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festival de poesía del Price
del qual hem fet una fita
histórica i també el del nou
festival amb qué no fa gaire
vam voler recordar el pri
mer.
En la composició en qué
un deis més joves que poden
recordar la guerra amb
eficacia proclama aquí el sinistre aniversari, la netedat
de les lletres és acompanyada peí signe negre duna ca
lavera i per una al lusió al
Guemica de Picasso, esdevingut la representació plás
tica universalment reconeguda de la tragédia.— J.S.

Josep Guinovart, Fa seixanta anys.

La riostra portada

UN TATUATGE

inesborrable

Guinovart -és deis més joves a qui l’edat ho permetguarda de la guerra un reP°rd agudíssim, punyent.
tra fill d’un daurador que,
amb uns germans seus pintors de parets, tenia una peuta empresa a Barcelona. El
c°p™cte va representar, per
a i mrant que ell era alesnores, a més de l’espectacíe bigarrat i caótic de la lluita a
ciutat, la presa de contace, mes endavant, amb la pagesia on l’acollia la familia
rim a ,?eva mare (Bellcaire
Urgell, Agramunt). És l’ex->,¿íencia ue familiaritzar-se
mb unes formes de treball,
i es einles. i amb els colors i
pr, lualitats duna natura
^oneguda f'ins i tot en la siuacio extrema de viure en
n-a c?v,a entre les dues lídiiS t e i fr°nt. Ell mateix
oiu en el text del llibret PetivnrflSt?Lla
l’Espai Guino«i.p .“Agramunt, que fou
tot tatuatge inesborrable». I
nnaa^Uest Espai mateix nes
xen g os?a- ®en aviat aparein¡ ’ a es seves primeres
amkUires’ no solament el joc
dPi ,. es ierres que pot venir
n„.. „ecord" sino també sig
la fC°m a r°da de carro o
qual?f>a-i de Hedoner, ais
valor J>?cduient donaríem un
11 demblema.
lia ustrador de poetes (aquevat-Pnmorable edició de Salanai Éa?seb)> Guinovart ha
Plaenp6 aborant' amb comgust
e.n ^a Uibertat, un
má i?er i a Metra escrita a
dona?er a cursiva, que ha
brillamUn liO Peeuliarissim i
tre el/ a alguns cartells, en
estar u Punís no ens sabem
tar de recordar el d’aquell
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BIBLIOGRAFIA,
UN SERVEI
Us vull felicitar per la re
novada actualitat que heu
donat des de l’any passat a
la revista. I cree que un deis
mérits de «Serra d'Or» és el
difícil equilibri entre el pas
sat, el present i el futur. La
manca de cultura histórica
és un greu defecte de les no
ves generacions, fet que es
revela especialment greu en
tre els periodistes. Per aixó
ni revista ens recorda el
franquisme o el centenari
d un personatge i alhora ens
comenta alió que Xénius
anomenava «les palpitacions
deltemps».
En aquest afany de fornirnos eines d’informació i de
treball vull subratllar una
numil secció, que dura des
de 1960 i que és la Biblio
grafía Catalana Recent, que
ft s.Ja P°cs anys va dur amb
eficiencia i sacrifici la bibhotecária i secretaria del
doctor Ramón Aramon i Serra, María Montserrat Martí i
tsas. Vaig teñir el goig de
coneixer-la i ara cree que viu
retirada. El seu esforq va ser
mgent i grácies a ella tenim
mtormació bibliográfica de
jC’PL.ya evolucionar l’edició
nel llibre catalá des d’aquell
encara difícil 1960, quan
ii?>n uns P°cs centenars
ae ¡libres en la nostra llengua. Ara són uns cinc mil!
t.* ens ho havia de dir?
linc dos amics, un a Améíca i un a Franca, que sesueixen per mitjá ¿aquesta
TaCCí?' es novetats catalanes.
en conec d’altres que
taPasseíl a Bibliografía Ca„.,ana i ecent i així van se° rs a la llibreria. Un gran
dones, a la cultura, al
1 a ^investigador. I fe
licito la senyora Oblit Basein„ ’ <l1Ue’ amb una altra mei> v - , dificultáis (la de
la tCes Ae títols!), continua
tasca de M.M. Martí i Bas,
ni>a C)ua va aprendre tant,
Ja ,totes ,aues feien la
nór ngr?fia- Es una feina
na „ U1da, fatigosa pero d’ui nf5ai? udlitat per ais d'avui
ra^iiala s
demá. La Gene
re. al Publica, amb anys de
|¡¡i d’ Ul?a bibliografía deis
en nS pitáis a Catalunya,
toi 3Va ?ev°l llengua, pero
M M h]\Abay?Ja- Afíuesta de
la hac^artl 1 9- Baseiria és
tura PkrSenc’?í Per a Ia fucataU lb lo^raEa general en
s’emn que algú caldrá que
'i^Prengui
buidant els
Pala,, vP1i libres del llibreter
les Liki1- Bulcet i aprofitant
han . lografies parcials que
an anat publicant-se du-

Recomanem ais lectors desitjosos de fer
una aportació a aquesta secció que s’esforcin a reduir l’extensió de llurs cades:
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

Senyor Director...
rant el nostre segle.— Joan
Anglada i Roig (Barcelona).

BIBLIOGRAFIA
DE JOAN FUSTER
En l’article Aproximado
bibliográfica a Joan Fuster
d’Anareu Loncá, publicat a
«Serra d’Or», 436, abril
1996, hi ha una curiosa confusió. Hom atribueix el lli
bre Joan Fuster, el contemporani capital (Ed. Germania)
a «Jaume Pérez Moragon».
Em sembla que aixó és producte d’una estranya combinació entre Fautor real
—l’historiador i periodista
Francesc Pérez i Moragón
(que, d’altra banda, no és po
eta, com no siga secret)— i
un altre autor, l’excel-lent
poeta i assagista Jaume Pé
rez Muntaner, també valen
cia. Aquest darrer ha tingut
cura de l’edició d’una
interessant antología de tex
tos de Fuster, Contra el nacionalisme espanyol (Ed. Cu
rial), que no es troba inclosa
a l’atapeida relació de títols
fusterians ressenyats per
Loncá.
Resta així aclarida la ine
xistencia d’aquesta centáurica criatura, evocació potser
d’un títol de Vicent Salva
dor, que sí assenyala i valora
l’article en justos termes, i
que ens parla d’una «es
trategia del centaure» peí
que fa a Fautor —Joan Fus
ter— protagonista del text
comentat.
D’altra banda, voldria deixar constancia de l’estranyesa que produeix (tot i que
Loncá, evidentment, no hi
tenia cap obligació) la no inclusió de dos llibres d’una
certa envergadura: Homenatge a Joan Fuster (Ed. Consell
Valenciá de Cultura, Generalitat Valenciana, 1994, 379
págs.), a cura de Josep Ibor
ra, amb 22 autors ques estu
dien des de diferents perspectives la vasta i variada obra
de Fuster, i XHomenatge universitari a Joan Fuster (Universitat de Valencia, 1993,
116 págs.), a cura d'Antoni

Ferrando i Manuel Pérez
Saldanya, una altra aporta
ció sólida i important en qué
col-laboren 16 autors.
Finalment, cal fer esment
que al «Butlletí» de l’Associació Joan Fuster (Ap. de
Correus 138, Sueca) nom
publica regularment una ex
haustiva secció titulada «Bi
bliografía recent sobre Joan
Fuster» que dona noticia de
totes les edicions d'escrits de
Fuster que es van succeint, i
que en són moltes, com tam
bé deis estudis sobre la seua
obra que tant i tant proliferen aquests anys. Cosa que
produeix una gran satisfacció, es mire com es mire.—
Gustau Muñoz (Valencia).

AI, EL JACOBINISME!
He llegit a la premsa de
Barcelona que el consol
francés en aquesta ciutat,
senyor Alain Catta, ha pro
testa! oficialment no solament peí fet que «La Van
guardia»
qualifiqués de
catalá l’escultor Arístides
Maillol (co que també va fer
el diari francés «Le Monde»
en ocasió de la inauguració
a París del museu dedicat a
aquest artista), sino també
Sué en un mapa cultural
á publicat per F«Avui»
no s’assenyalés clarament
l’existéncia de la frontera
estatal francesa de les Alberes; a més, sembla que ha
coaccionat a favor d’alguna
empresa francesa en relació
amb un negoci immobiliari
a Barcelona. Aquest senyor
es deu pensar que és el prefecte napoleónic del departament de Bouches de l’Ebre, o algún funcionan
colonial, pero la seva actitud
cree que és una ingeréncia
inadmissible i un atemptat
contra la llibertat d’expressió i de premsa; no cree que
sigui digne del cárrec que
ocupa a Barcelona.
Al capdavall, com que el fet
catalá és una realitat cultural
que no pertany a I ambit deis
Éstats oficiáis, no té dret de
ficar-s’hi. I més un represen-

tant de l’Estat francés, puix
que aquesta entitat es basa
no pas en una realitat etnicocultural (per aixó posseeixen
Alsácia), sino en un «contráe
te social» (no pas de carácter
federal) imposat ais territoris
annexats anteriorment, per
dret de conquesta, durant la
monarquía.— Josep Moran
(Barcelona).
AUS I VACUM
Des que les vaques angleses s’han posat a fer el boig,
o més el boig que mai, els
nostres periodistes, de plo
ma —o siguí d'ordinador— o
de micrófon ens han agradablement sorprés per la desimboltura amb qué fan ser
vir el nom vacum. Al nen de
pis que un servidor no ha
deixat d’ésser, vacum em
meravella i em permet de
veure que tanmateix alguna
vegada ni ha progrés.
Al mateix temps, pero, cada
dia es posa en evidéncia que
els mateixos periodistes que
ara mateix esmentava igno
ren la paraula, prou corrent,
aviram. Són ben capados
d’escriure o de dir —no en
són capados, ho fan— que
«en aquella casa criaven
aus». Quin invent, aixó de les
aus! No trobeu que és una pa
raula que fa soroll de llauna?
O aviram o ocells, grans o petitsz, o moixons si voleu.
Es ciar, que potser sí, d’ara
endavant, Fexquisida i punyent caneó ele Nadal que
tots sabem, s’haurá d’adaptar a la moda nova i será «El
cant de les aus».— Josep
Font i Mariné (Barcelona).
DESCOBERTES
AMB PARANY
Els darrers anys llegim a
la premsa que aígú ha descobert uns poemes inédits
de Verdaguer, Carner o Sagarra. I els periodistes de les
planes de cultura —ais quals
hem d’agrair llur esforq per
una cosa que no interessa
gaire ni els directors de diari
ni els polítics— ho presenten
com un triomf, com una
gran descoberta. I pensó que
s’equivoquen i amb el sensacionalisme amb qué ho fan
desorienten el públic lector.
Un poema carneriá del segle
passat o un altre de verdagueriá, descobert en un ál
bum d’una dama vuitcentista no afegeixen res a la
gloria ni a l’obra d’ambdós
poetes. Es diferent de donarno en una revista de cultura
com «Serra d’Or» i encara
amb un davantal simple de
presentació. Al capdavall es
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tracta de poemes de la
prehistoria que els mateixos
autors van oblidar perqué
altrament els haurien indos
en un algún llibre propi. Hi
pot haver l’excepció d’aquells que tenen algún element biografíe, com s’ha escaigut en alguns que s’han
donat a conéixer de Josep
Carner.
Fa poques setmanes un
diari barceloní, en castellá i
de gran tiratge, descobria la
Meaiterránia perqué algú te
nia un quadem amb cent sonets de Josep M. de Sagarra.
Sempre aquest algú és miste
rios, com el que va llenqar a
les escombrarles un manuscrit de Josep Pía i que després s’ha valorat —quina exageració!— en no sé quants
milions. Si es publiquen en
llibre aquests sonets sagarrians, escrits quan tenia setze
anys, no faran cap favor al
gran poeta de Joan de l’Ós o
El comte Amau. No passaran
de provatures que ell mateix
va condemnar a l’oblit i potser encara servirán com a
demérit per a Sagarra.
Convindria, dones, que,
sense silenciar aqüestes trobailes, no es trompetegessin
tant i que els periodistes de
les planes de cultura tinguessin el bon sentit de no
extrapolar res. Semblantment podríem dir amb les
edicions anomenades «criti
ques» de reculls d’articles
que no fan més que restituir
els errors d’impremta. On
són els origináis?— Joan
Ros i Vemis (Barcelona).*
I
ESTANISLAU TORRES
I ELS ESTATUTS
DEL PEN CLUB
L’amic Tísner, en el darrer
volum de les seves memóries
Viure i veure (ben interessants, d’altra banda), i a l’apartat on parla de la creació
deis estatuís del Centre Ca
íala del PEN Club redactats,
no en un local, sino en un
autocar, l’any 1971, per tal
d’esquivar la policía fran
quista, deixa constancia que
jo vaig dir des del primer instant que «no volia participar
a l’excursió» i que en Terenci
Moix, tot i haver manifestat
que sí, que l’interessava, finalment, per por de ser detingut, es va fer enrere.
Dit així, tan esquematicament, i peí que fa a mi, pot
semblar que no vaig acceptar per por o per insolidari.
Bé, recordó perfectament,
malgrat els anys transcorreguts, que en realitat em va
semblar que es podía arribar
a un resultat satisfactori
sense recorrer a un sistema
tan rocambolesc, com era

l’ús d’un autocar; em va
semblar (potser estava equi
voca!) que era com jugar,
una mica ingénuament, a
«lladres i serenos»...
Pero, evidentment, de por
i d’insolidari, res. Deixant de
banda les vegades i vegades
que vaig correr amb la poli
cía enganxada ais talons per
motius que no cal ni esmal
tar, vull recordar (cito dos
exemples, n’hi ha d’altres)
que ja l’any 1960 vaig subscriure un document —il-legal—, promogut per en
Muñoz Espinalt, exigid
l’ensenyament del caíala,
com també vaig intervenir,
ben activament i ben ostensiblement, en la campanya
que, amb objectius semblants, es va dur a terree
anys després, quan vam en
viar milers d instáncies a
Muñoz Grandes, llavors vicepresident del govern.
I no cal passar per ali ja
publicació, en ciclostil, dacord amb en Joan Ballester,
del meu conte «L’annexió»,
malgrat haver estat exclos
per la censura, peí catalanisme que traspuava, de l’opusele Narracions d’avui...
D’aquest darrer fet, en
parlo extensament en el meu
últim llibre Les tisores de M
censura, llibre que vaig en
viar a l’amic Tísner, precisament, tot i que no em consta
que en conegui el contingu'
o ni tan sois que l’hagi rebut.— Estanislau forres
(Barcelona).
LA LLENGUA
MENYSPREADA
.
He llegit Mort al Nil, en h
nova edició publicada Per
Columna-Pórtic, i cree qpe
convé fer-hi dues puntualnzacions. La primera pot ser
de felicitació a les esmentades editorials peí mérit
mantenir en el mercal catata
les populars obres d’Asatna
Christie. La segona, pero, na
de ser de forta censura, per'
qué la seva lectura provoca
viva indignació peí let qph
página rere página,
constata un constant menj'5'
preu envers el lector i enve¡a
la nostra llengua. En aquest.
novel-la de tres-centes Pa^
nes hi he trobat més de cen
cinquanta errors! Errades t'
pográfiques, les que vulgUeU’
de canvi de tractament en a
mateix diáleg, de canvis a
criteri en els signes d’intert
gació, léxiques, de compaS
nació... Així no es fa Pal’
senyors, aixó no és feina be
feta, sino de la més barro# •
Censura que s’han de refÁ.
tir entre el corrector i l,e ¡
tor.— Antoni Munrie
Tomás (Barcelona).

PREMI PERE QUART
D’HUMOR I SÁTIRA
L’Ajuntament de Sabadell i Edicions
La Campana el convoquen per desena
vegada. Será atorgat al millor text en
catalá, inédit, d’humor o sátira, i de
qualsevol genere literari. L'extensió de
les obres concursants ha de ser suficient per a constituir un volum de distribució normal a liibreries. En el cas que
les obres siguin presentades amb
pseudónim, caldrá acompanyar-les
d’un sobre tancat que contingui el nom
i l'adrega de l’autor. L’import del premi,
dotat per l’Ajuntament de Sabadell, és
d’1.000.000 de ptes., i independentment de la percepció de drets d’autor.
Si el jurat considerava que hi havia una
excepcional igualtat de mérits entre
dues obres pertanyents a dos generes
literaris diferents, podría acordar la divisio de l’import del premi. Els origináis,
en dos exemplars mecanografiáis a
dos espais, han de ser enviats al departament de Cultura de l’Ajuntament
de Sabadell, plaga de Sant Roe, 14,
ins al 16 de setembre de 1996. El jurat
tara públic el veredicte la primera quinzena d’octubre de 1996 i será comunicat ais mitjans informatius en la data
P.ue s’anunciará oportunament. Edicions La Campana publicará l’obra pre
miada i abonará periódicament al seu
autor —que signará el contráete d'ediC'o—els drets corresponents al nomwe _ d’exemplars venuts. L’editorial
tindra l’opció de publicar altres origi
náis concursants. Él premi será iliurat al
puanyador en el mateix acte en qué es
?rala Presentació pública de l’edició
del Hibre premiat.

XIII PREMI D’ASSAIG
JOSEP VALLVERDÚ
Per l’Ajuntament de Lleida
tot 2°Haboració amb la Diputado i do
ria?^ -250.000 ptes., i la publicació
°e obra (finalista, 250.000 ptes., i la
Slcac¿°l’ P°den concursar-h¡ as™9s redactáis en catalá, d’una exten
so aproximada de 150 fulls holandeiPt¿’Per duplicat, anónims i amb títol i
amh1 a2omPanyats d’una plica closa
d les dades de l’autor. Cal lliurar els
abans de 1’1 d’octubre de
Registre de l’Ajuntament de
na n
Pal-Ies), plaga de la Paebr¿
25007-Ueida. El 22 de novemla «¡no |urul ormat Per personalitats de
veredbtCU tUral catalana ^ara Pdblic el

n!LpBls literaris i
Cl itaEtSTIGACI°
CIUTAT D’ELX

Tauler d’avisos
drets d’autor, en tots dos casos, de l’edició que en fará Tres i Quatre—, i el
premi d’investigació Baix Vinalopó, per
a un estudi (no tesis de licenciatura o
doctoráis) sobre Elx i el Baix Vinalopó,
dotat amb 200.000 ptes., i que publi
cará l’Ajuntament d’Elx, convocant deis
premis. Els origináis, mecanografiats a
doble espai i per una sola cara, han de
ser presentats per triplicat i s’hi ha de
fer constar el nom i l’adrega de l’autor i
una declarado formal que l’obra és iné
dita i no premiada. Els premis, llevat del
d’investigació, són indivisibles i no po
den no atorgar-se. Les obres han de
ser presentares en el Negociat de Cul
tura de l’Ajuntament d’Elx (Centre Cul
tural de Sant Josep, placa deis Reís
Católics, s/n. 03201-Elx) fins al dia 31
d’octubre de 1996. L’organització, una
vegada tancat el termini de recepció
d’obres, fará pública la composició
deis diferents jurats. La votació final
tindrá lloc el día 16 de desembre de
1996, en el transcurs del sopar de lliurament deis premis Ciutat d’Elx.

PREM| DE POESIA
MARTI DOT
L’edat deis participants es limita a 25
anys. Cada aportado ha de consistir en
un recull de poemes, origináis i inédits,
en quantitat suficient per a integrar un
petit volum. El premi consisteix en l’edició del recull auanyador a la col-lecció
de poesía de Columna Edicions. L’autor
de l’obra premiada rebrá 100.000 ptes.
Els treballs han de ser presentats per
quintuplicat, mecanografiats a doble
espai i per una sola cara, signats per
l’autor. Hi ha de constar també l’edat,
l’adreca i el teléfpn. El jurat, format per
Feliu Formosa, Álex Susanna, Ramón
Pía, Josep Faura, Joana Raspall, Agustí
Vilar, Xavier Pérez i Torio, Miquel Alzueta, Antoni Xumet, Agustí Vilar i Jaume
Pagés, es reserva el dret de no concedir el premi si, al seu criteri, els treballs
presentats no reuneixen la qualitat sufi
cient. El veredicte es fará públic el dia
14 de novembre de 1996. El premi
s’adjudicará el 21 de novembre de
1996. El termini d’admissió deis treballs
es tancará el dia 30 de setembre de
1996. Cal adrecar els treballs al secre
tan del Premi Martí Dot, Patronat Muni
cipal de Cultura, carrer de la Rectoría,
4-6, 08980-Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat), amb la indicació «Per
al Premi de Poesía Martí Dot».

DerS0an.Ü í?uemi de Poesía Festa d’Elx

XIV PREMI DE POESIA
MONTSENY

rnín¡maUnJ Ja de Poemes d’extensió
100 dnut6
Pagines i máxima de
de naríot an? 250.000 ptes.; el premi
de nrnca d3
®ru- Per a un ^bre
1.000 nnndd 50 a 200 fulls, dotat amb
■000 de ptes. —acomptes deis

Al premi, convocat per l’Associació
d’Amics del Montseny, per a treballs li
teraris en vers sobre temes que facin
referéncia a qualsevol aspecte —llocs,
persones, fets, etc — d'aquesta mun-

tanya o de la seva gent, hi poden concórrer poemes inédits en llengua cata
lana, de qualsevol estructura, els quals
han d’anar acompanyats de lema i de
plica tancada, que ha de contenir el tí
tol, el nom, l’adrega i el teléfon de fau
tor. Els treballs s’han de trametre abans
del 30 de juny de 1996, per duplicat, a
la seu social de l’entitat, Mas Segalás,
17406-Viladrau (Osona), i al sobre ha
de constar el nom del premi. Els origi
náis han de ser mecanografiats a doble
espai i per una sola cara, amb una extensió máxima de 100 versos (línies). Hi
ha un únic premi guanyador dotat amb
200.000 ptes. i placa commemorativa.
Ais finalistes, també seis atorgará pla
ca commemorativa. El veredicte es do
nará a conéixer en un acte públic que
se celebrará al jardí de l’hostal La Ma
sía del Montseny, de Viladrau, el dissabte 3 d’agost. Compondrán el jurat
Salvador Milíet i Bel, Lloren? Gomis,
Antón Carrera, Jacint Sala, Ernest Torra
i Eugeni Bofill.

extensió mínima de 60 págines, dotat
amb 250.000 ptes. i la publicació del
treball, i un segon premi dotat amb
75.000 ptes. Els treballs, de tema lliure,
origináis, inédits i escrits en catalá,
s’han de presentar en l’original i cinc
copies, anónims i acompanyats d’una
plica tancada, a l'exterior de la qual ha
de figurar un lema coincident amb el
que identifiqui l’obra, i a l’interior, el
nom, l’adrega, el teléfon i el NIF de fau
tor. El termini d’admissió deis treballs
s’acabará el dia 30 d'agost de 1996, a
les oficines del Departament de Cultura
de l’Ajuntament de Calafell, carrer del
Bisbe Catalá, 7, 43820 - Calafell. L’A
juntament de Calafell es reserva la propietat del primer premi de poesia i del
primer de narrativa i es compromet a
editar-los en el termini de dos anys. Els
guanyadors de les passades edicions
no podran participar en la d’enguany.
La decisió ael jurat, format per Olga Xirinacs, Magí Sunyer, David Castillo, M.
Llui’sa Juliá, Xavier Amorós i Lluís María
Moncunill, s’anunciará ais mitjans de
comunicació. El lliurament deis premis
es fará en un acte públic el dia 4 d’oc
tubre de 1996.

PREMI REI EN PERE
V CONCURS DE POESIA I
NARRATIVA A FALSET
Convocat per l'Associació de Jubi
láis i Pensionistes de Falset i el Centre
d’Estudis Falsetans, s’hi atorgaran els
premis Salvador Estrem i Fa de poesia,
dotat amb 100.000 ptes., Amadeu Pi i
Secall de narrativa, dotat amb 50.000
ptes., i el premi Priorat per a autors residents a la comarca, en la modalitat
de poesia dotat amb 25.000 ptes. i en
la de narrativa amb 25.000 (tots
aquests premis són per a concursants
de més ae 18 anys), i el premi extraordinari, de narrativa i de poesia, de tema
rural i dotada cada especialitat amb
25.000 ptes., per a un autor de més de
60 anys. Cal presentar les obres sense
signar, per triplicat, les poesies d’un
maxim de 120 versos i un mínim de 20 i
les narracions de 3 a 6 fulls, amb lema i
plica en qué amb les dades consti l’eaat, a l'Associació de Jubiláis i Pensionistes de Falset, plaga Quartera, 6,
43730-Falset (Priorat), abans del 15 de
juliol. El jurat format per Dolors Cúbe
les, Montserrat Palau i Magí Sunyer
proclamará el veredicte el 15 ae setem
bre. El guardonat que, si no és per una
forga major, no reculli personalment el
premi, es considerará que hi renuncia.

PREMIS LITERARIS DEL
MUNICIPI DE CALAFELL
Són el Vil Premi de poesia Salvador
Espriu per a un o més reculls de poesia
de l’extensió d’un volum normal (uns 30
poemes), dotat amb 250.000 ptes. i la
publicació del treball i un segon premi
dotat amb 75.000 ptes., i el VI premi de
narrativa Salvador Espriu, per a una
narració o recull de narracions d’una

Convocat peí Cercle d’Agermanament Occitano-catalá i per la Fundado
Occitano-catalana, hi poden concursar
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obres o estudis de tipus literari o científic escrites en caíala o en occitá, que
posin de manifest els estrets lligams
que han existit sempre en tots els
camps entre Occitánia i els Paísos Catalans, estableixin formules d'análisi, de
col-laboració i de creació d’infraestructures comunes o coordinades, tractin
de manera monográfica aspectes concrets de la problemática d’alguns deis
nostres paísos, pero d’interés general
per a tot l’espai occitano-catalá, serveixin per millorar el mutu coneixement
deis nostres pobles o desenvolupin al
gún tema monográfic sobre ámbits especialitzats.
Les obres han d'ésser origináis i inédites, teñir una extensió mínima de 100
fulls mecanografiáis a doble espai i escrits en una sola cara, i han d’ésser
presentáis per triplicat, amb el nom i
l’adrepa de fautor. Si fautor desitja que
l’obra siguí feta pública amb pseudónim, calará que ho indiqui expressament. Les obres han de desenvolupar
un tema únic o diversos temes íntimament relacionáis. L’import del premi és
de 250.000 ptes. i implicará la cessió al
CAOC i a la FOC deis drets corresponents a un tiratge de 10.000 exemplars
de l’obra premiada, en una o en diver
ses edicions. El CAOC i la FOC tindran
l’opció preferent durant sis mesos per a
adquirir els drets de les obres presentades i no premiades que considerin
d’interés publicar, d’acord amb els respectius autors. El jurat será constituít
per Robert Lafont, Bernat Lesfargues,

Jacme Taupiac, Joan Amorós i Pía i Josep M. Muntaner i Pascual. Cal presen
tar les obres abans del día 12 d'octubre
de 1996 a qualsevol de les següents
adreces: Fundació Occitano-catalana,
Delegado de Barcelona, Rector
Ubach, 7, 2n, 1a, 08021-Barcelona;
Cercle d’Agermanament Occitano-ca
talá, Hotel d’Entitats, Providéncia, 42,
08024-Barcelona; Fondacion Occitanocatalana, La Piboleta. Sant Margal,
82000-Montalban (Occitánia). L’adjudicació del premi Reí En Pere s’escaurá
el mes de desembre de 1996 durant la
cel lebració de la Festa Literária de la
Nit de Santa Llúcia.

PREMI JOSEP MORAGUES
DE RECERCA DE LA
COMARCA DE LA SELVA
Poden aspirar-hi els estudis de re
cerca sobre els aspectes humans i socials passats i presents que tinguin
com a objecte la totalitat o una part de
la comarca histórica de la Selva. Els
treballs, elaborats individualment o en
equip, inédits i redactats en catalá, d’una extensió entre 100 i 150 fulls -indosos apéndix, gráfics, etc—, acompanyats d’una síntesi breu, on consti la
metodología utilitzada, s’han de trametre per quadruplicat a l’Arxiu Historie
Comarcal, carrer de l'Ave María, 5 bis,
17430 - Santa Coloma de Farners,
abans del día 1 de juny de 1997, amb
les dades de fautor o els autors. El pre-
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mi, de 300.000 pessetes, és convocat
peí Centre d’Estudis Selvatans i el Consell Comarcal de la Selva. La decisió
del jurat, integrat per personalitats rellevants del món de la cultura i la recerca i
membres de l’esmentat Centre, es fará
pública oportunament.

PREMIS FUNDACIÓ
SALVADOR VIVES I
CASAJUANA
Premi Concepció Alemany Valí, XXII
edició, per a un treball que estudií la
dona en algún deis aspectes: social,
historie, literari o artístic; estudis sobre
la fundó de la dona en el treball i en la
vida catalana, ciutadana o rural, actual
o pretérita; biografíes de dones que
s’hagin singularitzat en la historia, l’economia, les belles arts o la literatura; tre
balls sobre la representació de la dona
en les obres d'art o de [arqueología ca
talana; sobre els carácters femenins en
l’obra deis nostres escriptors, o en la
d’un de determinat, o bé sobre la in
fluencia de la dona en les realitzacions
particulars o collectives de Catalunya.
Import del premi: 200.000 ptes. Data
de presentació deis treballs: del 15 de
maig al 15 de setembre de 1997. Data
d’atorgament: 15 de desembre de
1997. Cal trametre els origináis a Tere
sa Lloret, carrer de Buenos Aires, 34,
1r. 1a., 08036-Barcelona.
Premi Antoni Bergós i Massó, Vil edi
ció, per a una biografía d’un polític ca
talá ja traspassat, o un estudi relatiu al
dret públic o privat a Catalunya. Import:
200.000 ptes. Data de presentació: del
15 de maig al 15 de setembre de 1997.
Data d’atorgament: 15 de desembre de
1997. Cal trametre els origináis a Ra
món Cantó i Bertrán, carrer d’Ausiás
March, 19,1r. 1a, 08010-Barcelona.
Premi Josep Iglésies i Fort, Vil edi
ció, per a un treball d’investigació so
bre demografía histórica o prospectiva
demográfica d’un territori del domini lingüístic catalá o a una monografía o un
treball d’investigació geográfica referent a una localitat de les terres de
llengua catalana o al conjunt deis Paí
sos Catalans. Import: 200.000 ptes.
Presentació: del 15 de maig al 15 de
setembre de 1997. Atorgament: 15 de
desembre de 1997. Cal trametre els ori
gináis a Josep M. Doménech i Fargas,
carrer Major, 8,3r. 2a., 08221-Terrassa.
Es mantenen oberts fins al 15 de se
tembre de 1996 els premis Francesc
Carreras i Candi, Eduard Fontseré i Jo
sep Massot i Palmes.
Bases generáis:
Les obres han d’ésser inédites, redactades en catalá, mecanografiades a
doble espai, presentades per duplicat i
signades per fautor. El text, d’una ex
tensió entre 150 i 450 fulls, s’ha de pre
sentar en les condicions adequades
per a la possible publicado, i si pot ésser en disquet. No podran guanyar
aquests premis les obres publicades o
premiades en d’altres concursos.
Quan, entre dos o més treballs d’igual
apreciado, un d'ells hagi estat utilitzat
com a tesi o tesina universitaria, es pre
ferirá el que no hagi estat objecte d’un

esmere semblant. Les obres premiades
podran ésser publicades en primera
edició dírectament per la Fundació Sal
vador Vives i Casajuana, la qual, pero,
es reserva el dret de traspassar-la a
una altra institució o editorial. La Fun
dació també podrá publicar, si ho creu
convenient, les obres afavorides amb
un accéssit. En el cas que es publiqui,
s’entendrá que fautor cedeix els drets
de la primera edició a la Fundació.
Quan l obra no hagi estat publicada
dins el bienni següent a l’adjudicació
del premi, fautor podrá sol-licitar autorització d’editar-la per compte seu o
d’alguna editorial, pero haurá de fer
constar a la portada que ha obtingut
aquest premi i cedir 25 exemplars de
l’obra al Patronat de la Fundació.

ALTRES CONVOCATÓRIES
EL TERMINI DE LES QUALS
ACABA ENTRE EL 15 DE
JUNY I EL 15 DE JULIOL
Premis Leandre Colomer sobre la
historia de Catalunya a l'ensenyament
(vegeu «S. d'O.», abril 1996).
Concurs d'estudis i de programes
socioculturals de la Fundació Caixa de
Sabadell (maig, 1996).
Convocatoria de beques a l'estraager de la Fundació Caixa de Sabadell
(maig 1996).
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FE IPENSAMENT

PELS CAMINS DE LA TERRA

rau el perill: quan sentim que algú ha
estat enviat ens ve instintivament de
preguntar: a qué? Per mi que no és la
bona pregunta; més que preguntar: a
qué?, hauríem de preguntar: a qui?
Ara que hi ha hagut a TEsglésia una
discreta, o no tant!, dansa de carrees,
de la qual esperem encara més passos,
solem llegir que una tal persona ha es
tat enviada, posem per cas, a tal lloc
n dia, no sabem quin, pero era
com a bisbe. El de Bilbo, que ha portat
per cert un bon enrenou, ens pot servir
d’exemple. Si creiem que fou enviat
cap a fináis del segle cinqué, a
Núrsia, un país que tenia fama de senzillament
do
a asseure’s en una seu, no
nar homes i dones forts i austers, molt
veig sentit a la gresca que s’hi arma. La
amants de la Ilibertat, en una familia
seu no és sino una cadira que mansade fondes arrels cristianes, sentía la
ment accepta sense protestar tothom
qui hi vulgui seure: per una cadira o
primera crida, la crida a la vida, un inrant que s’havia de dir Benet, «Benet de
una altra, i si només fos aixó, ningú
nom i beneít de fets», com diu sant
que siguí mínimament sensat no creará
wegori, el seu biógraf, que podía jugar
gaire enrenou. Pero, si diem que un tal
amb la paraula llatina Benedictas.
senyor ha estat enviat ais cristians de
Probablement el vint-i-u de marg del
Biscaia perqué els faci de bisbe, la cosa
C11}c-cents quaranta-set, en una altra fa canvia i l’enrenou i la gresca s’explimilia molt diferent de la primera, pero
quen. Mai no som enviats a coses, a fei■gualment d’arrels cristianes fondes, a
nes, a llocs, sino sempre a persones; la
aquest infant ja fet home, de nom enca
nostra missió comporta feines i responra Benet i abundosament beneít de fets
sabilitats i tractar de coses, pero el teren una vida fecunda, li era adregada la
me són sempre i arreu persones.
arrera crida, també a viure.
Alió que m’ha fet despenjar amb
b-ntre la primera crida i la darrera,
aqüestes reflexions potser pintoresques
és que una vegada vaig intervenir en
Quantes d’altres no en va sentir! Unes
no escoltades, les que endevinava engauna taula rodona sobre el tema de la
nyoses; unes altres, obeídes promptamissió en el camp deis religiosos i de
ment, perqué les sabia nascudes d’arles religioses; com que sois podía par
lar un quart, només vaig intentar de
$e s prou clares. Sant Gregori, que al
eu a’re ens en narra la vida, per bé
desmentir aquesta idea forga corrent
que> seguint el costum de lepoca, en fa
en TEsglésia: que la persona val per la
o la biografía, sino l’hagiografia, n’exfeina que fa, per alió que li han encoPhca moltes.
manat de fer; i amb vista a aixó em
També nosaltres, cadascun de nosalvaig inventar aplicats a mi mateix
es, com sant Benet, vam rebre un dia,
aquests diálegs:
Quest dia sí que ens el sabem de
«Tu que has estat enviat a Montser
^ernoria!, la primera crida també a
rat, qué hi fas, al monestir?» «Estic
encarregat de mantenir neta la casa.»
fa rr a vam rebre igualment en una
«Ah, caram!» «Jo sóc l’hostatger!» «Oh,
clue no ens vam poder triar, caniScu en la seva. I tots som més o
noi!» «Jo treballo a la granja, sap?»
«Ah, mira!» «Jo sóc el sagristá.» «Molt
Cajnys ,c°nscients d’esperar la darrera,
bé!» «Faig els encárrecs.» «Mira, mi
un Cl1 Aarr,bé la seva, si Déu vol en
ra!» «Un servidor sóc l’abat.» (Aquí poA arnília, i igualment a viure.
seu-hi tots els ah!, oh, i mira! que vulno l?artlr
Ia Primera, quantes crides
gueu. Caldrá també donar a les altres
une ai]lrern sentit! Unes, no seguides;
respostes el to que els escau.)
no S a“res’ obeídes promptament, que
Volia fer veure que la pregunta pro
qUeSeiT1Pre V°1 cbr amb facilitat. I les
posada no era la bona; que la bona se
ves1 |?ntlran> encara, els que ara són joria: «Cridat a Montserrat, a qui et sents
altre nJ,S’
^onts no prou clares; unes
enviat?» I que Túnica resposta válida
cladS’ <aongens nets i generosos; mesera: «A servir uns germans amb qui
* sovint ben difícils de
AquJ11^11 a^' De to1 hi ha en la vida.
convisc.» És una resposta que tots haus¡ co]ltes .C1'ides comporten una missió:
rien de donar, que tots haurien de fer
eridats és per a ser enviats. Aquí
realitat. Si el preguntaire és tan tafaner

Enviats
a persones

U

que continua: «En qué els serveixes?»,
la resposta millor seria insinuar-li discretament que aixó no té gaire im
portancia.
Generalitzant, sempre unes persones
ens envíen a nosaltres que som perso
nes a unes altres persones. No ens qualifica la feina a fer, o els arreus amb
qué ens guameixen, sino el fet de servir
unes persones. Ni la cátedra de Roma,
ni les seus episcopals, ni els escons del
Parlament, ni el tron reial, ni la cadira
abacial no qualifiquen mai ningú; són
senzillament estris per a seure-hi, i no
pas cómodament, i per a deixar lliures
quan calgui. Alió que marca la responsabilitat són les persones a qui cal
prestar el servei de la millor manera
possible. Cridáis, votats, escollits, de
signáis, no a fer coses, ni a ocupar cadires, sino a servir unes persones fent
coses i, si voleu, des d’unes cadires;
sense fer-s’hi veure, sense reclamar res
en canvi, conscientment subjectes ais
comptes que caldrá donar.
He comengat amb sant Benet per dis
simular, pero és millor que acabi francament i sense por amb tothom, que
aquesta era la meva idea inicial!

MIQUEL ESTRADÉ

JOIERIA SUNYER
casa fundada l'any 1835
cinc generacions d'orfebres

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

SCHUSTER,
AMIC DE MONTSERRAT
per Jordi Pinell

E
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cardenal

Alfredo

Ildefonso

va a tots. Era famosa una historieta de
Schuster era certament amic de
quan Alfredo Schuster tenia dotze
anys, i algún deis seus detractors la caMontserrat. Aixó, nosaltres ho apreníricaturava. El prefecte deis col-legiats
em en entrar al noviciat, on descobríl’havia trobat fent un sot en un deis paem tot seguit qui era Schuster per
mitjá del seu llibre. Anávem per torn a
tis interiors de Sant Pau. Eslava conla biblioteca del noviciat, a preparar
vencut que excavant allí trobaria les canos per a la missa del diumenge llegint
tacumbes.
Obeint dones a la seva inclinació a
les pagines corresponents del seu Líber
Sacramentorum.
l’arqueologia, després d’haver professat
com a monjo amb el nom d’Ildefons,
D’ell, se’n parlava sempre amb venel’any 1899, no es limita a cursar els ha
ració. Recordó les descripcions del pa
bituáis estudis de filosofía i teología.
re Emilia Riu, que l’havia conegut d’esSeguí curséis especiáis, a més a més, a
tudiant a Roma, quan Schuster era
encara abat de Sant Pau extramurs. Es l’Institut d'Arqueologia Cristiana. Quan
obtingué el doctoral en teología a Sant
coltan! alguna de les seves conferen
Anselm, el 12 de marq del 1904, ja ha
cies, el pare Riu havia quedat impressionat per l’exaltació mística amb qué
via publicat quatre articles d’historiografia monástica al Butlletí d’Arqueoloes referia a l’Església. També se’ns congia. Durant el sojorn a Sant Anselm,
tava que era molt rigorós, i per fer-nosestablí el seu primer contacte amb
ho comprendre se’ns explicava que,
Montserrat, per mitjá del pare Bonamentre ell havia estat mestre de novicis
del seu monestir, cap novici no havia
ventura Ubach, professor d’hebreu, a
qui ell es confiá com a confessor.
arribat a la professió. Tots se li descoEls seus estudis sobre litúrgia, enfo
ratjaven durant el temps de prova.
cáis de bon principi com a recerca i reA causa de la noció que Schuster es
feia de la litúrgia, tot —paraules, cant,
flexió interdisciplináries, foren empre
sos i realitzats amb l’engrescament i la
gestos, ornaments, calzes, creus, enconstáncia d’un autodidacte de bona
cens, mosaics, ambo, absis, baldaquí,
llei. Els seus coneixements li valgueren
cátedra, altar, i ádhuc l’ambient del
el carree de professor de Litúrgia a dos
barri o del carrer on sorgia la basíli
ca—, absolutament tot, convergía a ininstituís pontificis de tant prestigi com
el de Música Sacra i l’Oriental. Fou nofondre una espiritualitat rica i profun
menat, a més, consultor de la Sagrada
da que, a la llarga, malgrat el seu
innegable barroquisme, comportava
Congregació de Ritus. Quan el doctor
Lluís Carreras preparava el Congrés de
també una ascética exigent. Aquella
Litúrgia de Montserrat de l’any 1915, la
manera de veure les coses dona lloc a
personalitat romana del moment, que
l’epítet «arqueologisme», amb qué algú
convenia consultar sens dubte, era el
estigmatitzá una determinada dimenpare Ildefons Schuster, monjo de Sant
sió del moviment litúrgic. Revitalitzar
Pau.
els signes sacramentáis, a base de digL’estudi amb els mitjans al propi
nificar-los amb sagrada noblesa, repreabast, seguint un ritme propi, guiat peí
sentava arqueologisme per a aquells
que s’havien quedat encallats en devopropi instint, i amb objectius de propia
elecció, era el que més s’adeia amb un
cions més simples i casolanes, acostuxicot que s’havia hagut d’espavilar, enfimats a nodrir el sentiment religiós
lant-se del no-res per a escalar un molt
sense gens d’esforq mental. Sabien que
Schuster, des de jove, havia tingut vorespectable nivell de cultura. S’ho havia
guanyat a pols.
cació d’arqueóleg, i confonent, amb
un punt de malignitat, els termes
d’arqueologia i de litúrgia, caracteritzaVida i obra
ven les aspiracions deis pocs liturgistes
Alfredo, aquest era el seu nom de
baptisme, havia nascut en un ambient
romans d’aleshores amb els trets
anecdótics de qui millor els representad’indigéncia, a la vía Santa Marta. Era

el primer fill d’un matrimoni suís instal-lat a Roma en circumstáncies nc
prou clares. El seu pare havia formal
part de la guárdia suíssa del Vatica.
pero n’havia hagut de sortir, i posar-sí
a fer de sastre. Quan Alfredino era en
cara molt petit, el pare se’ls havia que
dat paralític. La mare es posá a treballar per maní enir els dos filis. Queda
vídua, i morí ella mateixa molt aviat.
Alfredino entrá de col-legial al monestn
de Sant Pau a onze anys, i ja era orre
de pare i mare. Amb la distáncia deis
anys, tots els seus records de bondat,
dolcesa i religió es concentraven en Ia
mare.
Del poc temps en qué jugá pels carrerons del borgo, a redós de la colum
nata i de la cúpula de Sant Pere, en
conservé sempre l’accent romanacciO'
Essent arquebisbe i cardenal de Mua’
es complaía encara a usar en pr¡vat
modismes dialectals del seu barri d ori
gen, sense por de ser titllat de terrona
terme despectiu amb qué els milanesos
designen els immigrats meridionalsFou estudios tota la vida. Continua
sempre informant-se amb delit de tot e
que l’interessava, ádhuc després de Ia
seva elecció com a abat nullius, quíj
implicava la consagració episcopa
*
(any 1918). Continué estudiant, esefl'
vint i publicant quan el papa el U°
mená arquebisbe de Milá i el crea car
denal (1929), fins a l’últim rnornenL’any 1954, el de la seva mort, apare
gueren quatre articles seus.
El tema fonamental de les seves m
vestigacions era sempre el monaqU1S
me, pero connectava fácilment 1
qüestions monástiques amb la histoi
de l’Església, els moviments culturáis &
religiosos, l’arquitectura, la litúrgm
l’espiritualitat.
. .
Una de les seves «maníes», Prl?-S,
com a abat, i després com a arqueo
be, será la de consagrar altars i eS8,
sies, fent-ho evidentment tal com B
mana, amb el compliment exacte de
el que prescrivia la tradició més p1-11 ¡
Calía dones trobar relíquies de sants>
assegurar-se que fossin auténtiqlie
Estudié peí seu compte les c*®. nC|[¡.
pertinents. En sabia tot el que els

bres de lepoca li’n podien ensenyar.
L’especialitat en el reconeixement de
Ies restes humanes a les tombes deis
sants, li fou acreditada sobretot essent
arquebisbe de Milá. Allí males llengües
del clergat feien correr que no deixava
en pau ni els ossos deis mártirs. Descobrí les despulles de Sátir, el germá de
sant Ambrós. Sen féu un trasllat públic
i solemne. Mig malalt, hagué de viatjar
a Salerno, on, per designació personal
de Pius XII, havia de portar a terme el
reconeixement canónic del contingut
de la tomba de sant Gregori VII.

