea.— Editorial Clavell, 1995. (Llibres al
sac, 1). 218 págs —2.100 ptes.
Noah Gordon: La doctora Colé. Traducció
de Ricard Gil.— Barcelona, Columna Edi
cions i Edicions Proa, 11995. 394 págs.—
2.995 ptes.
Dorotny B. Hughes: En un lloc solitari. Tra
ducció de Núria Roig — Barcelona, Edi
cions 62, 1996. (Seleccions de la Cua de
Palla, 163). 238 págs —1.450 ptes.
John Irving: Princeps de Maine, reís de
Nova Anglaterra. Traducció de Marcel Farran i Nuria Roig— Barcelona, Edicions
Proa i Columna Edicions, 1996. (Proa Co
lumna). 572 págs.— 3.800 ptes.
Henry James: La bestia en la jungla. Tra
ducció d'Eduard Castaño. Introdúcelo d’Emili Oleína— Barcelona, Editorial Laertes,
1996. (L’Arcá, 70). 90 págs —950 ptes.
Agota Kristof: Ahir. Traducció de Sergi Pámies.— Barcelona, Edicions de la Magra
na, 1996. (Meridiana, 16). 92 págs—1.100
ptes.
Milán Kundera: L'edat lírica (la vie est ailleurs). Traducció de Xavier Lloverás —
Barcelona, Editorial Destino, 1996. (L'áncora, 83). 346 págs.—2.700 ptes.
Hanif Kureishi: L'Album negre. Traducció
d’Ernest Riera.— Barcelona, Columna Edi
cions, 1996. (Clássica, 184). 334 págs —
2.500 ptes.
D.H. Lawrence: L’amant de Lady Chatterley. Próleg i traducció de Jordi Arbonés —
Barcelona, Edicions Proa i Columna Edi
cions, 1995. (Columna/Proa butxaca, 3).
466 págs —1.350 ptes.
Mercé Martí Arólas: Fragments d'universos petits— Editorial Clavell, 1995. 136
págs.— 1.650 ptes.
Jordi Mata Viadiu: El cor deis enemics —
Aiuntament de Xátiva, 1995. 78 págs.—
450 ptes.
lan McEwan: El somniador. Traducció de
Margarida Trias. Il-lustracions d’Anthony
Browne.— Barcelona, Edicions Destino,
1995. (Petit Dofí). 112 págs. il-ls.— 1.400
ptes.
Maria-Antónia Oliver: Amor de cans —
Barcelona, Edicions 62, 1995. (Escriptores
del segle xx, 11). 222 págs.— 995 ptes.
Teresa Pámies: Va ploure tot el día — Bar
celona, Edicions 62, 1995. (Escriptores dei
segle xx, 9). 184 págs — 995 ptes.
Manuel de Pedrolo: Múltiples noticies de
l'Eden.— Barcelona, Edicions 62, 1995.
138 págs — 790 ptes.
Francesc Puigpelat: Jocs de corrupció.
Premi Joanot Martorell 1995.— Barcelona,
Edicions 62, 1996. (El Balancí, 282). 288
págs —2.750 ptes.
Maria-Mercé Roca: El col-leccionista de
somnis— Barcelona, Edicions 62, 1995.
(Escriptores del segle xx, 10). 94 págs.—
995 ptes.

Tom Sharpe: L’ovella negra. Traducció d’E-

RELIGÓ

duard Castanyo — Barcelona, Columna
Edicions, 1996. (Clássica, 182). 268
págs.— 1.995 ptes.
Georges Simenon: Elgosgroc. Traducció
de M. Aurelia Capmany.— Barcelona, Co
lumna Edicions, 1995, (Columna butxaca,
8). 116 págs.— 950 ptes.
Georges Simenon: Un crim a Holanda.
Traducció d'Esteve Riambau.— Barcelona
Edicions, 1996. (Clássica, 147). 140
págs — 1.850 ptes.
Pep Subiros: Cita a Tombuctú. Premi Jo
sep Pía 1996.— Barcelona, Edicions Desti
no, 1996. (L’áncora, 86). 378 págs —2.600
ptes.
Enríe Valor: L’ambició d'Aleix— Barcelo
na, Editorial Tándem, 1995. 190 págs —
1.150 ptes.
Evelyn Waugh: Retorn a Brideshead.
Memóries sagrades i profanes del capitá
Charles Ryder. Traducció de Ramón Folch i
Camarasa. Prefaci de Joan Triadú.— Bar
celona, Edicions Proa i Columna Edicions,
1995. (Columna/Proa butxaca, 4). 422
págs.— 1.250 ptes.
Charles Williams: El biquini de diamants.
Traducció de Jordi Arbonés.— Barcelona,
Edicions 62, 1995. (Seleccions de la Cua
de Palla, 162). 208 págs.— 1.250 ptes.
Emili Xatard: Perpmyhard— Perpinyá,
Editorial Llibres del Trabucairre, 1995. (No
vel-la). 132 págs.—1.400 ptes.