Relació amb Montserrat
Fou amic de Montserrat, i algunes de
les seves idees es plasmaren en l’obra de
restauració del nostre monestir. Les urnes sepulcrals de l’oratori abacial i de l’oratori del clericat contenen relíquies de
«mártirs» que el pare abat Marcet duia
de retom de les seves anades a Roma.
El cardenal Schuster encomaná a un
monjo de Montserrat la revisió i la reedició del cant ambrosia: fou el pare
Lregori Suñol, que com a musicóleg ja
havia participat en els treballs de revi
sto del cant gregoriá al monestir de
Solesmes. En la revisió del cant ambroEl cardenal Schuster al seu despatx de l’arquebisbat de Milá.
Darrere íoriginal d’aquesta foto ell havia escrit, en ¡latí:
«L’home fa el seu camíportant la ¡matge de Déu, pero hi ha Hicieses que el fan trontollar.»

En una processó de Corpus.

i e’js ?are Suñol hi esmerqá vuit anys,
cardenalSU^HtS comP^aSueren m°lt el

Ma>6S r.elaci°ns d’afecte amb l’abat
cárcel i 1
ren 1
els seus monjos s’intensincacalzeUrant £uerra civil espanyola. El
mem' qUe Schuster ofrená llavors en
conse>ria dels n°stres mártirs, i que es
cva a Montserrat, ha quedat com

a penyora de la comunió en el dolor de
l’abat per la immolació deis seus mon
jos assassinats.
Alguns deis monjos sacerdots de
Montserrat, que es trobaven en exili
forqós a Italia, reberen del Vaticá
l’encárrec d’instruir un grup molt nombrós de religioses dedicades en principi
a l’apostolat actiu, i que se sentien atre-

tes cap a una forma de vida contempla
tiva. S’havien anat aplegant de diverses
regions d’Itália. Es tractava d’informarles i ajudar-les a decidir per un tipus de
vocació que les realitzés plenament.
Entre els encarregats, hi havia els pares
Celestí Gusi, Aureli Escarré i Josep M.
Gassó. En sorgiren les comunitats de
monges benedictines de Montefiolo i

de Priscilla. El cardenal arquebisbe de
Milá, assabentat del que es preparava,
en reclama gentilment una part per a la
seva diócesi. Així es funda el monestir
de benedictines de Viboldone. Els cedí
una bella església antiga, amb pintures
del segle xiv, que havia estat possessió
d'una branca deis cátars, coneguts com
els «humiliats».
La comunitat de monges de Viboldo
ne gaudí sempre d’una seva predilecció
espiritual. Quan els bombardeigs conti
nuáis sobre Milá feien desaconsellable
la celebració regular de l’ofici al cor de
la catedral, transferí amb un document
escrit i signat la representativitat de
l’Església de Milá a la comunitat de Vi
boldone, per tal que llur oñci suplís el
deis canonges.
Home de contrastos
Probablement Schuster necessitava
retrobar de tant en tant els ressons de
la serenor gratuita de Déu en comunitats on la pregária conservés la dignitat
d’acció suprema, ell que no escatimava
atenció i sol-licitud per ais afers burocrátics o de qualsevol ordre práctic
de la diócesi. En un horari propi deis
monjos de la més estricta observancia,
incloía una intensa activitat de cap d’oficines i de capellá rural al mateix
temps. Es llevava cada dia a dos quarts
de quatre de la matinada. Ningú no desitjava ser invitat a diñar amb ell, per a
un ápat de treball o de cortesía. Sabien
que era tan frugal, que després caldria
fer un segon diñar subsidian. Vestía
per casa la sotana de moiré de seda ne
gra, que li corresponia com a cardenal
benedictí, pero apedazada. Deien que,
aquella sotana, se li havia cremat amb
una brasa de l’encenser. La roba inte
rior, que només li veia el metge, també
estava recosida i aprofitada al máxim.
El mateix metge testimoniava pero que
era sempre netíssima.
Era un home de contrastos. Sabia
treure la ironía en certes ocasions, com
quan signava un autógraf darrere un
retrat seu que deia: «Tanquam in imagi
ne Dei ambulat homo, tamen vane
conturbatur», que jo traduiria «L’home
fa el seu camí portant la imatge de
Déu, pero hi ha nicieses que el fan
trontollar».
En el seu tráete es combinaven delicadesa i decisió, comprensió humana i
inflexible sentit del deure. Resulta
il-lustrativa, en aquest sentit, una anéc
dota que es contava d’ell, pero que potser era més simbólica que real. Refe
rien d’un sacerdot milanés, que havia
incorregut en una infracció disciplinária molt greu, que fou convocat a
palau. El cardenal el rebé amb extre
ma amabilitat, el conduí a l’oratori,
s’agenollaren davant el Santíssim, i s’hi
passaren molta estona pregant. Bo i
agenollat, li féu una serie de consideracions sobre la feblesa humana i la bondat i la misericordia de Déu. Quan el
sarcerdot comenqava a esperar que no

passaria d’aquí, el cardenal es posá Tes
tóla, s’alqá, li imposá les mans sobre el
cap i, amb molta delicadesa, li anuncia
que quedava suspés a divinis, és a dir
que, fins a nova ordre, no podía cele
brar la missa ni administrar sagraments.
En temps de dictadura, la gent acostuma a descarregar els mals humors
fent correr acudits, que circulen amb
molta facilitat. El cardenal Schuster
havia estat involuntari protagonista
d’historietes, que hom inventava relacionant-lo amb el Duce, com la d’un
governador civil que hi discutía perqué
volia substituir amb el fascio la creu
del campanar d'una església.
El seu zel per a acatar Tautoritat
constituida havia estat interpretat com
una submissió. Algú el classificava
cáusticament com el cardenal de les
tres emes: Milá, Monjo i Mussolini.
És cert que al principi, reconeixent
els valors excepcionals de Schuster i la
seva fortíssima personalitat, Mussolini
es demostrava disposat a comptar-hi.
Pero ben aviat hagué de constatar que
el cardenal no suportava les creixents
manifestacions de paganisme amb qué
l’Estat anava usurpant el lloc de Déu.
L’any 1938, en plena guerra espanyola,
quan Mussolini responia Teslógan deis
republicans «No passaran» amb el seu
crit triomfal de «Nosaltres passem», el
cardenal es despenjá des de la catedral
de Milá amb una agosarada homilía
contra el racisme. Diuen que Mussolini
no li ho perdoná mai, i no volgué tenirhi tractes mai més.
Schuster no podía tancar els ulls da
vant de les irregularitats de la conducta
privada del Duce, que cada vegada s’anaven fent més de domini públic. No
podia ignorar els actes manifestos de
prepoténcia i d’injustícia a qué el conduia Tencegament per orgull i ambició,
pecats que repugnaven a la delicada
sensibililat del cardenal.
Mussolini l’evitava, pero Schuster li
escrivia. Li escrivia a má, amb la seva
lletra inconfusible, com feia habitualment en totes les seves cartes, sense
cap aire d’oficialitat. «És deure del bisbe assenyalar ais govemants llurs errors, i dir-los la veritat. Escric a Vostra
Excel-léncia en privat, amb la franquesa i la lleialtat amb qué us he parlat
sempre. Millor que amb un “Visca” insincer, us reto homenatge dient-vos la
veritat.»
El cardenal Schuster es mobilitzá
personalment per Tassisténcia ais dam
nificáis deis terribles bombardeigs de
Milá de l’agost de 1943. La seva posició
esdevingué més conflictiva quan, a par
tir del 8 de setembre del mateix any, l’ocupació alemanya planava sufocant so
bre tot el nord d’Itália. Protesta
enérgicament pels crims que es comen
ten a la presó de San Vittore. Amenaqa
el governador que, si no treuen immediatament els vint cadávers deis afusellats, que han deixat insepults a Piazza-

le Loreto, ell anirá personalment a recollir-los.
Intenta ais últims moments evitar
venjances inútils. Proposa una capitulació pacífica i diplomática. Sembla
que arriben a una entesa amb el gene
ral Wolf, cap de Testat major alemany.
Pero Mussolini s’escapa d’amagat. Li
arriba la noticia que els de la Resisten
cia l’han capturat i l’han afusellat juntament amb la seva amant Chiaretta
Petacci, i alguns jerarques que
Tacompanyaven. Sap poc després que
un altre grup de partisans els ha
desenterrats. Éls han penjat de cap per
avall al distribuidor de benzina de
Piazzale Loreto. Ara ja no hi valen
amenaces. Es revesteix de pontifical i
se n’hi va a peu amb creu alqada. De
clara aquell lloc en entredit, una mena
d’excomunió, per violació de cadávers,
i exigeix que retirin els cossos i els donin digna sepultura.
Poc abans de la seva mort, el 1954, es
compliren els vint-i-cinc anys del seu
servei a l’Església de Milá, i amb tal
motiu donava «Grácies al gran Déu per
haver-hi arribat incólume a través de
les dictadures, deis bombardeigs i els
incendis de Milá, de les ocupacions estrangeres, de la catástrofe nacional i,
per fi, de la lluita d’alliberament de la
República Italiana».
La seva espiritualitat personal era se
rena, d’una alegría profunda, sense estridéncies. Davant de certs dubtes,
tranquil-litzava la priora de Viboldone,
Margherita Marchi, assegurant-li que
«alió que produeix humilitat, llurn interior i confort no pot venir del maligne»La seva relació amb Déu es fonamentava en l’habitud monástica de la 11oanqa coral, continuada a l’interior de
l’ánima en el silenci de la cambra, de}s
corredora i del jardí. Com a bon italiatenia empeltat un toe de franciscana'
me. Trobava Déu en la natura, i capta'
va el ressó de la lloanqa de les creatures
en el cant deis ocells. A Milá, davan
mateix de l’oratori, tenia una gran ga'
bia amb molts canaris perqué cantessin
lloances al Santíssim Sagrament. El Pa'
re Adalbert Franquesa em conta que’
una vegada que acompanyava el Pare
abat Aureli Escarré en una visita que se
li féu, el cardenal assenyalá aquella ga
bia i sen justificá amb el posat du
nou avergonyit, tot dient «Aquesta és
me va "escolania”».

CULTURA I VIDA

HERIBERT BARRERA
LA COHERENCIA INCONFORMISTA
per Miquel-Lluís Muntané

ta política. No són tants els qui están al
corrent del seu dens currículum académic. Pero només qui ha tingut l’oportunitat de tenir-lo a prop una bona estona,
tot conversant-hi duna manera distesa,
pot apreciar plenament la seva cordialitat, la justesa del seu criteri i el seu subtil
sentit de l’humor. El doctor Heribert Bar
rera i Costa parla sense aixecar la veu,
gesticula poc i mira fixament l’interlocutor a través deis vidres d'unes ulleres am
pies que contribueixen a accentuar el seu
aire professoral. Jo diría que la seva personalitat ofereix una atractiva síntesi en
tre la convicció de l’idedleg, el rigor analíttc del científic i les preocupacions
universals de l’humanista.
Pertanyeu de pie a aquella generació
Que va patir la guerra, l’exili... Tot plegat
representa forpa anys en la vida d’una
Persona. Una experiencia així marca
duna manera decisiva?
Pensó que sí. Jo vaig viure de pie
ota la guerra, vaig ser soldat. D’altra
anda, vaig estar tretze anys a l’exili i,
evidentment, aixó marca. Sobretot si
coniptem que entre el 1937 i el 1945
es a dir, durant vuit anys— vaig passar gana sempre, exceptuant potser uns
Paréntesis curts.
. ' des del puní de vista col-lectiu,
Quina repercussió creieu que van teñir
xperiéncia de la guerra i les seves conseqüencies?
—■Jo cree que ha estat importantísnía. Entre la Catalunya d’abans de la
guerra i factual hi ha un abisme. La
|.,.erra Va rePresentar un trencament
amba°f^'nar' ’ £ls anVs
postguerra,
en
a ’mm’Sració en massa, van
VeSot,lai completament el país. Moltes
ha®aaes h° hem comentat amb els que
ésn Conegut el país d’abans. La realitat
haUna a'tra ' aixó fa que, a estones, ens
rne8\eStat difícil d’adaptar-nos mentalV]- nt a aQuests canvis. Potser ens haqu;111 el Ja d-lusió que després del frana la5?6 ™ Podía haver hagut un retorn
tat ' ata^ui?ya d’abans. Pero aixó ha esdes 1yiPossible. Tot ha canviat massa
mentG rno^ts Punís de vista. Primeraffiolt ’ f>e{ciué qualsevol país canvia
d’aiv'611 c'nciuanta anys, pero, després
*
guerr
’ Pe.rtlu5 'es circumstáncies de la
abso[a '
1 época posterior han estat
amk Lltarnent determinants, iuntament
ÍJ1 Canvi demográfic.
^Cíb S Vo¡^a Ier uua pregunta que té rel’Escii?1™"
clue comenteu: el fet que
eirá Republicana de Catalunya

Fotos: GABRIEL MASSANA

Z-l l nostre país, qui més qui menys
A. té un coneixement de la seva face

«Era important que no semblés que es volia ressuscitar
una situació anterior que va acabar malament.»

«Hem reculat i és normal, perqué els anys de franquisme
han deixat una ferida profunda.»
«El nostre nacionalisme té molt poc a veure amb l’alemany d’abans de la segona guerra mundial.»

«Per a molts és difícil d’imaginar que hi hagi un estat plurinacional.»

abans de la guerra fos el partit majoritari, el que guanyava les eleccions amb
amplia majoria, mentre que ara és un
partit petit des del puní de vista deis militants i del nombre de vots que obté,
s’ha d’entendre com un reflex d’aquesta
nova realitat catalana?
—Hi ha motius diversos, pero cree
que el principal és aquest. Un partit
com ERC, que des de la seva fundació
havia defensat el dret a l’autodeterminació, forqosament havia de teñir una
influencia i obtenir uns resultáis electorals en la Catalunya del 36 —de tres
milions d’habitants, on la gran majoria
de la població era nascuda al país i on
el catalá era la llengua absolutament
dominant en la relació social—, molt
diferents deis que obté en la Catalunya
d’avui, en qué hi ha una proporció
d’immigrats o de filis d’immigrats molt
elevada, la catalanització deis quals es
produeix, pero lentament. Ara, per
forga tenen un pes en tots els aspectes
de la vida col-lectiva i especialment a
l’hora de les eleccions, que aleshores no
tenien. A part d’aixó, hi ha hagut també
una transformació social, una millora
del nivell de vida, una experiencia dolorosa com la que va significar la guerra
civil i, per tant, potser durant un llarg

període han prevalgut les ganes d’oblidar tot alió i la tendencia a sentir-se
atrets per comentar amb alguna cosa
nova; era important que no semblés
que es volia ressuscitar una situació
anterior que va acabar malament.
—A més d’aquesta voluntat, molt
comprensible, que segurament hi ha ha
gut, a partir de l’any 75, de superar situacions negatives per al país, hi ha ha
gut també un esforq per part de certs
sectors, no tan ben intencionáis, de con
rear la desmemoria?
—Certament, és ciar que sí. Hi ha
primerament el fet que Esquerra Repu
blicana, en iniciar-se l’etapa democráti
ca, ja va teñir un comenqament dolent,
perqué no se’ns va legalitzar i no vam
poder anar a Ies primeres eleccions
amb el nostre nom. Aleshores, en bona
part, la situació va quedar prefixada a
partir del resultat electoral de 1977. Hi
ha hagut evolucions, pero alió va mar
car moltíssim. Després, ERC és un par
tit república i ens hem trobat amb una
monarquía que ha estat i continua en
cara essent una mena de tabú per a
molla gent en molts aspectes.
—El que sembla no haver canviat gaire, malgrat el pas del temps i la transfor
mació de la societat, és la incomprensió,

si no l’hostilitat, cap a Catalunya per
part de certs sectors de la societat espanyola...
—Aixó és una constant en la vida
espanyola des de fa molts anys, que co
menta, com a mínim, amb els Austries.
I jo diría que, en aquest sentit, la situació ha empitjorat, perqué en el període
de la República es pot dir que hi havia
possiblement unes posicions més comprensives envers la realitat catalana. En
aquest aspecte hem reculat i és normal,
perqué els anys de franquisme han deixat una ferida profunda...
—Pero fins i tot en el temps de la Re
pública també hi havia aquesta animadversió. Es un problema insoluble?
—Sí, evidentment, també existia, tot i
que jo diría que menys que ara. Pero jo
vull pensar que no és insoluble, que tot
pot canviar. El que passa és que així
com la societat, en els aspectes extems,
evoluciona molt de pressa, hi ha aspec
tes més profunds que canvien molt a
poc a poc. Per tant, jo confío que
aquesta mentalitat arribará a modificar-se. Potser precisament Tactual con
juntura política pot proporcionar una
bona ocasió per a obtenir una comprensió més gran deis sectors de la dreta tradicional espanyola.
—Una comprensió interessada, tanmateix...
—Interessada, és ciar. Pero, en fi,
moltes vegades Tactitud exterior, alió
que es diu per hipocresía, acaba esdevenint una certa realitat. Hi ha una no
vel-leta anglesa que va ser traduida al
catalá precisament en els temps de la
guerra, que portava per títol L’hipócrita
santificat, i és realment la historia
aquesta: algú que feia hipócritament de
bon home pero que, a base de fer-ho,
quan li va arribar l’hora de la mort
s’havia transformat veritablement en
un bon home.
—Vós, que heu estat diputat al Parlament europeu, heu tingut ocasió de copsar si hi ha una comprensió amplia del
fet catalá, en concret, i deis fets nacionals dins deis estats, en general?
—Bé, cree que en aquest aspecte
s’han fet molts progressos aquests darrers anys, pero encara som lluny de po
der dir que la comprensió sigui gene
ral. Existeixen tota una série de
problemes: hi ha una qüestió semánti
ca en aquest descrédit del nacionalisme. Nosaltres ens volem nacionalistes,
pero, evidentment, el nostre nacionalisme té molt poc a veure amb Talemany
d'abans de la segona guerra mundial.
La paraula, en aquest sentit, ens perju
dica. Després, per a molts és difícil d’imaginar que hi hagi un estat plurinacional. Un estat plurinacional és una
excepció. Amb la desaparició de l’imperi austrohongarés ja no hi ha precedent
d’estat plurinacional entre els estats europeus importants. Franqa, evident
ment, des d’un punt de vista historie es
podría dir que és formada per nacions,
pero prácticament han desaparegut; es

«Europa és una construcció absolutament inédita.»
«La ¡oventut reflecteix una inquietud
que no és específica de la ¡oventut.»

conserven com a relíquies. Ja ningú no
pot parlar de la realitat duna nació
bretona, per exemple. I el nostre cas és
molt particular. Alemanya és un país
amb una tradició federalista, en el qual
els nostres problemes són més ben
compresos que en altres llocs. Pero, tot
i que comprenen bé tot el que és autogovem, descentralització i federació, de
nació alemanya només n’hi ha una, per
la voluntat deis pobles alemanys. Po
den parlar dialectes bastant diferents
els uns deis altres, pero no tenen abso
lutament cap reserva sobre Texisténcia
d’una llengua literária comuna i el tipus de relació entre tots. Baviera no és
respecte a Alemanya el que és Catalu
nya respecte a Espanya. És una altra
cosa, encara que tinguin més llibertats
que nosaltres.
—Quina és la vostra concepció de la
construcció d'Europa? Com s’hauria de
fer i on hauria d’arribar?
—Europa és una construcció absolu
tament inédita. No hi ha precedents.
De vegades s’ha volgut agafar el prece
dent deis Estats Units, pero no és el
mateix, perqué es tractava d’un país
nou, sense historia, en el qual els fundadors parlaven tots la mateixa llen
gua, tenien unes mateixes tradicions,
malgrat les distáncies geográfiques im
portants. En canvi, Europa és quelcom
absolutament inédit i es fa difícil de
poder veure quina será la seva evolució. Jo cree que, a la llarga, el que s’anomena TEuropa de les regions o l’Eu

ropa deis pobles anirá prenent importáncia. Pero no s’ha de creure que
es pugui fer de manera rápida; caldran
molts anys, durant els quals qui sap
com aniran les coses. Potser, el que ara
ens sembla possible, en un futur llunyá
quedará modificat per les circumstáncies. Pero, en fi, sembla que aquests
Estats-nació en alguns aspectes han esdevingut massa petits, i d’aquí ve la
necessitat de la Unió Europea i d’un
poder europeu, i, en d’altres, massa
grans, massa allunyats deis ciutadans
per a la vida actual, i d’aquí ve la neces
sitat d’un desenvolupament regional
per a usar el vocabulari europeu.
—Per a les persones com vós mateix,
que us heu definit sempre d’esquerra,
qué va representar el fracás práctic del
marxisme i la caiguda del mur? Es pot
parlar d’una esquerra d’abans i d’una al
tra, diferent, de després?
—Jo sempre he mantingut que els
partits comunistes no eren própiament
partits desquerrá, perqué, al meu entendre, els conceptes més característics
de Tesquerra són llibertat i igualtat. Per
tant, un sistema polític que coarti les
llibertats i la democrácia no es pot acceptar mai que sigui d'esquerra. Jo no
he estat mai marxista, ni fíe cregut que
la dictadura del proletariat pogués ser
una solució de res. Una dictadura es
una dictadura i, com a tal, moralment
inacceptable. El que passa és que la
caiguda de Timperi soviétic, simbolitzat peí mur de Berlín, ha servit per a
voler identificar dues coses que no van,
al meu entendre, necessáriament jun
tes. La caiguda de la Unió Soviética ha
estat, sobretot, una caiguda política,
pero alguns l'han volguda presenta'
com la demostració que no hi ha alten
natives válides per al sistema ultralibe'
ral. La dictadura del proletariat ha
fracassat, pero jo cree que el capitalis
mo salvatge, aquest model de societat
gairebé darwinista, de lluita despietada
per la supervivéncia económica, tafflbe
ha demostrat a bastament els seus as
pectes negatius, que no són pas pocs.
—Voldria que parléssim també
mica del món universitari, que tan »
coneixeu. Quina análisi feu de la siW11'
ció de la universitat catalana?
—Pensó que aquest és un deis p°cS
ámbits en qué Tevolució ha estat poS.^
tiva. La institució en la qual jo va?
comentar els estudis, la primera Énl
versitat Autónoma, era quelcom remar
cable i, en molts aspectes, segúrame1’
no ha estat encara superada. Potser
Universitat Pompeu Fabra ha represe]1
tat una actualització d’aquell espei ’
Pero, en conjunt, la universitat a Cata
lunya está molt millor que no ho va.eS.
tar fins a l’adveniment de la Universita
Autónoma. I, d’altra banda, l’Autónotf
d’aleshores era anterior a la genera'
zació deis estudis universitaris, per ta
amb un nombre molt reduít d’alurrm ’
una cosa que ara no seria possible- $
universitat podría funcionar mili01’

ciar, com tot. Pero en alguns aspectes
está absolutament a la punta del progrés, no solament del progrés técnic, si
no del progrés de la societat. La universitat oberta és l'exemple d’aixó que dic.
Ara bé, la massificació té les seves
repercussions negatives, com és natu
ral. Els defectes provenen sobretot del
material que reben: el nostre ensenyament secundan és realment defectuós; aquí sí que hi ha molt per fer
abans no arribem al nivell deis paísos
avanfats. Hi ha una primera causa,
dones, que no és imputable a la universitat, i és que els alumnes que rep hi ar
riben sovint mal preparats. Després, el
fet mateix de la generalització, que és
normal i desitjable, ha portat problemes des del punt de vista logístic: el
nombre de professors i la qualitat d’aquests professors no están en una situació d’equilibri. Aixó ha dañar millorant, i segurament les bases perqué
Pugui millorar existeixen. Després, hi
ha hagut una anarquía en els plans
destudis, hi ha hagut canvis que s’han
leí, al meu entendre, amb uns criteris
bastant discutibles. Jo estic molt d’acord que l’ensenyament secundan ha
de ser un servei per a tothom i ha de
ter el que calgui per compensar les des■gualtats iniciáis, no solament les economiques, sino també les intel-lectuals.
eró aixó no pot ser mai una penalitzaaó per ais més dotats. I aixó és precisaJ?ent el que passa moltes vegades.
arnpoc no veig gens ciar que el llibre
hagi de perdre importancia en l’ense
nyament. Em sembla absurd i una perua de temps. I és que es fan moltes
coses partint duna pseudomodernitat
Que, a la llarga, només perjudica.
En el vostre camp, el de la química,
C°m e?ta la recerca a Catalunya?
., Shan fet progressos i actualment
e un nivell bastant acceptable. El que
trT-5 4ue Ia recerca necessita una
udició, uns mitjans, i les coses no es
p° en. transformar en quatre dies.
teer°¡en a'x° s* que no h i ha cap dub. > els últims anys s’ha anat endavant,
a Sltuació és molt millor ara que
ve q.Uanta anys enrere. Tenim bons ins igadors, tenim un nivell mitjá molt
fic^P1. le- Hi ha, evidentment, dec|e encies- Hi ha, sobretot, una manca
bu nVtJans Que prové de la mala distriquf10’. ’r?s de l Estat, deis recursos de
es disposa. Catalunya és objecte
tiñe3' d'scriruinació negativa.
Si
qUg tess’m’ Per exemple, els mitjans
amb enen 'es cornunitats autónomes
pajs fcgim de concert —Navarra i el
més “as.c~ podríem esmerqar molt
em 6n 6 f°ment de la recerca i podríConfanar m°lt més lluny. Pero l’Estat
_ !?Lla Privilegiant d’altres zones...
d’Exta E°cs dies, el president de la Junta
IbarrmdL"'a’ eí senyor Rodríguez
nació’ nefiava ciue existís cap discrimi
na f ¡i' -a una cosa com clue
tes a acia que utilitzen els nacionalis-

—El senyor Rodríguez Ibarra diu que
no hi ha discriminació perqué si els catalans paguen més és perqué tenen més
rendes i, per tant, és normal que aportin més. Fins aquí és una argumentació
defensable. El que el senyor Rodríguez
Ibarra deixa de dir és que la despesa de
l’Estat per habitant és molt més petita
a Catalunya que la mitjana espanyola.
Per tant, ja no es tracta de si paguem
més o menys: és que rebem, per cápita,
molt menys que no d’altres. I aquí sí
que la discriminació és innegable. No
hi ha només la diferencia entre el que
paguem i el que rebem, és que rebem
molt menys que el que ens correspondria simplement per proporció. I aixó
independentment de la situació especialment privilegiada de les cornunitats
autónomes amb régim de concert.
—En els ámbits de l’ensenyament i de
la recerca, diríeu que l’acció del nostre
govern és fonamentalment positiva, o bé
hi pesen més les errades?
—Són ja setze anys de vigencia de
l’Estatut, pero no s’ha donat una atenció preferent a les qüestions d’Ensenyament i Cultura com hauria estat de
sitjable. Tanmateix, seria injust dir que
no s’ha fet res, que no s’ha millorat.
D’altra banda, també cal dir que les
nostres competéncies en Ensenyament
—i jo mateix ho havia remarcat en el
moment de l’aprovació de l’Estatut—
no són competéncies plenes. Hi ha,
d’altra banda, la limitació de recursos
económics, que no ha permés desenvolupar una acció més importan! en
aquest terreny. Per tant, jo diría que és
un deis aspectes menys reeixits de l’administració autonómica, pero que es
deu, en gran part, a les insuficiéncies
de l’autonomia que tenim.
—El comportament polític de la gent
més jove, d’una manera global, us produeix un sentiment desperanza o més
aviat d’inquietud?
—Així, en general, la joventut reflecteix una inquietud que no és específica
de la joventut, perqué em pensó que, en
aquest moment, la major part de la
gent no veu ciar cap on s’encamina la
societat actual. I no parlo ja deis aspec
tes purament polítics, sino, en general,
deis socials. Ningú no té el futur gaire
ciar. Molts anys enrere, per a un jove,
els camins apareixien més clars, fins i
tot en époques bastant difícils. Pero ara
ningú no está segur de res. Tot aixó té
unes repercussions psicológiques, i on
es nota més, segurament, és entre els
joves. Altrament, no cree que tinguem
una joventut tan extraordinaria que puguem estar segurs que resoldran tots
els problemes, ni tampoc no ens hem
de deixar endur peí pessimisme. De fet,
el nostre futur com a poblé no depén
només de com és la joventut actual, si
no de tota una série complexa de factors, entre els quals, és ciar, la joventut
també hi té a veure.

DE
LA GUERRA,
FA SEIXANTA ANYS
(II)

DE COM FER LA REVOLUCIÓ
SENSE ATERRAR ELS FANALS

LA POSICIÓ DELS INTELLECTUALS CATALANS
per María Campillo
na de les qüestions que han di-

U

ment vistosa com la formada per Alberficultat la interpretació del pati i María Teresa León, ni «Mirador»
per deis intel-lectuals catalans enfouel—ni volgué ser— «El Mono Azul»,
conflicte del 36-39 (i em refereixo espeni la «Revista de Catalunya» és el pacialment a la historiografía produida
ral-lel d’«Hora de España», entre d’aldes de l’ámbit estatal i internacional)
tres coses perqué alió que volia repre
ha estat la resistencia a admetre el pes
sentar la revista més prestigiosa de la
que el binomi catalanisme cultural / caintel-lectualitat espanyola era, al Printalanisme polític va teñir entre les files
cipat, distribuít entre dues plataformes:
deis escriptors lleials a la República
la «Revista de Catalunya» i el setmana(«lleials a la República i a la Generaliri «Meridiá. Tribuna del front intel-lectat», com es deia i s’escrivia, sovint, en
tual antifeixista». I és significatiu el fet
el moment). O, encara, el que aquest
que totes dues comparteixen signatures
mateix binomi va teñir de decisiu en el
pero responen a orientacions diferenfet de ser-hi o no, en aqüestes files. Per ciades, tenen funcions complementáqué, en efecte, l’orientació del comprories i exemplifiquen, en el terreny de
mis de la majoria, i la més significada
les revistes literáries i al costat d’altres
intel-lectualitat, fou molt més presidida
publicacions periódiques, la diversifipeí sentit de resistencia i de continuítat
cació d’iniciatives que caracteritza l’accultural que per una actitud de les contuació cultural l’últim any de guerra.
siderades netament revolucionáries i,
Un any en qué, en conjunt, la cultura
dones, el seu atractiu, per a aquells que
catalana, més que reflectir canvis decihan bastit un mite, sovint pintoresquissius, adquireix un carácter de refundata, de la Barcelona del 36, ha resultat
ció en unes noves circumstáncies. I en
escás. I, els seus representants indivi qué, per exemple, la invocació a la traduáis, poc emblemátics, sobretot si els
dició cultural, amb el que comporta de
acarem a les figures que han produít
recuperació deis seus pilars fonamenaltres latituds en circumstáncies no pas
tals, és evident: des deis actes oficiáis
similars pero fins a cert punt compara promoguts per la Conselleria de Cultu
bles (almenys fins al canvi de govern
ra per a commemorar efemérides deis
del desembre del 36, o, en una segona
artistes o escriptors (Centenari Foretapa, fins ais Fets de Maig).
tuny, homenatges a Verdaguer, GuiTampoc no tenim, en un altre ordre
merá, Iglésias, Apel-les Mestres, Ruyra
de coses, una parella tan engatjadao Fabra) fins a la col-lecció de retrats

literaris oferta peí setmanari de les JSU
«Juliol», passant per tot el ventall intermedi de divulgació d’episodis d’histdria
de Catalunya, de recuperació de periodes, de moviments estétics o de figureS
significatives, especialment de la ”e'
naixenga en<;á.
S’ha de teñir en compte, pero, que
aquest rearmament de la intel-lectuali'
tat catalana desplegat al llarg del 19°°'
del qual són exponents les dues publi'
cacions esmentades, és el resultat dUI1
procés que comenta els primers dieS
d’agost del 36 i que té l’acta de nai
* e'
ment el dia 7, en una reunió d’escñP'
tors celebrada al Palau Robert, qua11
Francesc Trabal, un deis principáis pr°
motors del Club deis Novel-listes, P*°
pugna una nova i més ámplia orgam
zació que parteixi d'aquesta entita;
D’aquí sortirá l’Agrupació d’Escript0
Catalans, adscrita a la UGT i dirigld
per un nueli amb vocació intervencio
nista (Joan Oliver, Francesc Traba’
C.A. Jordana, Lluís Montanyá, Me>^
Rodoreda, Xavier Benguerel, etc.), 4
va teñir l’habilitat de convertir una en
titat d’inspiració sindical en un orga^
nisme amb atribucions organitzati)' més ámplies i en una plataforma da
tuació. Será aquest grup de fundado
de l’AEC el que fará de frontissa en
les diverses forces en joc, entre les w
titucions culturáis vinculades a la

neralitat i els diferents sectors ideológics i será, també, el primer a configu
rar els termes del compromís de la intel-lectualitat catalana amb el moment
historie, i a articular-los molí aviat al
voltant de l’eix de la supervivencia cul
tural amenazada.
En efecte, en la primera de les al-locucions radiades de l’AEC, el seu president, C.A. Jordana, concloia que, «En
Uuitar contra el feixisme, no sois ho fem
per la llibertat d’expressar-nos dignament, sino per la possibilitat d’expres
sar-nos»,1 i poc després, dins de les ma
laxes emissions, Mercé Rodoreda deia:
«és per Catalunya, sobretot, que lluitem, per aquest immens esperit de catalanitat irreductible, per la nostra llengua que ha estat i será la més tallant
arma de combat, per la nostra Universitat, per la nostra cultura, per un demá
pie d’esperances...»2 I no són termes,
aquests o d’altres de semblants formu
láis coetániament, gaire diferents deis
Que, des d’aquest mateix nueli, es produiran l’any 38 quan, per exemple, Tra
cal escriu que l’ideal deis escriptors
«no és altre que contribuir des del seu
Hoc i amb ímpetu a un ressorgiment to
tal de la nostra pátria i especialment de
la cultura catalana»;3 o bé quan Joan
Oliver afirma: «Car una cosa és certa:
•a guerra és, per ais catalans, una qües110 de vida o mort. Els republicans
espanyols no perdrien amb la derrota
ni la llengua, ni la cultura, ni moltes de
•es valors per les quals Espanya compta
en el concert de la civilització univer
sal. Catalunya, en canvi, ho perdria tot:
el pensament, l'ánima i fins el nom. Soa la bota de Franco, Espanya seguiría
sent Espanya, minimitzada, envilida,
encadenada, pero, a fi de comptes,
Espanya. Catalunya no! Catalunya deixaria d esser, potser, per sempre.»4
Aquest plantejament, ámpliament
cornpartit l’any 38 pero que fou criticat
a comenQament de la guerra per excessivament genéric, tenia l’avantatge d’inc oure igualment sota el signe del comP'omís les premisses de defensa, de
tea<avació i de continuítat i era, sobre0 > d espectro prou extens per a abastar
• ,s els sectors (dentro el nombre con
tó
6 d escriptora, periodistes, his.O1}adors, professors universitaris, etc.,
^eials a la República), fins els més morats\i per a no excloure les figures
sariprn.^l'clues amb Qué podía comptarSj_., d-lustrativa, per al cas, la compo„
de la comissió que va demanar
C lencta, l’estiu del 36, al president
i jP^Pnnys en nom de l’AEC: Josep Pous
ages, Pompeu Fabra, Caries Riba,
Q,.fnKesc Trabal i Joan Oliver, que és
j . 'a exP^cat l’episodi.5 Uns noms
c|¡ lnats a complir diferents funcions
re el conjunt de posicions públi(gs s. reclamades peí moment historie
Lle’.Ja’ emhrió de la Institució de les
i d'a'l?5 ^ata^anes)- I uns noms, aquests
Ves a-1?5 de significáis, que, tot i les setreréncies evidents, tenien un es

pai de coincidencia ideológica suficient
per a mantenir una certa cohesió (o ser
capados d’una distribució sensata deis
papera) en una situació de crisi.
Perqué el que és ciar, com he mirat
d’exposar en altres bandes de forma
menys esquemática, és que alió que s’anomena «front cultural» no és a
Catalunya d’una sola corda, i no és re
presenta! per una sola iniciativa, sino
per plataformes d’actuació diversificades i complementáries. Una de les co
ses que explica, per exemple, la poca
implantació a Catalunya de l’Alianza de
Intelectuales para Defensa de la Cultu
ra és la seva vocació de front únic de
representació; l’altra és la seva direcció
prioritáriament comunista. La combinació d’ambdues condicions en una
operació aliancista decidida s’hauria
pagat, ací, amb la desvinculació de sec
tors importants, un preu que una cultu
ra d’ámbit reduít i en el rodatge de la
represa no podía pagar. La secció cata
lana de l’Alianqa, en canvi, plantejada
com una forqa més, o, fins i tot, com
una mena de delegació de relacions ex
teriora, va permetre, de cara al II Congrés d’Escriptors Antifeixistes del 37,
propulsar un Patronal d’amplíssima re
presentació institucional i ciutadana,
una comissió «de ponencia» formada
per Jaume Serra Húnter, Pompeu Fa
bra, Pau Casals, Jordi Rubio, Emili Mi
ra i Pous i Pagés, i un nom per al Bureau Internacional per paísos que es
constituí, a París, en la sessió de clau
sura del Congrés: Caries Riba.
És evident que tot plegat, noms i entitats, no s’identifica ni amb el sector
comunista (per bé que l’inclou: hi ha
Víctor Colomer per l’Ajuntament, o la
delegació del Casal de la Cultura) ni
amb cap altre (el ventall institucional
abasta des de l’Institut d’Estudis Cataians fins al CENU passant per la Universitat); pero, en canvi, constitueix
una representació eloqüent des del
punt de vista de la cultura nacional. I
probablement aixó era el que convenia,
atés que la ponéncia catalana llegida a
Valéncia peí filósof Serra Húnter, sota
la presidéncia emblemática de Pompeu
Fabra, era una raonada exposició (alguns la van trobar «académica», en un
context forpa abrandat), basada en l’afirmació cultural, que havia de procu
rar a Catalunya, davant el concert de
visitants estrangers ben predisposats,
«un lloc d’honor en lavantguarda deis
pobles defensora de la llibertat i de la
Cultura».6
La ponéncia donava al tema nacional
un tractament, d’una banda, informatiu, és a dir, retía compte de la realitat
catalana, de les seves aspiracions i del
procés de les seves consecucions; de
l’altra, vinculava aquest procés d’identitat cultural a les nocions de progrés humanístic i d’inserció en els corrents del
pensament modern occidental; és a dir,
inscrivia la cultura propia dintre el patrimoni de la cultura universal i, dones,

dintre els principis generáis de la de
fensa de la cultura que eren símbol i
bandera deis intel-lectuals progressistes
d’arreu, deis quals el Congrés volia ser
una mostra significativa.
De fet, el discurs de la representació
catalana al Congrés responia a una variant (si es vol amb un accent pedagógic donat peí context) d’un estat d’opinió forga generalitzat: aquell que fa de
la «continuítat compromesa» una acti
tud combativa, aquell segons el qual la
veritable batalla cultural consisteix a
prosseguir la consolidació de les es
tructures de feia tan poc aconseguides,
a assolir la definitiva normalització de
la llengua literária i de la funció i el
sentit de la tradició cultural. Perqué la
veritat és que, des de les columnes de
les pagines de cultura deis diaris fins a
la formulació més elaborada (que segurament és Literatura i grups salvadors
de Caries Riba), aquesta idea hi és pertot. Amb les variants del cas, que poden
anar des de l’estricte resistencialisme
fins a conferir a l’escriptor catalá un
carácter intrínsecament revolucionari a
causa de les condicions que han governat la seva feina.7
Pero, siguí com siguí que s’interpreti,
la recerca d’una equació válida entre
els termes de defensa, continuítat i
compromís presideix el debat ideológic
en el terreny de la cultura, tant si es
parla de la gestació d’una nova societat
com si es propugna la literatura de
guerra o es reflexiona sobre les possibilitats del romanf o de les formes
del realisme. I presideix, també, una
majoria d’actuacions fins al final ma
teix de la guerra. Hi és en els discursos
radiats i en els articles de premsa; en la
decisió de prosseguir o d’ampliar les
plataformes existents; en les celebracions de les festes del llibre (i en la con
ferencia de Pous i Pagés per a la Fira
del Llibre del 37 o en el text de Riba
per a la Diada del 38); hi és en els actes
del Casal de la Cultura, un espai dins
del qual alternen, per exemple, les sessions de poesia de guerra amb l’homenatge a Joaquin Ruyra (que peí seu catolicisme havia requerit protecció
institucional), i poden succeir-se, posem, els actes del Centenari de Leopardi, l’Homenatge a Mallorca, l’Exposició
Puixkin o el Saló de Tardor.
Així mateix, la defensa d’una civilit
zació fonamenta tot el discurs deis Serveis de Cultura al Front i l’orientació de
les seves publicacions, tant deis llibres
(Presencia de Catalunya i Poesia de
guerra són paradigmátics per complementaris), com de la revista «Amic»; i
hi és, també, en la producció de temáti
ca bél lica, especialment en les cróniques en campanya, com és Unitats de
xoc de Pero Caldera. Cal dir, finalment,
que la idea de continuítat compromesa
trobará el desplegament més ampli en
l’actuació de la Institució de les Lletres
Catalanes, que congregá, entre membres numeraris, secretariat i col-labora-

dors, alió que el país tenia de més valuós i eficaq, culturalment parlant, i
mostré, en els seus diferents ámbits i
particularment en el de l’edició de llibres i de la «Revista de Catalunya», un
criteri, un rigor i, sobretot, una pers
pectiva de perdurabilitat, que li atorgaren un consens molt ampli.
I és que probablement, com havia
d'assenyalar Riba, es tracta de política
«pero segons una pía general, suprem,
de salvació de la patria». I per aixó ma
teix seria del tot injust (i históricament
poc cert), per considerar l’eficácia de
l’ordenació cultural en l’época en qué
Caries Pi i Sunyer ocupa la Conselleria
de Cultura, o per valorar l’extensió i el
carácter del compromís més majoritari
(el del territori en qué es pot trobar tothom o gairebé tothom), menystenir
l'actuació de la mencionada directiva
de l’AEC al comengament de la guerra
i, especialment, el seu bescantat paper
de «companys de camí» del PSUC. Per
qué, precisament, la participació d’un
grup d’escriptors prestigiosos i, en concret, peí que ens ocupa, d’escriptors en
llengua catalana, en el front cultural
comunista, va ser un factor clau de relació entre el conjunt de les forces i els
projectes culturáis estrictament catalans, i va propiciar la creació d’un
«Front Intel-lectual Antifeixista» propi
que possibilitá, com he indicat, la cohesió (si es vol, la suma) deis esfor^os
culturáis deis diferents sectors en actiu.
L’exemple de «Mirador» és paradigmátic; perqué, es ciar, el terme que
acabo d’usar és del subtítol de «Meridiá», i «Meridiá», com tothom va con
venir, millorava les funcions de «Mira
dor», es «desrussificava» i ampliava el
seu espectre. I, dones, per exemple, en
relació amb el que comentem, presentava el text llegit al PEN Club de Praga
per la delegació catalana («Ais escriptors del món» de Caries Riba, una manifestació del compromís de continuítat) com «una mostra perfecta deis
motius de la nostra lluita i de l’actuació
deis nostres escriptors».12345678 Pero «Meri
diá» es produía en unes condicions polítiques del tot diferents de les que presideixen la confiscació de «Mirador»
peí PSUC, l’octubre del 36; i el cas és
que la incorporació a aquest setmanari
d’un sector significatiu de l’AEC repre
senté la integració de les lletres catala
nes en la primera iniciativa d’intervenció política (i de partit) en el terreny de
les publicacions periódiques dedicades
a cultura; suposá una plataforma que
doná compte de la preséncia activa deis
escriptors en el nou ordre de coses, i
evitá, en el període en qué va produirse, un procés de reduccionisme estétic
que hauria pogut representar la margi
nado d'algunes de les figures més consagrades (i, per tant, més necessáries, es
miri com es miri) entre els addictes a la
República. Ningú no va parlar mai, des
de «Mirador», tot i el seu «revolucionarisme» bon tros neófit, de la caducitat

de «Ribes» i «Camers», com s'havia fet
des de «Treball», o de la manca de virtualitat de la tradició catalana (sino
més aviat al contrari); ni s’anatemitzá
els escriptors catalans com a «burgesos» producte de «dimes literaris refinats»; ni es van retreure les «llotoses aigües culturáis d’antany embrutant les
purés riberes revolucionáries», com
s’esforqava a manifestar, a cada pas, en
nom de la CNT, el doctor Félix Martí
Ibáñez (prou bescantat després, tot s’ha
de dir, des de «L’Esquella de la Torratxa», a causa del seu verb inflamat).9
Pero és que «Mirador», peí que fa a
la intervenció deis escriptors catalans
en aquest moment historie, al seu com
promís amb la llengua i amb el procés
de recuperació cultural, ja mostrava
una línia d’actuació que havia d’esdevenir prioritária. Una línia que queda perfectament exposada en la reproducció,
a les págines de la revista, d’un text del
poeta-obrer alemany Eric Muesham,
en la interpretació d’Emili Granier Bar
rera. El poema presenta un revolucio
nan, fanaler d’ofici, que, anant amb els
revolucionaris, els commina a no fer
malbé els fanals que els seus companys
rebenten per tal que els burgesos no
s’hi vegin, i, en fracassar en aquest intent dissuasiu, es tanca a casa per tal
d’escriure un llibre titulat «De com fer
la Revolució sense aterrar els fanals».
El fet que els fanals, i les ciutats que
il-luminaven, fossin finalment aterrats
peí «brag potent de les fúries», com
expressá poc després el poeta Márius
Torres, no resta, pero, validesa a aquests
desigs de perspectiva i de projecció cul
tural, ni els converteix en un mal cálcul; per bé que sembla que, per a alguns, el desenlia^ duna derrota poc
imputable al front de la cultura confereixi, a les actituds i ais esforgos que
portaren una majoria d’intel-lectuals a
l’exili, el valor reduít d’un simple sometent de bones voluntáis.

1. L'escriptor davant el feixisme, parlament pronunciat per radio el 14-IX-36, «Diari de Barcelona», 24IX-36.
2. La dona i la revolució, «Treball», 23-X-36
3. El dret deis escriptors al treball, «Meridiá», 1:3 (281-38).
4. Catalunya, «Meridiá», 1:11 (25-III-38).
5. Foren nnalment rebuts per Tarradellas, autor del
comentan, de llarga fortuna, sobre la hipotética sindicació d’Homer. Vegeu, per l’episodi, Joan Oliver,
Tros de paper, Ariel, Barcelona, 1970, pág. 176
6. Vegeu la ponencia de la delegació catalana a Ma
nuel Aznar Soler, Luis Mario Scnneider, eds., Ponen
cias, documentos y testimonios, Vol. III del II Congre
so Internacional de Escritores Antifascistas (1937),
Laia, Barcelona, 1979, págs. 100-121.
7. Com ho fa, per exemple, J. Navarro Costabella a El
poblé i l'artista, «Mirador», 14-1-37.
8. El congrés deis «Pen Clubs» a Praga, «Meridiá»,
1:27 (15-VII-38).
9. Més endavant, «Meridiá» acollirá la traducció d’un
article de Martí Ibáñez, Per una cultura revoluciona
ria, que segueix la mateixa direcció iconoclasta, pero
és desactivat, en el mateix número, peí de Joan Oli
ver, Literatura de guerra, «Meridiá», 1:9 (11 -111-38).

La revolta militar
La matinada del 19 de juliol de 1936
va revoltar-se la guarnició de Barcelo
na, seguida per les de Lleida, la Seu
d’Urgell, Girona i Figueres. A Barcelo
na, les tropes marxaren cap al centre
de la ciutat, pensant repetir l’ocupació
del 6 d’octubre de 1934. Pero van xocar
contra els guárdies de seguretat i d’assalt, situats a les principáis cruílles per
Escofet i Guarner, i després contra els
obrers, que es van poder armar. Al migdia arriba de Mallorca el general Goded per encapqalar la revolta i convida
la guárdia civil a afegir-s’hi. La guardia
civil, pero, va restar fidel i va ensorrar
la revolta; Goded va rendir-se i va par
lar per la rádio, per demanar ais seus
subordináis d’abandonar la lluita. El
missatge precipita la fallida de l’aixecament ais Paísos Catalans, excepte a
Mallorca i a Eivissa.

Les columnes
A Barcelona, la multitud va apoderar
se de les armes de les casernes, i eS
constituí en l’únic poder ais carrers. La
IV Divisió Orgánica, aquarterada aj
Principat, desaparegué prácticament i
les masses armades ultrapassaren les
forces d’ordre públic. Com que el g°'
vern de la Generalitat havia vengut la
revolta pero també perdut el poder.
Companys va convocar els partits i sindicats d’esquerres i el resultat fou la
creació del Comité Central de Milícies
Antifeixistes, controlat peí cenetista
García Oliver.
L’esforg catalá de guerra va fer-se W1'
cialment cap al front d’Aragó, a més de
dues. columnes enviades a Madrid 1
l’expedició a Mallorca. Les columnes
cap a l’Aragó comentaren a sortir de
Barcelona el 24 de juliol, esglaonades
segons les possibilitats i les iniciativesEls anarquistes organitzaren les de
Durruti, Antoni Ortiz, Francisco Aseaso, Roja y Negra i Aguiluchos de la FAL
El POUM, la de Jordi Arquer i Manue
Grossi. UGT-PSUC, la Carlos Mal
*
Esquerra Republicana de Catalunya
Estat Catalá, la Maciá-Companys. Tan1'
bé les guarnicions militars de Barbastre, Tarragona, la Seu d’Urgell i Lleid3
enviaren columnes de soldats i m1*1’
cians. L’aviació constituí el nueli d
l’esquadreta Ales Roges, on s’integraíe
pilots i avions militars i civils. Les m1'
ces catalanes sumaven entre 15.000
20.000 combatents, pero estaven man
cades de disciplina, organització, a
mes i municions; malgrat alguns éxi
locáis, no pogueren avanzar i formale
un front estabilitzat.

ASPECTES M1L1TARS
DE LA GUERRA A CATALUNYA

per Gabriel Cardona
L’expedició a Mallorca fou obra del
capitá d’aviació Alberto Bayo. En pri
mer lloc, juntament amb la columna
valenciana del capitá Manuel Uribarry,
conquerí Eivissa. Després, separats
deis valencians, van desembarcar a Ma
llorca, massa lluny de Palma i amb
greus problemes d’indisciplina, in
tendencia i sanitat, que van embussar
la situació. Tampoc l’ajut italiá ais mallorquins franquistes no va decidir les
operacions, que van prolongar-se fins
al 4 de setembre, quan Bayo reembarca
per ordre del govern república de José
Giral.
Intents d’organitzar un exércit
La Generalitat desitjava organitzar
un exércit catalá. El govern Companys
mtentá crear unes Milícies Ciutadanes i
cridar els reemplaqaments de 1933,
1934 i 1935, i els dos governs Casanovas mantingueren una conselleria de
Defensa amb el tinent coronel Díaz
Sandino al cap. La CNT desbarata tots
els intents, propugnant el poblé en ar
mes com a garantía de la llibertat. No
Podent crear una forqa armada de la
generalitat, Companys va patrocinar la
tormació de milícies del seu partit o
d ideología semblant, i el 28 d’agost va
comentar l’organització de les columnes catalanistes i de les Milícies Alpiues. El govern Tarradellas va mantenir
laz Sandino com a técnic militar i en
ceta una mobilització selectiva. En
autodissoldre’s el Comité de Milícies, es
va mtentar crear l’exércit al Front d’Aago, sota el departament de Defensa
e la Generalitat, regit per Díaz Sandi°> i amb García Oliver de secretan gey61? ' ^-a resisténcia anarquista també
a frustrar aquesta operació, pero 1’1 de
ovembre les milícies catalanes del
Aragó Queclaren sotmeses al Cót '§0 de Justicia Militar i, per contraresr García Oliver, hom va impulsar l’Esd° a Popular de Guerra, encarregada
litar°rrnar e'S nous comandaments mi

d'a 29 García Oliver renuncia al
secretar* general del departaj defensa per passar a ser mipe Fe. , Justicia de la República. No
coni a'|í° 6^S ,anarciuistes perderen el
jy jr°jde Defensa; al contrari, quan, el
no G] esemt)re, va cessar Díaz SandiFrá 6 suL>stituií el també anarquista
rali?CeSC ís§leas- Malgrat tot, la GenePos at,r'a insistir en els intents de disbreaif] Un ex®rc'1 propi; el 8 de desem|’p < ® 1936 decreta la creació de
de feuCIt Nacional de Catalunya i 1’11
e rer de 1937 acordá la immediata
ca

Sortida cap al front, el 5 de setembre de 1936, de les columnes Macia i Companys.

Soldats en marxa cap a primera Unía.

incorporació deis reemplaqaments de
1934 i 1935 i la implantació del comandament únic, coordinat amb l'Estado
Mayor Central del govern de la Repú
blica. Pero també aqüestes mesures
fracassaren. Per proveir-se de material
militar, la Generalitat va sol-licitar el
trasllat a Barcelona de la Fábrica Na
cional de Cartuchería de Toledo, pero
el govern central s’hi va negar, i el 7
d’agost el govern catalá crea la Comis-

sió d’Indústries de Guerra amb la finalitat de coordinar diferents empreses
metal-lúrgiques, químiques i mecániques.
Catalunya, objectiu militar
El bombardeig aeri contra Catalunya
correspongué a l’Aviacione Legionaria
delle Baleari i a les esquadretes espanyoles de Mallorca, que atacaren objectius civils a tota la ribera mediterránia;

Alumnes de l’Escola de Guerra de Catalunya,
en una fotografía teta el 4 de desembre de 1936.
Només va sobreviure el personatge de la dreta,
descriptor Joan Sales, que va acabar la guerra
amb el grau de capitá.

d’Aran, el port de la Bonaigua, i el 20
d’abril arribaren a la frontera francesa
de Lés. El 22 de maig, a fi de retardar
l’atac contra Valencia i recuperar el ter
ritori al cap de pont de Seros, l’exércit
república de l’Est caigué per sorpresa a
les zones de Tremp i Balaguer, amb una
ofensiva de cinc dies tancada amb un
empat.
A fináis de maig, Rojo va reorganitzar les tropes situades a Catalunya.
Amb el nom de Grupo de Ejércitos de
la Región Oriental, quedaren formades
per dos exércits, el de l’Est i el de l’Ebre,
a més de les tropes de rereguarda i sis
centres de reclutament.

L’acabament de la retirada.
Al Portús, els soldats que passen cap a Franca
han de deixar, amuntegades, les armes.

els atacs es concentraren a Barcelona,
on els bombardeigs van multiplicar-se
el maig i el juliol de 1937.
El juny de 1937, el govern Negrín or
dena atacar per térra Osea, que estava
encerclada per columnes catalanes des
del comenqament de la guerra. Els milicians que cobrien el front van ser reforqats per unitats militars de l’Exércit
Popular del sector Centre, pero l’ofensiva, comentada 1’11 de juny, no va reeixir a conquerir la ciutat. Després de la
batalla de Terol, el 10 de marq de 1938
comenta l’atac franquista a l’Aragó; el
27 van entrar a Catalunya per Massalcoreig i el 4 d’abril prengueren Lleida. En ocupar territori catalá, Franco
suprimí l’Estatut. El 9 d’abril fou afusellat a Burgos Manuel Carrasco i Formiguera. Entre el 6 i el 8 d’abril els franquistes prengueren Balaguer, Tremp i
Camarasa, i el 10 van establir un cap
de pont sobre el Segre, que controlava
les principáis centráis hidroeléctriques
que proporcionaven energía a Barcelo
na.
Catalunya semblava a punt de caure
quan Franco va parar l’ofensiva i or
dena atacar cap a Valencia. Mentrestant, les seves tropes ocuparen la Valí

La batalla de l’Ebre
El juliol, la situació a Valencia era
desesperada. Mentrestant, les tropes republicanes de Catalunya havien rebut
armes, i amb la mobilització forzosa
reclutaven tots els homes disponibles,
entre quaranta anys i divuit, la «quinta
del biberó». La nit del 25 de juliol de
1938, l’exércit de l’Ebre passá el riu i
sorprengué les tropes franquistes. En
tomar a fosquejar, l’ofensiva sobre
Valencia era deturada, i a l’Ebre havien
desaparegut quasi setanta quilómetres
de front i els republicans ocupaven Ri
ba-roja, Flix, Aseó, Corbera, Benissanet, Miravet i el Pinell.
Lexit república va deturar-se davant
Gandesa. L’aviació i les avingudes d’aigua deis pantans del Pirineu van des
truir, l’un darrere l’altre, els diversos
ponts de campanya republicans. La
marxa cap a Gandesa va fer-se mancant
deis tañes i de l'artilleria, que no havien
pogut passar el riu. També aquest
iracas deis ponts va privar de camions
la infantería, i l’obligá a marxar a peu.
Combatent tres dies i tres nits sense
material pesant, els republicans van
perdre el temps a la primera part de la
batalla. La frontera francesa era tancada des del 13 de juny i la manca d’equip
va afegir-se a les dificultáis per a passar
l’Ebre. En canvi, els franquistes rebien
fácilment tropes de reserva, materials i
suport aeri. Els últims dies del mes, els
republicans havien conquerit vuit-cents
quilómetres quadrats de terreny al lloc
de l’atac principal i una altra bossa més
petita a Faió. Per contra, els franquis
tes havien transportat nombrases tro
pes i concentrat una poderosa formació a Gandesa, que no va caure.
Fracassada l’ofensiva, els republicans
van fortificar-se i comenta una batalla
de desgast que dura tot l’estiu. Els
atacs frontals convertiren el camp en
un escorxador. Catalunya restava afila
da del territori república, amb la costa
bloquejada i la frontera francesa tancada. Franco va consumar set ofensives

per desgastar els republicans. Després
de la setena, l’exércit de l’Ebre va reple
garse, de nit i per sorpresa, a l’altra ri
ba. Era la matinada del 16 de novembre de 1938, i la batalla els havia costal
unes 70.000 baixes, a més de perdre
200 avions, 1.800 metralladores i
24.000 fusells.

La caiguda
La batalla de l’Ebre havia consumit
les reserves humanes i económiques de
Catalunya. L’exércit d’ocupació ja dominava part de les comarques occidentals i orientáis, la fam i l’aíllament pesaven sobre una rereguarda de tres
milions de persones, amb més d’un milió de refugiáis. La sensació que la
guerra era perduda sense remei guanyava diáriament terreny entre la po
blado, delmada per les desfetes, les penalitats, els bombardeigs, els problemes
polítics i les lluites entre partits i faccions.
Del conjunt deis 220.000 homes ar
máis que hi havia a Catalunya, nornes
uns 100.000 estaven en condicions de
combatre i, sobretot, l’estat de l’exércit
de l’Ebre era llastimós. Franco va orde
nar preparar l’exércit del Norte, que disposava de 300.000 homes, més de 500
peces d’artilleria i 500 avions. El 23 de
desembre de 1938 1 lanzaren dues ofen
sives simultánies contra les tropes de
Catalunya, una peí nord i l’altra pe‘
sud. A partir de 1’11 de gener, els fran
quistes tingueren éxit en ambdós
fronts. El 23 de gener, el govern Negrín
ordena l’evacuació deis organismes ofi
ciáis situats a Barcelona, i les tropes de
Dávila hi entraren la tarda del dia 26.
El 27, Franco crea els Servicios de Ocu
pación de Barcelona, sota el comandament del general Elíseo Álvarez-Arenas,
que, l’endemá, declara l’estat de guerra
i prohibí l’ús públic de la llengua cata
lana.
L’exércit república va replegar-se amb
ordre pero no va poder ofe: ' gran u
fugitius
sisténcia. Llargues fileres
Cervera,
e*
marxaven cap ais passos de
Portús, el coll d’Ares i la Guingueta
d’Ix, anomenada oficialment Bouig'
Madame, sota les bombes i les bales
deis avions franquistes que atacaven leS
carreteres i els pobles del trajéete. Les
autoritats franceses els negaren el PaS
fins que, la nit del 27 al 28 de gener>
permeteren passar les dones i els n1'
fants; tres dies després van autoriza
el pas deis ferits i després el de tots el
fugitius. Les tropes, autoritzades 3
travessar la frontera la tarda del 5 o
febrer, van entrar a Franca ordenada'
ment en fileres i immediatament foren
desarmades. La frontera queda tancao
quan les forces franquistes van arriba
al Portús a les dues del migdia del 9 d
febrer, el 10 a Cervera i a la Guingue ‘
d’Ix, i el 13 dominaren tot el Pirineu.

ELS CATOLICS CATALANS I LA GUERRA
per Hilari Raguer
ra fa vint anys vaig donar com

A

un exemple tipie de la reacció
de tot un bon sector del catolicisme ca
íala, davant el daltabaix de la revolució
que va seguir el fracás de la revolta mi
litar a Catalunya, aqüestes paraules del
canonge Cardó:
«El dia 2 d’agost de 1936 sortíem de
Barcelona en un vaixell italiá, que ens
dugué a Genova, prop d’un centenar de
sacerdots i religiosos catalans salvats
de les urpes de la FAI per les autoritats
de la Generalitat. Allí acabárem d’assabentar-nos de la destrucció o profanació quasi total deis temples de
Catalunya i de la fi trágica d’innombrables amics, sacerdots i seglars. Aquells
primers dies véiem lexode de molts
egregis patriéis carregats d’história ca
talanista que hagueren de fugir perqué
Catalunya havia triomfat.»1
Mossén Joan Vitar i Costa, exjesuíta,
Cardó evocava aquell record quan,
sens dubte un deis exemples més clars de clergue
arrenglerat amb la Generalitat.
després de publicar la seva polémica
Histoire spirituelle des Espagnes,2 es va
trobar atacat no sois peí govem de
ven tantes persones assassinades, i to
Franco, sino també, des de l’extrem
tes les desgracies que els qui havien
tingut la sort d’embarcar-se en aquell
oposat, per gent desquerrá que no admetien aquella revisió imparcial i ob vaixell s’explicaven els uns ais al tres.
jetiva de la historia recent. Un article
Aleshores Bonet i Baltá va sentir que
S1gnat per «X.X.» l’havia atacat des deis
Cardó deia al seu onde: «Albert, ens
"Quaderns» de Perpinyá,3 i ell va creuhavíem equivocat.»4 Amb aqüestes pa
re que havia de justificar la seva posiraules volia dir que, almenys en aquell
etó, perqué en aquell atac d’uns catalaprimer moment, es penedia de tota la
nistes de l’exili retrobava el drama
seva actitud democrática, republicana i
catalanista, com si hagués estat la cau
espiritual que ell i molts «egregis patrí
sa fatal d’aquell desastre. Quan va ser a
eos carregats d’história catalanista» haItália, i després a Suíssa, Cardó va re
vten viscut el juliol del 36. Una revolta
Hulitar d’orientació feixista i anticatala
accionar contra aquell complex de culna havia estat esclafada per les forces
pabilitat i va arribar a la visió crítica
e la Generalitat, amb l’ajut deis anarpero equilibrada expressada en la His
Quistes, pero finalment aquests havien
toire spirituelle des Espagnes, pero alarrabassat el poder fáctic a la Generalitres eclesiástics, i també alguns d’aaC i així resultava que els catalanistes
quells «egregis patriéis carregats
e dretes havien de fugir «perqué
d’história catalanista», van man teñir
atalunya havia triomfat». Els qui maaquella actitud fins després de la guer
ra. Borja de Riquer, en un llibre sobre
aven capellans i gent de dretes, per
n^olt catalanistes i demócrates o fins i
L’últim Cambó que enllesteix mentre
escric aqüestes págines, explica do«C eepublicans que fossin, eren
* atalunya», i aquells assassinats i incumentadament com, entre la gent de
endis eren la victoria de Catalunya.
la Lliga, hi havia els qui van ajudar
Es comprensible que aquesta contraFranco com un mal menor davant la
violencia desfermada, pero que menysf CCI°i absurda suscités una revisió a
d
del, passat més recent. Si la frase
preaven el dictador i es dolien de la
ne Cardó més amunt citada és forga copersecució de la cultura catalana (Cam
guda, no ho és tant la que ell no va
bó mateix, per exemple), i aquells altres que (com un Valls i Taberner) maneSCrÍUre a's «Qunderns» de PerpiVa, pero que ha referit mossén Joan
nifesten un entusiasme desaforat per la
^onet i Baltá. En sortir aquell 2 d’agost
persona de Franco i, en un mea culpa
públic, reconeixen que el catalanisme,
cii
de Barcelona, es miraven la
at, recolzats a la barana del vaixell,
fins i tot el moderat que ells havien
^ canonge Cardó, el seu amic doctor
professat, és el que ha portat a la catás
m ert r®onet (el fundador del movitrofe.
mr>nt' eJ°c'sta) i el nebot d’aquest,
M’explicava un sacerdot que, quan
després de la guerra civil va entrar al
s¡esSSen Bonet i Baltá. Veien les esgléseminari, el seu pare li va dir: «Déu no
cremades i profanades i recorda-

vulgui que mai t’hagis de trobar com
jo, que el 1936 vaig haver d’escollir en
tre Jesucrist i Catalunya.» Vaig referir
aquesta anécdota a Coll i Alentorn i em
va respondre que ells (els d’Unió De
mocrática) no s’havien plantejat mai
aquest dilema, sino que volgueren
mantenir totes dues fidelitats, perqué
no hi veien incompatibilitats. «Era un
camí difícil —deia—, pero és el que várem seguir.» Pocs van ser els qui es van
creure que la fidelitat a Jesucrist i a
l’Església era compatible amb la fideli
tat a Catalunya i a les seves institucions
autonómiques. De fet, es va donar un
ampie ventall de posicions. Amb un
cert grau de simplificació, les podríem
presentar així, de «dreta» a «esquerra»:
a) Identificáis amb Franco i la Cruza
da: els bisbes Gomá, Pía i Deniel i
Cartanyá; el canonge Despujol; molts
fejocistes, encapgalats peí consiliari Al
bert Bonet i el president Félix Millet.
Abans de la revolta, alguns eclesiástics
de l’entom del bisbe Irurita eren partidaris d’un aixecament militar i fins i tot
algún d’ells recollia diners per a aques
ta finalitat.
b) El pare Josep M. Torrent, que el
bisbe irurita, abans de ser detingut, ha
via nomenat vicari general, agrupava
segurament la majoria del clergat catalá i també deis fidels. Eren d’orienta
ció francament democrática i d’un ca
talanisme moderat, proper a la Lliga.
Aquests no volien una revolta, pero un
cop s’ha produít, esverats pels disbarats
revolucionaris, pensen que la victoria
deis militars és un mal menor, la desitgen i preguen perqué arribi. D’altra
banda, es lliuraran a una intensa activitat pastoral clandestina, que incremen
ten a mesura que la situació política
millora. No s’identifiquen amb el Socors Blanc o amb la Cinquena Colum
na, a diferéncia del que passará a Ma
drid i altres llocs d’Espanya. Fins i tot
els qui han pogut escapar-se a Franga o
a Itália no donaran l’espectacle del
franquisme abrandat que ofereix la ma
joria del clergat espanyol. Un bon
exemple n’és el del doctor Francesc Vi
ves, d’orientació ideológica propera al
doctor Gomá, pero sempre fidel al seu
prelat, el cardenal Vidal i Barraquen
Aquest el va nomenar vicari general de
Tarragona suplent i el va enviar a l’Espanya nacional, per si el doctor Rial
era detingut. L’ambaixador de Franco
al Vaticá va saber per un confident el
nomenament i en comunicar-lo telegráficament a Burgos informava: «Me ha
blan bien de él como sacerdote, pero no
ha venido por Embajada ni solicitado
salvoconducto, por lo que si a Gobierno
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Telegrama enviat des d’un vaixell italiá al ministeri de Marina, a Roma,
referent a gestions de Ventura Gassol prop deis itallans i a la seva esperanza
que Tordre i la tranquil litat tornarien a Catalunya.

interesa hay motivo para cerrarle acceso
frontera.» Així i tot, aquests sacerdots i
laics, impressionats per la persecució
soferta, no gosaven llangar-se obertament a l’acció pastoral, ni tan sois quan
el govern els donava solides garandes.
No creien, dones, prudent restablir el
cuite públic.
c) El cardenal Vidal i Barraquer, gra
des a una intervenció expressa de
Companys, havia estat salvat quan una
patrulla de la FAI l’anava a matar, i
s’havia refugiat a la cartoixa italiana de
Lucca. Des d’allí, amb gran discreció,
es comunica amb el Vaticá i amb el seu
vicari general, doctor Salvador Rial.
Quan el ministre católic base Irujo li
proposa el retorn a la seva seu i li assegura que será rebut amb tots els honors que escauen a la seva dignitat de
cardenal i arquebisbe, es nega a col-la
borar en alió que considera una manio
bra propagandística, pero será partidari d’un restabliment gradual i prudent
del cuite públic, comenqant no per les

catedrals, sino per esglésies petites i
discretes. Multiplica les gestions per a
ajudar económicament els sacerdots
catalans que ho necessiten, i també escriu al Papa i ais principáis caps de go
vern per tal que amb una mediado in
ternacional obtinguin un armistici i al
capdavall una pau negociada.
Proper al cardenal de la pau va ser el
seu amic i conseller el bisbe d’Urgell,
Justí Guitart. Va passar els dos primers
anys de la guerra a San Remo (Itália),
malgrat les exhortacions que alguns li
feien perqué passés a l’Éspanya na
cional. Quan Gomá li va enviar la carta
col-lectiva, va respondre que la signaría
si ho feien tots els bisbes que es trobaven fora d’Espanya, que era tant com
dir que signaría si ho feia el cardenal
Vidal i Barraquer. Finalment va signar,
segurament d’acord amb el cardenal.
Va entrar a l’Espanya nacional, pressionat per Antoniutti, a la primavera
del 38, quan, després de l'ofensiva d’Aragó i l’ocupació de Lleida, semblava

que la diócesi d’Urgell fóra «alliberada», pero com que Franco, que no volia
que la guerra acabés aviat, va desviar
l’ofensiva cap a Valencia, es va haver de
quedar quasi un any a Saragossa.
Podem col-locar en aquest apartat el
pare Rodés, SJ, director de l’Observatori de l’Ebre. En un dietari inédit conta
que una vegada i una altra, en discussions amb un altre jesuíta que era amb
ell i que es dolía de la revolució i la per
secució, li replica que tot el que passa
és culpa deis militars que es van revoltar. Va assistir amb passaport república
a diferents congressos científics internacionals, i sempre va retornar a
Catalunya. Per aixó, acabada la guerra,
va ser confrnat a Mallorca.
d) Unió Democrática de Catalunya
era molt afí a Vidal i Barraquer, pero
més valenta en el terreny social, en republicanisme, en nacionalisme i en adhesió a la Generalitat. Després de la
derrota deis militars revoltats a Barcelo
na, el comité de govern d’UDC va anar
a expressar al president Companys la
seva condemna de la revolta, l’adhesio
a la República i a la Generalitat i l’oferiment de col-laboració. Van treballar
activament en el salvament d’eclesiástics i altres persones amenaqades. En
aquesta tasca van excel-lir Josep MTrias i Lluís Vila Abadal. Pau Romeva,
únic diputat que tenien al Parlament de
Catalunya, va definir la posició d’UDC
com una «ciutadania activa», en el sen
tit que van col-laborar en tot el que era
positiu per al país. Així, Carrasco i Formiguera va teñir una important activitat técnica a la conselleria de Finances,
primer amb el conseller Martí Esteve 1
després amb Josep Tarradellas. Quan a
l’agost de 1937 es va reunir per primera
vegada el Parlament, Romeva va votar
a favor de la Generalitat pero contra el
govern, o siguí reconeixent el régim legítirn pero en l’oposició. Roca Cabal!, a
París, va ser secretari deis Comités per
la pau, en estret contacte amb el carde
nal Vidal i Barraquer. Més compenetrats amb el vicari general de Tar
ragona, Salvador Rial, que amb el de
Barcelona, Josep M. Torrent, eren pa1'
tidaris decidits de restablir el cuite
públic sense esperar l’arribada de leS
tropes de Franco, pero, com Vidal 1
Barraquer, de manera gradual i P1’11'
dent.
e) UDC va actuar en estret contacte
amb la Delegació d’Euskadi a Catalu;
nya i la seva Capella Basca. Pero Irujo1
els bascos eren més expeditius, o si v°'
leu menys prudents. L’ambaixadoi
francés Labonne (protestant) remarcava la diferéncia:
«Els católics catalans s'inspiren en
pensaments i tendéncies molt distinta
(deis deis bases). La població, més evolucionada, formada principalnrent d°'
brers de fábriques, molt propera a le
poblacions meridionals de Franca pe'
la cultura, per l’afinitat de raga, per 1
preferéncia política, per l’afecció al de

Mossén Salvador fíial, vicari general de Tarragona,
partidari de restablir elsuite
sense esperar les trapes de Franco.

Lluís Vila-Abadal, una de les personalitats
que van destacarse en
el salvament d’eclesiástics.
(Dibuix de Callicó, 1929.)

Alebrado de /'Eucaristía a la Capella Basca de Barcelona, durant la guerra.

Recordem mossén Josep M. Llorens,
autor, sota el pseudónim «Joan CoHias», de La Iglesia contra la República
española.6 També, el sacerdot gironí
aurne Fuster, primer empresonat i
esprés escarceller, condemnat a mort
• . *
j39 i salvat per la intercessió del
■sbe Cartanyá. Pero el més digne d’esl’exjesuita Joan Vilar i Costa
19fian,resa> 1890 - Tolosa de Llenguadoc,
v'tll
va Presentar a Jaume Miraa -rS- l.ot ¿eclarant-se sacerdot, pero
n ireixista, i Miravitlles va aprofitar
°?n. £rat Ia seva col laboració. MosYla( d°nava conferencies religiobull °'IT1'^'Ca^s Per radio, editava un
re tu d ioformació religiosa en difen s llengües i, sobretot, va publicar
a monumental, erudita i teológicaenH1 ?dlida refútació de la carta
xná ec}’va deis bisbes espanyols. En 1 etats^l - '939 va compartir les penalitern°e s calalans republicans, va ser indet¡at 6n Un camP> va ser novament
lr..'n?ul Per la denúncia d’un sacerdot
el v C6S Petainista, el cardenal Saliéges
a n°menar consiliari deis espanyols

exiliats i emigrats, prop deis quals va
exercir el seu ministeri sacerdotal amb
una caritat heroica, estimat de tots,
creients i no creients, comunistes i
anarquistes. Va influir en alguns joves
clergues francesos (entre els quals el
consiliari nacional de la JOC) per ferlos adonar del perill feixista.
Com a laics, podem situar en aquest
darrer grup el secretan de la Federació
de Joves Cristians de Catalunya, Ferran
Ruiz Hébrard, que també col-laborava
al Comissariat den Miravitlles i va fer
públic, en nom de la joventut católica
catalana, un comunicat de condemna
deis bombardeigs de Barcelona del
marg de 1938. I també el doctor Jesús
M. Bellido i Golferichs, d’Acció Catala
na, fisióleg, catedrátic a Barcelona,
col-lega i amic del doctor Negrín, que
va acceptar amb sacrifici, a la darreria
de la guerra, el carree de Comissari de
Cuites de la República.
Els noms esmentats no constitueixen
de cap manera una llista exhaustiva;
són només exemples del ventall de posicions. Malgrat aqüestes diferencies

Manuel Carrasco i Formiguera va teñir una important
intervenció técnica a la conselleria de Finances.

d’actituds hi ha, en aquest ventall, una
ampia zona amb un denominador comú que cal subratllar, que els distingeix
de la gran majoria deis católics espa
nyols. El podríem caracteritzar així:
a) Sincera acceptació, el 1931, de la
República i de l’autonomia catalana.
Mentalitat democrática, sensibilitat so
cial i cultura eclesiástica, palesada peí
vigor deis moviments bíblic, litúrgic,
gregorianista i catequístic.
b) Fort trauma davant les matances i
els incendis de l’estiu de 1936.
c) No sois no están implicáis en l’aixecament militar, sino que no el desitgen, i quan es produeix el rebutgen, per
bé que, un cop es desferma la revolució
i la persecució religiosa, molts d’ells
(d’altra banda desconeixedors del que
passava allí on els insurrectes havien
triomfat) desitgen la victoria de Fran
co, com a mal menor. Els qui passen a
la zona nacional (on el bisbe Cartanyá
els col-loca en parróquies d’arreu d’Espanya i presten un gran servei sacerdo
tal) es desenganyen ben aviat del suposat
paradís franquista. Hi ajuda l’hostilitat

DE LA GUERRA, FA SEIXANTA ANYS (II)

bat i a la discussió política, accepta enterament el model i l’exemple del que
ells anomenen la nova Església de
Franca. Una Església amarada d’esperit
apostólic, pobra pero proba, més aviat
allunyada deis privilegiats, lliure pero
respectada, profundament imbuida de
voluntat de treball, de sacrifici i d’abnegació, propera sobretot a les poblacions pobres i prompta a seguir escrupolosament els preceptes deis mestres
¿aquesta Església nova, per exemple
els de monsenyor de Solages.»5
f) Finalment, tenim uns pocs clergues
i també laics netament arrenglerats
amb la Generalitat i la República, tot i
condemnar els excessos revolucionaris.

mes per a la reserva eucarística a la
presó.
Tenim, dones, tota una generació, sa
cerdotal i laical, que jo he anomenat
«la generació a cavall de la guerra». Ja
havien tingut una actuació durant la
República (alguns fins i tot durant la
Dictadura), van patir la persecució de
1936 per ser cristians i la de 1939 per
ser catalans, i diríem que, en aqüestes
circumstáncies tan adverses, s’hi van
cremar, si no fos que, sobre el seu mestratge i el seu exemple, una altra gene
ració eclesial va bastir la resistencia al
franquisme i va acollir amb entusiasme
el Vaticá II.