Milad ATssa: El que creía Caries de Foucauld— Barcelona, Editorial Claret, 1995.
110 págs — 1.000 ptes.
Anastasi d’Alexandria: Contra els pagans/L’encarnació del Verb. Introducció de
Ramón Sala. Traducció i notes de Vicenp
Esmarats.— Barcelona, Edicions Proa,
1995. (Clássics del Cristianisme, 57). 134
págs.—1.300 ptes.
Jaume Bayo i Samsó: Críst ens diu: vols
viure? estima!— Barcelona, Editorial Claret,
1995.56 págs.—500 ptes.
Jaume Bayo i Samsó: Les homilies del
pare Jaume. Cicle A.— Barcelona, Editorial
Claret, 1995.158 págs — 985 ptes.
Bernabé Dalmau: Per llegir el Catecisme
seguint l'any litúrgic.— Barcelona, Publica
cions de I Abadía de Montserrat, 1995.
(L’Espiga, 52). 46 págs — 450 ptes.
Miquel Estradé: Ánaels m’han inspirat. Recull d’homilies preaicades el dia de Sant
Miquel— Barcelona, Publicacions de l’Abaaia de Montserrat, 1995. (L’Espiga, 53).
64 págs.—550 ptes.
Nou Testament. Edició trilingüe, grec-llaticatalá.— Barcelona, Editorial Claret, 1995.
810 págs —6.000 ptes.
Josep OIlé i Gibert: A petits glopsl— Bar
celona, Editorial Claret, 1995. (Espiritualitat
i Pregária, 155). 148 págs.—1.100 ptes.

Poesía

LLIBRES PER A INFANTS I ADOLESCENTS

Clementina Arderiu: L'esperanga encara.

(Obra poética). Próleg de Joan Teixidor—
Barcelona, Edicions 62, 1995. (Escriptores
del segle xx, 15). 218 págs —995 ptes.
Ignazio Delogu: Improbable viola. Traduc
ció de Jordi Doménech.— Barcelona, Co
lumna Edicions, 1995. (El corb, 5). 78
págs.— 1.600 ptes.
Joan Duch i Arqués: Poesies.— Lleida,
Universitat de Lleida, 1995. (Biblioteca Li
teraria de Ponent). 174 págs — 2.200 ptes.
Jordi Jové: Térra incógnita.— Palma de
Mallorca, Editorial Arxipélag i Universitat de
Balears, 1995. (Poeta, 1). 34 págs —1.500
ptes.

Prosa
Margarida Callao: Estimada senyoreta Pepis. Próleg de Jordi Capdevila.— Barcelo
na, Ketres Editora, 1996. 120 págs. il-ls —
1.400 ptes.
Josep M. Espinas: A peu per l’Alcalatén— Barcelona, Edicions la Campana,
1996.188 págs —1.700 ptes.
Franz Kafka: Carta al pare. Traducció i no
tes de Heike van Lawick.— Alzira, Editorial
Germania, 1995. (Xúquer, 3). 116 págs.—
600 ptes.
Lloren? Villalonga: Proses rimades.—
Valéncia, Eliseu Climent Editor, 1995. (Bi
blioteca Lloren? Villalonga). 166 págs.—
1.950 ptes.

Teatre
Josep M. Benet i Jornet: Berenáveu a les

fosques.— Barcelona, Edicions 62, 1996.
(El Cangur, 198} 76 págs — 790 ptes.
Salvador Éspriu: Antígona. Estudi d’Alfred
Badia — Barcelona, Edicions 62,1995. 78
págs.— 850 ptes.
Eric-Emmanuel Schmitt: El visitant. Traduccjó de Jordi Planas.— Barcelona, Llibres de
l’index, 1996.100 págs —850 ptes.

OBRES GENERALS
Albert Jané: Diccionari Barcanova de sinó-

nims — Barcelona, Editorial Barcanova,
1995.570 págs.—1.975 ptes.

Infantil
El gal amb botes. Adaptació de Francesc
Boada. Il-lustracions de J.L. Merino— Bar
celona, Editorial la Galera, 1995. (Populars,
23). 28 págs. il-ls — 975 ptes.
Poemes de Nadal. Selecció de Marta Lu
na. Il-lustracions de Pere Joan — Barcelo
na, Editorial la Galera, 1995. (Populars, 24)
26 págs. il-ls —975 ptes.
M. Assumpció Ribas: L'Estel sent el
temps. Premi Lola Anglada 1987.— Barce
lona, Edicionss de la Magrana, 1996. (El
Petit Esparver, 60). 54 págs — 700 ptes.
Joles Sennell: ('innominable. Barcelona,
Edicions de la Magrana, 1996. (Petit Espar
ver, 61). 114 págs —800 ptes.