Un enterrament catolic, peí passeig de Gracia. (15 d’octubre de 1938.)

molt estesa contra Catalunya. El canonge Arboleya Martínez refereix que
un canonge de Valladolid li deia que el
separatisme catalá ja s’havia solucionat, perqué els qui el fomentaven eren
els capellans, i ja només en quedava un
6%. També conta que un bisbe espanyol deia a un altre: «No te fíes de Gomá, que es catalán», i com a gran prova
de la malicia del gran teóleg de la cru
zada adduia que havia anat a veure
Franco, per intercedir pels capellans
bascos, acompanyat de dos sacerdots
catalans. Arboleya Martínez, asturiá,

concloía amb tristesa: «¡Aquí no hay
más españoles que ellos!»
d) Posició independen!: resisteixen a
tot intent de manipulació, tant de part
de la cinquena columna com deis projectes propagandístics del govern repú
blica.
e) Activitat pastoral coordinada i je
rarquizada, en un grau que no té parió
en tota la zona republicana. Pensem
que el pare Torrent publica el calendad
litúrgic, en el qual indica acuradament
(en aquells temps de tanta fam) els dies
de dejuni i d’abstinéncia, i dona nor

1. Caries Cardó, Historia interna d’una historia espiri
tual, a «Quaderns d'Estudis Polítics, Económics i Socials», 24, maig-juny 1947, págs. 9-13. Citat a H. Raguer, La Unió Democrática de Catalunya i el seu
temps (1931-1939), Publicacions de í'Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1976, pág. 357.
2. Éds. Portes de France, París, 1946. Traducció cata
lana: Les dues tradieions. Historia espiritual de les
Espanyes, Claret, Barcelona, 1977.
3. X.X., «Histoire spirituelle des Espagnes». Un llibre
del Dr. Cardó i la seva llegenda, a «Quaderns...», 23,
marg-abril 1947, págs. 22-23.
4. Refereixo aquesta anécdota tal com me la va expli
car confidencialment mossén Bonet i Balta. Em cree
autoritzat a reproduir-la perqué ja la va fer pública
un íntim amic de Bonet i Balta, mossén Josep Da mau, a «Semblanza de mossén Angel Carbonell
(1877-1940)», dins Contribució a la historia de l'Esglesia catalana contemporánia. Homenatge a mossén Bo
net i Balta, Publicacions de I’Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1983, pág. 365.
5. Labonne al ministre Delbos, 16 febrer 1938; Doc
Diplom. Francais, 1932-1939, 2a. série (1936-1939),
T. VIII, págs. 364-377.
6. S.e., Tolosa de Llenguadoc, s.d.; edició catalana,
1968.
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ELS ALTRES CATALANS
per Joan M. Thomás
ls militars que es rebel-laren el

E

de la guerra, la carlina Comisión Car
juliol de 1936 ho feren directalista de Asuntos de Cataluña i la falan
ment contra el govern del Front Popu
 Jefatura Territorial de Cataluña
gista
lar i la Generalitat. Pero, de fet, d’una
de FE de las JONS, la darrera estigué a
manera més general, saldaren contra la
punt de no poder-se crear per l’oposició
democracia i els demócrates, contra les
anticatalana que li plantejaren alguns
esquerras i les forces obrares i contra
dirigents estatals del partit. El suport
els nacionalismes de caire no espanyol.
que dona el cap de l’organització falan
De la mateixa manera que la publicístigista Manuel Hedilla ais seus camara
ca franquista aviat inventa l’expressió
das catalans els permeté superar par«rojo-separatista» per anomenar l’enecialment l’obstacle. De la mateixa
mic, en autodenominar-se «nacionals»
manera, la iniciativa deis falangistes de
els rebels mostraven, entre d’altres sig
crear un órgan propagandístic propi
nificáis, el caire espanyolista de la seva
—la revista «Destino»— tingué proble
lluita enfront deis nacionalismes
mes per a dur-se a terme. En referir-se
periférics. Fou també, dones, una guer
a les dificultats trobades, el falangista
ra anticatalanista i antiautonomista. I,
Fontana parlava, durant la contesa,
sovint, anticatalana.
deis «separatistas de aquí y de allá».
Aquest carácter inqüestionable de la
De fet, no comptem a hores d’ara
contesa no ha d’amagar, pero, l’existénamb una quantificació deis efectius de
cia de catalans a ambdós bándols conla colonia catalana que visqué a la Zo
tendents. En nombre molt inferior, els
na Nacional durant la guerra. Probaarrenglerats al franquista, és ciar. Els
blement foren unes desenes de milers,
Uns> romanent a Catalunya i desitjant
d’entre els quals potser uns vint mil esel triomf deis rebels. D’altres, físicatigueren enquadrats en l’exércit i en les
ment, ais fronts o a la rereguarda; pocs,
milícies. A banda del gruix deis combaPero suficients per a fer-se notar dins
tents ingressat a l’exércit regular i diluít
lexercit «nacional» i teñir certa presen dins múltiples unitats, existiren, com
cia dins la Zona deis alqats. Dues són
és ben sabut, milícies voluntáries fores causes principáis que n’expliquen
mades per catalans. La més coneguda
existencia al Principat mateix o a la
és, sens dubte, el carlí terq de Nostra
¿°na Nacional: les forces polítiques anSenyora de Montserrat. La unitat fou
icatalanistes i/o antidemocrátiques que
creada per la Comunió Tradicionalista
avien actuat a casa nostra durant 1 ecatalana i tingué una actuació destaca
P°ca republicana (alfonsins, falangisda en els combats de Codo (agost de
es, carlins, etc.), i el fet mateix de l’es1937) i, un any després, durant la bata
c at revolucionari viscut a Catalunya a
lla de l’Ebre. Després de la contesa, en
Partir del 19 de juliol de 1936. Aquest
reconeixement deis seus mérits, li fou
u hm, amb el seu doble vessant de perconcedida la creu llorejada col-lectiva.
secució religiosa, política i «de classe»,
Els falangistes formaren tres centúries,
c°P? també d’inici d’un ampli procés
la primera de les quals s’anomenava
ol-lectivitzador, fou fonamental per a
també Verge de Montserrat. Només
ecantar una part de la població cata
aquesta participa durant la guerra en
na cap al bándol insurgent.
un fet d’armes destacat, el combat
g La vida deis catalans a Sant Sebastiá,
d’Espinosa de los Monteros, al front de
egos, Sevilla, Saragossa o a d’altres
Burgos (desembre de 1936). Una poste
utats de l’«España Nacional» no fou
rior Bandera de Cataluña de FET y de
amí^ faml- Ais problemes materials
las JONS (1938) no entra mai en com
bat.
ref°
es trobaven molts d’aquests
Pg11®’318’ derivats de la seva manca de
Enmig de la Zona on es trobaven,
(.CUrsos. s’hi afegia, per a tots, un aml’opció política dominant entre els refu
tapnt„or<?a hostil contra tot el fet ca giáis catalans canviá. El partit que haen& • n Ser Catalunya part del territori
via estat hegemónic dins la dreta, a
hoern'C’ semblava que tots els catalans
Catalunya estant, la Lliga Catalana, desnrneren també. Josep Benet ha donat
aparegué: ñera impossible la super
di U Prove,s de l’ambient en el seu estuvivencia dins del bándol franquista
com a opció catalanista. Tot i el suport
coni Fe ' intent de genocidi cultural
agr r&' Catalunya:1 articles periodístics
donat per la majoria deis antics diri
lleneSS1US' incidents per la qüestió de la
gents lligaires a Franco, des de l’exili o
lar £Ua/ Pr°hibició a Guipúscoa de pardes de l’Espanya rebel, era impensable
||0 en lenguas regionales en privat en
la pervivéncia del partit en el bándol
nes» ?úblics, insults ( «perros cataladictatorial i anticatalanista. Per contra,
2acetc. De fet, de les dues organitorganitzacions ultradretanes, com la
els r°fS P°^lliques que reconstituíren
carlina o la falangista, havien d’enquae mgiats catalans els primers temps
drar els refugiáis que optaren per una

militáncia activa. En els primers temps
de la guerra, va ser la carlina —espa
nyolista, pero alhora també foralista i
respectuosa del fet catalá— la que tin
gué més adherents. La segona fou, insólitament, FE de las JONS, organització feixista minúscula al Principat en
l’época anterior a la guerra, que ara s’aprofitava de lexit assolit per l’organització estatal en la formació de milícies
i agrupava els sectors més espanyolistes
de la colonia catalana refugiada.
Carlins i falangistes concebien la
guerra de manera diferent. Per ais pri
mers, dirigits, en l’ámbit estatal, per
Don Xavier de Borbó-Parma i Manuel
Fal Conde, i, en el nivell catalá, per Jo
sep M. Anglés Civit, la contesa era una
més de les seves lluites (la «quarta
guerra civil») per a assolir la monar
quía tradicional. Contraris a l’existéncia de partits, al liberalisme i a la de
mocracia, els carlins volien assolir una
monarquía católica, «legítima», corpo
rativa i restauradora deis furs. L’objectiu últim de llur participació en la guer
ra no era en absolut la conformació
d’un estat dictatorial feixistitzant i en
mans de Franco. Els falangistes, de
manera ben diferent, lluitaven per l’establiment d’un Estat feixista i, en la
mesura que el Generalísimo tendí a cre
ar un partit únic conformat d’una ma
nera gairebé mimética respecte de la
FE (FET y de las JONS, arran del decret d’unificació de 19 d’abril de 1937) i
a adoptar en bona part l’ideari falangis
ta, acceptaren positivament el nou es
tat de coses. En consonáncia amb
aquell caire del Nuevo Estado, com
també amb el refús de tot tipus de catalanisme que practicava el régim, els fa
langistes catalans havien de dirigir el
partit únic per a Catalunya, la Delega
ción Territorial de Cataluña de FET y
de las JONS, i els seus dirigents foren
promocionats. El cas més ciar fou el de
José Ribas Seva, esdevingut un deis
cinquanta consejeros nacionales del
nou partit el 1937.
L’ambient contrari a Catalunya dins
la Zona Nacional persistí durant tota la
contesa. Val a dir que, progressivament, la colonia catalana refugiada hi
va anar responent. En aquest sentit, cal
anotar iniciatives com la carta que el
terrassenc Alfons Sala i Argemí (un
deis prohoms de la Dictadura de Primo
de Rivera a Catalunya) adregá al gene
ral Queipo de Llano, després d’una
charla d’aquest emesa des de Radio Se
villa i ofensiva contra els catalans. O
també els diferents articles apareguts a
«Destino» els anys 1937 i 1938, on es
reivindicaven tant la tasca militar por-
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Alfons Sala i Argemí, que, en una carta, protesta
a Queipo de Llano pels seus atacs ais catalans.

«L’Esquella de la Torratxa» publicava,
el 7 de gener de 1938,
aquesta Interpretado de les temences
d’alguns catalans a la zona franquista.
El text diu: «A Salamanca. —Vosté era de la Lliga?
—Sí, pero no ho fací correr, que em compromet.»

tada a terme pels catalans franquistes
com la labor efectuada per diferents in
dustriáis, técnics i comerciants cata
lans residents a la Zona. De fet, l’actitud contraria a Catalunya i a tot el fet
catalá, curiosament, semblava acceptar
que Catalunya era una nació, diferent
de l’espanyola, que calía anorrear, més
que no alió que deien de l’eterna Espanya una.
Arran de l’arribada del front de guer
ra al territori propi, la primavera de
1938, s’incrementaren les accions deis
catalans en relació amb la futura ocupació del Principat. Per una banda es
dona una mobilització des de diferents
sectors de la burgesia a l’entorn del govern per tal de preparar la reinserció
económica de Catalunya. Després d’innombrables picabaralles, es crea la Co
misión de Incorporación Industrial y
Mercantil número 2, presidida peí
comte del Montseny. Es prepararen les
designacions d’ajuntaments de capitals
de provincia, com també la reimplantació de les diputacions, una vegada suprimit oficialment l’Estatut. Per la seva
banda, els carlins, que continuaven
funcionant al marge de FET, maldaren
per refer llur organització. Els falangistes, fent-se ressó de l’opinió de la colo
nia refugiada, es mogueren a l'entorn
de Serrano Suñer i de Franco per tal
de contrarestar l’ambient anticatalá i
aconseguir que l’ocupació no fos hostil
a una població a la qual la FET deia
que pretenia «guanyar per a l’Espanya
de Franco». En aquest sentit, cal ano
tar les ordres generáis de l’exércit referides al tráete a la població civil catala
na; el pía de Falange d’ocupació de

Barcelona; la preparació de la ben coneguda (i no utilitzada finalment) pro
paganda escrita totalment o parcial en
catalá per a l’entrada a la Ciutat Comtal; les no menys famoses declaracions
de Serrano, en les quals s’obria la porta
a una possible autorització de la llengua catalana en tant que llengua litera
ria; o el mateix ban que publica el ge
neral Álvarez Arenas el 27 de gener de
1939, on es proclamava el respecte per
l’«autarquia moral» deis catalans. Val a
dir també que alguns catalans protesta
ren a les autoritats del govern o del
partit per aquesta política: El canonge
de la Seu de Barcelona, doctor Montagut, escriví el 1938 a Pilar Primo de Ri
vera blasmant el projecte d’incloure
textos en catalá en la propaganda fa
langista; i sembla que existiren pressions per part de catalans per tal que
aquella propaganda no es distribuís.
L’existéncia d’aquestes polítiques i el
resultat final, que hem explicat en un
altre lloc,2 mostren el relatiu pes específic deis catalans franquistes prop de
les autoritats del régim. I mostren tam
bé un interés del franquisme per crear
se un consens actiu a Catalunya. Sem
bla a hores d’ara ben ciar que no reeixí.
Pero cal explicar-ne les causes, i aixó
només es pot fer a partir de l’estudi de
la dinámica política general del régim,
de l’actuació deis catalans que li dona
ren suport i de les diferents actituds de
la població del Principat envers el Nue
vo Estado. A seixanta anys de l’inici de
la guerra civil, i gairebé a vint de la restauració democrática i autonómica, es
fa necessari, per moltes raons, abordar
aquesta tasca.
1. Josep Benet, L’intent franquista ele genocidi cultu
ral contra Catalunya, collecció «Abat Oliba», 150,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1995.
2. Joan María Thomás, Falange, Guerra Civil, Franquisme. FET v de las JONS de Barcelona en els primers anys del régim franquista, col lecció «Abat Oli
ba», 116, Publicacions ele l’Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1992.

seixanta anys del seu inici, no hi

ha dubte que la guerra civil de
1936-1939 és un deis períodes més
neguts de la historia contemporánia de
les Balears. En contraposició amb altres etapes de la historia recent illenca
sobre les quals está prácticament tot
per dir —com, sense anar més lluny, la
Dictadura de Primo de Rivera i, en me
nor mesura, la Segona República—, la
contesa del 36 ha merescut una espe
cial atenció per part d’investigadors,
testimonis i publicistes. No debades,
un estudi de recopilació bibliográfica
fet el 1986 indicá que les Balears eren
la «tercera provincia de l’Estat» quant a
nombre de publicacions sobre la guer
ra.12De tota manera, aquesta abundan
cia de títols no ha de fer pensar que es
tracti, ni de bon tros, d’un tema historiográficament tancat. Per comentar,
aquesta bibliografía és, naturalment,
forga desigual quant a qualitat i s’ha
centrat en els aspectes militars, cultu
ráis i polítics del conflicte, oblidant-ne
completament d’altres. A més, es Pot
constatar l’existéncia d’un notable desequilibri territorial en perjudici de les
illes menors i de la part forana de Ma
llorca.2 Finalment, el tipus de recerca
dut a terme fíns ara fa palesa la ine
xistencia de projectes col lectius d’entitat amb una orientació metodológica
adient.3
z .
Les següents págines pretenen, un>cament, fer un rápid repás de l’estat de
la qüestió sobre les diverses árees
temátiques, centrant-nos en les aporta;
cions fetes des de la commemoracio
del cinquantenari de la guerra fíns araAquesta análisi ens permetrá, fina
*'
ment, fer un petit balang historiográfic
assenyalant-ne les principáis qüestions
pendents.

Aspectes militars. La intervenció
estrangera
Com és conegut, el fracassat desen1'
barcament republicá que tingué H°c
Eivissa, a Formentera i a les costes o
Llevan! de Mallorca l’estiu de 1936 ge
ñera un bon nombre de treballs PeI
part de vencedors i venguts, el més íOj
portant deis quals, l’al-legat autoexcu
patori del capitá Alberto Bayo, Mi
sembarco en Mallorca, fou reeditat <■
Palma el 1987 amb un próleg de Grego
ri Mir. Aquest mateix any, Josep Mas5®
i Muntaner publicá a Montserrat el s
exhaustiu estudi El desembárcame^
Bayo a Mallorca, en el qual —a PaIL
de la revisió crítica de la bibliogra
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(1986-1996)
per David Ginard i Féron
L’aventurer italiá Arconovaldo Bonacorsi, el tristament famós Conde Rossi,
amb homes de la seva escoria (Palma, darreria de 1936).

anterior i de la utilització a fons de
premsa, material inédit d’arxiu i fonts
oráis— constata que les operacions militars del «front de Manacor» havien
constituít un auténtic desastre per part
deis uns i deis altres.4 A més d’algun llibret de memóries sense excessiu in
terés,5 cal esmentar també en el decenni deis vuitanta l’aparició del llibre de
José Luis Gordillo Courciéres, La co
lumna de Bayo (Madrid, 1987), que
—malgrat estar escrit en forma novellada— dona a conéixer interessants documents, alguns deis quals obtinguts
grácies a la col laboració d’Alberto Ba
yo Cosinaga, fill del mític capitá.6
Particularment valuosos han estat els
avanzos aconseguits en el coneixement
de la intervenció estrangera, un deis te
mes crucials que havien restat més
inexplorats. La revisió del material procedent deis arxius italians i anglesos ha
permés a Josep Massot i Muntaner
constatar l'abast real de «l’ocupació feixista de les Balears» i la profunda preocupació británica davant les pretensions
mussolinianes, qüestions reflectides en
els seus volums Vida i miracles del
«Conde Rossi» (Montserrat, 1988) i El
consol Alan Hillgarth i les Ules Balears
(1936-1939) (Montserrat, 1995). Aquest
darrer llibre, per cert, ofereix també inlormacions sobre una altra temática
gairebé inédita: el paper de Mallorca
com a base aeronaval i els mateixos
bombardeigs patits per «Lilla de la cal
ma» el 1937.
La repressió. Qüestions polítiques
Durant el darrer decenni, la progressiva desaparició de la darrera genera
do que participa activament en la
guerra ha anal acompanyada, paradoxalment, de la publicació de diversos
treballs que donen a conéixer aspectes
foiya interessants de la repressió exercida a Mallorca entre 1936 i 1939 pels
partidaris del bándol rebel. Seguint el
camí emprés a d’altres zones de l’Estat,
s’ha pogut conéixer un primer recompte de les victimes moríais ocasionades
per la violéncia a la rereguarda a Ma
llorca, i s’ha constatat que se superen,
amb escreix, les xifres ofertes en el seu
moment pels historiadors de Leseóla
neofranquista. Hem de destacar, en
aquest sentit, l’aparició del treball periodístic de Lloren? Capellá, Diccionari
vennell (Palma, 1990), que ofereix una
amplia relació de noms que es pot
completar amb algunes investigacions
sobre pobles concrets com la de Damiá

El capitá d’aviació Alberto Bayo, que dirigí íexpedició a Mallorca,
a bord d’un deis vaixells que hi participaren.

Ferrá-Pon?, Campanet: La guerra civil
(Campanet, 1987), i la de Rafel Antich
Servera, Memoria. Ais republicans victi
mes de la repressió feixista a Algaida du
rant la guerra civil de 1936 (Algaida,
1993). Josep Massot i Muntaner ha fixat les etapes d’aquesta repressió i n’ha
ofert múltiples detalls, fonamentalment
en els seus articles publicáis en els vo
lums xx (1986) i xxiv (1989) de «Ran
da», ampliáis en els llibres Georges Bel
uarios i la guerra civil (Montserrat,
1990) (págs. 156-217) i El primer franquisme a Mallorca (págs. 217-261).
També s’han pogut conéixer informa-

cions noves sobre una qüestió tan poc
estudiada com els efectes de la llei de
responsabilitats polítiques de 1939,
grácies al treball de Miquel Duran Pas
tor, Responsabilidades políticas e incau
tación de bienes. Secuelas del desembar
co de Bayo en Mallorca (1936-1939)
(Palma, ¡995). Hem d’indicar, finalment, l’aparició de dos curiosos llibres
de memóries que ens donen informació
sobre les presons i els camps de concentració instal-lats a Lilla durant
aquests anys: el del mago Josep Pons
Bestard, Memoria de Mallorca, 1936
(Palma, 1990), i el del ferrer socialista
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mig camí entre un estudi historie i
unes memóries. A Eivissa, en aquest
darrer decenni només s’ha publicat un
llibre sobre els primers temps de la
guerra civil, el d’Antonio Colinas, Ra
fael Alberti en Ibiza. Seis semanas del
verano de 1936 (Barcelona, 1995).

L’alcalde de Palma, Emill Darder,
que fou afusellat el 1937.

Algunes conclusions
Sembla ciar que, a deu anys del cinquantenari, el balanq sobre la historio
grafía referent a la guerra a les Balears
és forqa contradictori. Si bé és cert que
s’ha anat avanqant en alguns temes importants, sens dubte ens trobam encara
davant d’un panorama notablement insuficient. No hi ha encara cap treball
de conjunt sobre Menorca, Eivissa i
Formentera ni sobre cap poblé de Ma
llorca, i resten encara per estudiar te
mes decisius com l’economia de guer
ra, la vida quotidiana, l’evolució de la
Falange, el cost huma de la guerra, la
premsa o l’ensenyament. D’altra banda,
és especialment preocupant el fet que
—si exceptuam la tesi d’Andreu Murillo
sobre Menorca— tampoc no hi hagi
treballs en marxa sobre aqüestes qües
tions, ni nous investigadors que s’hagin
incorporat recentment a l’estudi del període 1936-1939. Tant de bo que, a di
ferencia del que va passar fa deu anys,
aquest nou aniversari serveixi per a es
timular nous projectes que permetin
anar omplint algunes d’aquestes importants llacunes.

Miliclanes de l’expedició del capitá Bayo.

Gabriel Riera Sorell, Crónica d'un presoner mallorquí ais camps de concentra
do (1936-1942) (Palma, 1991).7
Encara que han aparegut nous treballs que aporten informacions sobre
les peripécies deis esquerrans mallorquins durant la guerra —per exemple,
sobre els refugiáis a Menorca i a
Catalunya—, no s’ha avanqat gaire, en
canvi, en el coneixement de la dinámi
ca política dins el bándol rebel, fora de
les referéncies que ha donat Josep Massot en un treball sobre la situació políticomilitar de 1936-1938 («Randa»,
XXV, 1989, ampliat a El primer fran
quisme a Mallorca, págs. 149-204).

Qüestions culturáis i religioses
Josep Massot i Muntaner ha comple
ta! les seves recerques sobre les actituds de la intel lectualitat mallorquína
davant el régim implantat el 1936, en
els llibres Els escriptors i la guerra civil
a les liles Balears i Els intel-lectuals mallorquins davant el franquisme (Mont
serrat, 1992), els quals ens confirmen

l’existéncia d'un panorama forqa allunyat del pretés alineament en bloc amb
el franquisme del qual es parlava fins
no fa gaire.8 Dins la mateixa línia, el llibre d’aquest autor El bisbe Josep Miralies i l’Església de Mallorca (Montserrat,
1991) i altres petites aportacions re
cents com la biografía de Nicolau Pons
Llinás, Jeroni Alomar Poquet. El capellá
mallorquí afusellat pels feixistes el 1937
(Palma, 1995), deixen molt perfilat el
debat sobre el paper de l’Església ma
llorquína en la guerra civil.
Menorca i Eivissa
Respecte a les altres illes Balears
—molt mal estudiades fins ara—, hem
de destacar únicament l’aparició de di
verses visions personáis de testimonis
directes de la guerra a Menorca, com la
de Miquel Coll Gornés, Republicanos y
rebeldes (Memorias) (Maó, 1992) i, sobretot, la de l’antic dirigent socialista
Deseado Mercadal, La guerra civil en
Menorca 1936-1939. Relato histórico de
un testigo (Maó, 1994) —que se sitúa a

1. Albert Girona Albuixech, Francisco Moreno Gó
mez i Joan Villarrova i Font, «Estado actual de la ■>
bliografía territorial sobre la guerra civil», Hivona)
Memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla.
León (Valladolid, 1988), págs. 403-405.
.
2. Se’n pot trobar un estudi bibliográfic exhaustiu
Josep Massot i Muntaner, Els escriptors i la guerra%
vil a les liles Balears (Montserrat, 1990), págs. 13-0j
Sobre la bibliografía relerent a Eivissa, vegeu el bi
article de Xicu Lluv a «Proa», 6 (27 lebrer - 3
mar? de 1995), págs. 18-19.
a
3. L’únic treball existent en aquest sentit és 1 exten
serie periodística Memoria civil. Mallorca en olie
(1936-1986), publicada al diari «Baleares» entre g
nerde 1986igenerde 1987.
_
4. Josep Massot ha donat a conéixer també
ció inédita sobre la participació estrangera en el Els
embarcament de Bayo en un capítol del seu llibre:
escriptors i la guerra civil a les liles Balears, págs- 1
204.
5. Barreñ o, El desembarco en Mallorca. Odio,
tos y muerte. Héroes y mártires. Porto Cristo no qi
llamarse Porto Rojo. Memorias de un excombatt
(Palma, 1992). S’hi pot trobar també alguna reiei
cia a Jaume Marcó Gil, De Punta Amera Sí. Q’PJd
La Olimpiada del 16 de julio de 1936 (Palma, 199W6. Per la nieva banda, vaig donar a conéixer un tn
me del delegat del PSUC a l’expedició Virgilio Ly
*.
a
(«Randa», XXXII, 1992, págs. 89-123), ampl%4
L'Esquerra mallorquína i el franquisme (Palma,
págs. 25-64).
.. t¡ó
7. S’hi pot afegir el meu article sobre aquesta qu
aparegut a «Randa», XXVIII (1991), págs. 19-67.
8. Al flarg de 1994 i 1995 han aparegut
balls sobre els germans Lloren? i Miouel Y" . aacque donen un poc més de llum sobre la polénuc
tuació d’aquests durant la guerra. Esmentern. ‘
mateix, lavan? en el coneixement d’alguns ,rr’^rra
tants intel-lectuals estrangers testimonis de *a ,^0|eis
a Mallorca, com Georges Bernanos i Albert
Thelen (sobre aquest darrer, n’ha presentat tesi
toral Germá García Boned).

L’EXPOSICIÓ D’ART MEDIEVAL CATALÁ A PARÍS EL 1937

per Mercé Vidal

Comitiva de camions amb les obres d’art
quan eren traslladades a Olot ¡'octubre de 1936.

Eljpavelló espanyol de 1937
Es difícil recrear el context polític i
encara més les situacions de paüra, ter
ror, angoixa..., que una guerra compor
te- Com molt bé afirma el pintor aleteany Otto Dix, «Hom no pot pintar la
oesesperació»; pot ésser evocada, suggerida..., pero és impossible reproduira- Ara, l'exposició que té lloc al Centre
ce Cultura Contemporánia de Barcelo
na, «Art i poder. L'Europa deis dictaors 1930-1945», organitzada peí Con
velí d'Europa, n'és un bon exemple.
°m encertadament s'hi assenyala,
aquel] context cultural és presentat
teitjan^ant la confrontació entre artises oficiáis de les dictadures deis anys
enta i les veus critiques expulsades,
tearginades de la societat, exiliades o
Hfaciades en l'Alemanya de Hitler
1933-1945), en l'URSS de Stalin (1930194S ' 6n a balite de Mussolini (1922^o). I es pren com a punt de paren?a l'«Exposition Internationale des
,r s et des Techniques dans la Vie moerne» que se celebra a París el 1937.
s governs, sobretot l'alemany i el soe lc’ van convertir aquella mostra,
¡ n?agrada a la pan i a la fe europea en
cívilització, en un espai deliberadanent simbólic, avantsala de les tenvi nsde la inestabilitat que aviat havten d'envair Europa.
s
Presencia deis pavellons alemany i
Pai'letlC’ 'rnPosant_se a tota la resta de
CPr?Os’ era un contrapunt en aquell
Pan30?611 ^°m h° va ser e' Pavelló estra
Per° en acluest cas per una alullsTí
§ran expectació que ais
v-, el món havia aixecat la guerra ciQUe en aquell moment es lliurava a

Moment en qué comenca a ser carreaat en camions part del patrimoni artístic
guardat a l’església de Sant Esteve a’Olot, per dur-lo a París. Febrer de 1937.

tot el territori. Per mitjá del que s'aplegá al pavelló, hom va voler mostrar
al món els avenaos socials, culturáis i
económics que un govern d'esquerra
havia propiciat: l'art, des de la mateixa
arquitectura del pavelló —projectada
per Josep-Lluís Sert i Luis Lacasa responent ais principis del Moviment Mo
dero— fins a la presencia d'obres tan
significatives com les de Picasso, Miró,
Juli González, Calder, Alberto, deis fotomuntatges de Josep Renau —el qual,
a més, era en aquells moments director
general de Belles Arts— o d'obres d’art
popular, convertía l'esdeveniment en la
manifestació més eloqüent deis valors
populistes al costal deis de l'art més
avangat i modern.
En aquest sentit, hom ha evocat en la
mostra que acull el CCCB part d'aquelles obres que amb finalitat propagan
dística el govern república va voler
mostrar. En canvi, se n’ha diluít un as
peóte que va ser tan important com la
resta, o encara més, i que —com re
marca ja fa anys Renau
*
— «consistía,
precisament, en un gran conjunt monográfic sobre la salvació i defensa del
Tresor Artístic», al qual es dedica gairebé tota la tercera secció del pavelló. Un
gran piafó central amb les torres de
Serrans de Valencia com a bastió incó
lume desafiava l'aviació enemiga, que
les sobrevolava. Les torres s'havien convertit en dipósit de bona part del patri
moni historicoartístic i, fonamentalment, del del Museu del Prado. El 10 de
novembre de 1936 n'havien sortit els
primers camions amb obres, i al cap de
quatre dies el museu patia els primers
bombardeigs. Estadístiques, fotografíes

Cartells situats a la placa de la Concordia, de París,
on s’anuncia l’Exposició d’Art Medieval Catata.
En un s'hi reprodueix l’infant Jesús de Santa María
de Taüll i en l’altre hi ha la bandera catalana.

que il-lustraven sobre les mesures de
protecció practicades en edificis histo
ries i d'evacuació, salvaguarda i vigilan
cia de béns mobles completaven la in
formado. Era important facilitar tantes
dades com fos possible, perqué la man
ca d'aquestes mesures havia estat un
deis principáis arguments esgrimits

DE LA GUERRA, FA SEIXANTA ANYS (II)

LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONI ARTÍSTIC

Vista general de la Sala Vil de Maisons-Laffitte
amb la Mare de Déu deis Consellers de Lluís Dalmau
i el retaule de Bernat Martorell. Hom va intentar adequar
la presentació de les obres a la decorado original del cháteau.

ul
Juny de 1937. Instal-lació de l'exposició a Maisons-Laffitte.
Veiem un fragment corresponent ais apóstols
de l’absis de Sant Climent i els servéis francesos
que intervingueren en el trasllat des del Jeu de Paume.

Dibuix de Joaquim Folch i Torres on s’observa tot un seguit d’anotacions
que ens evidencien la cura amb qué es disposava
l’exposició d’obres d’art a Maisons-Laffitte. El plánol i la perspectiva corresponen a la Sala III-

Absis de Sant Climent, la creu d’argent
i esmalts provinent de Vic
i el davant d’altar de fusta, també de Sant Climent.
Era la Sala III de l'exposició de Maisons-Laffitte.

pels nacionals per indisposar l'opinió
internacional contra els republicans.
Dins el pavelló, la secció dedicada a
Catalunya, que havia comportat una
col laboració molí importan! del govern de la Generalitat —ádhuc es crea
un Comité Catalá, presidit per Antoni
M. Sbert—, mostrava aspectes referits
a la producció i l'exportació agrícoles,
l'assisténcia social, la formació escolar,

les indústries de guerra i la defensa del
patrimoni historicoartístic. En aquest
sentit, imatges que integraven part de
la documentació que el Comissariat de
Propaganda de la Generalitat havia
presentat en l'excel-lent opuscle «Le
sauvetage du patrimoine historique et
artistique de la Catalogne» servien per
a il lustrar els plafons expositors. Pero,
a més, al vestíbul del pavelló també hi
havia publicacions i cartells que informaven el visitant sobre l'exposició que
en aquells moments tenia lloc al Cháteau
de Maisons-Laffitte, a pocs quilómetres
de París, integrada dins el circuit de
Saint-Germain en Laye - Versailles Malmaison que s'oferia ais visitants.
Era l'exposició d'art medieval catalá,
intitulada «L'Art Catalan du xe. au xve.
siécle», la qual responia a la mesura de
salvaguarda adoptada peí nostre govern per situar en un lloc més segur les
obres més destacades del patrimoni artístic nacional.

L'exposició d'art medieval catalá
Aquesta exposició fou un esdeveniment cabdal, tal com es constata Pel
l'atenció i els comentaris que van dedicar-hi els mitjans d'informació internacionals, fossin especialitzats o d'abast
general. Va significar poder mostrar 13
válua de les nostres col leccions tant ais
qui havien anat a París motiváis Pel
l'Exposition International de 1937, cora
també ais qui hi arribaven moguts pe1
aquesta exposició d'art medieval caíalaLes obres provenien no tan sois de
Museu d'Art de Catalunya, sino tambe
del de Vic, de Perelada, de Vilabertran.
de Manresa, de Tárrega; de la cátedra
de Barcelona, de la de Tarragona, de
Girona i de Lleida, com del Palau, de 13
capella de Sant Jordi i de la Tresoreij3
de la Generalitat de Catalunya, i de la
Biblioteca de Catalunya. Frontals d'a'
tar, predel les, retaules, cimboris, talle
de fusta i d'alabastre, pintures muráisvidres esmaltáis, orfebrería, teixits, H

bres, arquetes, tapissos, altars i davallaments constituíen, principalment, el
patrimoni que era exhibit al llarg de
nou sales. Algunes obres van haver de
romandre al soterrani del castell i d'altres foren dipositades darrere deis ab
sis de Sant Climent i de Santa María de
Taüll, perqué no es disposá de més espai per a l'exposició; ádhuc, deis onze
fragments de Sant Climent, només se'n
van poder exposar cinc, en aquest cas
condicionáis per Tallada de la sala, i
del de Santa María només es mostra
ren set fragments.
L'apartat dedicat a informació, no
tan sois era constituid per les publicacions editades per la Junta de Museus,
sino que també hi eren reproduits alguns deis monuments de l'arquitectura
catalana: la catedral de Barcelona, la
de Tarragona, les esglésies romániques
de Terrassa, el claustre de Poblet i San
ta Maria del Mar. Aquesta darrera, que
era una instantánia presa després d'haver esclatat la guerra, desmentía la llegenda de la destrucció total de l'església i donava a conéixer ais visitants
l'obra de salvaguarda empresa peí go
vern de la Generalitat. Hom edita reProduccions i cartells de les principáis
obres, els catálegs de l'exposició12 i els
estudis d'André Dézarrois, L'Art Cata
lán i de Christian Zervos, Josep M. Gudiol i J.M. Soldevila, L’Art de la CataloSne,4 que publicat pels «Cahiers d'Art»
tingué una edició en anglés i una altra
en alemany. A més, entre les sales ii-m i
ni-iv, hom havia disposat setze ampliacions fotográfiques que mostraven tota
loperació d'arrencament, trasllat i
traspás sobre nou suport de les pintures muráis de les valls de Boí, amb qué
es recordava al visitant l'alt nivell —reconegut pels especialistes d'arreu i assenyalat pels mitjans de comunicació—
Que oferia el Museu d'Art de Catalunya,
inaugurat el 1934 al Palau de Montjuíc.
n acurat ordre cronológic de les obres
$e sumava a la simplicitat de la presenacio, en una adequació de vegades diicd de resoldre per la decoració del
nateau. Va ser l'arquitecte Josep-Lluís
er*- el mateix que ho era del pavelló
espanyol— l'encarregat de l'agenqa■pent de la mostra juntament amb qui,
e tet, havia suggerit l'extradició i la
p3 vaguarda del patrimoni, Joaquim
° ch i Torres,5 director general deis
useus d'Art de Catalunya i comissari
general de l'exposició.
x radició i restitució de les obres
ra ?? '
coincidéncia entre la inauguC1° “el pavelló espanyol de la Repúbliq- ’ el 12 de juny de 1937, i, al cap de deu
p es’ Ce Ja mostra a Maisons-Laffitte,
niaP°S|C*° d'art medieval catalá respoDat a
• mesures de salvaguarda del
np/v0011* nac¡onal empresa per la Geac¡ra 'tal de Catalunya, diferents de les
Pos'Pt-- 6S
Sovern república. L'exla 1CI° Que es mostrava al Cháteau era
continuació —amb un nombre d'o-

bres més gran— de la que s'havia presentat al Jeu de Paume des del 20 de
marq fins el 20 de maig i provenia d'aquell llarg viatge que el 7 d'octubre de
1936 havia iniciat el nostre patrimoni
de cara a traslladar-lo a l'església de
Sant Esteve d'Olot, quan les circumstáncies de la guerra havien aconsellat que deixés Barcelona.6
Era una exposició que hom havia decidit efectuar malgrat la responsabilitat
i, evidentment, el perill que significava
l'extradició d'aquell valuós tresor artístic. Havia calgut que aquella proposta
de Folch fos assumida peí comissari
general de Museus, Pere Coromines,
peí conseller de Cultura de la Generali
tat, Ventura Gassol, peí rector de la
Universitat de Barcelona, Pere Bosch
Gimpera, el qual es basquejá per establir els primers contactes amb el Mu
seu del Louvre. I també va caldre que
Bosch Gimpera i Pere Coromines es
desplacessin el desembre de 1936 a
Valéncia, on des del novembre hi havia
el govern de la República, perqué es
veiés amb bons ulls l'organització d'una gran exposició d'art medieval catalá
a París.
L'exposició, tant la versió del Jeu de
Paume com la de Maisons-Laffitte, va
ser un éxit. Els milers i milers de visi
tants, la reedició deis catálegs, les con
ferencies que s'impartiren ens en cor
roboren, sobretot, la gran significació.
La valúa de les col-leccions del Museu
d'Art de Catalunya, en alguns aspectes
fins i tot amb l'arrodoniment d'alguns
deis períodes artístics en haver-hi sumat obres d'altres museus, d'institucions o del patrimoni eclesiástic, quedava refermada. Ens cal, en aquest
aspecte, destacar que, una vegada pres
l'acord de fer l'exposició, hagués prevalgut l'actitud decidida de Joaquim
Folch, el qual es responsabilitzá de la
selecció i de la disposició de les obres, i
que el Comissariat de Propaganda, per
mitjá de Jaume Miravitlles, n'hagués
assumit la difusió. D'aquí ve que Ventu
ra Gassol, en qualitat de president del
Comité de l'Exposició, expressés el següent: «Le Comité d'organisation cata

lán, chargé de la mission d'offrir á París,
capitale spirituelle de l'Europe, cette exposition, n'a pas voulu qu'elle révélát
seulement, en un moment dramatique
de la vie nationale, la gloire et le passé de
tout un peuple, mais encore, a travers
cinq siécles de son histoire, la pérennité
de son destín. Telle a été la volonté qu'il
s'est efforcé de traduire, du Gouvemement de la Catalogue».7
Les obres van romandre al Cháteau
de Maison-Laffitte fins a 1' 11 de setembre de 1939. Inventariades, embalades i
dipositades per Folch mateix a l'estació
de Poissy, van arribar a Barcelona
acompanyades peí Jefe del Servicio de
Recuperación Nacional, Pedro Muguruza. Algunes fotografíes de «La Van
guardia» del 19 de setembre de 1939
reproduíen l'arribada de les obres a
l'estació de Franqa, amb el peu seguent: «La perseverancia sin par de
nuestro Gobierno ha devuelto a España
buena parte de los tesoros que los rojos
robaron a la Nación.» Després, van ve
nir les depuracions, l'exili i l'empresonament per ais qui havien intervingut
en la salvaguarda del nostre patrimoni.
L'afirmació d'Otto Dix ha pres actualitat amb l'exposició «Art i poder», pero
també la pren quan pensem en aquell
compromís que molts assumiren per
salvaguardar el nostre patrimoni i quan
pensem en les conseqüéncies que la
dictadura del general Franco va produir al país.
1. Josep Renau, Arte en peligro 1936-39, Ayuntamien
to de Valencia, Fernando Torres-Editor, Valéncia,
1980, pág. 22.
2. L'Art Catatan du xe au xve siécle, Jeu de Paume des
Tuileries, París, 1937. ¿'.4/7 Catatan a París, Generali
tat de Catalunya, Conselleria de Cultura, Jeu de Pau
me, Musée National de Maisons-Laffitte, París, 1937.
3. Librairie des Arts Décoratifs, París, 1937.
4. Cahiers d'Art, París, 1937.
5. Vegeu-ne un tractament més ampli a Teoría i críti
ca en el Noucentisme: Joaquim Folch i Torres, Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Instituí d'Estudis
Catalans, Barcelona, 1991, págs. 351-371.
6. Vegeu el documentat llibre edilat amb motiu de
l'exposició organitzada per l'Arxiu Fotografié de l'Ajuntament de Barcelona, el Museu Comarcal de la
Garrotxa i l'Arxiu Historie Comarcal d'Olot, Viatge a
Olot. La salvaguarda del natrimoni artístic durant la
guerra civil, Ajuntament ele Barcelona, Ámbit Servéis
Editorials, Barcelona, 1994.
7. L'Art Catatan du xe au xve siécle, Op. cit., s.p.

EL CARTELLISME A CATALUNYA
per Santi Barjau

L

a guerra va ser la conseqüéncia

vé citar les següents: Biblioteca Figue
ras, Arxiu Nacional de Catalunya
previsible d’un ambient polític
Pau Mercadé), Parlament de
préviament escalfat; aixó també es (col-lecció
pot
constatar en el camp cartellístic. DuCatalunya (col-lecció Fornas), Arxiu
Historie de la Ciutat de Barcelona, Bi
rant aquells dies de juliol de 1936 se ceblioteca de Catalunya, Museu Nacional
lebrava a Barcelona la «Setmana de la
d’Art de Catalunya, Universitat de Bar
Pau», i al bell mig de la plaga de
celona (Secció de Reserva de la Biblio
Catalunya hi havia una exposició de
teca i Centre d’Estudis Histories Intercartells contra la guerra (segurament
nacionals), com també la Biblioteca
els origináis d’un concurs celebrat un
Nacional de Madrid, l’Arxiu de la Guer
parell d’anys abans, per iniciativa del
ra Civil de Salamanca, i eventualment
cartellista francés Carlu). El dia 19 els
trets van fer blanc en molts d’aquells
algunes colleccions privades. Pero
també és necessária la implicació d’alcartells. «Quin contrast!», s’exclama
tres entitats, com ara el Centre d’Histól’autor d’un opuscle dedicat aleshores
ria Contemporánia, el Museu d’História
al cartell de guerra i don traiem l’anécde Catalunya, les restants Universitats,
dota.1 El més xocant és que alguns deis
que participaren en aquelles mostres
etc.
L’objecte d’aquest estudi haurien de
pacifistes esdevingueren també conreaser tots els cartells editats a Catalunya
dors conspicus del genere bel-lie al
en catalá o en altres llengües (castellá,
llarg deis dos anys i mig següents.
Són moltes les publicacions dedifrancés, anglés, esperanto), basats en el
dibuix, fotografíes o senzillament ticades al cartellisme de la guerra espapográfics i fets durant el període juliol
nyola, pero curiosament encara no s’ha
1936 - gener 1939 amb intencionalitat
fet un estudi específic deis cartells cata
lans; aquí voldríem establir-ne unes
política o bél-lica.10
primeres bases. El catáleg de la FundaUn estudi necessari
ció Figueras, de 1978,2 el de la Bibliote
ca Nacional de Madrid, de 1990,3 o el
Aquest article només pretén esbossar
que promet Jordi Carulla per ais proel que hauria de ser aquest estudi exhaustiu del cartellisme a Catalunya du
pers mesos,4 són repertoris imporrant la guerra deis tres anys, destacanttantíssims que també recullen la producció valenciana i madrilenya, com
ne els trets importants i aportant
algunes dades inédites. Hi ha un contambé el més mal conegut cartellisme
sens generalitzat a l’hora de valorar els
facciós. Els darrers anys hom ha publicat estudis dedicats ais casos valencia5
cartells de la guerra d’Espanya com un
o gallee,6 mentre que el llibre d’Imma
conjunt de gran interés. Es tracta d’uns
quants centenars de mostres gráfiques
Julián,7 si bé dedica una atenció espe
editades per diversos partits, sindicats
cial al cas catalá, fa un plantejament
indiferenciat deis nuclis productors
o institucions, i dissenyades per un
gran esplet de cartellistes. La part més
prescindint de la singularitat de les readestacada en són els cartells litografíes,
litzacions catalanes enfront de les de la
els quals a causa deis sistemes de reresta del territori república lleial.
producció del moment, encara semiarLes recents memóries del cartellista
tesanals, han arribat a obtenir certa
Caries Fontseré,8 al próleg de les quals
fa una completa recensió de la biblio
consideració «artística».
grafía i les exposicions prévies, són en
No voldríem ser titiláis de formaliscanvi un excel lent material de primera
tes, pero entre el centenar llarg d'artistes que van fer cartells durant aquell
má per al coneixement de les circurt període també caldrá algún dia fer
cumstáncies concretes de la creació
una selecció qualitativa. Molts deis car
deis seus cartells i de la vida del Sinditellistes arriben a aquesta práctica quacat de Dibuixants Professionals. Amb
tot, un futur estudi complet hauria de
si verges d’experiéncia prévia, i, a causa
deis diversos exilis exteriors i interiors,
considerar també els altres grups cartellístics actius durant el període (Cél-lullur tasca rarament ha tingut continuítat. Aixó fa que hom hagi considerat en
la de Dibuixants de la CNT, cartellistes
afins al POUM, Comissariat de Propa
bloc tots els cartells, sense aturar-se
gaire en les personalitats deis creadors.
ganda de la Generalitat,9 etc.).
El treball que reclamem ha de ser
Si bé totes les obres conservades tenen
un valor documental i historie ciar, des
fruit d’una col-Iaboració entre les institucions que conserven exemplars deis
d’un punt de vista estétic cal fer un esment especial deis norns de Cristófor
cartells. Entre les més destacades, con-

Arteche, Martí Bas, Antoni Clavé, Car
ies Fontseré, Lorenzo Goñi o Rafael To
na, pero també cal recordar-ne d’altres
sovint menystinguts, com ara Lluís
García Falgás o Enric Moneny... També
hi ha una altra categoría de cartellistes
prou prolífíes, com ara Ricard Obiols i
E. Vicente, que, si no són excel lents,
tenen una innegable personalitat.
Aixó quant al cartell dibuixat litogra
fíe. Pero no s’ha d’oblidar que aquest
període també és el de la introducció
sense complexos de la fotografía al car
tellisme, seguint precedents il-lustres
deis anys trenta. El nombre de cartells
fotografíes (sovint basats en la técnica
innovadora del fotomuntatge) és consi
derable. Al costat de la imatge celebér
rima de l’espardenya i l'esvástica, creació immortal de Pere Catalá i P¡c>
diversos cartells que apareixen durant
la guerra van ser creats per molts altres
conreadors encara anónims. Si hom
pot atribuir a J. Sala un cartell per a
l’Exércit Popular, potser també caldria
considerar per a altres obres el nom
d'Antoni Ollé Pinell, més conegut pels
seus gravats al boix pero de qui ens
consta si més no la participació a les
publicacions de la Conselleria d’Agrr
cultura.11
La preséncia de cartellistes europeus
a Catalunya va ser habitual durant els
anys trenta, i la guerra no en va ser cap
excepció. Fa poc hem escrit sobre Fritz
Lewy en aqüestes mateixes pagines,
convé citar també els noms d'Alei
*
Hinsberger i de Michael Friedfeld. No
és veritat que el primer arribés aquí
com a brigadista: fíll de francés i dandalusa i nascut a Cartagena, va cursar
tota la seva formació artística a les es
coles barcelonines de Llotja i d’Arts 1
Oficis... Per la seva part, Friedfeld es
un excel-lent ninotaire i cartellista
prácticament desconegut. Un altre nom
misterios apareix a diversos cartells de
PSUC: el d’un tal Michel Adam, que a
bibliografía usual, amb arguments P°c
documentats, identifica com el P>11101
Joan Colom. La qüestió deis pseudonims encara demana una recerca aten
ta: sabem que «Sim» era J.L. Rey, e
dissenyador deis magatzems Santa E
lalia, especialitzat en modes; o bé que
«Henry» era Enric Ballesteros. Pero qu
és «Siwe», autor de molts cartells per
POUM?
Un últim incís per a esmentar qlie’
quan el govern de la República es tras
liada a Catalunya, molts cartells P10
moguts pels ministeris passen a edita

Martí Bas.

La imatge celebérrima
de l’espardenya
i ¡'esvástica, de Pere Catalá i Pie.

Cristófor Arteche.

Helios Gómez.

Lluís García Falgás.

per ais que

Uuittnf
Caries Fontseré.

?e acluí- Aleshores es dona el cas que hi
a artistes catalans que signen cartells
Per, a aqüestes institucions.12 També
r°°em l’actuació de forasters (com el
rctadrileny Bardasano i la seva esposa
uana Francisca) que fan cartells en caa a per ais partits del país. D’ara enda^ant també caldrá anar amb compte i
0 Perpetuar errors d’atribució que
arrosseguen des de fa massa temps.
o existeix cap «Gurria», sino que cal
erir-se a F. García; «Quimsay» és en
ealitat «Gumsay», és a dir Gumersind
dorales; cal no confondre els
rtells que corresponen a Francesc Fáregas amb els fets per Ricard Fábre, ••• un una exposició recent encara
m vist mal citats els noms de Rafael
a na i de Lorenzo Goñi. Per aixó i per
^rescatar de l’oblit obres i autors que
Ur teixen la nostra consideració és més
<?ue ma¡ procedir a una catalo" C1° 1 un estudi exhaustius.
supon frágil
dOcero 'a valoració positiva, artística i
umental d’aquest conjunt d’impre-

Josep Renau.

sos no ens n’ha de fer perdre de vista
de tota manera una visió més crítica.
En aquest sentit és interessant contra
posar els comentaris favorables de
Francesc de P. Soria, a «Treball»,13 amb
les opinions en contra que va deixar
Manuel Viusá-Camps, a «Inquietud».14
Per al primer, la creació de tants car
tells en poc temps constituía una «tas
ca formidable» que havia ocupat tots
els espais públics («les faqanes de totes
les esglésies, de tots els casals, tots els
carrers, en fi, es veieren plens, atapeits
de grans cartells a tot color») en un
exercici de competencia revoluciona
ria. En canvi, per al segon comentaris
ta, pesen més els defectes: «Els cartells

ens han invadit. Hom va editant els
cartells més horribles amb aquella ale
gría. Com si res.» Els considera excessius en nombre i, per tant, ineficaqos
publicitáriament. Cal teñir en compte
que, si bé sovint s’ha afirmat que la tas
ca deis cartellistes va ser sobretot intui
tiva (en el sentit que cada artista hauria
inventat lliurement eslógans, missatges
i composicions en sintonía amb les
própies conviccions i amb les successives etapes de la guerra), en realitat el
pes deis partits i deis sindicats devia
ser determinant a l’hora de fixar els
continguts de cada cartell o de donar
via lliure ais proposats pels artistes. A
més, durant els anys vint i trenta, ja

s’havia anat desenvolupant a Catalunya
un Corpus teóric sobre técnica publici
taria (sobretot a carree de Pere Prat
Gaballí i Rafael Bori) i la Generalitat
patrocinava un Seminari de Publicitat
a l’Institut Psicotécnic, que anava fent
una bona tasca d’adequació de les pro
postes deis artistes a les realitats del
mercat. Encara que el cartellisme
bél-lic no vol bellugar els mateixos ressorts que l'art comercial, sino que més
aviat tendeix a commoure i a demanar
els més greus sacrificis a favor d’unes
idees, les técniques persuasives són fins
a cert punt similars i és per aixb que alguns cartellistes procedents del camp
comercial van passar a cultivar amb assiduítat la gráfica de guerra. Ben diferent és el cas de la composició Aidez
l’Espagne de Joan Miró, de la qual en
rigor no es pot afirmar que fos un car
tell: no va ser concebuda per a ser enganxada ais murs, sino que era una lá
mina (feta amb la técnica de la trepa o
pochoir) oferta com a suplement per la
revista francesa «Cahiers d’Art», coincidint amb l’Exposició Internacional de
París de 1937. 5
En general el futur de tota aquella
producció gráfica va ser precari: el paper és un suport frágil, i més encara en
el cas deis cartells, la funció deis quals
és precisament la vida efímera del carrer. Només els que per atzar van ser
col-leccionats han arribat fins a nosal-

tres, i precisament el fet de ser documents «comprometedors» conservats
malgrat les dificultáis de la postguerra
els dona un valor afegit. Amb tot, és
possible que algún cartell no hagi sobreviscut al pas del temps i que la seva
petita historia acabés com ho explica
Mercé Rodoreda al capítol xxxiii de La
plaga del Diamant: «I van comentar a
marxar. L’adroguer de sota deia: mira,
mira, tants diaris i tants cartells... apa...
apa... a correr món. I lultim dia feia
vent i feia fred i el vent feia volar els
papers esquinqats que omplien els carrers de taques blanques.»
°
*
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"Vides i Memóries", 16
En aquest darrer volum, Tísner fa la recensió de les seves
experiéncies més directes viscudes a partir del retorn i consigna,
sobretot, les feines de carácter associatiu i de lluita antifranquista,
naturalment, en la clandestinitat.
Deliberadament, procura eludir amb cautela certs aspectes de
la lluita subterránia perqué -segons que diu ell mateix- «mai no
se sap si hi tornarem algún dia i, en conseqüéncia, no és bo de
donar pistes».
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tasca del Comissariat va abastar diversos fronts: els
cartells que n’hem pogut veure duen quasi sempre
un número de referencia que ens ha de servir, el dia
que estiguin tots inventariats, per a datar-los o si més
no per a establir-ne l'ordre de publicació. Ara mateix
el número més alt que coneixem és el «model 60»
(tot i que la numeració no sois afectava els cartells,
sino les auques i potser altres publicacions del
Comissariat).
10. Quan es parla de cartells de la guerra civil s'entén
naturalment els que incorporen consignes destinades
al front o a la rereguarda... A vegades aquesta tipolo
gía sembla que ha^i estat exclusiva i no es pensa en
la supervivencia d un altre tipus de cartellisme «ci
vil» i ádhuc comercial. Com a exemples del primer
podem citar els cartells de Ramón Calsina per al Teatre Catalá de la Comedia, de 1938; o els concursos de
cartells per a la prevenció d’accidents de treball i per
a les campanyes Pro-Infáncia. Quant a la segona ti
pología, hom pot creure que el cartellisme comercial
havia de desaparéixer sota l'anomenada «nova eco
nomía» revolucionária i de guerra, i en canvi trobem
amb sorpresa que la publicitat existia i fins es convocaven concursos de cartells per a productes de consum, com el que havia d’anunciar el brou Caldolla
(«Catalunya», Buenos Aires, IX, 92, juliol 1938, pág.
19).
11. A lArxiu Nacional de Catalunya, fons Generalitat, dept. d'Agricultura, expedient 144.2 (1937), cons
ten els pagaments fets a A. Ollé peí disseny global,
dibuixos i fotografíes deis opuscles: «Exportado de
llegums» i «La Batalla de l’ou».
12. Fritz Lewy> en un text autobiográfic que ens ha
facilitat gentilment el Museu d’Art de cincinnati,
també esmenta explícitament la seva tasca de creado
de «posters, trademarks, folders and statistics (—)
the Central Govemment, when it moved from Madrid
to Barcelona and later to Valencia».
13. Francesc de R Soria, La tasca formidable deis ca
marades del Sindical de Dibuixants Professionals de la
UGT, «Treball», 15-XI-1936, pág. 3.
14. Manuel Viusá-Camps, Cartells-cartells, «Inquie
tud», II, 22, 19-VI-1937.
15. «Cahiers d’Art» (París), XII, 4-5, 1937. La técnica
del pochoir va teñir a Catalunya un gran desenvolupament durant els anys trenta sobretot en la publicitat d’empreses d’alta costura, modistes, grans magatzems...
,
16. Mercé Rodoreda, La pla$a del Diamant, «El Club
deis Novel-listes», 22, Club Editor, SL, Barcelona,
1962, pág. 176.

EL CINEMA CATALA
DURANT LA GUERRA INCIVIL

per Joaquim Romaguera
i Ramio
Previa
Lus del catalá en l'espectacle cinema
tografíe va teñir en temps de guerra, i
la té encara, una presencia minsa en
pantalles i altaveus, i escassa en altres
suports o vehicles. Tant, que mai no ha
aconseguit —ni ho aconseguirá mentre
continui com ara— fer forat, arrelar-se,
normalitzar-se.
Per tant, si hem de parlar de cinema
catalá (en catalá, oi?) durant la Guerra
Incivil a Catalunya (i ais Paisos Catalans
també, oi?), aviat acabaríem la llenya i
la veta, perqué només podríem citar un
títol de llarga durada (50 minuts), una
producció documental col-lectiva produída el 1936 peí Sindicat de la Indústria de l’Espectacle (SIE Films, de la
CNT-FAI) i que es va estrenar el 8 de
mar? de 1937: Dinou de juliol. I prou!
La resta de títols que parlaven la nostra
Lengua durant el període 1936-1939
son curtmetratges (documentáis, cintes
pedagógiques, etc.), en una quantitat
Que ultrapassa el centenar de realitzacions de Laya Films, productora del
Comissariat d’Espectacles de la Gene
ralitat republicana. En definitiva, la ficció ha parlat a ca nostra, gairebé fíns
avui, en castellá, llevat d’algunes excepcions excepcionals extraordináries, bé
Producció propia, bé per la via del
doblatge o el subtitula!.
Ls per aixó que un servidor a voltes
Pensa que en el nostre camp no calia
aquell decret llei signat a Burgos el 5
a abril de 1938, que deixava sense efece l Estatut d’Autonomia de Catalunya
e 1932 aprovat per les Corts Constiuents de la República, i segons el qual
quedava prohibit lus de qualsevol llengua que no fos la castellana. Ho dic
Perqué, tot i poder haver-se normalitzat
avors el catalá a l’espectacle cinemas’Rra^C- les xifres ens diuen que només
. 1 exhibirien tres llargmetratges (dos
i F7
de 1933 —El Café de la Marina
Java de Ramonet— i el citat docu«d? guerra» i polititzat per unes
lia 6S
de juliol—) i un centenar
rg de curts documentáis. Per tant,
h assa coses van fallar, com després
L n cont*
nuat fent figa en 'el camp de
la Lengua.

Producció
Xe e°m que cal parlar de producció, fiD ?n°® en el quadre adjunt, confegit a
djz.'L Le dades elaborades per l’esturriet
Oltra i Costa, relatiu a llargpr0(jat^eS cornercials sonors rodats i
diCa jUtS. ° coproduíts per empreses raues i registrades a Catalunya.

Cartell en catalá d’un deis films soviétics
que foren distribuíts peí PSUC.

Catalunya, 1936-1939:
zona republicana
Com la radio, la fotografía i el cartell,
el cinema també hi va ser present i va
exercir un paper divers durant el perío
de, i no solament des de la vessant ob
via de vehicular missatges partidistes
legítims, és a dir, films de propaganda,
sino també clarament films de guerra
de caire antifeixista, igualment legítims.
Tot i ser predominant aquesta línia
de producció (films d’informació, films
de muntatge amb el material disponi
ble —no amb el que es necessitaria per
a construir un «film d’história»—, periódics cinematografíes setmanals,
films documentáis amb «puní de vista»
més o manco ciar), igualment es realitzaren alguns films comerciáis, vessant
ficció, perqué llavors hi havia un buit
en l’exhibició i perqué presumiblement
feien més rendible el negoci de l’empresa que els emprenia.
Un altre aspecte a teñir en compte fóra la valúa deis «objectes» confegits a
partir d’un llenguatge específic propi:
el de la gramática fílmica. Perqué, de
cara a l’efícácia deis continguts que es
vehiculen, la correcció d’escriptura i
l’acabat formal del producte (imatge,
so, muntatge) són dues premisses que
en solen afectar la circulado i, dones,
la «penetració» deis discursos que con-

tenen. Volem dir que no tots els films
que es realitzaren mereixen passar a la
categoría d’obres «reeixides» peí fet de
reunir correcció formal acceptable i
concreció diáfana deis continguts prin
cipáis inherents.
Tampoc no ens podem aturar a veure
qué deien, o qué volien dir-nos, els
films de la Generalitat, o els deis anarcosindicalistes, o els deis comunistes, o
els del bándol «nacional», sobre un
mateix esdeveniment: qui ens l’explica
millor i més fidelment, qui escombra
«legítimament» cap ais fogons propis,
qui manipula tot falsejant, sense oblidar-nos mai que una cosa és alió que
succeeix davant la cámera i una altra
alió que finalment es veu en el lien?. I,
encara, dintre del mateix sac de temes
d'alt interés que pessiguem, caldria esbrinar quan i com es barregen géneres
cinematográfics d’acord amb discursos
previs i preteses eficácies, fent passar
per «verídic» alió que només és suposat
o recreat.
En aquest sentit, i a banda deis re
cursos de l’escenificació i l’escenografia, el muntatge intencionat i lus del so
i la veu solen ser elements que sovint es
posen al servei d’objectius concrets, le
gítims o no, com va succeir més tard
quan el franquisme va manllevar imatges, sons i veus «no franquistes» previs
per a articular i etzibar-nos discursos
fílmics pretesament certs o históricament irrefutables.
Dit aixó com a excursos previs, de reflexió, passem a veure com el cinema
va participar decididament o es va veu
re involucrat en els fets bél-lics durant
aquells anys d’extrema incivilitat so
cial. La mena de produccions que ens
han arribat, que s’han salvat (reproducció mimética de la realitat «objectiva»
o interpretado «subjectiva»?, una pre
gunta que aquí tampoc no podem con
testar, si bé la majoria de títols es
mouen entre el reportatge, «alió en
brut», i el documental, «alió en net»),
es deduirá en parlar del que van fer la
Generalitat republicana (Laya Films) i
les sigles sindicáis o polítiques que van
crear una línia d’actuació o intervenció
cinematográfica, principalment SIE
Films (anarcosindicalista) i Film Popu
lar (comunista).
La Generalitat
A partir de l’Estatut de 1932, la Gene
ralitat havia assumit algunes comeses
en el camp deis espectacles públics, en
tre les quals li tocá fer-se cárrec, per
exemple, des de 1934, de la censura ci-

¡No quiero... No quiero!, adaptacic
d’una comedia de Benavente,
que fou la producció de
més pressupost del SIE,
es va estrenar el 1940,
ja sota el poder de Franco.

Laya

Tn
Films
Logotip de Laya Films,
seccio de cinema
del Comissariat de Propaganda
de la Generalitat de Catalunya.
Cartell d’Aurora de esperanza, film produit peí SIE.

En una foto de 1987, Josep Carner-Ribalta, acompanyat per la seva muller,
conversant amb Joaquim Romaguera i Ramio, l’autor d’aquest article.
Carner-Ribalta fou el cap de la Comissaria d’Espectacles,
creada a mitjan 1936.

A la premsa de l’any 1978, anunci
per a /'estrena al país del film segurament
més colpidor de tots els rodats durant la guerra.

nematográfica, per mitjá del Departament de Governació, pero també va
muntar forya projeccions de tipus pedagógic, va promoure alguna prodúc
elo del mateix caire i va idear la creació
d’una escola de cinema, tot aixó per
mitjá del Comité de Cinema, creat el
1933.
Un cop superada l’aturada forzosa
arran deis fets d’octubre de 1934, a mitjan 1936 es decreta la creació de la
Comissaria d’Espectacles i la Comissaria de Propaganda —de clara hege
monía d’Esquerra Republicana—, i en
són nomenats comissaris Josep Carner
i Ribalta i Jaume Miravitlles i Navarra,
respectivament; es dissol així el Comité
de Cinema, els servéis del qual assumia

el primer comissariat, el responsable
del qual queda encarregat d’estructurar-los, tot coordinant-los amb les tas
ques de l’altre comissariat.
A partir d’aquests decrets i d’altres
ordres i circulars, des del final de 1936
i durant el 1937 es posa en funcionament un seguit d’accions que afecten
totes les branques del fet cinematogra
fíe partint del Pía d’Estructuració deis
Servéis de Cinema i del Pía de Coordinació de la Cinematografía a Catalunya,
ambdós redactáis per Carner-Ribalta.
Així, i ben aviat, es posa en funcionament la productora Laya Films sota la
direcció del técnic Joan Castanyer, l’activitat principal de la qual será la realització d’actualitats setmanals, amb el
nom d’«Espanya al dia» (cent divuit, de
gener de 1937 a gener de 1939), més
una llarga serie de documentáis de
temática pedagógica variada.
A més de Castanyer, en l’equip técnic
trobem gent amb bagatge, molts d’ells
formats ais Estudis Orphea, com ara
els muntadors Joan Serra, Antoni Graciani fill, Conxa Martínez, Antoni Cáno
vas, el director i muntador Ramón Biadiu (el més prolífic i competent), el
técnic de so René Renault, els opera
dora Josep M. Maristany, Sebastiá Parera, Manuel Berenguer, Arthur Porchet i el locutor Ramón Martori;
mentre que la distribució, branca que
més tard s’anomená Catalonia Films i
que aconseguí autofinangar-se, era en
mans de Romá Jubert i Joaquim Salarich.
La CNT
Aquesta central sindical, per la seva
banda, controlava gairebé del tot els es-

pectacles públics, en particular el cine
ma, en un grau molt superior a la UGT
o el PSUC, tot i que aquests s’oposaven
a les seves iniciatives de col lectivitzar
o sindicalitzar les sales. Així, per exernple, la CNT creá el poderos Comité
Económic de Cinemes i organitzá el
primer Comité de Producció Cinema
tográfica.
Més tard, i a partir de 1938, tant la
UGT com el PSUC aconsegueixen im
posar llurs tesis centralitzadores d’Estat en la distribució i l’exhibició per
mitjá de la Comissió Interventora d Espectacles Públics de la Generalitat,
pero no en la producció, que estava dis
seminada entre diverses i variades sigles, cosa que anava en contra del pía11'
tejament unificador del Front Popula1
triomfant a les eleccions de febrer de
1936.
En la producció, la CNT palesa un
gran protagonisme en posar dempeus,
en part grácies ais diners que recollta
de les taquilles deis cinemes, la productora-distribuídora SIE Films (Sindica
de la Indústria de l’Espectacle), de la
qual sorgeix immediatament l’esmenta
Comité de Producció, el qual, i a la vis
ta deis fracassos económics de les seves
realitzacions comerciáis —llevat del
curtmetratges de propaganda i de guet
ra, deis quals rodá més d’una cinquat1'
tena, la majoria per térras d’Aragó, i ü
Barrios bajos de Pedro Puche i d’Aurot
de esperanza d’Antonio Sau, film verita
blement interessant i eficag, ambd°
llargmetratges de 1937—, és substituí
a la darreria de 1937 per un Conse^
Superior Técnic, on s’incorporen gerj
d’ofici que aconsegueixen algún resu
tal positiu.

partamento Nacional de Cinematogra
fía, del qual assumí la direcció técnica
el director José Luis Sáenz de Heredia,
i hi treballaren homes tan coneguts
com Edgar Neville, Antonio de Obre
gón o Manuel Augusto García Viñolas,
si bé l’Estat Major Central també va realitzar alguns documentáis. Paga la pe
na anotar igualment la creació del «No
ticiario español», que més tard havia
de donar peu al popular No-Do.
D’altra banda, tant la Falange Espa
ñola, la delegació de Premsa i Propa
ganda de la qual estava sota les ordres
de Dionisio Ridruejo, com la Comu
nión Tradicionalista, per mitjá de (em
presa Cine Requeté, van rodar diversos
documentáis, la majoria curts, d’abrandat to propagandístic, com és ben lógicPeí que fa a empreses privades, és de
destacar la producció realitzada per Cifesa, a cura de técnics reputáis com
Fernando Delgado o Alfredo Fraile, o
per Films Patria, amb diversos repor
ta tges.

Principat

Resta Estat espanyol

Total

1930
1931
1932
1933
1934
1935
Subtotal

2
2
21
92
9
16
40

4
2
2
103
12
18
48

6
4
4
19
21
34
88

1936
1937
1938
1939
Subtotal

94
5
l7
9
24

105
76
3
168
36

19
12
4
259
60

1940
Total

12
76

Any

sandrov, Vertov, Shub, Karmen, Makasiev, etc.

Eá Films
El predomini de films de propaganda
meologica i de guerra va fer que es prouis un buit de ficció, de films més co
merciáis. Aixó va donar ales a l’indusrial i cineasta catalá Baltasar Abadal,
Que va endegar una línia productiva de
^usicals, comedies i altres generes,
sense abandonar del tot el rodatge de
lJ]
clarament referits a la situació
et-hca. La seva empresa, Ediciones
ntifascistas Films, va emmudir, pero
~~c°m totes les anteriors—, setmanes
reai?s de l’ocupació de Barcelona. Els
ealitzadors que dugueren a bon port
es produccions d’Abadal foren Ángel
Aj, atoro> ^sto Labal, Francesc Ribera,
ert Gasset i Juan José Fogués.
caia nacional
un °i? adunyar-nos de Catalunya, fem
a dren pinzellada per dir que el gorn de Burgos va crear el 1938 un De

25
109

3710
185

1. Indos Pax de Francisco Elias Riquelme, produít
peí francés Camille Lemoine, rodat ais Estudis Orphea de Montjuíc —que ell va promoure— i estrenat
aquí només en versió original francesa amb subtítols
en castellá.
2. Un n'és El Café de la Marina de Doménec Pruna i
Ozerans, sobre la peqa homónima de Josep M. de
Sagarra, del qual es féu al mateix temps una versió en
castellá canviant el protagonista catala per un de cas
tellá i rodant de bell nou les escenes corresponents.
Un altre és Mercedes de Josep M. Castellví, en qué no
més es parla en catalá en atgunes escenes casolanes,
si bé la resta —com els crédits— és en castellá.
3. Un deis quals és documental. Un altre va serproduit i rodat a Valencia pero enllestit a Barcelona
(muntatge, so i veus): El java de Ramonet, del barceloní Joan Andreu i Moragas; parlat básicament en
valenciá i de temática valenciana.
4. Un és inacabat. Un altre és el documental ja al ludit Dinou de juliol.
5. Un és inacabat.
6. Dos són documentáis i un altre és inacabat.
7. Sierra de Teruel (L'Espoir) d’André Malraux, una
coproducció Espanya-Franqa que es va rodar en part
ais Estudis Orphea i en diverses viles del Principat,
que va rebre un suport logístic de la Generalitat i que
es va haver d’enllestir técnicament al país veí, on
s’estrená el 1945. A Madrid es registró al ministeri de
Cultura el 1977 pera l’estrena comercial.
8. Tres són documentáis.
9. Disset s’havien iniciat abans, si bé es van acabar i
registrar aquest any.
10. Vuit s’havien iniciat abans, si bé es van acabar i
registrar aquest any.

BREU
CRONOLOGIA
CINEMATOGRAFICA
COMPLEMENTARIA
EN EL
CONTEXT
EUROPEU
per Joaquim Romaguera
i Ramio

1936
Films
E.L. Dzigan: Els mariners de Kronstadt
(URSS).
J.E. Heifitz/A.G. Zarkhi: El diputat del
Bdltic (URSS).
Alfred Hitchcock: Sabotage i Agent secret (GB).
J.P. Le Chanois i Luis Buñuel: España
leal en armas o Espagne 1936 (migmetratge documental; E-F).
Ivor Montagu: Defensa de Madrid (mm.
doc.; GB).
Y.Y. Raizman: L’última nit (URSS).
Jean Renoir: La vida és riostra i Els baixos fons (F).
M.I. Romm: Els 13 (URSS).

T écnica/invents
Alemanya patenta la pel-lícula AgfaColor, procediment subtractiu reversible.
El francés Abel Gance crea efectes d’estereofonia durant la projecció del film
Beethoven.
Amb dises que exploren 240 línies, la
TV pública d'exploració mecánica ar
riba al límit de les seves possibilitats
practiques.
La BBC transmet TV d’alta definició,
primer servei mundial, amb qué neix la
TV internacional.
Els Jocs Olímpics de Berlín es transme
ten a uns 150.000 espectadors.
A Londres es munta el primer laboratori de TechniColor, sistema amb qué es
realitza l’any següent Aixó que anomenen amor de Harold Schuster.
Cultura
Henri Langlois, Georges Franju i Jean
Mitri funden a París la Cinémathéque
Frangaise, la primera al món.
A Londres se celebra una Exposició In
ternacional de Surrealisme.

Referents d’interés
Walter Benjamín: L'obra d’art a l’época
de la seva reproductibilitat técnica.
André Gide: Retom de l’URSS.

DE LA GUERRA, FA SEIXANTA ANYS (II)

El PSUC
Els comunistes, peí seu cantó, creen
poc després l’empresa Film Popular,
productora-distribuídora que de bon
comengament col-labora amb Laya
Films editant la versió castellana
d’«Espanya al dia» i que a Barcelona
roda també films de propaganda antifeixista i de guerra, i excel-leix peí bon
nivell organitzatiu intern i per la diversitat de tasques que endega.
La seva producció es resumeix en el
noticiari setmanal en castellá «España
al día» (1937-1939), prop de vuitanta
números, més la versió francesa, «Nouvelles d’Espagne»; un altre noticiari
d’informacions internacionals, «Por to
do el mundo» (1938-1939), que es difonia a l’estranger, i un seguit de docu
mentáis elaborats amb rigor i de
correcta factura. Peí que fa a la distribució, el PSUC vehiculá més de vint
notabilíssims films soviétics, que s'estrenaren amb éxit, atés els cineastes
que els avalaven: Eisenstein, Pudovkin,
els «germans» Vasiliev, Dzigan, Alek-

1937
Films
M.S. Donskoi: La infancia de Gorki
(URSS).
Julien Duvivier: Pepe le Moko (F).
S.M. Eisenstein: El prat de Bekhim
(URSS).
Vera Elkan: Brigada Internacional (mm.
doc.; GB).
G.M. Kozintsev i L.Z. Trauberg: El retom de Máxim (URSS).
Ivor Montagu: Testimoniatge sobre la
No Intervenció (mm. doc.; GB).
Jean Renoir: La gran il-lusió (F).
M.I. Romm: Lenin l'octubre (URSS).
Técnica/invents
A l’Expo de París, Telefunken presenta
el videoteléfon.
L’anglés J.L. Baird presenta el sistema
discontinu de TV.
La BBC transmet per primera vegada
al món des d’exteriors i en directe.

Cultura
Benito Mussolini inaugura a Roma els
estudis Cinecittá.
Es crea a Europa la Unió Internacional
de Cinema Amateur.

Referents d’interés
Encíclica de Pius XI contra Adolf Hitler i el comunisme.
A l’Expo de París, Picasso exposa el
mural Guemica en el Pavelló d’Espanya, construid per Josep-Lluís Sert i
Luis Lacasa.
Marcel Bataillon: Erasme i Espanya.
Bertolt Brecht: Els fusells de la senyora
Carrar.
Miguel Hernández: Viento del pueblo.
Alfred Jarry: Ubu encadenat.
León Trotski: La revolució traída.
César Vallejo: España, aparta de mí este
cáliz.
1938
Films
G.L. Aleksandrov: Volga, Volga (URSS).
James Calvert: Ajudeu Espanya (mm.
doc.; GB).
Marcel Carné: El molí de les boires i Ho
tel del Nord (F).
A.P. Dovkhenko: Sxors (URSS).
S.M. Eisenstein: Aleksander Nevski
(URSS).
G.M. Kozintsev i L.Z. Trauberg: La bar
riada de Viborg (URSS).
Jean Renoir: La Marsellesa i La bestia
humana (F).
S.J. Yutkevitx: L’home del fusell (URSS).

Técnica/invents
El rus Semion Ivanov experimenta el
sistema de cinema en relleu Stereokino, sense ulleres de colors.
A París, des de la torre Eiffel, una emissora emet imatges que són recollides
per receptors forans amb una definició
de 455 línies.
L’italiá Enrico Fermi rep el premi No
bel de Física.

Es fabriquen les matéries sintétiques
niló i perló.

Cultura
Es crea la Federació Internacional
d’Arxius de Films.
A París s’inaugura l’Institut Interna
cional de Cooperació Intel lectual, que
substitueix l’Institut Internacional de
Cinema Educatiu de Roma.
A París se celebra una Exposició Inter
nacional de Surrealisme.

Referents d’interés
El ministre de l’Interior franquista, Ra
món Serrano Suñer, crea la Comisión
de Censura Cinematográfica i la Junta
Superior de Censura Cinematográfica,
ambdues dependents del seu ministeri.
Aram Khatxaturian compon Poema a
Stalin.
Antonin Artaud: El teatre i el seu doble.
Bertolt Brecht: Terrors i miséries del Ter
cer Reich.
Jean Cocteau: Els pares terribles.
Benedetto Croce: La historia com a
pensament i com a acció.
George Orwell: Homenatge a Catalunya.
Jean-Paul Sartre: La náusea.
Josif Stalin: Dialéctica i materialisme
historie.
1939
Films
Marcel Carné: El dia es lleva (F).
Benjamín Christensen: Els filis del divorci (D).
S.A. Guerasimov: El mestre (URSS).
R.L. Karmen: Xina en lluita (URSS).
Max Ophüls: Suprema decisió (F).
Jean Renoir: La regla del joc (F).
M.I. Romm: Lenin el 1918 (URSS).
Esther Shub: Ispanija (llargmetratge
doc.; URSS).

Técnica/invents
Alemanya patenta la segona pel-lícula
AgfaColor, negatiu-positiu, precursora
del procediment professional vigent.
A Berna es presenta amb carácter expe
rimental el sistema de cinema olorós.
Cultura
A Roma s’inaugura el Centro Sperimentale di Cinematografía.
A Canes se celebra el Primer Festival
Internacional de Cinema.
Primera exposició sobre les «noves realitats» artístiques.
Referents d’interés
El ministeri de la Governació espanyol
implanta la censura previa obligatoria
deis guions cinematografíes.
Joaquín Rodrigo compon Concierto de
Aranjuez.
Rafael Alberti: De un momento al otro.
León Felipe: Español del éxodo y el llan
to.
André Gide: Diaris.
Christopher Isherwood: Adéu a Berlín.
Cesare Pavese: El bell estiu.

Avel-lí Artís-Gener:
NO ÉS QÜESTIÓ
DE MIRAR CAP ENRERE,
SINO CAP ENDINS

N

o neixen pas com a guerres:

s’hi tornen. Comencen com a
sedicions, com a sollevaments, p
maten des del principi. Llur taranná
evoluciona a mesura que creixen i, en
comptes de matar, assassinen. Es quan
han entrat en l’esgarrifosa fase de bombardejar mercats i escoles, carrers i
hospitals, amb el rabeig de triar com a
victimes els vells, les dones i els infants.
Ja són guerres quan han assolit aquest
nivell de maduresa. El qual indica el
grau de professionalitat deis dirigents,
gent doctorada en la carrera d’eliminar
proísme. Es una activitat plena d'especialitzacions: hi ha táctics, destres en
l’aprofitament del terrer, de la seva oro
grafía. I hi ha estrategs, jerarques en
l’art de conjuminar les aptituds táctiques própies i les de l’adversari. Els
acredita i els omple de prestigi quan sa
ben matar més rápidament i amb major eficacia que l’enemic. Aixó és la
guerra, en aixó consisteix.
Valgui dones que, ja d’entrada, és un
capgirament total, una monstruosa subversió de valors. Alió que ahir era il u'
cit, ara és obligatori. Qui abans tempresonava si havies comes un crim, ata
et posa l’arma homeiera a les mans. y
siguí que, aviat, tot es tenyeix de roig- f
en el nostre cas, és molt menys metaforic que no sembla. És ciar que, ateses
aquelles cotes, ja no ve d’un capgirelk
Sóc visceralment antimilitarista'
Pero, en el meu país ocupat, és oblig3'
tori fer el soldat. Durant tot un any ern
van treure del periodisme i vaig have
de conviure amb sorges. Vaig conéixeI
l’autoritat irracional exercida inapeM3'
blement. Vaig aprendre que hom ha 0
tractar més dolqament una muía que
no pas un recluta. Ells, els militars, ei71
van fer antimilitarista. Us n’explicar13
coses fins a l’alqada d’un campanar
comprendríeu llur reeixida. Conviut
amb un mag un any sencer et fa P°,
seidor deis secrets de la prestidigitad0’
no sé si m’enteneu.
I, de cop i volta, resulta que t° ‘
aquella patuleia s’ha alqat en arme

AQUELLS DIES, RECORDATS
(II)

Avel-líArtís-Gener, «Tísner»,
al front de l’Ebre. 1938.

contra la República, la vista clavada en
una involució total. Exercida contra un
Poblé que, lliurement, pel camí cívic de
les urnes, acaba de manifestar —rotunuament com mai— quina és la seva voluntat. L’aclaparadora eloqüéncia ha
tret els sorges de polleguera. I ha nascut una altra guerra.
El capgirament fa valides les inco
herentes. És prou sabut que els
Professionals del bel-licisme solament
entenen un llenguatge. Cal parlar-los en
aquella modalitat, molt menys innocent que el nostre idioma de la pe quan
erem infants. És una parla aterridora.
ecordeu, si no, el tétric José Millán
stray. sí, a ja univers¡tat de Salaman
ca i amb Miguel de Unamuno. Ens
psgarrifa aquell sórdid «¡Muera la inte^ncia!», seguit dalló altre, encara
es incongru, de «¡Viva la muerte!».
°c devia pensar el legionario que, al
ap de set anys, Benito Mussolini
r IH’3
estat>lir un estremidor paa -lelisme quan afirma, adolorit, que a
aha hi havia massa joves que defuLien llurs deures militars parapetats en
trinxera deis estudis universitaris.
a rnent si, per mitjá de les Humani-

tats, de la Ciencia, de la Investigació,
de les Liéis i de les Arts, hom no pogués servir la Patria eficaqment!
I jo, vocacionalment antimilitarista,
em vaig enfilar per l’escala de la graduació bél-lica. Mai no vaig fer cap heroícitat, almenys conscient que ho fos:
tothora, únicament, no vaig fer sino
complir puntualment alió que m’encarregaven. De complir amb puntualitat
les ordres, també en deien mérits de
guerra, mérits contrets en la campanya. No tiñe cap més justificació per a
la graduació obtinguda, de debo mai
no sospitada ni anhelada.
Vaig veure caure al costat meu dese
nes i més desenes de companys. Van
matar el meu germá petit quan tot just
estrenava els vint anys. Van saquejar i
desfer el nostre pis i era una gent plena
de fervor de sants inquisidors i, dones,
van cremar tots els nostres llibres i els
nostres papers. Ja havien eliminat físicament el meu germá petit i ara van
desfer, moralment, la meva germana
gran. Ambdós, la Gloria i en Raimon,
simbolitzen alió que per a la meva fa
milia, i per a mi, és la guerra.
Un record és quelcom ajagut en la
nostra ment, que de tant en tant es deixondeix tot sol o bé es desperta quan el
crides, i no pas sempre, ai las!
És impossible qualificar la guerra de
record. La guerra em va marcar la vida,
em va modelar i afaiconar. Em va ensenyar un munt de coses i me les va fer
tocar i sentir. Ella, la guerra, em va fer
saber qué eren certs valors fins aleshores mai no experimentats a plena
consciéncia. Fan una corrua intermina
ble: solidaritat, fraternitat, companyonia, reciprocitat, assumpció... No
són pas records emmagatzemats, sino
sois aconseguits amb escarpra i a cops
de maga. Manta vegada he dit que la
guerra era una bona escola, pero terriblement onerosa. No és cap record,
dones, sino una profunda cicatriu in
deleble, molt més gran i profunda'que
no pas la insignifícanga que duc a l’avantbrag dret, feta per un tros de me
tralla de granada allí dalt, al front d’Aragó, al Carrascal d’Alerre, a tocar de la
ciutat d’Osca. Pero ambdues són senyals de guerra eterns, immutables, no
pas vel-lei'toses com els records.

Moisés Broggi:

L

a nit del 18 de juliol de 1936 vaig

ser testimoni presencial del domini gairebé total de la rebel-lió milita
a Barcelona per la guardia d’assalt. Ais
dos dies també vaig ser testimoni pre
sencial del lliurament d’armes i municions ais afiliats deis sindicats. Després, Barcelona va quedar en mans de
les anomenades «patrulles de control»
que, totalment incontrolades, no feien
res més que dedicar-se al pillatge i a
l’assassinat. Aquesta manca d’autoritat,
difícil d’imaginar per a tot aquell que
no ho hagi viscut, va durar fins el maig
de 1937. Jo era cirurgiá de guardia del
Clínic i cada vespre veia entrar, portats
en carros i camionetes, els cossos deis
afusellats, que omplien el dipósit de
cadávers.
Durant uns mesos em varen encarregar de cobrir la plaga de metge de la
presó, on vaig teñir ocasió de conéixer
persones destacades de la nostra societat, que s’hi trobaven protegides. Més
d’una vegada vaig veure el director
plantar cara a grups armats que reclamaven algún empresonat per emportarse’l, al qual intent ell sempre s’oposava
amb fermesa, jugant-s’hi la vida.
El febrer de 1937 em mobilitzaren
amb destinació a les Brigades Internacionals, com a cap d’equip quirúrgic.
Jo no sabia ben bé on anava, pero sen
tía una certa satisfacció d’abandonar
aquell infern. A Albacete, que és on
vaig anar a parar, em vaig trobar en un
altre món, en el qual regnaven un ordre
i una disciplina, i amb una gent que venien de molt diferents llocs moguts per
un ideal. M’enviaren al front de Madrid
en el moment en qué s’acabava la bata
lla del Jarama, després várem interve
nir a l’atac a la Granja de Segóvia, a
l’acció de Brihuega i a la batalla de
Brúñete, en els quals llocs várem viure
directament els desastres de la guerra i
també moltes accions d’abnegació i
d’heroisme; també tinguérem la satis
facció de participar en la creació deis
hospitals móbils. Després de prendre
part a les batalles de Belchite i de Terol, i coincidint amb la dissolució de
les brigades, vaig ser destinat a l’Hospital Militar de Barcelona, on vaig romandre fins al final de la guerra, alter
nan! la feina de l’hospital amb la del
servei de guárdia del Clínic.

La situació era aquí de penúria, amb
el menjar racionat i molt insuficient.
Aquell desori anárquic del principi ha
via desaparegut, substituid per un nou
ordre dominat pels comunistes i exercit
peí govern d’en Negrín, aleshores amb
seu a Barcelona, i en el qual la Generalitat no pintava res. El diner encara circulava, pero tothom sabia que en la seva major part havia de quedar
totalment devaluat, i en el comer? dominava l’intercanvi. A mi em va ser
possible ajudar la familia, enviant-los
el sou de militar i, sobretot, amb els
productes amb qué moltes vegades
m'obsequiaven
persones
operades
agraides. Així és com anávem tirant durant aquella época, de la qual la meva
familia va sortir molt mal parada
económicament.
Al final, quan el doctor Joaquim
Trias, que dirigia l’Hospital Militar de
Vallcarca, en va sortir, me’n va encarregar la direcció. De manera que em va
tocar fer el traspás de l’hospital a les
tropes franquistes. Em sembla recordar
que el que va entrar a possessionar-se’n
es deia Molero i era el general en cap
de Sanitat de l’Exércit del Nord, que es
va mostrar gentil, ja que em va propo
sar de continuar-hi, proposta que jo
vaig declinar al legant que la feina del
Clínic em reclamava. Després vingué el
domini deis vencedors, amb l’arrogáncia i la crueltat conegudes, període que tots els que l’hem viscut coneixem prou bé.