Juvenil
D. de Bruycker - M. Dauber: El Tibet —

Barcelona, Editorial Planeta, 1995. (Quaderns de Viatge d’en Tintín). 76 págs.
il-ls — 1.700 ptes.
D. de Bruycker - M. Dauber: La Xina.—
Barcelona, Editorial Planeta, 1995. (Quaderns de Viatge d’en Tintín). 76 págs.
il-ls —1.700 ptes.
David Duran: Cicle Bis— Barcelona, Edi
cions de la Magrana, 1996. (L’esparver,
129). 110 págs — 976 ptes.
León Garfiéld: Histories de Shakespea
re.— Traducció de Xavier Roca-Ferrer.
Il-lustracions de Michael Foreman.— Barce
lona, Edicions Destino, 1995. (Petit Dofí).
152 págs. il-ls.—1.500 ptes.
Joan Guitart: Judes Xanguet, els orígens— Barcelona, Edicions de la Magra
na, 1996. (Judes Xanguet, 5). 80 págs.—
750 ptes.
Robert Swindells: Fred mortal. Traducció
de Fina Marfá.— Barcelona, Edicions de la
Magrana, 1996. (L’Esparver, 128). 112
págs — 795 ptes.— OBLIT BASEIRIA

MOTS ENCREUATS per Raixu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Problema número 284

TARGETADE VISITA______
per Amanci Mestre i Tirador
Definició: Va baixar de Sampedor a recollir pilotes i
ara les distribueix.

Polidor Ajagués

Concurs
Un lot de llibres será sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquest problema núm. 284
de mots encreuats que hagin estat enviades abans
del dia 5 de juny a: «Serra d’Or», mots encreuats,
apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre
les trenta-vuit respostes correctes, d’entre les quaranta-nou que han estat rebudes a temps, corresponents al problema número 282, el lot de llibres
ha correspost a Jaume Torras, de Barcelona, a qui
será properament enviat al seu domicili.

HORITZONTALS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ho féu, amb cobriment de cor, amb el retrat de Franco.
Torturar infants. Una de tanca el rengle.
Un poc de poliol. Una mica de romaní. Un polsim d'alfábrega. I farigola per a acabar la Unía herbolaria.
Posi el rellotge a l’hora canaria. Si us plau, feu una contracció per aprofitar els dos quadrets que ens
queden.
Poseu-h¡ una e. Teixits de coto i de lli. Si no us sap greu, poseu-hi no res.
Des de l’esquerra es veu la dreta. Va de banda a banda de la paret amb la intenció de decorar-la.
Sala d’estar deis escolars. Tros considerable d’una Hederá helix. Una ce.
Al darrere de molts vehicles alemanys. Principi de la lluita. Diana, per exemple. Una b.
Es deixá alguna cosa. El Garona el travessa abans de Tolosa.
Solc. Con mal plantat.
Recordi tot sospirant. Institut d’Estudis llerdencs.
Empassar-se la saliva.

VERTICALS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les meves rebesávies ja n’eren, pero només per menjar, que jo sápiga.
Prefix que indica temps passat. Est. Inici de ruta. Digui que denota submissió.
Estat d’ánim de l’anxaneta que deixa la colla (tres paraules).
Jo mateix. Vila mallorquína. Font del riu Tuolumne, al sud de California.
Plantaría el xalet per a l’estiu amb porxo indos. Fe.
Preposició. Dol silencios. Pronom. Si puja, ajorna el cobrament.
Es dona llambregades al melic. Una a i amunt.
Anuncia que en venen tres. Una mica de ruteni. Composició poética.
Una erra. Treballa amb moviment continu d’allá cap aquí i amunt i avall. Invoca protecció divina.
L’edat deis galls.

Concurs
Un lot de llibres será sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquesta «targeta de visita»
núm. 159 que hagin estat enviades abans del dia 5
de juny a: «Serra d’Or», targeta de visita, apartat 244,
08080-Barcelona.
Al sorteig fet entre les quaranta-dues respostes cor
rectes, d’entre les quaranta-dues rebudes a temps,
corresponents a la «targeta de visita» núm. 157, el lot
de llibres ha correspost a Remei Puig-Pallarols, de
Barcelona, a qui será properament enviat al seu do
micili.

SOLUCIÓ
AL PROBLEMA DE MOTS ENCREUATS
NÚM. 282

R
E
D
U
N
D
A
N
C
l
E
S

O
D
E
N
A

T U N
E N
S 1 T
F O
z 1
o C T
O A
R 1
E 1 E
A C
A
L V A

■

■

■1
■
R
O
L
A

D 1
V
J A
U
N
A
R^
E M
M
A
1 T
V 1

T
A
R
R
A
C
O

aI
’■* «I

E
0
L
í
C
A

A
V U
1 V
D E

SOLUCIÓ A LA «TARGETA DE VISITA»
NÚM. 157
JOSEP ANSELM CLAVÉ

Par un món
<zn pau
justicia.
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JUSTICIA I PAU -Rivadeneyra, 6, 10'

08002 - Barcelona -Tel. 317 61 77

lona
*

I

¿b ee msic!
e le
¿ele le lie

nicig
nv
• de Grecia

D-

leQ’e de CetelUIlVe

de Mellól es)

301 77 75
>' .
Ajuntament

de Barcelona

'

I

Cambra dei Llibre Catalalunya

43.900.
Vestit,

EMIDIO TUCC
L'estil
Elegant en tot moment.
Una firma amb gran tradició en la moda home.

Amb classe. Molt exclusiva.

Sempre fidel al seu estil.
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