Núria Folch i Pi
de Sales:
ui hagi llegit les Caries a Márius

Q

Torres de Joan Sales ja sap qué
vam fer durant la guerra. Sentir
ralment la tragedia de Catalunya —i
que havíem de fer tot el que poguéssim
fer-hi (que peí que fa a mi no fou gran
cosa).
No ens desmoralitzárem malgrat tots
els malgrats perqué mai no perdíem de
vista l'essencial. Que si perdíem la
guerra seria tot Catalunya qui la perdria —i seria sotmesa inerme ais qui la
volien reduir a provincias amorfes, sen
se «ánima» ni llengua. Per a tots dos
era claríssim que no veure nacional
aquella guerra era haver caigut de pie
en el parany que se’ns havia preparat a
fi de dividir-nos i així véncer...
—Qué ens va representar? Un desas
tre. Peí de la nostra térra, i per ais nostres projectes de futur. Per a mi seria
un revulsiu interior —peí molt que to
tes aquelles experiéncies extremes em
varen fer descobrir, sentir, remugar...
Per a la meva familia, si fa no fa el

mateix que per a moltes de similars
(«d’esquerres», catalanistes, intel-lectuals, agnóstiques, barcelonines) —pe
nes, vergonya, consternació durant el
«carnaval macabre», els incendis i assassinats—; després, una espiral de
més en més descendent d'illusions i
desenganys —i creixents privacions;
encara fou pitjor per a ells la post
guerra.
Per a la familia d’en Joan, que era
«de la Lliga», una tragédia continua:
parents próxims assassinats, fugitius,
passats a l’altra banda; casa i ierres
confiscades; el pare, molt catalanista i
de rosari diari, ja no semblava d’aquest
món i morí molt poc després de la der
rota; deis sis germans, dos anaven voluntaris al nostre front i dos no es pre
sentaren quan els van cridar a files: per
no haver-los denunciat, tots els homes
de la familia conegueren els calabossos
del SIM i el presidí de Montjuíc —i els
no allistats foren tancats després a un
camp don sortiren a canvi d’allistar-se;
pero un havia dut del camp el tifus a
casa, i a les acaballes de la guerra en
Josep hi morí el dia de la Immaculada,
en Gaietá el dia de Nadal, i en Jordi el
deis Innocents...
—Quins records en tiñe? Moltíssims,
de diverses menes.
Records deis que es recorden com els
has anat explicant —per venir a tomb
per consternadors o divertits, per discrepáncies o consonáncies, etc.
Records que no voldria oblidar mai,
per raons del cor. Com els assassinats
de l’Usall, de l’Estartús, d’en Serafín
(fill únic de la nostra minyona, un jornaler del camp, per ser molt pietós)...
Com els d’agraíment; com em va salvar
la vida la portera, després que jo arranqués el cartell «Este inmueble ha si
do incautado por la CNT-FAI» (ens ho
havia demanat la Generalitat, i va re
sultar que només jo l’havia arrancat en
tota l’área de la patrulla de control); i el
deis firmants de la denúncia del SIM,
ais quals vaig escriure quan van detenir
en Joan, etc. I el deis morts al front...
visceRecords que no són passat, sino present ben viu. Tots els que m’obriren els
ulls. Mai més no he vist les persones
tan de debo elles mateixes, tan dife
rents. Ni tant de bé ni tant de mal. Ni
descobert tants prejudicis falsos en tantes creences generáis, també meves.
Per exemple, jo m’havia format —i deformat— a l'escola de la Illéme République, que m’havia magníficat la Révolution Fran^aise i quasi identificat
fanatisme i religió: i vet aquí que el
1936 havia de veure de la vora un mostrari complet de revolucionaris, i un reguitzell de fanátics ateus, i el seu pur
fanatisme: l’esperit d’odi resultant de
l’orgull i la ira i la peresa de pensar: i
quasi alhora trobava just el contrari de
tot aixó en el recer de católics que era
aleshores el sanatori de la molt católica
María Planes...
La més trista de totes les revelacions

fou la de la falla col-lectiva que ens va
condemnar a la derrota: sentir més el
que ens divideix —rivalitats socials, lo
cáis, ideologismes, partidismes...— que
el que ens pot unir i enfortir, el ver
amor a la vera patria...

Pere Ribot:

L

a guerra incivil de 1936-1939

trenca el ritme normal de l’activitat de Catalunya. Es vivía amb l
cor. Els mossens érem perseguits i as
sassinats sense judici previ. Vaig recloure’m en mi mateix esperant com
acabaría aquella terrible tragédia. Vaig
trobar, ajudat per alguns amics, la ma
nera de fugir a Franca. Vaig anar a raure a Chaveil, prop de Valenca, acollit
peí pare Vallet. I esperar..., inútilment.
Intuía que tot anava molt llarg. Hom
no en veia el final. Una bona part de
l’objecte de l’exércit franquista era el de
destruir Catalunya. A Euskadi bombardejaren una sola vegada Guernica per
tal de destruir l’arbre, símbol de la llibertat del poblé. Catalunya fou bombardejada moltes vegades. Per tal de fer
desaparéixer fins i tot el nom de Cata
lunya i per substituir-lo peí d’Aragón de
Levante.
De fet, vaig trobar-me com en un desert. Car, per a mi i la meva familia, era
un pas despera inacabable. Amb una
pressió inevitable, trágica.
Records? El d’un malson. I esperar
contra tota esperanza, com Abraham.
Hem retrobat quelcom de la pau. No
tota. Malgrat algunes breus comprensions, encara ens manca l’aire pur del
que som i volem ser. Es fa una mica de
llum, no gaire. Vivim en un régirn de
pau ficticia.

Joan Triadú:
uan va comentar la rebel-li°

Q

militar jo encara no havia complert quinze anys. Em faltava un
de batxillerat, el sisé, i el vaig fer amo
forqa normalitat, a partir de l’octubre
del 36, al mateix Instituí Ausiás March
on havia estudiat els dos cursos ante
riors. L'institut ocupava les instal-lj'
cions de l’institut Químic de Sarria (de
les quals la República havia desposseit
els jesuítes) en una zona poc exposada
ais bombardeigs. Quan vam acabar el

meu pare) tot mirant, com sempre, que
totes dues setmanades li arribessin per
passar la setmana. Quant a la familia
menys immediata, nombrosa de la ban
da del meu pare, la guerra va represen
tar la mort (un germá del meu pare, el
més petit, al front), l’exili (dues germanes i un germá més) i la presó (un altre
germá).
Torno a l’aspecte moral. A casa érem
«macianistes», amb simpaties, per tradició del meu pare, per al Sindicat
Únic (CNT-AIT). Des del punt de vista
polític i ideológic mai no várem canviar; pero l’efecte moral de la derrota
intema, de la derrota previa, va ser
molt dolorós. Aquella suposada revolució i aquella guerra imposada, no eren
les nostres, tot i que ens hi jugávem els
afanys, les il-lusions i tot el que s’havia
aconseguit amb tants anys d’esforgos,
de conscienciació i també de lluita, de
vegades sagnant. La resposta no podía
ésser altra que, en la fidelitat, l'autocrítica, la recriminació i, amb l’experiéncia, l'impuls per a recomengar.
Deis records? Durant les vacances escolars de 1936, vaig passar, com cada
estiu, dues setmanes a Ribes de Freser,
a casa d’un deis meus oncles, i dues
setmanes a Ripoll, a casa duna tia del
meu pare. El 19 de juliol era, dones, a
Ripoll i vaig veure com algunes perso
nes, quan va arribar el moment, evita-

ven que el grup minoritari d’exaltats
calés foc al monestir, el qual, confiscat,
fou tanmateix saquejat dos o tres dies
després i les imatges portades a cremar.
Recordó que alguns coneguts, sense
militáncia política, deien que calia fer
una neteja de gent de la Lliga, ban
quera i fabricants. Hom es temía que
tot plegat durés ben bé quinze dies...
El 31 de maig de 1938 va haver-hi un
bombardeig a Granollers que va fer
més de dos-cents morts, en bona part
dones i criatures. Eren les nou tocades
del matí, l'hora de comengar les classes, quan, tot pujant l’escala amb els
alumnes, vam sentir una explosió es
pantosa que ens va deixar eixordats,
malgrat que les bombes havien caigut
més cap al centre de la població. L’esglai deis infants i els ulls de les mares
que venien a recuperar-los, no els he
oblidat mai.
Aquell darrer any de la guerra, un dia
va venir a la meva escola (Grup Escolar
Ferrer Guárdia) el senyor Alexandre
Galí a fer una parlada amb nosaltres,
els mestres, els pares (no recordó que
en vinguessin) i els alumnes més grans.
Tot se n’anava, aleshores, trágicament
en orris; pero el mestre de mestres
glossá el tema «Parlant la gent s’entenen»! Una lligó de moral i de fermesa
que tampoc no he oblidat.

DE LA GUERRA. FA SEIXANTA ANYS ÍID

curs i el batxillerat, volíem fer, de comiat, un campament a l'estany de Sant
Maurici, al Pallara Sobirá, pero ens
vam haver de quedar molt més engá, a
Santa Fe del Montseny, des don, segons el vent, se sentien retrunyir canonades llunyanes.
La meva intenció era de fer Magisteri, pero calía que ajudés els meus pares
i justament aleshores, aquella tardor
del desengany, de 1937 (ja sabíem que
alió era una guerra i que no la guanyaríem), vaig fer uns cursets i unes oposicions per a places interines de mestre
que havia convocat la Generalitat i vaig
triar Granollers, on teníem els parents
d’uns amics duna meva tia de Ripoll.
Vaig exercir-hi un any i escaig, fins que
hi van entrar les primeres tropes d’ocupació, italianes i marroquines. Mentrestant havia obtingut el certificat de
catalá, preceptiu per ais mestres, signat
per Pompeu Fabra.
Per a mi i per a la meva familia la
guerra no va representar res de greu físicament, pero sí una gran, irreversible
decepció moral (no política ni ideológi
ca)- A mi no em van mobilitzar perqué
era massa jove (lleva del 42, nascut peí
juliol) i el meu pare ja era massa gran.
La meva mare continua el seu treball
de pingadora (per a la fábrica, on vivícm, de l’empresa en la qual treballava
de mosso i a estones de cobrador el
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Les minúscules «serres d’or» que representen els Premis Crítica
de la nostra revista foren distribuides, d’acord amb els veredictes
publicáis al número d’abril, en un acte celebrat el 27 de marc.
/I la foto, en un racó, disposats en una taula, els llibres pels quals
han estat atorgats alguns deis guardons.

TRENTA ANYS D’UNS PREMIS DIFERENTS
per Josep Faulí
a tot just quatre dies que foren

F

per la gratuítat ja esmentada i per la independéncia de tot interés editorial
lliurats els premis Crítica «Serra
(encara que la revista está vinculada a
d’Or» d’enguany:
*
es tracta deis de 1996,
una empresa editora amb una presén
que han premiat obres publicades el
cia important en el camp del llibre ca
1995. Aquests atorgaments, que comtalá, sóc testimoni de primera má de
prenen tots els generes literaris, amb
dedicacions diferenciades a la literatu l’escrupolosa i benemérita separació de
funcions i dedicacions que hi ha hagut
ra infantil i juvenil, el teatre i la recer
sempre, de manera que no es fa difícil
ca, tenen una historia de trenta anys:
de dir que mai uns editors no s’han
comentaren el 1967 en relació amb
mostrat tan distants d’uns guardons
obres editades el 1966 i, per tant, han
que, de fet, es donen a casa seva i per
estat concedits trenta vegades.
voluntat propia).
Aquests són uns premis diferents en
Recordó molt bé el jurat inicial (Casmolts aspectes, pero sobretot per dos:
tellet, Fuster, Marfany, Molas i Triadú),
perqué no s’ajusten a un repertori fix
que era un auténtic jurat de bandera i
de guardons, de manera que els memque va exercir quatre anys consecutius
bres deis jurats poden canviar-lo cada
(des de 1967 fins a 1970): és un jurat
any, i perqué no impliquen cap com
que féu dir a Porcel, quan fou premiat,
pensado económica. Durant forga
que estava content peí guardó, pero en
temps, la mateixa «Serra d’Or» feia
cara més per les persones que l’hi ha
constar que consistien «estrictament en
vien concedit. No sempre les reaccions
la publicació que la revista fa deis títols
han estat tan favorables en relació amb
escollits», afirmació que continua viels jurats: dura, duríssima, fou la de
gent, perqué l’estatueta que es dona ais
Maria-Aurélia Capmany l’any que la
guanyadors només té valor de símbol o
novel-la no sortí a la llista, cosa que ella
recordatori.
considerá, públicament i ben públicaLa preséncia d’aquests guardons ha
ment, com una ofensa a tots els
anat creixent sense que aquest creixenovel-listes de Catalunya.
ment correspongués directament a l’evoJoaquim Molas, sempre inclinat a telució de la difusió de la revista. Aquesta
oritzar sobre aquests guardons durant
crescuda queda definida, si més no
les dues etapes (67-70 i 74-80) en qué
com a exemple, per les diferéncies que
fou membre del jurat, insistía a definir
hi ha entre un acte de vespre a Ona i
los com a invitacions o recomanacions
Factual sopar en un restauran! de Peautoritzades a la lectura: potser per
dralbes amb assisténcia de membres
aixó la revista ha fet sempre mans i
del govern catalá. Trenta anys d’histómánigues per poder proclamar-los
ria han anat demostrant que aquests
abans del Dia del Llibre. Es tracta d’upremis diferents tenen sentit: a hores
na tria de la tria, feta sobre obres pu
d'ara, a més, demostren que, tot i que,
blicades, que sovint han passat per aldurant aqüestes tres décades, els guar
tres concursos i sobre les quals ja hi ha
dons literaris han augmentat entre nosun inici de perspectiva crítica i un
ai tres sense parar, els Crítica «Serra
gruix més que inicial de lectures: sovint
d’Or» tenen un segell propi que els disels membres deis jurats s’hi troben en
tingeix i els valora de forma ben espe
el compromís de ratificar o rectificar
cial: peí nom, no cal dir-ho, pero també

decisions, no gaire allunyades en el
temps, corresponents a altres convocatóries pero a les mateixes obres.
Aquesta idea del foment autoritzat de
la lectura i la manca d’al-licients i, per
tant, de cárregues de tipus económic,
expliquen i justifiquen el nombre obert
de guardons ja al-ludit, pero, a la vega
da, fan que, en una consideració en
perspectiva, el conjunt no siguí del tot
coherent: no ho és, per exemple, la dedicació, segons els casos, a prosa, prosa
narrativa o prosa poética, com no ho
és, tampoc, que unes vegades s’hagi
parlat d’obres completes i unes altres
d’obra completa o que, en alguns casos,
s’hagi arribat a precisions de la mena
de llibres de viatges o reportatge histo
rie.
Quan es llegeixen moltes biografíes
descriptora, comengant per les resumí'
des que solen acompanyar les edicions
deis seus llibres, es comprova fácilment
el prestigi d’aquests guardons, que no
solen oblidar mai els autora d’aquesta
mena de notes. Precisament per tractar-se de la tria d’una tria el ressó deis
Crítica «Serra d’Or» no s’evapora, com
tantes de vegades, quan s’esvaeix la gatzara de la festa de la concessió i el repic d’una bossa més o menys ben dota
da: la festa és severa i «multitudinaria»
peí que fa al nombre de premis i, de
bossa, no n’hi ha.
L’escaienpa d’haver arribat a les tren
ta concessions consecutives ens pel'
met, sortosament i oportuna, de recor
dar-ne, glossar-ne i avaluar-ne el
mérits, uns mérits que són segur >
comprovats i de durada.
* Aquest article va ésser publicat per primera veg
a l’«Avui» del 31-III-1996.

El director de «Serra d’Or» al moment
en qué felicita Joan Brossa, guanyador
del premi de poesía.

Ricard Torrents pronuncia, al micrófon, el «brindis» que publiquem.

BRINDIS
EN OCASIÓ DELS PREMIS CRÍTICA «SERRA D’OR» 1996

E

ls responsables d’aquest acte

per Ricard Torrents
i Bertrana

van teñir la gentilesa de demanar-me que hi pronunciés un parlament, i jo no vaig saber reaccionar sino
vació de la unitat de la llengua catala
amb la cándida gosadia de complauna. No será, dones, extemporani que en
rels. Preñe, dones, la paraula, pero no
la primera postil-la celebri la iniciativa
Pas per a pronunciar el parlament so
que acaben de teñir les universitats
bre el panorama cultural de l’any, que
deis territoris de llengua catalana.
em proposaven, sino per a llegir un
Agrupades, des de la de Perpinyá fins a
brindis de sobretaula, que consisteix en
la d’Alacant, en l’Institut Joan Lluís Vi
tres postil-les sobre l’actualitat, preceves, demanen el definitiu reconeixe
dides d’un compliment.
ment explícit de la unitat de la llengua
El compliment és per a la revista «Ser
catalana, per tal d’aturar d’una vegada
ra d Or». Si no li fos degut com a amfila situació de confusió i d’enfrontatriona del sopar, li ho seria perqué en
ment entre ciutadans que parlen la matre molts altres mérits compta amb el
teixa llengua. Ara que sembla com si la
de disposar deis equips de lectura més
síndrome d’Estocolm planés damunt
Preparats per a atorgar els premis
l’actualitat política, sospitar que en el
anuals de la Crítica. Uns premis que al
fons del fons el segrestador potser ens
tjarg de les successives edicions han
estima hauria de servir, si res més no,
distingit els premiats tant com han
per a obtenir-ne el que mai no ens hau
acreditat els premiadors. Si més no fins
ria d’haver discutit. En tot cas la inicia
avui, m’obliga a afegir-hi la modestia.
tiva de les universitats és d’alló més
oportuna, tant de cara al govern d’Esii-01? a.Premiat, dones, i prenent-me la
icencia d’interpretar els sentiments
panya com al de Catalunya, per tal de
els col-legues premiats, em permeto de
saber si el que avui canvia són els fets o
■Manifestar el reconeixement envers la
només canvia la manera de presentar
revista «Serra d’Or» i de fer vots perqué
los. Un canvi deis fets, per modest que
c°ntinuí en la trajeetbria de revista prifos, significaría un aveng.
taera de les lletres catalanes. Potser en
Cada aveng, pero, comporta l’aparició
cap altre periódic com a «Serra d’Or»
d’un nou i difícil conjunt de problemes.
I Unitat de la Literatura amb majúscuEls ciutadans que, a més de servir-nos
del catalá per a entendre’ns, ens en serno es mostra de manera tan clara
vim per a fer Literatura, sabem prou
umero rere número. Potser en cap ala ocasió de l’any entre nosaltres com
que el reconeixement explícit de la uni
n aquesta deis premis Crítica «Serra
tat de la llengua catalana no significa
e r» 1 autonomía de l’artefacte literari,
gran cosa, si es queda en els principis.
nn esa com a negre damunt de blanc,
A la unitat de la Literatura que s’escriu
en catalá dedico la segona postil-la. No
dg CS ^’stlngeix de manera tan diáfana
c totes les adheréncies que no siguin
sé si han observat que la normalització
pr^aules damunt de paper. Aixó sol, exlingüística ha tingut, a més d'alguns
teessar la unitat i l’autonomia de la Liefectes beneficiosos, l’efecte pervers
c^tura, és un mérit insigne.
d’haver-nos tornat molt condescentur 01 lefereixo a ,a unitat de la Literadents davant de l’ús balbucejant de la
a en catalá, que no és sino una derillengua en persones que, en un altre

ámbit lingüístic, sense el domini consolidat de la llengua parlada i escrita, no
haurien tingut accés a la professió que
exerceixen o no haurien prosperat en la
seva carrera. Se’ns ha fet un fenomen
normal que usuaris conspicus de la
llengua, l'usin en els media, en les uni
versitats, en els parlaments, sense el do
mini que se n’exigeix en altres ámbits o
sense el domini que en altres professions es requereix deis instruments que
els són propis. En quines llengües mínimament normalitzades calen els exércits de correctors de textos que tenim a
les editorials, ais centres d’ensenyament
i a les administracions?
De manera semblant, així com aques
ta pseudonormalització ha comportat
el desdeny de la llengua culta, així tam
bé assistim a la normalització d’un cert
desdeny envers tot el que en termes
maliciosament triats s’anomena alta
cultura. No voldria pas creure que el
menyspreu d’aquesta alta cultura, que
és simplement cultura rasa, sigui una
extensió de la perversió del principi democrátic que vol que tothom es trobi a
gust en la propia pell, sense haver d’aguantar comparacions desagradables.
No ho voldria creure, pero cada dia hi
ha elements nous per a alimentar
aquesta creenqa. La llengua és de tot
hom i cadascú en pot fer l’ús que vulgui. Un ús plebeu, fins i tot. D’acord.
Pero amb la condició que l’ús elevat de
la llengua no sigui menystingut, estigmatitzat amb l’etiqueta d’estilista i de
poc democrátic. Potser les coses canviaran en una nova direcció. Encara hi
ha catalans que, formats en el franquis
me, no varen disposar ni d’ensenya
ment del catalá a l’escola ni de gaires
estímuls per ais productes literaris un
xic exigents, pero els respecten. Avui,
en canvi, peí que mes donat d’observar,

les noves generacions ja ni tan sois senten respecte per la literatura exigent,
perqué potser ningú no els va ensenyar,
en el moment que ho podien aprendre,
a llegir alguns deis llibres amb la lectu
ra deis quals els homes i les dones s’humanitzen.
Pero la qüestió, diuen, no és de dis
criminar entre grans obres literáries i
literatura de consum, sino de consumir
Literatura, de crear usuaris de la llengua, de multiplicar el nombre de lec
tora, llegeixin el que llegeixin. La terce
ra postil-la vol assenyalar que rebaixar
les exigéncies no és pas la millor mane
ra ni tan sois de multiplicar lectora. Davant d’un altre públic potser no gosaria
dir el que diré, pero sé que aquí no s’interpretará malévolament. Confesso que
cada dia em refermo més en la idea
que la lectura deis grans llibres en la
infantesa o en l’adolescéncia és el requisit previ perqué aquests llibres i tots
els altres llibres tinguin algún valor en
la vida adulta. Si el llibre iniciátic no
ha generat el plaer de descobrir alguna
cosa d’essencial en un mateix, cap lli
bre no generará expectatives de deseoberta indispensable per a viure. Per
aixó tants i tants estudiants arriben a la
Universitat precopment immunitzats
contra la lectura. Hi varen ser iniciats
amb llibres banals precisament per
persones plenes de bones intencions
que a la familia i a Pescóla es proposaven de fer-ne lectora de gust per a tota
la vida.
Pero tampoc no és tan greu la cosa,
perqué, si hem de creure col legues
universitaris més radicáis o més cínics,

no assistim pas a un fenomen nou ni
particularment negatiu, sino que en
realitat les masses actuáis de joves que
consumeixen productes audiovisuals
representen, en millor, les masses que
en époques anterior no varen sentir cap
necessitat vital de llegir res simplement
perqué eren analfabetes.
No ho sé. L’audiovisual com a mitjá
no és pas enemic de la Literatura amb
majúscula. Pero quan l’audiovisual és
en mans de poders per ais quals no
compta cap Literatura, siguí amb ma
júscula sigui amb minúscula, els valora
que representa la Literatura hi sucumbeixen amb ella. No vull pas fer de Cassandra, anunciadora deis mals de la
cultura escrita. Bé prou que aquests
dies se n’han sentit els laments al Saló
del Llibre de París i al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. Allá, s’han sen
tit veus histériques cantant absoltes per
la cultura francesa. Les unes ho feien
paradoxalment a les págines deis periódics americans de més circulació i en
feien responsable l’imperi americá que
inunda el planeta amb productes fabricats pels grans trusts de les seves em
preses culturáis i de la innovació tec
nológica audiovisual. Altres veus en
feien culpable l’Estat intervencionista i
els qui des deis engranatges de l’Administració burocrática han convertit la
cultura a Europa en un afer de funcionaris. Aquí, no hi ha hagut absoltes tan
solemnes, perqué la cultura catalana
no és cap dinosaure, l’extinció del qual
posa en alerta els altres dinosaures. La
nostra cultura pertany a espécies menors, ja está acostumada a sobreviure

amb l’amenapa d’extermini i, en cas
d’arribar-hi, és improbable que mereixés una necrológica al «New Yorker»,
revista literária d’un milió d’exemplars
setmanals. Aquí, mentrestant, els res
ponsables d’algunes iniciatives encara
no funcionaritzades hem rebut l’avís
d’abstenir-nos de programar activitats
que no s’autofinancin.
No em voldria posar ni solemne ni
dramátic. Hi ha raons per a posar-s’hi,
pero ni m’escau a mi ni el moment és el
més adequat. Banalització de la pro
ducció literária, funcionarització de la
cultura, hegemonía deis productes cul
turáis americans, priorització de l’audiovisual, imposició del bilingüisme
substitutiu, heus aquí, al capdavall, algunes de les condicions que conformen
l’hábitat de la cultura catalana contemporánia. No descobreixo res ni ho pretenc. Senzillament em dic a mi mateix
que ens hi hem d'adaptar i, que si ens
hi sabem adaptar amb intel-ligéncia i
amb tenacitat, sobreviurem. L’esperanpa ens ve a vegades del mateix imperi. Cf. l’alegre llipó de supervivencia
continguda a l’obra de Woody Alien,
Poderosa Afrodita, EE.UU., 1995, 110
minuts. Altres vegades aprenem d’adaptar-nos al nostre hábitat en cerimónies com la d’avui, celebrades sota el
signe de la unitat i de l’autonomia de la
Literatura Catalana i convocades per
una revista literária com «Serra d’Or»,
model d’intel-ligéncia per a qui vulgui
sobreviure amb esperanza.
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La passió d'un poblé

Gusman Vendranes i
Chántale Rullier
Estudi minuciós de l'oli produTt a Olesa al llarg deis segles,
des de tots els punts de vista, amb una rica ¡I• lustrado gráfica.
Darrers títols de la col-lecció:
La Puda. Un balneari alspeus de Montserrat, Gemma Estrada i Planell.
Sant Pere Sacama. Els primers pobladors, segles VI abans de C. al XIV.
Olesa al segle XIX, Josep M. Cobos.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

DE L’ «ESPILL » DE JAUME ROIG
A «SWEENEY TODD»

O LA MALDAT COMESTIBLE
per Antonia Carré

Sweeney Todd, el musical que ha tingut entre nosaltres un éxit notable,
reprén rantiquíssima preocupado davant l’antropofágia.

TT| na de les escenes més reeixides
de Sweeney Todd, el musical de
Stephen Sondheim que hem pogut veure al teatre Poliorama, és precisament
el final de la primera part, quan la se
ñora Lovett i el barber assassí imagi
nen, amb el suport de la rima i el vers,
el que será tot el desenvolupament de
la trama narrativa: les afaitades ais
elients, la carn humana triturada, els
Pastissets que en faran i la clientela que
°mplirá tot seguit la botiga, per devo
rar aquelles menges que havien de ser
tan exquisides com no n’haurien tasta
ces mai cap abans.
El tema del canibalisme pot ser ana«tzat óbviament des de l’antropologia,
des de la qual resulta ben ciar que deixar de consumir carn humana és un
signe de civilització. Si el traslladem a
a nostra cultura occidental, pero, porem comprovar que on ha obtingut un
resso considerable és en el món de la
cció, en la literatura de totes les époqnes i característiques. Per exemple,
Qui no recorda aquelles histories mi°l°giques on eren esquarterats éssers
umans, com és el cas del pobre enadi°rat Orfeu? I qui no pensa en els cones meravellosos on a més d’animals
que consumeixen persones (com a La
aputxeta vermella o a En Patufet) trom cossos de dones esmicolades per
n marit gelós com Barbablava, o bruis que es volen menjar nenes i nens
°rn a La caseta de xocolata?
arnbé la literatura culta ens ofereix
asos d’antropofágia, com la llegenda
Cal tr°bad°r rossellonés Guillem de
estany, que va ser mort a traíció per

un marit gelós que li va treure el cor, el
va fer cuinar amb pebre i el va donar
per menjar a la seva esposa adúltera.
La dissortada Soremonda, com els
clients de la pastisseria de Sweeney
Todd, també troba el plat excel lent: no
sap qué ha menjat, diu, pero li ha semblat una vianda molt bona i molt saborosa.
L’antropófag pot proclamar el seu delit si no sap el pecat que comet, perqué
davant de la maldat deis altres ell és del
tot innocent. Com passa a Sweeney
Todd, o a la pel-lícula Delicatessen, que
vam poder veure no fa gaire temps. En
canvi, al Buscón de Quevedo (que, escrit a comenqaments del segle xvn, reprodueix una societat on passar gana
era bastant habitual), els pastissets «de
a cuatro» que es mengen per sopar Pa
blos i uns quants brétols més a casa del
seu onde de Segóvia són objecte de
bromes macabres. I ho són perqué en
cara que els pastissets es diuen com es
diuen ja que valen quatre maravedís i
són farcits de carn de mala qualitat,
tothom pensa en el costum de partir els
ajusticiáis en quatre trossos. Per aixó
Pablos afegeix que sempre que en menja resa «una Ave María por el que Dios
haya». I per si no havia quedat prou
clara l’ambigüitat d’alló que els seus estómacs havien de digerir, els és servil a
continuació un plat de salsitxes «que
parecía de dedos de negro».
I encara més: YEspill de Jaume Roig,
escrit a la segona meitat del segle xv,
conté un episodi calcat del cas del bar
ber londinenc Sweeney Todd. El dia de
cap d’any hi ha un sopar en una fonda

de París (l'acció passa en una gran ca
pital, també), regentada per una mare i
dues hiles (les dones són, com Mrs.
Lovett, les veritables instigadores del
crim). I se’ns descriu el menú així:
«Allí hi teníem tota mena de potatges, de carns salvatges, de volatería,
una pastisseria molt preciosa, la més
famosa de tot París. En un pastís hi fou
trobada la punta del dit d’un home, ca
polada i triturada. Es va torbar molt
aquell que ho havia vist, quan s’adoná
de qué hi trabaría més: hi havia, sencera, la punta d’una orella. Ens pensávem
que menjávem carn de vedella, abans
que no hi trobéssim el tros mig partit
de fungia i el dit.»
Quan es descobreix el crim, ajusti
cien les dones culpables, i l’episodi s’acaba amb un judici de valor cínic i
desvergonyit: «Testimonio, pero, que
vaig menjar-ne íorqa i que mai no havia
tastat carn ni brou, perdius ni gallines
ni francolines tan tendres, dolces ni
gustoses.»
L’episodi de YEspill i el de Sweeney
Todd acaben amb el previsible cástig de
tots els culpables, morts enmig d’un reguitzell de victimes innocents. Pero, i
els altres? I els antropófags que han
menjat sense saber qué feien, podran
viure sense remordiments? Sócrates ja
ho deia, que ser ignorant deis propis
actes no eximeix pas de la culpa. L’enamorada de Guillem de Cabestany va
saltar peí baleó quan va saber qué era
el que s’havia empassat...

TUB D’ASSAIG

Navega Pereirá

ge jo no li parlaría de missatgers, sino
que li recordaría quelcom que ja es do
naría per fet: al sanatori hi ha fax. I
potser Pereira, modernitzat, tampoc no
pensaría en aquest aparell. Potser ell
aniria al sanatori amb l'ordinador
portátil i el cable del módem. Escriuria
í'article i l'enviaria directament a la redacció. Ni tan sois no veuria el text en
paper, perqué de la pantalla passaria
directament, en forma d'electrons, a la
redacció. Podría anar al sanatori de Pa
rede, pero també es podría desplanar
fins la clínica més remota. Aixó no pro
vocaría al seu article ni un segon de retard.
No sabem si el bonifaci Pereira, de
tan bon cor —no en el sentit médic,
pero sí en el sentimental—, es meravellaria amb aquests invents. De moment,
un altre ja ben usual en aquella época,
el teléfon, li serveix per a carregar-se de
ereira escolta els consells del seu
maldecaps que no li devien fer cap bé
al cor. Pero, li agradés o no li agradés la
cardióleg, que li recomana de
informática, s'hi hauria adaptat, de
passar uns dies en un sanatori proper a
grat o per forga. A la redacció es troba
Lisboa. Pero Pereira li recorda que ell
ria davant la pantalla de l'ordinador i
té al seu carree la página cultural del
hauria oblidat el sec tecleig de les má«Lisboa» i que no podía abandonar la
quines d'escriure. Pereira també viatjafeina. La solució del metge és la lógica
ria sense moure's: repassaria informaque es podía plantejar l'any 1938: «Parede és a mig camí entre Lisboa i Cas cions culturáis tot navegant per
cáis, des d'aquí hi ha uns deu quilóme Internet i es comunicaría amb col-le
gues d'arreu del món.
tros, si vosté vol escriure els seus
Pero, a més de la comoditat de viatarticles a Parede i enviar-los a Lisboa
hi ha el mosso de la clínica que cada jar on volgués, a Pereira el fax o el correu electrónic li haurien proporcionat
matí els hi pot portar a la ciutat.»
El periodista de salut més aviat deli
més servéis. Els personatges clandescada és el protagnista d'Afirma Pereira
tins amb qui es relaciona tindrien més
d'Antonio Tabucchi, aquesta narració
eines per a comunicar-s'hi. Sense por
tan ben acollida, ambientada en la Lis de la portera que els filtra les tracades,
podrien robre missatges per escrit. Ninboa del 1938, amb un Portugal sota la
gú no podría copsar-ne el contingut. Es
dictadura salazarista, una Espanya en
plena guerra civil, una Italia amb el feiper aixó que aquests instraments fan
tanta por ais régims totalitaris o mig
xisme ascendent i una Alemanya a punt
d'exportar els terrors nazis forca més
totalitaris del sud-est asiátic. Saben
enllá de les seves fronteros.
que la instal-lació d'empreses exigeix
Pereira no es distingeix per fer gaire
que no hi hagi través a les xarxes tecas del seu cardióleg. Tot i el seu cor
lemátiques, pero també saben que per
aqüestes xarxes circularan molts textos
delicat, aquest periodista més aviat
o imatges que els governs no podran
grassonet i amant de les traites «a les
controlar. No será com amb la televisió
fines herbes» no fa gaire bondat. I la
o la rádio. Molts ciutadans enviaran infeina el retreu d'anar al sanatori, on
trobaria un alleugeriment de les seves
formació a fora, la rebran de l'exterior,
molésties.
la passaran ais seus col-legues.
Aqüestes possibilitats, com sempre,
Avui, gairebé sis décades després de
tenen la seva imatge inversa. No po
l'any en qué se sitúa l'acció, l'excusa de
Pereira no seria válida. Podría al-legar dem pretendre que les xarxes siguin el
que l'ambient del sanatori no li estimu motor democratitzador que fará acabar
la la inspiració, que la seva feina li exiles prohibicions. Les xarxes no tronca
ran totes les barreros totalitáries. A les
geix d'estar ben a prop de Tolla cultural
on es bull la creació artística i literária
xarxes hi ha de tot. I és cert que, si bé
de la ciutat o qualsevol altra excusa.
existeix la possibilitat que hem esmenPero no podría pas dir que tindria protat, també circulen per Internet declablemes per a enviar els articles. El met racions racistes, manifestos violents i
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adreces electróniques de graps nazis, o
d'altres ideologies semblants.
Pero la diversitat de missatges no és
un problema de les xarxes. També el
material imprés té contingut molt divers i aixó no porta a blasmar les revis
tes o els llibres. Cada mitjá ha tingut el
seu avantatge i ara el problema d'Internet es també la seva grandesa: no hi ha
gaires possibilitats de control i aixó ho
poden aproñtar els que lluiten pels
drets humans i els que lluiten contra
els drets humans.
Passa com amb la rádio, un invent
que rutila fa molt de temps. A falta de
la navegació per Internet, Pereira pot
assabentar-se de coses que passen grácies a gent que escolta emissores estrangeres.
Una mostra del doble ús de les noves
tecnologies, la tenim a L'origen. Una in
sinuado de Thomas Bernhard. Quan el
nazisme ja iniciava el declivi, aquest escriptor salzburgués patia les restriccions del correu, que ja no funcionava
o que, quan arribava, sempre duia ma
les noticies. Pero ell anava cada dos
mesos a passar un cap de setmana a
casa els seus avis «i allí era informat
sobre els esdeveniments exactes de les
acaballes de la guerra, el meu avi escoltava tots els vespres i totes les nits, des
prés d'haver corregut les cortines, les
emissores de rádio estrangeres, sobretot els noticiaris suíssos, i moltes vegades durant aqüestes emissions jo m'estava assegut al seu costat, escoltant en
silenci, i observava, tot i que no ententa
res del que deien, l'efecte que aqüestes
noticies tenien sobre el meu avi, que les
escoltava amb molta atenció. Aqüestes
emissores estrangeres estaven prohibídes, pero així i tot els meus avis les escol taven».
La mateixa rádio havia servit perqué
Hitler fes mítings multitudinaris, par"
lant a milions de persones alhora. Sen
se aquest altaveu de les ones hertzianes
el nazisme no hauria guanyat terreny
tan fácilment. El mateix altaveu serví
perqué molts ciutadans sabessin que el
malson anava de baixa. De la mateix3
manera que aquí ens servia, el 1973,
per a teñir informació més fiable 1
completa que no pas els informes de
Vequipo médico habitual. La rádio va
narrar l'ascens de Hitler i la seva caiguda. Internet aporta missatges rebutjables i la capacitat de neutralitzar-losSón potenciáis que van molt més enll3
de facilitar a Pereira un descans al sa
natori.

XAVIER DURAN

ELS BENS I LA GENT

URGENCIES

... I a Golmés
la flor del ram

■ v olmés? I aixó, per on para? I
qui diu Golmés... Parlo, aquest
cop, d’experiéncies viscudes, al cap de
gairebé trenta anys de xerrades, colloquis, taules rodones, classes o con
ferencies per molts racons del Princi
pat. A mesura que passa el temps em
creix la consciencia de desconeixement
de Catalunya, més enllá deis tópics (en
el sentit més etimológic del mot) destacables per la seva funció paradigmática
i/o «noble».
Pensó, a vegades, amb una gota de
einisme que molts enamorats de
Catalunya... se l’estimen perqué no la
coneixen. Per damunt de la realitat ca
talana, moltes i molts projecten la pos
tal turística, el moment bell, el prat
verd o Termita, tot mirant d’evitar les
Jtionstruositats arquitectóniques que
dan malmés Catalunya, especialment
durant les décades deis seixanta i els
Setanta, sota la síndrome de l’especulació.
Perqué el desconeixement de Catalu
nya no és únicament del país allunyat,
deis indrets d’accés difícil, de les co
marques o deis pobles foravilers, allunyats de les vies de comunicado prin
gáis: per mitjá d’un llibre, Off
arcelona, cree haver demostrat que la
majoria deis barcelonins desconeixen
entorn metropolita barceloní. Més en
cara: proposo sovint el test del metro, a
Partir d’un llibre útil de Josep M. Es
pinas, que va historiar els noms de les
estacions de metro de la ciutat de Bar
celona. El test és barat i fácil: analitzeu
a Quines parades de metro no heu estat
mai i decidiu-vos a fer una sortida uraita, que us pot dur a Badalona, Santa
oloma de Gramenet, Cornellá de Lloregat, l’Hospitalet de Llobregat o Sant

Adriá de Besos per menys del que costa
un café.
A la conferencia de Golmés, els dies
en qué la primavera ja havia fet acte de
preséncia, vaig parlar sobre com conéixer Catalunya, com estudiar-ne l’evolució i les dinámiques, com avaluar-ne els
canvis demográfics, com preveure que
el món de la gent vella será el més comú a la Catalunya que ja s’acosta, en
l’horitzó de l’any 2000. Vaig insistir en
la importáncia deis fenómens migratoris, en una Catalunya amb índexs baixos de creixement vegetatiu i amb índexs generosos de saldo migratori. Vaig
insistir en la importáncia del localisme,
duna banda, com a porta segura cap a
la visió més universalista duna Catalu
nya que és un fragment, una Nació,
d’Europa i del món.
La gent de Golmés em va regalar una
monografía local: Golmés. Recull histo
rie de Josep M. Palau i Palau. L’he Regi
da amb avidesa. Com per a la resta de
monografies locáis que he tingut a les
mans, la seva destinació será la Biblio
teca baixllobregatina de la capital de la
comarca: la «Montserrat Roig» de Sant
Feliu de Llobregat.
La lectura de la monografía sobre
Golmés m’ha obert els ulls sobre fets
básics per a la comprensió de la histo
ria de Catalunya, com són els canals de
reg, o la historia complexa, que ocupa
la segona meitat del segle xix i tot el segle xx, deis ferrocarrils. Aclarir per qué
Golmés es va quedar sense estació de
tren —sense baixador o sense estació
de cárrega i descárrega—, més enllá de
les anécdotes més o menys malévoles,
bé val unes quantes hores de lectura.
Quan afirmo que la continuitat de
«Serra d’Or» ens permetrá, algún dia,
resseguir la historia de la cultura cata
lana del darrer terg de segle, afegeixo
sovint: i les publicacions locáis i co
marcáis ens defensaran contra els que
pretenen reduir Catalunya a una histo
ria i a una geografía de cartell turístic.
El títol? El final duna canqoneta que
valora, i amb raó, la bellesa peculiar de
les noies de Golmés.

IGNASI RIERA

Judiéis

E

l Nobel nord-americá d’econo-

mia Paúl A. Samuelson co
menta el seu popular manual amb un
recomanació: «L’estudiant d'economia,
en primer lloc, ha de desenvolupar la
capacitat de veure les coses tal com són,
objectivament i desapassionada, sense
relacionar-les amb les preferéncies o els
desigs personáis. En efecte, cal no oblidar que les qüestions económiques ens
afecten emocionalment a tots; que la
pressió sanguínia i el to de veu s’eleven
sempre que es tracta de creences i de
prejudicis pregonament arrelats, i que
molts d’aquests prejudicis no són sino
raons amagades dictades peí nostre in
terés económic particular.»
Un altre Nobel, el suec Gunnar Myrdal, ho planteja així: «L’evolució de les
ciéncies socials no pot considerar-se
autónoma, sino que és influida contínuament per les forces internes i exter
nes a les quals he al ludit. Aqüestes for
ces poden conduir amb facilitat al tipus
de falsificació sistemática, tanmateix
no intencionada, de la nostra concepció de la realitat, que anomeno biaix.
També actúen en contra deis nostres
esfor^os per a assolir conclusions polítiques racionáis.»
Sembla, dones, que hi ha un risc
gran que el judici de ¡'economista siguí
tendenciós, s'allunyi de Tobjectivitat.
Condicional per les seves creences, per
les tradicions centráis de Teconomia i
«peí que ara compta», pot arribar a
pontificar erróniament. Seria el «seu
punt de vista», el qual potser no estaría

basat en una análisi i una interpretació
científiques, com hom suposa que hau
ria d’ésser. Aquest economista faria ju
diéis de valor, entesos aquests com a
plantejaments subjectius i, per tant, ba
sats en el codi de valors propi o del seu
voltant.
Els judiéis de valor tenen, en general,
mala premsa en el món de l’economia.
Perqué fan sospitar biaixos ideológics;
l’economista marxista o l’economista li
beral, de vegades ultraliberal, en són
dues mostres. Una doctrina condicio
na i pot estrafer el judici. Seria el cas
de l’economista doctrinari. L’economis
ta francés Marc Blaug s’hi ha referit
menyspreadorament: «Els economistes
són duts, com tothom, a prendre bou
per béstia grossa i a pretendre definir
la veritat quan tot el que tenen és reduít a una série complicada de definicions o de judiéis de valor emmascarats en regles científiques.»
Pero els judiéis de valor económic
també tenen la seva vessant positiva.
Galbraith ja va dir que la condemna
deis judiéis de valor és una de les argúcies de qué es val la presumpció cientí
fica per a obligar-nos a adherir-nos a

les preocupacions tradicionals. Aixó és
encertat, sobretot, si pensem que els ju
diéis de valor sorgeixen en l’estadi de
les recomanacions, el qual ve després
de l’análisi. Com es pot ésser objectiu
volent un model de societat i no pas un
altre? L’«economia normativa», que és
la que pretén fer receptes per a guarir
l’economia i millorar la societat, ha de
partir d’un sistema de valors; per exem
ple, qué és més valuós, la llibertat del
mercat sense cotilla o la dignitat del
treball? Tots dos són valors que caldrá
classificar en una escala. Dos econo
mistes els classificaran fácilment cadascun en ordre divers, segons llurs ju
diéis de valor respectius.
A les antípodes de Galbraith, liberal
americá, o sigui esquerranós en aquell
país, l’economista conservador alemany Wilhelm Rópke també creu que
els judiéis de valor no solament són
científicament legítims en determina
dos circumstáncies, sino d'absoluta
necessitat. Diu: «Jo puc opinar, per
exemple, basat en legitimes raons cien
tífiques, que l’agricultura de tipus
pagés és essencial per a la salut de la
societat; malgrat que ho faci sota la in-

fluéncia de determinats judiéis valoratius i hipótesis precientífiques. Pero és
molt diferent que jo perdí en un país la
meva cátedra per mantenir aquesta tesi
i en un altre per combatre-la.»
En una altra ciéncia social, la geogra
fía, també hi ha defensors deis judicis
de valor. Així el británic David M.
Smith s’hi refereix en aquests termes:
«La transició des de la descripció i l’explicació cap a una tasca clarament nor
mativa coincideix amb la valoració,
perqué qualsevol intent de qualifícar de
"millors" o “pitjors” diverses disposicions de coses en l’espai implica judicis
de valor.» Recomanar un tipus d’acció
obliga a judicis de valor que poden en
trar en contradicció amb una pretesa
ética de l’objectivitat científica.
És ciar que, de vegades, els econo
mistes han estat vistos com profetes o
com idealistes. El problema és quan no
aclareixen qué defensen i volen adoctri
nar, tot amagant l’ou.

JOSEP M. MUNTANER
I PASCUAL

^ClOTEc

A Joaquim Molas
Homenatge i felicitado sincers
a Joaquim Molas en el
seu seixanta-cinqué
aniversari. El llibre
-compost per vint-i-cin
treballs de deixebles,
amics i col-laboradors de
l’homenatjat- reflecteix
el seu mestratge
ininterromput, exercil de
mil maneres, i la seva tasca
fundacional acomplerta
amb decisió política, rigor
científic i coherencia
personal.

SERRA
DOR

Escriptors i erudits
contemporanis
NOVETATS
Josep Massot i
Muntaner
ESCRIPTORS
ERUDITS

V’O\TSf.«AT

Próleg d'Albert Manent
Estudis sobre diversos
escriptors del Principal i de
Mallorca deis segles XIX i XX,
sobre mestres i amics de
l'autor i sobre els erudits
catalans i estrangers que des
del segle passat s’han dedicat
a l'estudi de la literatura
catalana-
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L’afer Khomeini
eanne podría haver participat en
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alguna de les activitats paral-leles
al Congrés Internacional d’Editors
Barcelona arran de la traducció d’alguns deis seus magnífícs llibres al ca
talá. Potser d’aquesta manera s’hauria
trobat a la sala en el moment que Sal
man Rushdie hi va fer la seva fulgurant
aparició. Qué hauria fet llavors? Fixars hi amb molta cura, com un entomóleg observa implacable l’insecte que vol
fixar per sempre. Perqué ella, una de
les membres gairebé fundadores del
Comité Salman Rushdie del seu país,
ha mantingut des de l’inici de l’afer la
doble actitud de lluitar contra la condemna a l'escriptor sense deixar de ser
crítica en extrem amb el conjunt de la
seva campanya. Precisament perqué
Per a ella no es tracta pas d’un afer
Rushdie, sino d’un afer Khomeini, o

d’un afer fatwa, o fins i tot, millor: Yafer
de la molí imprecisament anomenada
fatwa. El perill de la personalització de
la campanya, de les aparicions públiques fulgurants de Fautor, és que al
capdavall ens identifiquem amb l’home
que, contra tot principi de justicia, viu
sota amenaqa: británic d’origen indi,
degran escriptor d’Els versets satánics,
provocador d’un entorn musulmá que
coneix des de dins...
Ella, en canvi, ha volgut distingir des
de l’inici la lluita contra la fatwa —una
lluita capa? de desplegar, dones, tots
els mitjans per salvar la vida de Rush
die— de l’adhesió a la persona i a la se
va obra. Entén perfectament la posició
del creient musulmá que hauria llegit
l’obra polémica, se n’hauria escandalitzat perdurablement i protestés contra
el llibre per mitjans democrátics. No és
el cas de Jeanne. Ella comparteix el
projecte d’Els versets satánics: fer en
trar el dubte en un univers religiós de
certeses, no doblegar-se davant la pretensió de blindar les religions contra la
crítica o contra el tractament artístic

dalló revelat. Pero afirma alhora que
Els versets satánics la van deixar freda,
que són incomparables amb la forca de
l’univers lingüístic on pren eos la legió
de personatges d’Els filis de la mitjanit.
Salman Rushdie és una víctima, i el
seu esforg actual de viure i continuar
escrivint té alguna cosa d’heroic, ella
prou que hi está d’acord. Pero endevina, en el fons de l’estratégia de la
campanya i de l’eco —tan necessari!—
que obté ais mitjans de comunicació, el
reflex mediátic de la identificació amb
la víctima. Correm llavors el risc de
centrar-nos en el món del Rushdie
amenaqat en comptes d’interpel-lar de
cara i sense embuts el món on la molt
imprecisament anomenada fatwa és
llei. I ens tempta la paradoxa de defensar —amb Rushdie— l’emancipació de
qualsevol mena de certesa imposada i
convertir-nos en creients acrítics de la
causa, de l’home i deis seus textos.

CARLES TORNER
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NOVETAT I LLENGUATGE

«aparell contestador». Fins i tot, és
prou habitual que l’adjectiu se substantivi i passi a designar qualsevol «apa
rell, estri, máquina, etc., que fa la funció de contestar». I així parlem
simplement d’un contestador, tal com
ha fet la llengua en nombrosos casos
análegs, en qué un adjectiu pren el
l mot contestador és emprat mocarácter d’un veritable substantiu.
Pot semblar, dones, tot aixó ben nor
dernament per a designar els
mal. Pero, com sabem, a més del verb
aparells que supleixen una persona
contestar, tenim el verb respondre, que
quan truca el teléfon. Així, disposant
solem emprar sovint com a sinonim
d’un aparell d’aquests, s’evita que la
seu. I aquí ja tenim un punt que cal
trucada es perdi en abséncia de
analitzar: Es apropiat aquest ús de con
l’interessat; l’aparell s’encarrega d’atentestar? Són realment sinónims contes
dre la trucada i donar a qui truca el
tar i respondre? Cal que ho analitzem.
missatge corresponent, el qual ha estat
Aquests són dos verbs que hom acospréviament enregistrat. I peí fet que
tuma a fer sinónims i a emprar indisaquest aparell el que fa és respondre la
tintament. Pero etimológicament són
trucada d’una manera automática,
diferents i, de fet, no signifiquen pas
diem que és un contestador automátic.
exactament el mateix. Com es pot ob
Ara, és prou adequat aquest terme per
servar fácilment, aquesta sinonimia es
a designar l’aparell? Vegem-ho.
presenta en castellá, pero no en les al
El mot contestador és un derivat del
tres llengües romániques, les quals
verb contestar mitjancant el sufix -dor
mantenen la distinció etimológica: fr.
-a, sufix creador d’adjectius a partir de
répondre/contester, it. rispondere/contesverbs. El significat de contestador -a
tare, occ. respondre/contestar. A més, el
(mot no recollit al Fabra, pero sí al
catalá tradicionalment també ho feia
DCVB i al DIEC) és «Que contesta».
així; són encara ben vius els usos en
Dones, podem parlar própiament d’un

Els contestadors

E

qué contestar no significa «respondre»,
sino «replicar». Aquest sentit del verb
és al Fabra, on és definit així: «Dir
mots de disconformitat, oposició, etc. a
alió que no vol resposta (una ordre, un
retret, etc.), replicar. Obeeix sense con
testar.» De contestar hem fet contestatari i contestado, que tenen un sentit clarament de protesta i reivindicatiu. En
castellá també té aquest sentit, pero hi
ha hagut una confusió semántica entre
tots dos verbs. Podem dir que, própia
ment, contestar és «respondre», pero
d’una determinada manera: «amb dis
conformitat»; és a dir, «replicar».
Per tot aixó creiem que caldria recon
siderar aquesta pretesa sinonimia en el
catalá, perqué és ben possible que ens
trobem, un cop més, en una pertorbació deguda al castellá, la qual ha provocat la confusió entre dos verbs dife
rents origináriament i que s’han
conservat així en les llengües restants.
Cal analizar l’ús genuí d’aquests verbs
en catalá. Hi tornarem un altre dia.

LLUÍS MARQUET
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Mig segle
de premsa
a Catalunya

quest abril s’ha esdevingut el di-

A

vuité aniversari del Centre de
Documentació i d’Animació de la
tura Catalana (CDACC) de la vila de
Perpinyá, que van crear el tinent d’alcalde Lluís Lliboutry i una noia, Josefi
na Matamoros, que entrava així en el
moviment de reivindicació nord-catalana. Tots dos van ser foragitats després
per Pau Alduy, al cap deis anys, pero
havien tingut temps de donar a la institució una embranzida que Martina Not
1 Josefina Joussemet han mantingut
flns ara.
Recordem que aleshores a nosaltres
ens feia enveja un centre que havia
muntat, amb la vila de Besiers, l’amic
lu Roqueta, amb la vocació de recollir
les publicacions i tot alió que fes re
ferencia (i fos d’interés per) a Occitánia
i 1 occitá, i que havíem suggerit a Lluís
Lliboutry que Perpinyá fes quelcom de
comparable en l’ámbit catalá. Ara bé, la
Josefina Matamoros, que es va posar a
la feina amb magres mitjans, va saber
donar-li rápidament un impuls realntent considerable, fent-se cárrec del
Retrobament de Bellaguarda, que reunta milers de persones de banda i ban
da del Pirineu i va constituir una etapa
•ntportant en les relacions nord-sud,
Huntant unes videomemóries que recullen 1 experiencia d’uns quants personatges il lustres alguns deis quals ja
han desaparegut, organitzant la festa
del País a l’Escola, equipant les classes
de la vila amb biblioteques catalanes,
[jealitzant mostres impressionants, aco*nt les exposicions deis grans pintors
<lue la Generalitat enviava a París,
nansformant el museu Puig en un fogar per a totes jes associacions cultuals del país, passant acords amb la
uspecció Académica per tal de fer serei ais mestres que s’havien posat a
ensenvar la nostra llengua...
,uesprés, la Josefina va passar a diri|lr el museu de pintura de Ceret, que
onserva obres del temps en qué hi ve’en Picasso i els seus amics i en qué la
^aPUal del Vallespir era també la Meca
e cubisme. El va obrir ámpliament
a s creadors del sud, i a les escoles. 1,
o una gran visió, va promoure’n un
nsiderable engrandiment, que va jusra'c?r !a vinguda de Franqois Mitternd a inaugurar-lo. Pero aixó es va fer
qüenJre era batlle de Ceret Enríe Sicre,
q,10.. estat substituí! per un altre que
en ' reconeix- a la Josefina, els seus
vjs?rrnes, raérits. Nosaltres, que l’hem
c|e 3 a 1 °t>ra i sabem el que el país li
Per’ ^nS sent'm obligáis a dir-ho, i aixó
en bamunt l’amistat de la qual ens
en°rgullim
PERE VERDAGUER
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os professionals de la informa-
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Jaume Guillame!

PREMSA,

FRANQUISME
¡AUTONOMIA
CRONICA CATALANA
DE MIG SEGLE

■

LI.ARG

Jiume Fabre

Periodistes
uniformáis.
Duris b.iictlonin»
¿el» anys 40:
lJ represa i la

ció, vinculáis a la docencia universitária de la historia del periodisme,
acaben de fer dues bones aportacions
al coneixement de més de mig segle de
premsa a Catalunya. El període és el
limitat pels anys Í939, límit de tantes
coses, i 1995, final del treball temporal ment més generós. Per a Jaume Guillaaquell mateix període de mutisme: Gui
met —Premsa, franquisme i autonomía,
llame!, sempre en el context d’un equiFlor del Vent Edicions, 1966— es tracta
libri exemplar entre historia i anécdo
de vint-i-vuit anys de censura (1939ta, professionals i mitjans precedents i
1966), deu de llibertat vigilada (1966referencia, sitúa, analitza i resumeix
1976) i gairebé vint de llibertat (1977una historia de represa, crisis i consoli1995). Jaume Fabre —Periodistes
dacions, on destaquen «Serra d’Or»,
uniformáis, Diputació de Barcelona i
«Tele-estel», «Avui», «El Temps»...
Guillamet fa honor al subtítol del seu
Col-legi de Periodistes de Catalunya,
llibre —«Crónica catalana de mig segle
1996— s’ocupa més concretament deis
llarg (1939-1995)»— partint de les pri
anys quaranta, pero facilita forqa ammeras ratlles, que són una bona definipliacions al període. El primer, tot i
que s’ocupa molt —ho repeteixo:
ció: «La crónica és el més bell deis géne
molt— de les persones, forneix sobretot
ros histories, l’explicació deis fets a
través del temps, pero és també un deis
la historia deis mitjans, mentre que el
segon, sense oblidar-se d’aquests, en la
més bells i difícils géneros periodístics,
línia que assenyala el títol, presta una
la informació presentada des del punt de
atenció especial ais professionals.
vista de fautor.» Fabre, per la seva ban
Aquesta és una historia de foscors,
da, es mou en un marc menys variat, on,
tot i el final feliq. La represa del 39, se ultra la dedicació a cada mitjá —«Hoja
gons paraules de Fabre, fou insepara del Lunes», «La Vanguardia», «Solidari
ble de la repressió, que, malgrat totes
dad Nacional», «El Correo Catalán», «El
les perioditzacions i tots els maquillatNoticiero Universal», «El Mundo Depor
ges, es prolongá fins després de la mort
tivo», «Diario de Barcelona» i «La Pren
del dictador. Acostumats a tanta foscor,
sa»—, dominen unes quantes paraules
hi ha interpretacions que tendeixen a
decisives: desfeta i represa, depuráis,
fer-la encara més llarga: sembla que, a
perdonáis, empresonats i fidels a la cau
causa d’haver-ne esperat tant de temps
sa; mecanismes de la repressió.
el final, hi ha qui va arribar a oblidarPeriodistes uniformáis enriqueix el seu
ne els riscos; feliqos riscos, tanmateix,
plantejament monográfic amb il lustrasi són filis de la mateixa llibertat: socions —moltes, bones i variades— i amb
quatre apéndixs adequats i interessants.
vint no se sap si es tracta d’ingenuítat o
si és un cas de victimisme, pero potser El quart d’aquests recull els vuit diaris
barcelonins tipies del franquisme: qua
només és una manera de descarregar
tre de matí («La Vanguardia», «Diario
en tercers els mancaments propis.
de Barcelona», «El Correo Catalán» i
Fabre ha escrit una bona monografía
«Solidaridad Nacional»), dos de tarda
especialitzada, amb el gran encert de
(«El Noticiero Universal» i «La Pren
vincular-hi la historia deis periodistes
sa»), un d’esportiu («El Mundo Deporti
represaliats peí franquisme i readmevo») i el setmanal deis periodistes («Ho
sos per l’Associació de la Premsa el
ja del Lunes»). Aquell fou un panorama
1979. L’obra de Guillame! és un resum
generós i documentat, amb una prodi estátic, que contrasta amb el gran movi
ment posterior, en el qual, a més deis
giosa ordenació de materials (si mai un
diaris del Movimiento, van desaparéixer
llibre ha demanat a crits un índex
onomástic, és precisament aquest: no tots aquests: 1980: «Catalunya Exprés»,
més la jovenesa de l’editorial pot expli «Tele-Expres» i «Mundo Diario»; 1984:
car una mancanqa d’aquesta mena).
«Diario de Barcelona»; 1985 «Diario del
A causa de la dedicació temporal, hi
Comercio» i «El Noticiero Universal»;
ha una diferéncia de contingut es1986: «Record»; 1988: «El Día de
sencial entre ambdós estudis: a Perio Catalunya»; 1990: «Las Noticias»; 1991:
distes uniformáis, el silenci és total peí
«Claro de Catalunya»; 1993: «Diari de
que fa a la premsa en catalá, mentre
Barcelona» i «El Observador de la Ac
que Premsa, franquisme i autonomía retualidad»; 1994: «Noli Diari».
cull amb detall el procés de recuperaJOSEP FAULÍ
ció que comenqá realment durant
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Catalunya i la guerra civil, per diversos autors
(Biblioteca Serra d'Or, 83)

Ramón Muntanyola,
Vidal i Barraquer, cardenal de la pau
(Biblioteca Abat Oliba, 9)

Hilari Raguer,
Salvador Rial, vicari del Cardenal de la Pau
(Biblioteca Abat Oliba, 131)

Albert Manent - Josep Raventós,
L'Església clandestina a Catalunya durant la guerra civil
(Biblioteca Serra d'Or, 48)

La persecució religiosa de 1936 a Catalunya. Testimoniatges,
a cura de Josep Massot i Muntaner
(Biblioteca Serra d'Or, 66)

Hilari Raguer,
El general Batet
(Biblioteca Abat Oliba, 138)

Josep Massot i Muntaner,
El desembarcament de Bayo a Mallorca
(Biblioteca Serra d'Or, 39)

Estanislau Torres,
La desfeta del Tere de Requetés de Nostra Senyora de Montserrat
(Biblioteca Serra d'Or, 121)

Manuel Gimeno,
Revolució, guerra i repressió al Pallars
(Club de butxaca, 71)

Joan Pous i Porta - J. M. Solé i Sabaté
Anarquía i República a la Cerdanya (1936-1939).
El "Cojo de Málaga" i els fets de Bellver

Caries Gerhard,
Comissari de la Generalitat a Montserrat (1936-1939)
(Biblioteca Abat Oliba, 26)

J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya,
La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939)
2 volums (Biblioteca Abat O liba, 75 i 84)
Pelai Pagés,
La presó Model de Barcelona. Historia d’un centre
penitenciari en temps de guerra
(Biblioteca Abat Oliba, 165)

J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya i Font,
La repressió a la guerra i a la postguerra a la comarca del

Maresme (1936-1945)
(Biblioteca Serra d'Or, 41)

Mercé Barallat i Barés,
La repressió a la postguerra civil a Lleida (1938-1945)
(Biblioteca Abat Oliba, 91)

Joan M. Thomás,
Falange, guerra civil, franquisme
(Biblioteca Abat Oliba, 116)

Josep Benet,
L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya
(Biblioteca Abat Oliba, 150)

Maria Campillo,
Escriptors catalans i compromís antifeixista
(Textos i estudis de cultura catalana, 35)

Joan Crexell
El llibre a Catalunya durant la guerra civil
(Biblioteca Serra d'Or, 97)

(Club de butxaca, 95)
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CONVERSES LITERARIES

JESÚS
MONCADA
NOVEL-LAR
L’ABSÉNCIA
per Marta Nadal

esús Moneada, autor deis llibres de
narracions Histories de la má
esquerra i El café de la granóla, aconse
guí un éxit esclatant amb la novel-la Camí de sirga, publicada el 1988, i segui
da, quatre anys després, per La galería
de les estatúes. Camí de sirga és la miti
ficado d’un espai, la Mequinensa natal
de l’escriptor, vila que, a partir de 1957,
a causa de la construcció del panto, de
Riba-roja, inicia un procés d’agonia que
dura tretze anys. Mequinensa, una vila
destruida i submergida sota les aigües,
enterra amb ella tota una historia, la de
Íes seves pedres, la deis seus habitants,
Que Moneada intenta reelaborar a partir
de la construcció novel-lesea. L'obra és
í evocado de tot un món per mitjd de la
memoria, fins a aconseguir de crear un
univers mític que finalment emergeix de
íes aigties. Amb la historia arrapada a la
Pell, pero amb l'encanteri dalló que es
íi'oba submergit, la Mequinensa evocada
Per Moneada, més com a personatge que
eom a vila, posseeix la magia d’alló que
es mou a l’embat lent de les aigües so■■•■'j'ics aun
"
pantá; amb la incertesa de
a Hegenda, < cavall de la historia i de la
/ícezd. El cromatisme de la novel-la, fet
deis ocres
deil seca i de la verdor de l’hor----a’ deis vermellosos de l’alba i deis capVesPres, configura una atmosfera domiada, sobretot, per les boirines del riu i
Peí la pols de l’enrunament. Ja restauraa Peí record, Mequinensa apareix, com
” »iarc espacial, a La galería de les estáes, obra de tall realista on, més que un
espai- es novel-la un temps i la seva eme^s anys foscos de la postguerra.
det»7' á°S clllarts d’onze del matí. Carrer
Padua. Barcelona. Ens trobem a la
s?Va seíl d’Edicions de La Magrana. Jes Moneada m’hi espera amb un llibre
on lpat
lm exceflent dibuix a llapis
sa 1llla 11,7 drac simPátic amb una roai costat; i és que som a la vigilia de
SamJordi.
esprés d’un parell de trucades telefópdues, Moneada ha accedit que li faci
ob - evisía- Ra seva resistencia inicial
sent1’ em ^7U’ a
manca d’interés que
CaP a tot alió que és publicitat i que,

Jesús Moneada. Els llibres que hi ha a les lleixes són traduccions de la seva obra a diverses llengües.
Només de Camí de sirga n’hi ha set.

óbviament, li pren estones del seu temps.
Un temps que valora molt i que dedica,
tant com pot, a la creado. Moneada, un
deis pocs escriptors que no han estat
—per voluntat propia— escriptor del
mes —«només podría ser escriptor deis
cinc minuts», diu—, frueix, en canvi,
anant pels Instituís i parlant amb la
gent jove que ha llegit els seus llibres.
L’humor i la ironía presents a la seva
obra són també presents a l’entrevista,
interessant i agradable. Acabem la con
versa, que s’allarga encara en un café,
parlant de les nombroses traduccions de
Camí de sirga —al suec, l’anglés, l’holandés, el francés, el danés, l’alemany, el
portugués, el castellá; n’hi ha per publi
car la traducció romanesa, la gallega i la
vietnamita, i és en procés la traducció al
japonés—, i també parlem del Rom, el
seu gos, que té un nom amb regust de
café mequinensa.
—Darrerament s’han fet un seguit
d'actes que han tingut per protagonista
la generado del 70, ara que ja té vint-icinc anys d'história. Us sentiu lligat, literariament, a aquesta generado?
—Jo no m’he considera! mai de la ge
nerado del 70, i cree que els escriptors
que n’han estat una part més activa
tampoc no m’hi han considerat, i aixó
dit tal com és. Quan clic que no en for
mo part no és que vulgui defugir que
m’hi incloguin, al contrari, allí hi ha
gent molt bona; el que passa és que, si
bé em vinculo históricament a la gene
rado, perqué evidentment no sóc un
escriptor que hagi nascut per generació
espontánia, no m’hi sentó lligat Iiterá-

riament. I ja está, no cree que tingui
més importancia.
—Us vau dedicar a la pintura, abans
d'escriure...
—M’havia guanyat la vida fent de
pintor comercial. Pero jo aquí vull aclarir una cosa: generalment, se’m posa
l’etiqueta de ser un escriptor que ha comenqat a escriure de gran, quan és ben
bé tot al contrari; jo vaig comentar a
escriure essent una criatura, tenia onze
anys quan vaig fer la primera novel-la,
que va ser un plagi de Cinc setmanes
amb globus de Verne, que m’havia agradat molt. La gent de les zones rurals estudiávem amb mestres que preparaven
tots els nois i noies del poblé i després
anávem a examinar-nos lliures a ciutat;
en el meu cas, a Lleida; recordó que
quan feia primer de Batxillerat em vaig
comprar la novel-la de Verne i em va
fer somiar molt. Jo era un auténtic devorador de llibres, una piranya. A més,
tenia un bloc en qué a cada dues o tres
pagines hi anava introduint il-lustracions.
—Més endavant vau anar a parar a un
intemat de Saragossa. Per qué no a Llei
da?
—Perqué a Lleida tots eren de reli
giosos i el meu pare no volia que jo
m’internés en un d’aquests centres. L’únic que era laic, a molts quilómetres a
la rodona, era el col-legi Santo Tomás
de Aquino, a Saragossa.
—Tiñe entés que era de la familia Laborde ta, oi?
—Sí, aleshores el dirigía Miguel Labordeta, poeta, germá del cantant. Ell

ja es va fixar en algunes coses que jo
escrivia; pero el que va passar és que
vaig arribar a un punt mort per la
qüestió de la llengua. Em vaig trobar
que les paraules, per a mi, no tenien
cap mena de sentit; m’havia d’expressar
en una llengua que no em ressonava a
dins, com a un escriptor li han de res
sonar els mots. Aleshores va passar una
cosa providencial: en un deis meus
viatges a Lleida vaig descobrir una llibreria que tenia llibres en catalá, de la
«Biblioteca Selecta», que havia comenqat a publicar; per a mi alió va ser
una sorpresa enorme. Va coincidir que
va venir a Mequinensa l’Edmon Valles,
també mequinensa, i quan va saber que
jo pintava i escrivia m’enviá molts lli
bres. Jo, en aquell moment, ja tornava
a viure a Mequinensa, perqué ja havia
acabat Magisteri, tenia disset anys i en
cara no em deixaven exercir.
—Van treballar a Montaner i Simón,
fent traduccions. Allá vau coincidir, en
tre d’altres, amb Pere Calders. Parlen-nos
una mica de la relació —humana i tam
bé literária— amb Calders.
—Jo vaig venir a Barcelona l’any 66 i
em vaig passar un o dos anys fent de
pintor comercial; entretant, l’Edmon
Valles em buscava feina, i un dia em digué que a Montaner i Simón necessitaven un mestre que s’encarregués de
l’adaptació d’una enciclopedia italiana,
l’enciclopédia dei ragazzi, de l’editorial
Mondadori. I així va ser com vaig co
mentar a treballar a l’editorial, fins que
la casa va plegar.
Per a mi va ser una gran sort trabar
me amb Pere Calders, una persona que
em va donar unes lliqons de rigor a
l’hora d’escriure i de fer servir la llen
gua que per a mi han estat essencials;
una altra cosa és que el món literari de
Pere Calders i el meu no tinguin res a
veure. A les Histories de la má esquerra
hi ha una influencia torga clara d’algunes histories de Calders, com era molt
normal que passés, i a El café de la granota ja entro de pie al que será el món
de Mequinensa.
Aquells dotze anys que vaig passar a
Montaner i Simón són absolutament
inoblidables, perqué ens vam divertir
molt; formávem una mena de república
independent, vivíem molt aíllats de la
resta de la casa. Alguns mossos de magatzem ens deien «los catalanes»... Van
ser uns anys molt macos... A més, rebíem les visites de Benguerel, d’Edmon
Vallés, de Félix Cucurull... També els catalans exiliats a Méxic quan feien algu
na visita al país venien a saludar en Cal
ders o en Soler i Vidal; aixó va ser molt
important per a mi, perqué em va donar
una visió de l’exili que jo no tenia; només coneixia l’exili per mitjá d’un fami
liar que havia hagut de fugir a Franqa,
pero no havia viscut de prop l’exili ca
talá a América, que va ser dramátic; en
Soler i Vidal, per exemple, havia deixat
filis a l’exili, igual que en Tísner, i aixó
provocava situacions molt doloroses.

—De quina manera Pere Calders vis
ajudá o us influí en la dedicado a l'escriptura?
—Pere Calders va insistir molt que jo
escrivís i que em presentés a premis li
teraris; jo no m’acabava de decidir,
pensava que les coses no estaven mai
prou enllestides... Es ciar, has de pen
sar que féiem vuit i deu hores de feina
diáries i, per tant, quan acabava la jor
nada laboral estava molt cansat. Cal
ders, que em tractava com a un fill, em
feia quedar a Montaner i Simón quan
se n’anava tothom i, ell en una taula i
jo en una altra, comenqávem a escriure. Recordó que em preparava uns gots
de llet impressionants, carregats de xocolata... Després, vam veure que no era
bo de quedar-nos a treballar on havíem
passat tantes hores de feina i va ser
quan vam decidir d’anar a l’Ateneu.
Tots aquells anys están carregadíssims
d’anécdotes, i, sobretot, de tendresa per
part de Pere Calders.
—Parlera una mica de la vostra prime
ra novel-la, Camí de sirga. La vella Me
quinensa hi esdevé definitivament el mite d’un espai que ja s'havia comengat a
dibuixar al recull El café de la granota.
Heu defugit, pero, de mitificar un
temps...
—Mequinensa és un tema. Per tant,
la idea de fer una novel-la que pogués
semblar una obra en qué es parla deis
costums d’un temps determinat, l’he
defugida com la pesta. Quan agafo un
llibre en qué comento a notar aquesta
ferum de localisme de campanar, ja em
poso nervios. Des del punt de vista
folklóric o antropológic em sembla acceptable, pero no des del punt de vista
literari. A Camí de sirga només es mostren els costums inevitablement lligats
a la vida quotidiana de la vita; fora
d’aixó, no hi ha res més.
—L« crítica assenyalá un cert lligam
entre Camí de sirga i Cien años de sole
dad de García Márquez, per la via del
«realisme mágic». Hi esteu d’acord?
—Jo cree que aquesta associació ve
de la nota preliminar del llibre, en qué
diu que la novel-la recull els últims cent
anys de la vida de Mequinensa; em
pensó que la mare deis ous és aquesta
i, de veritat, em sembla una manera
molt simplista de mirar-s’ho. Entre al
tres coses perqué els cents anys no és
una xifra capriciosa meva: és el límit de
la memoria deis pares de les persones
amb qui jo havia parlat. I, peí que fa al
«realisme mágic», al meu llibre no n’hi
ha; i no és que vulgui defugir totes les
influéncies, aixó seria una ximpleria,
no hi ha ningú absolutament lliure i
pur! Ara, jo sóc conscient d’una série
d’influéncies que, ben sovint, no són les
que se’m reconeixen; per exemple,
rn’han influít les lectures d’Il Gattopardo, de Beam, la narrativa italiana, com
Vasco Pratolini, Bassani..., i, és ciar, els
castellans, perqué jo em vaig formar,
com tothom en aquella época, llegint
els autors castellans, deis quals, si hi ha

alguna influéncia, és de Valle-Inclán.
—Les imatges esperpéntiques en poden
ser un exemple?
—Sí, probablement. El que vull dir és
que no es tracta de renegar de res, sino
de posar les coses al seu lloc i evitar
aqüestes etiquetes tan cómodes i que,
al capdavall, no diuen res.
—A Camí de sirga el narrador és un
cronista; altrament, hauria estat impossible el distanciament que plana al llarg
de la novel-la?
—Efectivament, sense aquest recurs
no hauria pogut aconseguir el distan
ciament que volia. Dit d’una altra ma
nera: jo ho hauria escrit Camí de sirga
si no m’hagués mogut d’allí. Mentre jo
vaig ser a Mequinensa em trobava massa immergit en aquell ambient i en tot
el que anava passant, que era, francament, angoixós. Van ser tretze anys
d’angoixa total. És difícil imaginar-se
una tortura tan refinada aplicada a tota
una col-lectivitat. A Mequinensa no es
parlava de res més, era la conversa de
sempre; ja podies desviar-la cap a un
altre tema que, al cap d’un moment, ja
s’hi tornava. Regnava una incertesa to
tal sobre el futur. I va ser quan vaig ar
ribar a Barcelona que, amb la distan
cia, vaig teñir la suficient perspectiva,
peí que fa al temps i a l’espai, per a
contemplar-ho.
—La novel-la, pero, no respira aquesta
angoixa que comenteu.
—Aquesta és la impressió que es pot
teñir, perqué es parla d’époques dife
rents, del passat i del present; i és precisament en el present que els personatges sofreixen aquest turment. J°
vaig intentar, pero, de totes passades,
que al llibre no traspassés l’estat d an
goixa constant; sempre he dit que Canil
de sirga, sense humor i sense ironía,
hauria estat una novel-la insuportable.
—L’humor i la ironía, com a recursos
que actúen de distanciadors de la realttat, impregnen bona part de la novel-laAquests, pero, són elements reais a Me
quinensa? És a dir, els mequinensans
són personatges amb el sentit de l’humoi
i amb la bona disposició per a la gresca
com se’ns presenta al llibre?
—I tant! Mequinensa era una col-leCj
tivitat amb molt bon sentit de l’humor i
de la irania; és a dir, a part de la rneva
aportació personal, l’humor que el leetor hi veu és ben mequinensá. Ais cate
passava tot peí sedás. Era l’ágora! Era
l’antiga agora grega; s’hi discutía de to ,
del diví i de l’humá; no s’escapava res—
I, al costal de l’humor, que dilueix i eI1'
dolceix les coses, també hi havia la ma
la bava que la brama sempre comportaLes tertúlies ais cafés mequinensans
eren una meravella! Jo era un cul 0
café, en aquest sentit; hi anava a esco
tar, recollia totes les histories que s
explicaven. A més, el catalá hi era
pur, els castellanismos es podien agal
amb pinces; va ser després, que la c
rupció va arribar, sobretot per mitjá
la televisió.

—L'ambient deis cafés i la tertulia que
s’hi feia tot jugant a caries o al dómino
era un món absolutament másele, sense
la presencia femenina; potser per aixó a
la novel-la apareix poc el puní de vista
femení d’aquesta quotidianitat?
—Bé, perqué s’hi reflecteix el món de
la feina, deis llaüters, deis minaires..,
tot plegat en mans deis homes. En canvi, des del punt de vista familiar, la do
na té un paper molt important, a Mequinensa. Un dia, durant la guerra
civil, els anarquistes s’hi van presentar
armats fins a les dents, per prendre el
poblé i liquidar els burgesos, ais quals
no s’havia tocat ni un pél; i van ser les
dones les qui es van adonar que els
anarquistes havien ocupat els punts
més importants de la vila i els van des
armar a bufetades. Sort que els homes
hi van intervenir per impedir que els
llancessin al riu a tots. Aixó és un fet
importantíssim, real, que tothom coneix i que demostra el paper que ha
tingut la dona a Mequinensa.
—A les vos tres novel-les, els personat
as apareixen dibuixats més aviat a
grans trets; el lector ha de completar les
psicologies esbossades. Malgrat tot, són
Personatges que no deixen indiferent el
lector; pensó en Nelson, Arquímedes
Quintana, Carlota de Torres, de Camí de
strga, o Sémola, Dalmau Campells, de
La galería de les estatúes.
—Jo no intento, en cap moment, fer
Personatges bons o dolents, sino gent
viva i prou; i tampoc no tracto de ser-hi
cruel. Potser per aixó m’ho vaig passar
tan malament amb la mort de Carlota
de Torres, que em trasbalsá; no tant
com la d’Arquímedes Quintana, pero...
Mira, quan va morir el personatge que
tothom creía que havia estat el model
real de Carlota de Torres, n'hi va haver
tagun que em va venir a donar el coni A mi no m’interessava fer una noVei-la, com diuen els francesos, a clef; a
mi els personatges m’interessaven en la
taesura que significaven alguna cosa
taes que un habitant normal de Mequitensa. D’altra banda, intento no fer
gaire descripcions deis personatges,
Precisament perqué sigui el lector qui
s acabi de fabricar a partir deis eletaents quejo li’n dono.
les dues novel-les s’utilitza la téc■ lca del flash-back, en un constant anar
venir de passat i de present.
A Camí de sirga aquesta era Túnica
anera d’englobar dins d’una unitat
stament aixó, el passat i el present al, ra. Pensó que la novel-la hauria per3! lntensitat i forga si hagués estat un
at cronológic, perqué, entre altres
SeSj.s’ Ia destrucció de la vila només té
n it per ajs personatges per mitjá del
u Propi passat.
Pe ,ra és plena de detalls, amb as
an 'SS que sovint semblen minúseuls,
ninis... No us sembla que aixó pot
unV°cfir
lector
idea Qlie se dónfl
Ueí?,
,
dades que sovint el desoa a l hora de seguir el fil narratiu?

«Jo vaig comentar a escriure essent una criatura; tenia onze anys quan vaig fer la primera novel-la.»

«La idea de fer una novel-la que pogués semblar una obra en qué es parla
deis costums d’un temps determinat, l’he defugida com la pesia.»
«M’han influí! les lectures dll gattopardo, Vasco Pratolini, Bassani... i, és ciar, els castellaos, Valle-lnclán.»
«Ais cafés passava tot peí sedas. Era l’agora!»
«No intento fer personatges bons o dolents, sino gent viva i prou.»

—Aixó és intencionat; una de les co
ses que volia donar a Camí de sirga era,
precisament, aquesta impressió de globalitat de tota la vila, de tot el que hi
havia. I pensó que el que s’ha de fer,
concretament amb aquesta novel-la, és
llegir-la sense amoínar-se per seguir el
fil d’alguns personatges que no són els
més importants.
—Tot i la mitificado, a Camí de sirga
Mequinensa apareix amb el seu nom re
al; en canvi, a La galería de les estatúes,
novel-la on no es mitifica cap espai, la
ciutat de Saragossa apareix disfressada
amb el nom de Torrelloba. Per qué?
—Diuen que és Saragossa, pero jo
sempre ho he negat... Jo vaig voler par
lar de Mequinensa com a tal i, per tant,
no tenia cap necessitat de canviar-ne el
nom. En canvi, en l’altre cas, suposant
que Torrelloba sigui una ciutat deter
minada, no sé quina, m’hauria creat
molts problemes haver-ne posat el nom
real, perqué, entre altres raons, es parla
d’uns personatges molt concrets, d’una
época molt concreta, d’uns carrees... I
aixó, a l'escriptor, li hauria creat algún
embolic.
—Tants anys després deis fets que es
relaten?
—Tants anys després, i tant! Aquesta
és una de les causes. La segona, és la
llibertat total de l’escriptor per a treballar en la seva obra. M’hauria lligat de
mans i peus haver de parlar d’una ciu
tat concreta, i prou que ha emprenyat o
irritat —també ha fet gracia— el fet de
trobar algunes semblances entre Tor
relloba i la possible ciutat que havia
servit de model. Molts deis fets que
s’expliquen a la novel-la parteixen de la

realitat, com la descripció de l’Escola
de Magisteri.
—Si a la primera novel-la l’objectiu era
novel-lar un espai, a La galería... l'objectiu va ser novel-lar un temps?
—A La galería..., de fet, parlo del
temps de la guerra civil, o, millor, de
l’ombra de la guerra civil damunt del
protagonista. La postguerra va ser
duríssima i els que no havíem viscut la
guerra teníem al damunt una llosa de
la qual no ens podíem deslliurar, per
qué, entre altres coses, no sabíem ni
ens explicaven ben bé qué havia passat.
—Les vostres obres demostren un acurat treball en el terreny de la llengua,
també.
—Aixó és una constant de la meva
obra, ja des deis contes. A Camí de sirga
aquest treball va ser molt dur. No volia,
tampoc, que la novel-la es convertís en
una mena de diccionari de mots d’aquella banda, sobretot referents al riu,
que n'hi ha molts; alguns, els vaig canviar i només vaig fer servir els indis
pensables, precisament perqué el lector
no es perdés.
—Ho heu dit tot, sobre Mequinensa?
—No tot, pero sí tot el que volia dir
d’aquella manera sobre Mequinensa.
Ara faig una altra novel-la d’ambient
mequinensa —relata uns fets histories
que van succeir el 1877— i, és ciar, per
forga surten avantpassats o parents de
personatges que han sortit a Camí de
sirga; pero he evitat qualsevol lligam
que pugui fer pensar que aquesta és
una primera part —perqué cronológicament está situada abans— de l'altra
novel-la.

ELS ESCRIPTORS I LA NATURA
L’ATENCIÓ DE MARTÍ BOADA ENVERS EL MONTSENY
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na obra que es titulés «Els es-

per Albert Manent

criptors i la natura»
*
podría ésser un bon projecte enciclopédic, ja que
hauria ¿aplegar no sois les descripcions de paisatge, com s’ha fet parcialM A R T i
BOA I) A
ment en algunes comarques, sino tam
bé el coneixement de la fauna i de la
flora de cadascun deis escriptors i tot
PRIMAVERA
contextualitzat dins la literatura propia.
Molts de vosaltres deveu haver llegit
Els ocells amics, el meravellós compendi de Josep M. de Sagarra, que té el do
ble valor de lligar en connubi l’escriptor i el naturalista d’afecció. Pero
també val molt la pena de fixar-se en el
vocabulari faunístic, per exemple, d’u
na altra obra seva, El comte Amau, ree
ditada fa poc, que dins una poesía, épi
ca i luxuriant, integra, tot naturalment,
un bell rosari d’ocells i de mamífers.
Pero Sagarra no va inventar una traPibwixos di C«rl«
dició perqué, si no parlem de Ramón
Llull, recordem que al segle xvi Cristófor Despuig ais Col-loquis de la il-lustre
ciutat de Tortosa ens ofereix un catáleg
viu d’ocells, sobretot maresos, i ens
parla del francolí, extingit avui a Cata
Un Ilibre molt documentat, entenedor
lunya. També Francisco de Zamora,
i escrit amb eficacia literaria.
durant el segle xvm, com a funcionari
reial, feia unes espléndides enquestes
per Catalunya i va teñir el do de vencer
el monstre de la burocracia i de conver bretot l’interés per la natura i per les
bestioles i els ocells del bosc o deis contir la seva enquesta en una pedrera de
reus. Modestament puc dir que fa quadades de tota mena, entre les quals hi
ranta anys que vaig promoure l’edició
ha la fauna, com hem anat comprovant-ho a mesura que s han publicat al
de l’obra Els ocells de les ierres catala
gunes parís del seu immens treball.
nes, vademécum insubstituible, del
meu company de joventut Joaquim
D’altra banda, al segle xix un catalá
Maluquer i Sostres.
de Prats de Molió, Caries Bosch de la
Pero avui hem de deixar els anteceTrinxeria, en les seves excursions i caceres, que trobem en els seus llibres,
dents i parlar de Primavera al Montseny
de Martí Boada, amb dibuixos de Car
ens ofereix descripcions d’unes formes
ies Puche i próleg de Joaquim Malu
de vida que gairebé són obsoletes. En
quer i Sostres, que acaba d’editar Ediuna línia semblant, pero centrada en
cions El Médol, de Tarragona. Ens
una experiencia de caga major a l'Afritrobem davant el segon diari de Boada,
ca, Nicolau M. Rubio i Tudurí publica
tres espléndids llibres on es comple
que ja havia publicat amb el mateix
editor Hivem al Montseny i amb gran
menten la passió del cagador i l’amor
éxit de lectors i fins de premsa. Aquest
del naturalista.
Pero la natura, sense espectaculasegon volum duu el subtítol d’«aproximació al medi natural i huma», potser
ritats, és present en molts poetes del
nostre segle. Qui no recorda els aiguaperqué algún ingenu no es pensés que
es tracta d’un llibre de poemes lírics.
forts de Guerau de Liost, on la fauna és
Llegint el primer llibre vaig descobrir
sovint present, com en aquests versos
del poema «De dia», tan gráfics?:
que Martí Boada no era un simple técnic, ni un erudit, ni un maniátic de
l’observació, ni un naturalista tout
«Al canyer vidrios
court, sino un personatge de grans diun llangardaix fa de fulla.
Peí' l’aiguamoll passa un gos
mensions humanes, humanístiques i literáries. El seu currículum gairebé ens
i el mulla.
El llangardaix no es mou.
mareja. A quaranta-cinc anys ha fundat
D’aquí a una estona trabará que plou.»
una colla d’entitats, ha assessorat di
verses administracions públiques, ha
participat en un gruix de congressos,
Al seu dietari El vel de Maia, immergit dins el Montseny, el meu pare arriba
ha donat cursos de tota mena i per daa dir que es veia capag d'escriure un
munt de tot s’ha convertit en un guaita
tractat sobre el cucut. D’ell em ve soprivilegiat i exigent de la natura, cir-

cumstáncia que el mou tothora a repre
sentar la figura de l’intérpret, del torsimany o del promotor d’aquell coneixe
ment profund de la natura. Avui que els
«urbanites» són la secta majoritária on
militen gran part deis nostres conciutadans, el desconeixement de la natura és
esfereidor. Per a molts tot es redueix a
arbres i ocells. Distingir una alzina
d’un roure ja es mereix un aprovat, i
una mallerenga d’un gafarró, un
excel-lent. Per aixó els llibres de Martí
Boada, tan entenedors i escrits amb
magia literaria, constitueixen la millor
introducció, que per a alguns potser
será massa densa, de la constel lacio
enlluemadora que formen la térra, els
hoscos, la fauna, la flora, l’home i el
cel. Perqué Boada no és, com he subratllat, un especialista en ornitología
o en vertebráis o en herbes remeieres,
sino que, sorprenentment, ho abasta
tot. El seu dietari de camp reculi qualsevol detall que tant es pot referir a la
primera floració d’una planta d’hivern
com d’estiu. I sempre sap seguir-ne el
rastre, o conéixer per la femta una
espécie estranya d’una bestiola en perill
d’extinció. Fins me l’imagino posant
l'orella a térra, com els indis, per escol
tar el pas d’una salvatgina. Boada va
peí bosc com una mena de Déu tutelar
del Montseny, muntanya que és el seu
feu, sense que consti tanmateix a les
velles escriptures, i s’hi mou com un follet benigne que sap amagar-se en qualsevol racó o darrera una mata i coneix
el llenguatge de les bestioles i el cant
del moixó més insólit. El seu art és tai
subtil que amb un cop d’ull distíngela
al vol les difícils diferéncies entre els
rapinyaires o sap classificar un estrany
coleópter cavernícola o ens descrío
amb exactesa els cicles de reprodúcelo
deis amfibis que hi ha ais estanyob
montsenyenes. I, precís en la dada
científica, anota la primera oreneta que
veu, el primer cucut que sent. O endevina tot seguit les intencions malévoles
d’una de les diverses espécies d aliga
que deixa entreveure el seu vol majes
tuós. Joaquim Maluquer al próleg derineix molt bé Boada: «És un enamora
integral de la seva muntanya, que c0
neix, estudia i en té cura de tots els an
gles imaginables. Podríem aplicar- >
degudament adaptada, la dita clássicares d’alló que afecta el Montseny no
és alié.»
Aquesta muntanya encara és, sorto
sament, una gran reserva natural >
com molt bé remarca Boada, Catai
nya hauria de fer un homenatge ais Pa
gesos que viuen en masies o llogarr
del massís, lluny deis decibels a§?!S¡a
deis fums letals. Fent un incís, y0* [.
recordar també l’acció i l’obra d un
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tre devot del Montseny, Joan López,
que n’ha escrit una incomparable guia.
Pero Boada també s’interessa per
l’antic carboneig, per les cabanes de
llenyataires o per qualsevol rastre etnológic que ens permeti de servar-lo
com un tresor, sense oblidar els noms
de lloc, forca fíxats, diría, malgrat les
extensions inhabitades del Montseny.
Igualment Boada reverencia els vells
castanyers, els solitaris teixos, els faigs
imponents. I no cal dir els avets. Els
seus comentaris amaguen un immens
background. La descripció, per exern
pie, d’un moment de l’exuberáncia de
la natura ens revela l’escriptor que viu
en ell quan escriu, per exemple: «Quan
hagin acabat de brotar les diverses
especies d’arbres, s’hi aplegaran en ordenat aquelarre biológic, tots, absolutament tots, els colors del verd.» I encara
aquest gust per la literatura li fa cloure
lobra que presentem amb unes al-lusions a les encantades, a les fades o
Paitides, com les anomenava Guerau
de Liost, i que el llegendari montsenyenc ha conservat i el mateix Boada
ha recollit en un llibre.
Ara que hi ha un incipient retorn a la
natura, que es refan masos roneos o
s ocupen llogarrets abandonats, és im
prescindible que tinguem figures com
Martí Boada, a qui molts savis universitaris consulten com un oracle, pero
sobretot perqué continuí escampant la
bona llavor que ajudi a formar tuteladors o promotors de la natura, els
quals alhora s’han de convertir en bufots i no estar-se de denunciar l’analfaoetisme d’alguns polítics, de qualsevol
ndministració, a alguns deis quals han
encornanat alguna área de gestió i no
saben ni el terreny que trepitgen. En
aQuest mateix llibre trobareu algún comentari ácid sobre aquest problema.
Lonvé molt que els professors s’amarin d aquests dietaris de Martí Boada i
esperem que publiqui els que correspoen a les altres dues estacions de l’any
que manquen. I que les televisions, sonnt tan avares a recollir les meravelles
aturáis del país, sápiguen que en Boav d a PL1blicat unes petites bíblies de la
1 a al Montseny que poden donar hoes i hores de pel-lícules sobre l’univers
cret i viu d’aquest massís. Des de
molt reculats el Montseny és un
c c ue romiatge i els escriptors l’han
er
en una mena de muntanya samitología que culmina en aquell
tistr'uc apel-latiu de «Muntanya d’Amepes» de Guerau de Liost.
a er molts anys, amic Boada, per
tac’^St n°u llibre vostre i la meva feliciCac'°' 3- b'bicions El Médol per la publibie"? ti
DePartament de Mecli Ama„
,e Ia Generalitat per haver-ne
ac°lhtlapresentació.
* El tex
2i íle'm m.16
és el del parlament fet per fautor, el
,,i V e *995, en l’acte de presentació del llibre Prial Momseny de Martí Boada.

ELS MUSEUS
D’ART CONTEMPORANI
per Francesc Fontbona i
Pilar Vélez

El MACBA. de moment instal-lat en l’espera.

objectiu d’aquesta serie d’articles —de diferents autors— so
bre museus és fer una análisi de les di
verses tipologies museográfiques i
especialment veure quin ha estat i quin
és el seu paper a Catalunya. De tots,
poc o molt, hi ha tradició al país, fet
que ens permet fer-ne una mena de balanc de cada tipus. Ara, pero, en enfo
car el tema del museu d’art contemporani —així, amb minúscules, perqué no
pretenem fer la glossa ni la crítica d’un
museu concret prácticament encara
neonat—, ens trobem immergits en
una problemática ben diferent, i amb
un tipus de museu fins ara práctica
ment inédit a casa nostra.
Aixó no vol dir que un museu central
en la producció d’art del seu temps no
hagués existit mai a Catalunya. De fet,
en el ball de noms que el museu «tron
cal» de l’art catalá ha tingut al llarg de
la seva historia, el nom de Museu d’Art
Contemporani ja va entrar en joc el
1926, quan foren instal-lats al Palau de
Belles Arts els fons més moderns del

nostre patrimoni artístic. Pero aquell
Museu d’Art Contemporani, de denominació efímera, tenia poc a veure
amb el que a la segona meitat del segle
ha constituí! arreu del món el model
estándard d’aquest génere museístic.
Allá hi havia, per exemple, les obres re
cents d’artistes del moment com ara
Joaquim Sunyer, Canals, Francesc Labarta, Joaquim Mir, Rafael Benet,
Picasso, Torres-Garcia, Ciará, Casanovas, Gargallo o Marés; tanmateix tam
bé hi havia les d’artistes que havien
nascut no ja al llarg de tot el segle xix,
sino fins i tot encara al segle xvm, com
ara Flaugier, Damiá Campeny, Ramón
Amadeu o Pau Rigalt.
Com déiem, els museus-d’art-contemporani com ara els entenem no tenen
gaire a veure amb el que era aquell mu
seu barceloní que el 1926 adoptava el
mateix nom. Els actuáis museus d’a
questa denominació han estat fundacions o remodelacions una mica posteriors en el temps: a Nova York, el
MOMA —Museum of Modern Art— da

ta de 1929, el Whitney Museum of
American Art, de 1930, i el Solomon R.
Guggenheim Museum, de 1937; a Pa
rís, la depuració de l’antic Musée du
Luxembourg per a esdevenir Musée
National d’Art Moderne es produí entre
el 1942 i el 1947, i la seva remodernització —el «Beaubourg» o Centre Natio
nal d’Art et de Culture Georges Pompidou— no es produí fins a 1977; la
Peggy Guggenheim Foundation de
Venécia obrí el 1949; i podríem esmentar encara molts altres exemples semblants d’arreu del món.
El cas és que al segle xx, sobretot ja
ben endins del segon terq i especialment des de la segona meitat, l’objectiu
deis museus-d’art-contemporani sem
bla que és el foment de l’obra deis artistes més contemporanis o, més ben dit,
més «avantguardistes», entenent per
aixó els artistes que conreen una molt
determinada vessant artística que deri
va de l’esperit innovador de les avantguardes clássiques, que en cap cas no
és l’únic camí de l’art del nostre temps.
De fet, és com si el museu-d’art-contemporani hagués esdevingut una mera
galería d’art on s’exposen les darreres
creacions d’una serie d’artistes que sovint tot just s’inicien. Així dones, el museu estableix «hipótesis artístiques» en
lloc de complir una funció més sólida, i
s’arrisca a restar dominat per interessos allunyats deis merament artisticoculturals.
A tot aixó, cal afegir també com, sorprenentment, a mesura que la producció artística real cada cop va essent
més plural, a mesura que apareixen
més artistes que fan coses més diferents, aquests museus tendeixen a ser
més selectius. Aquesta selectivitat sol
privilegiar no solament estils determi
náis, sino també la pintura i l’escultura
en detriment d’altres manifestacions
artístiques com ara Korfebreria, la cerá
mica o el mobiliari; sempre pot haverhi, és ciar, alguna cadira de Mies van
der Rohe o algún gerro de Llorens Arti
gas, pero la major part de l’espai se
l’emporten teles i escultures de gran
format, o més modernament «instal lacions» que fácilment poden menjar-se
cada una tota una sala.
La tria es fa en aquest tipus de mu
seus, cada cop més, d’acord amb uns
criteris i unes pautes determináis, esdevinguts hegemónics internacionalment.
Així dones, els museus, en lloc d'elevar
a la categoría de «museable» aquelles
peces que préviament s’han obert camí
en el conjunt de la societat, s'omplen
cada cop més d’obres que passen directament del taller de Kartista al museu,
sense que la gent, el públic, hagi tingut
ni tan sois l’oportunitat de participar-hi
lliurement. Els museus d’art contemporani, per tant, no sancionen un art consagrat per la societat, sino que, ben a
l’inrevés, amb la seva tria subjectiva, indueixen aquesta societat a valorar l’art
que ells proposen.

Peí que fa a les altres arts esmentades, ja sia la joia, la cerámica o qualsevol altra de les considerades encara
avui per molts «arts menors», amb un
plantejament com l’analitzat fins ara
resten condemnades a formar part
d’uns museus especialitzats o d’uns
museus més amplis com són els dedi
cáis históricament a les arts decoratives o bé més modernament al «disseny», sense que tampoc sabéssim
gaire encara avui quin és el seu paper.12
Sovint són «guetos» daurats, pero al
capdavall «guetos». Si coincidim que
Kartista pot expressar-se mitjangant les
técniques i els materials que més li
convinguin, aixó significa que a l’hora
de plantejar-se els continguts deis mu
seus-d’art-contemporani caldria ser
més seriosos i fer un exhaustiu estudi
de la realitat artística, perqué, a les
acaballes del segle xx, els parámetres
són ben diferents deis de molts decennis enrere i en canvi hi ha temes que es
continúen guiant per conceptes totalment tradicionals, convencionals i, per
tant, desfasats, si no obsolets.
Així, el museu d’art contemporani ti
pus de lepoca de la democracia, paradoxalment, actúa en general amb
criteris que podríem anomenar de des
potismo il-lustrat. Com a conseqüéncia,
traeix la funció justa del museu: la de
recollir i preservar, per a coneixement
de generacions futures, una mostra
prou representativa dalló que, en la se
va complexitat, la societat crea en
materia d’art.
Quan en el futur hom vulgui estudiar
els gustos plástics de la gent del segle
xx, els museus-d’art-contemporani, si
abans no s’han reciclat, no serán ca
pados de contestar qui els interrogui,
ja que, en lloc de ser un mirall de Kart
creat i consumit per la societat real,
són només el reflex d’una parcel-la
molt minoritaria de la «producció» ar
tística, aquella que se sitúa en la
tradició del fenomen —veritablement
interessant, pero no exclusiu— de l’Avantguardisme, un avantguardisme que,
d’altra banda, a mesura que el segle ha
anat avanqant, ha anat perdent capaci
ta! d’innovació i, també paradoxalment, ha anat guanyant en canvi suport oficial.
El museu d’art contemporani de
Catalunya, al marge que hagi de teñir
un aspecte d’aposta per una modernitat, no pot deixar de contenir al mateix
temps la continuació purament cro
nológica del Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Si fos un museu privat po
dría reflectir purament i simplement el
gust estétic del propietari, pero en ser
un servei públic hauria d’explicar tot
alió que constitueix el paisatge real de
l’art d’una época, des deis artistes entronitzats per un determinat mercat i
una determinada crítica, sovint amb un
fort componen! quasilitúrgic, fins a la
més kitsch de les pintures divulgades al
més popular calendari imprés. Perqué,

si no es fa així, caldrá un dia inventar
el museu paral lel que ens expliqui de
debo, en totes les seves variants, popu
lara o impopulars, el gust estétic de tot
un temps, que agradi o no agradi és el
que ésrí
Amb el temps, moltes obres que avui
són menyspreades, perqué no s’adeqüen al perfil desitjable d’art contem
porani, esdevindran indiscutibles elements del patrimoni cultural i en canvi
no tindran encaix en cap deis museus
definits. No podem perdre mai de vista
que museu és per sobre de tot sinónim
de patrimoni, de patrimoni cultural i,
per tant, tot i que els seus fons han de
respondre evidentment a un discurs
ben raonat, ha de ser tan plural com la
societat que ha d’explicar.
De fet, no diem res de nou; la creació
del Musée d’Orsay a París —deixant de
banda la seva deficient arquitectura,
deficient perqué está més al servei de si
mateixa que no al de l’instrument museístic— ja va ser en el seu contingut
una correcció substancial de la tasca
d’uns museólegs anteriora equivocáis
—els del Jeu de Paume—, que havien
donat una imatge falsa per reductiva de
Kart del XIX madur i el XX incipientPero, alió que ja es fa evident en mirar
el segle passat, encara no ha estat abordat prácticament enlloc en depassar 1 epoca de la primera guerra mundial.
De la mateixa manera que una biblio
teca nacional recull i preserva tota la
producció impresa d’un país, i esdeve
així el punt de referéncia obligat Per a
acostar-se a la cultura escrita que na
generat, des de Kalta filosofía fins a la
novel-la rosa, un museu nacional dart
—antic, medieval, modern o contemp0'
rani, tots igual— ha d’acollir també un
tast de l’obra de tots els artistes qu®
han tingut una projecció pública, tan
deis que són del gust de la crítica negemónica com deis que no ho són. A*'
tra cosa será l’exposició permanent de
museu, que pot respondre a Kantologi®
que en faci el seu equip rector; pero a
les reserves de la institució hi ha d haver un ventall d’obres prou representatiu de cada época, perqué, en cas con
trari, el museu potser anirá amb 3
moda, pero no será l’eina d’estudi com
pleta que ha de ser.

1. La problemática deis museus d’arts decora
museus del disseny, museus de l’objecte. etc.,
|eS
será plantejada en aquesta serie d’articles so
diverses tipologies museístiques.
alti"e
2. Entre paréntesis, aprofitem per incidir en un
tipus de creació contemporánia, relativa, P^1 ’ uSi
museus etnológics o antropológics. Aquests n .^t
també tractats en aquesta serie, haurien $u ¡ car
de replantejar-se el tema de l’art popular d a^Je'fad
tot sovint sembla que només es preocupen ^¡gia
popular de temps enrere, ancorats en una n *qiie
que els fa perdre les manifestacions reais i vi
d’aquí a uns quants anys serán tan histónque
tl
com les antigües i en canvi potser no estara
recol lides enlloc.

MUSICA

EL SLJPERMERCAT
MUSICAL
per Sebastiá Benet

rr

inc damunt la taula els progra-■» mes de má deis darrers concerts
a qué he assistit, i constato que no en
Puc qualificar cap de memorable, si bé
alguns han estat agradables d’escoltar.
Per aixó en aquesta ocasió em sembla
més rellevant parlar de la música com
a producte que es comercialitza en un
mercat, perqué, malgrat la seva sublimitat, la seva difusió, com la d’altres
arts, está condicionada per les prosaiques exigéncies del mercat. Per aixó la
planificació de l'oferta musical de Bar
celona, quantitativament elevada, no es
basa només en criteris musicals, i, d’altra banda, els consumidors de música
en viu també tenen en compte raons
uordre social i económic a l’hora d’assistir a un concert.
A Barcelona hi ha dues organitzaClons que programen els seus cicles donant clarament prioritat a criteris de
mercat —Palau-100 i Ibercámera—, cosa que no exclou que els concerts tinSMin interés musical. Parteixen dalló
Que té una acceptació segura, que imPnca programar obres conegudes o
menys de compositora coneguts,
Principalment d' un període historie
Que va des del barroc fins al romantictsrne amb poques incursions al segle
i confiar-ne la interpretació a artises consagráis, amb preferencia pels esangers. Ni la música actual i encara
b
la d’avantguarda no hi tenen cauda, i tampoc els nous intérprets.
Questa oferta ha de fixar uns preus
°lt eleváis —amb una mitjana de l’orfe de les 10.000 pessetes la butaca de
ta&tea * 2 000 la de galliner— i, per
nt’ aquest tipus de concerts té unes
nnotacions socials ineludibles.
Va jercamera, una iniciativa privada,
a , eseuvolupant la seva xn temporada
del Setze concerts, d’acord amb el moemkieSrn5ntat’ amb alguns intérprets
d . ^Jpatics. Palau-100, una iniciativa
la u - . udació Orfeó Catalá / Palau de
gr Usica, aquesta temporada ha pronep at d’nou concerts a carree de conontS conJunts i solistes. Pero els
les S es*- e^^ars no sempre responen a
gratexPectatives que provoquen, malOin ■
no ser’a Just de generalitzar.
’nter
c*c'e de Palau-100, em va
ssar escoltar una orquestra ame

ricana centenária —la Pittsburgh
Symphony Orchestra—, dirigida per un
deis directora més emblemátics —Lorin Maazel—, que molts hem conegut
dirigint la Filharmónica de Viena en el
Concert de Cap d’Any transmés per Eurovisió. En programa, el «Concert per a
orquestra» de Béla Bartók i la simfonia
«Heroica» de Beethoven. L’orquestra és
correcta, amb aquells instruments de
metall rogallosos, característics de les
orquestras nord-americanes, i res més
a remarcar; Lorin Maazel no va fer cap
esforg per donar vida a les obres, que
van esdevenir més aviat avorrides, fins
que a l’hora deis bisos es va espavilar i
va dirigir de manera espectacular obres
de Brahms i de Berlioz, que van provo
car el deliri del públic que omplia el
Palau de gom a gom, i que havia pagat
4.000 pessetes per les localitats de galli
ner, i 16.000 per les de platea, o una
mica menys en cas d’estar abonat a tot
el cicle.
La mateixa Fundació sorgida de l’Orfeó i del Palau, amb una intel ligent po
lítica de previsió de la competencia de
l’Auditori en construcció, ha diversificat l’oferta musical amb dos cicles:
«Els diumenges al Palau», a les tardes,
amb una programació convencional i a
preus assequibles, que ja ha arribat a la
quarta temporada, i «Concert de tarda
al Palau», els dilluns, amb una selecció
que inclou el barroc, la sarsuela, la sar
dana i el jazz, que ara ofereix la segona
edició, amb uns preus molt reduíts.
Euroconcert és una organització que
ha optat per una oferta equilibrada,
amb una relació qualitat/preu favora
ble, i que, tot i que no inclou noms es
leí-lars per sistema, assegura una gran
regularitat dins d’un repertori dominat
peí barroc, i que només excepcionalment abasta música contemporánia. El
públic, de classe mitjana alta i de classe
alta, frueix de la música i del ritu social
amb naturalitat, i té assegurat un con
cert cada mes per un preu relativament
moderat, i en un concert espars pot pa
gar com a máxim 8.000 pessetes per
una butaca de platea i 2.000 peí segon
pis. Un concert aparentment poc espec
tacular presentat per Euroconcert ha
estat un deis més notables que he es
colta! darrerament. El lied romántic no

ven gaire darrerament, i els cicles que
necessiten diversos cantaires no es po
den escoltar gairebé mai. Els Spanische
Liebes-Lieder de Schumann i els dos ci
cles de valsos Liebeslieder de Brahms,
per a quatre veus combinades de diver
ses maneras, són veritables joies musi
cals, amb l’atractiu afegit de l’acompanyament a quatre mans, ben poc
freqüent. Euroconcert va comptar amb
un grup d’especialistes que van donar
unes versions fidels a aquell esperit del
lied que no és a l’abast de la majoria de
cantants d’ópera famosos. Una altra
oferta insólita i interessant d’Euroconcert va ser la integral de l’obra de
Beethoven per a piano i violoncel, que
van interpretar en dues sessions Josep
M. Colom i Lluís Claret, artistes que no
necessiten presentació. Un altre con
cert inicialment atractiu ha estat el de
Les Cuivres Frangais, conjunt de vir
tuosos d’instrument de metall —trompetes, trompes, trombons i tuba.
Aquests instruments aporten a l'orquestra simfónica matisos imprescindi
bles, pero en solitari s’exposen a provo
car un clima de monotonía. També
tenen un repertori limitat i sovint han
de recorrer a transcripcions. En aquest
cas vaig trobar a faltar més documentació sobre les versions interpretades,
tant en les més antigües —Frescobaldi,
Gervaise, Banchieri i de Michel-Richard de Lalande— com en les de
Bernstein i Gershwin. Només indiquen
que la versió del motet «O vos omnes»
que Pau Casals dedicá a l’Escolania de
Montserrat és de Leopold Stokowski,
aquell director que es va fer famós en
el film Loca por la música amb l’actriucantant Dianna Durbin. En conjunt, les
interpretacions van ser més espectaculars que profundes.
Totes les organitzacions de concerts
esmentades tenen subvencions oficiáis
o esponsoritzacions privades, pero hi
ha una oferta que és exclusivament pú
blica, finangada per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona: els cicles de
¡Orquestra Simfónica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC), que
atreuen tres tipologies diverses de pú
blic, segons el dia de la setmana, l’hora
i el preu de les localitats. Es una oferta
de música simfónica molt importan!,

Euroconcert ha ofert, en dues sessions, la integral
de música de Beethoven per a piano i violoncél,
interpretada per Josep M. Colom i Huís Claret.

d’una qualitat acceptable i amb un
preu més reduít que la majoria de concerts d’organitzacions privades, i el fet
que es financi amb diners de tots
l’hauria de portar a adoptar criteris pedagógics, i a incloure música actual i
d’avantguarda, amb especial atenció ais
músics del país, coses que fa només
parcialment, si bé no teñir encara un
director estable en exercici pot ser un
inconvenient transitori. La qualitat de
l’OBC ha anat millorant, segurament
per la participació d’un bon nombre de
músics estrangers, cosa que evidencia
la incapacitat deis nostres conservatoris a l’hora de preparar —qualitativament i quantitativa— músics per a les
nostres orquestres. A partir deis solis
tes de l’OBC es fan cicles gratuíts al Sa
ló de Cent de l’Ajuntament de Barcelo
na. Ernest Martínez Izquierdo va
dirigir l’OBC en el concert al qual vaig
assistir, programat amb criteris ben
discutibles. Entre la meravella del
«Preludi a la migdiada d’un faune» de
Debussy i l’extraordinari «Ocell de foc»
de Stravinski, amb els seus contrasts
entre delicadesa i barbarie, l’espanyolada d’«Iberia» del mateix Debussy
és una obra que valia més oblidar, i les
«Cinc melodies de Paúl Valéry» que
Frederic Mompou va crear per a veu i
piano van restar desplagades de l’ambient intimista original, malgrat que
María Lluísa Muntada les va cantar
amb gust. Ernest Martínez Izquierdo
va aconseguir un bon rendiment de
l’OBC, si bé en el «Preludi a la migdia
da d’un faune» no va assolir aquell cli
ma evanescent que n’és el major atractiu.
Seria interessant estudiar des del
punt de vista socioeconómic i polític
—cosa que no em correspon— les cau
ses del canvi de taranná de les caixes
d’estalvi, que van sorgir d’una certa in
quietud social —potser paternalista— i
que actualment semblen més inclinades a un cert tipus de mecenatge artís-

tic. Peí que fa a la música, i sense la
possibilitat de ser exhaustiu, la Caixa
de Sabadell contribueix al finanqament
deis cicles d’Opera a Catalunya; la Cai
xa de Terrassa organitza cicles de concerts, ópera i ballet al seu extraordinari
auditori; la Caja Madrid organitza contínuament concerts gratuíts al seu au
ditori de la plaga de Catalunya, de Bar
celona, i les dues grans caixes de
Barcelona ofereixen concerts amb regularitat. La Caixa ha introduít el costum d’altres paísos d’interpretar El
Messies de Haendel per Nadal, i la Passió segons sant Mateu de Bach prop de
Setmana Santa. Aquesta temporada ha
ofert també un cicle que feia anys que
no es podía escoltar: la integral deis
quartets de corda de Beethoven, a car
ree del Quartet Endellion; i el XIX fes
tival de música antiga, amb la partici
pació d’especialistes remarcables, amb
la novetat de la serie anomenada «Fringe», encomanada a artistes joves, que
ha tingut lloc en diversos escenaris
histories de Barcelona. La senyora Maricarmen Palma és la responsable de
les activitats musicals de la Caixa, i té
una cura espeicial a complementar els
concerts amb comentaris previs, con
ferencies i classes magistrals. La Caixa
de Catalunya patrocina el Cor de Cam
bra del Palau, que aquest curs ha donat
diversos concerts, en qué ha destacat la
interpretació del Réquiem de Fauré
amb l’Orquestra de Cambra d’Andorra,
sota la direcció d’Andrew Parrott. Una
altra activitat molt remarcable que té el
suport de la Caixa de Catalunya és el
Festival de Música de Torroella de
Montgrí, dirigit per Josep Lloret, un
deis més importants al Principat, que
aquest estiu celebrará la seva xvi edició. L’oferta musical de les caixes, que
no sé si es pot qualificar de privada o
pública, és molt diversificada en tots
els aspectes, ja que tant inclou concerts
d’éxit segur com d’altres de dirigits a
públics minoritaris.

El supermercat musical, a més a mes
de les grans superficies, té també seccions especialitzades, d’acord amb el
tipus de repertori, del públic objectiu,
deis intérprets i fíns i tot de la localització de l’espai. De l’espai del Teatre
Lliure, i amb el seu mateix esperit re
novador, va sorgir-ne l’orquestra de
cambra, que dirigeix Josep Pons, que
va oferint amb regularitat cicles de musica contemporánia i d’avantguarda, i
Fabril passat ha donat dos concerts de
dicáis al centenari de Robert Gerhard,
que han de ser comentáis extensament en una altra ocasió. La música
d’avantguarda és l’objecte deis cicles
que organitza l’Associació Catalana de
Compositora, que presideix Francesc
Tavema-Bech, i que se solen celebrar a
l’Auditori Eduard Toldrá, i deis que
promou la Fundació Música Contem;
porania, que dirigeix Albert Sarda, 1
que se celebren a la discoteca Nick Havanna, on he assistit a un interessan
concert d’obres de Gerhard, Horns 1
Stravinski, a carree del grup Barcelon
216. Els concerts d’ambdós cicles solen
aplegar només un centenar de perso
nes, tot i que són gratuíts, i per altr
banda la música posterior a Stravins .
i a Bartók no s’incorpora al reperto
de la gran oferta musical, excepte e
comptades ocasions. La perspectiva,
dones, de la creació musical és
interrogant indesxifrable.
Joventuts Musicals de Cataluny >
amb el patrocini de diverses admira
tracions, ja ha organitzat el segon ci
de la Xarxa de Clássica a Catalura
que ha tingut lloc a catorze P°^^aC1CL¿
a carree d’artistes i conjunts joves, am _
una programació molt encertada
preus assequibles. Joventuts ^usico|t
de Barcelona coordina una oferta m
diversificada dirigida ais joves b
molts casos, interpretada per joves.
tualment es desenvolupa el
clC,e
concerts al col-legi universitari Ram
Llull; el IV cicle de Música a Gracia,

A PUNTADES DE VEU_______

SERRAT
UNA OBRA
MESTRA
AMB
CARA I CREU
A la discoteca Nick Havanna, la Fundado Música Contemporánia ha ofert un cicle de música del segle XX.
El primer concert fou a carree del BCN Sax-Ensemble.

per Miquel Pujado
1 Orfeó Gracienc, i el III cicle de Música
a l’Alberg Mare de Déu de Montserrat.
La majoria de temples no tenen, com
en altres temps, una capella de música
Per a donar solemnitat a les celebracions litúrgiques, pero a més a més de
la catedral de Barcelona, que disposa
duna escolania, la parroquia del Pi té
una capella que dirigeix Manuel Cabe
ro, fundador del Cor Madrigal i direc
tor coral experimentat. Abans, el
rnalaguanyat Enric Gispert havia re
funda! la Capella de Música de Santa
María del Mar, que havia tingut époques glorioses segles enrere. Dirigida
ara per Lluís Vilamajó, ofereix un cicle
de música sacra amb inclusió d'autors
catalans —Fletxa el vell, Cererols, NarCls Casanoves—, en tres concerts que
Se celebren d’abril a juny.
En la secció de cartes al Director de
“Serra d’Or» del mes de marg, un amaole lector demanava, amb raó, que es
Parlés més de la música d’orgue, coincidint en el mateix número amb una
referencia meva a la música d’orgue de
ohann Sebastian Bach. Certament no
abunden els concerts d’orgue a Barce°na, principalment per manca d’ins^nicnts adequats. Els del Palau de la
Música i del Palau Nacional de MontJUíc no están en condicions de ser utitzats i la seva restauració no és probae> atés que modernament s’ha
superat el model d’orgue monumental,
pe\seu altíssim cost i també per raons
cstetiques. A Catalunya hi ha alguns orsues histories que són la base d’un cicle
h e Se sol fer a l’estiu, i a Barcelona hi
b Un orgue prou important, que és la
ase d un cicle de concerts gratuíts, or| rutzats per Euroconcert amb divertas suPorts públics i priváis, que aquesPlorada ha arribat a la sisena
1 orSue de Ia catedral, que es
inaugurar a mitjan segle xvi —conCaetarnent el 1540. ¿.organista actual, el
p uonge Doménec Cois, m’explica que
gue va haver de ser restaura! en di

verses ocasions per causa deis llamps i,
per raons obvies, després de la guerra
civil, pero la restauració total feta amb
rigor per l’orguener Blancafort —en la
qual es van poder conservar tubs de
l’orgue original— es completa el 1994.
L’orgue té quatre teclats manuals i un
teclat pedal i un completíssim repertori
de registres que el fan apte per a la interpretació de tots els estils. Amb la ca
tedral plena de gom a gom, vaig assistir
al concert d’orgue que va interpretar
Tarsici Roma, formal inicialment a
l’Escolania de Montserrat, i integrat fa
anys a la vida musical alemanya: actualment és organista titular de l’església de Sant Nicolau de Stuttgart. Tarsi
ci Roma és un organista complet, i va
interpretar amb rigor estilístic un pro
grama panorámic que incloia obres del
segle xv al xx.
El supermercat de la música té, óbviament, un departament dedicat al
disc, que no es pot negar que és un instrument imprescindible de difusió de la
música, que té molts avantatges i algún
inconvenient. Jo prefereixo un concert
simplement corréete que no un disc interpretat peí millor virtuós i enregistrat
amb la més alta fidelitat, pero aixó és
només una opció personal basada en
diverses raons. La principal és que
l’intérpret hi está condicionat per uns
técnics que, prement un botó, poden
neutralitzar uns matisos que per a
l’intérpret són imprescindibles.
D'aquest balang dedueixo una sola
conclusió. Que, aquells moments mágics i intemporals que només pot donar
la música, es poden trobar tant en el
recital del virtuós més famós a un preu
prohibitiu, com en el concert gratuít

La cara
Després de dues o tres audicions de
les trenta-quatre peces que formen el
doble CD Banda sonora d’un temps
d’un país
*
no em queda cap dubte que
ens trobem davant d’un deis álbums
més extraordinaris que ha donat mai la
cangó cantada en catalá. Des de tots els
punts de vista: deis arranjaments a la
interpretació, de la tria deis temes a la
concepció formal de l’álbum. Serrat ha
fet una tria personal dins d’un paisatge
sentimental limitat pels anys 1962 i
1975. Una tria subjectiva, dones. Pero
enormement representativa, perqué en
Joan Manuel sempre ha estat un home
d’orelles i ulls ben oberts, i ha sabut
viure constantment ran de carrer, tan
lluny de la torre d’ivori com del populisme demagógic. Resseguint la seva
Banda sonora..., no solament farem el
balang d’una época, sino que —i aixó
és el més important—- descobrirem
unes quantes cangons que trenquen les
amarres del seu temps i ens apareixen
com a plenament atemporals (grans
cangons, i prou), un cop deslliurades
d’uns arranjaments massa datats, i d’unes interpretacions origináis —no pas
totes, pero— en qué sovint la bona voluntat compensava les deficiéncies artístiques.
La tria? D'entrada, cangons de quasi
tots els setze jutges (hi manquen M. del
Carme Girau, Xavier Elies, Remei Margarit i M. Amelia Pedrerol): «Les floristes de la Rambla» de Miquel Porter
(amb un extraordinari arranjament de
Josep M. Bardagí), «Quan érem infants» de Delfí Abella, «A la vora de la
nit» de l’Espinás, «El melic» d’Enric
Barbat, els poemes de Papasseit «Venedor d’amor» i «Si jo fos pescador», musicats respectivament per Martí Llaura-

dó i Rafael Subirachs (aquest darrer te
ma ja havia estat enregistrat per Serrat
a 1 álbum Res no és mesquíf, «No tra
barás la mar» i «Qué volen aquesta
gent» (el contundent text de Lluís Serrahima escrit i musicat seguint resque
ma de «La presó de Lleida») de María
del Mar Bonet; «Cangó de l’amor perdut» d’un altre Bonent, en Joan Ra
món; el poema de Sagarra «Canqó del
desig farsant», musicat per Guillermina
Motta; «L’estaca» de Llach, en una versió molt sui generis; dues canqons de Pi
de la Serra: la inevitable «L’home del
carrer» i, tancant l’álbum, l’extraordinária «Havia de ser així» (canqó de
l’enyor per uns llocs concrets del paisatge urbá, que en la veu de Serrat
sembla barrejar el concepte d’espai
amb el de temps); i dues peces del ma
teix Serrat, és ciar: «Me’n vaig a peu» i
«Paraules d’amor», aquesta darrera en
versió instrumental de Tete Montoliu.
Precisament, Tete Montoliu acompanya Serrat en una espléndida versió de
«Tot és gris» («Misty»), la canqó de
Garner i Burke que, traduída per Jaume Picas, Núria Feliu enregistrá el
1965. I és que en Joan Manuel també
ha volgut recordar-nos les influéncies
foranes que més ens van marcar: Leonard Cohén (amb «Susanna») també és
present a la cita. I la cangó francesa,

evidentment, representada per dos deis
seus pilars básics: Brassens, amb «La
noia de duro» (traducció inédita de «La
filie á cent sous», feta per Delfí Abella),
i Brel, amb «L’amor que vindrá» («Le
prochain amour»), versió ja enregistra
da, amb algunes variants, per la Gui
llermina el 1974.
El Grup de Folk, com a col lectiu, s’hi
veu reflectit en la canyó popular «Rose
ta d’Olivella». I algunes de les individualitats que en van sortir tenen també
el seu lloc en aquest disc: Sisa (amb
una gran versió del seu «Seté cel»), Pau
Riba («Noia de porcellana») i la & Ba
tiste (el poema de Carner «El gessamí i
la rosa»).
De Valencia, Serrat ens porta (amb
els aires de jota que tant li agraden)
«Per Mallorca» d’All Tall. També «D’un
temps, d’un país» de Raimon (semblava impossible deslligar aquesta canyó
de la interpretació original del seu au
tor, pero en Joan Manuel ho ha aconseguit) i «Perqué vull», la vitalista i múrria canyó amb qué l’Ovidi acostumava
a obrir els seus recitáis. De les illes (Bonets a parí), el recordat «T’estim i t’estimaré» d’Antoni Mus i Antoni Parera
Fons, el «Blues en sol» de Guillem d’Efak i la superba canyó «Flors de bala
dre» de l’eivissenc Isidor Mari (antic
membre del grup Uc), un tema que

Serrat allunya molt, des del punt de
vista rítmic, d’un original difícilment
superable.
El doble CD es complementa amb
«El soldat avergonyit» —canyó extreta
de l’obra de Jordi Teixidor El retaule del
flautista—, «Anirem tots cap al cel»
—com a mostra del treball del prolífic
tándem format per Josep M. Andreu i
Lleó Borrell—, «Petita festa» —el poe
ma xinés de Li Po, adaptat per María
Manent i musicat per Toti Soler—, una
inédita «Lletania» (signada per Porter,
Serrahima i Armengol) que els «jutges»
cantaven quan no hi havia «moros a la
costa», i «La Lili i l'Alí Babá» de La
Trinca. De la Trinca? Parlem-ne! El
grup de Canet va incloure aquesta
canyó a l’álbum Mort de gana l’any
1973, i sen va atribuir l’autoria. Pero
en realitat es tracta d’un plagi descarat
de la canyó d’humor fonétic «Méli-mélodie» que el desaparegut (i quasi desconegut entre nosaltres, tot i que el
vam poder veure a Tirez sur le plañíste
de Truffaut) cantant de Pézénas, Boby
Lapointe, havia enregistrat el 1969.
Llástima que no s’hagi aprofitat aques
ta ocasió per tornar al César alió que li
pertany...
Tots aquests temes han disposat d’un
excel-lent treball d'estudi —aquí cal
aplaudir la tasca de Kitflus, autor, a
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ABAT
DEL SETÉ COLLOQüI
CATALANS
A NORD-AMERICA
Berkeley, W

Actes del Seté Cobloqui d’Estudis
Catalans a Nord-América.
Berkeley, 1993.
Col-loqui de la NACS que va comptar amb la participació
d’estudiosos procedents deis Estats Units, el Canadá, la
Gran Bretanya, Australia, Galicia i els Paísos Catalans
i va constituir un homenatge al professor Antoni M. Badia
i Margarit. Conté una gran diversitat de temes -lingüístics,
literaris i miscel-lanis-, característica deis col-loquis
nord-americans.
Darrers títols de la col-lecció
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La presó Model de Barcelona. Historia d’un centre penitenciari en temps de
guerra (1936- 1939), Pelai Pagés i Blanch.
Estudis de lingüística i filología oferts a Antoni M. Badia i Margarit, I-III.
Marcel-lí Domingo i el marcel-linisme, Xavier Pujadas i Martí.
Actes del Desé Col-loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I-H.
Frankfurt 18-25 de setembre de 1.994.
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Novetats

la materialització del somni: heus aquí un
ambiciós programa que pot ocupar tota
una vida.

í_A

La Salseta del Poblé Sec, ESTIC
CONTENT QUE RUTLLI. Salseta
discos, CD-106-A.

Serrat ens ofereix una evocado que aporta, com a element ben important,
unes guantes afirmacions de permanencia.

més, de la majoria deis notables arranjaments executats per una trentena
de músics— i d’un Serrat vocalment
més madur que mai, que en fa autenti
ques recreacions. L’impecable disseny
del llibret que acompanya els discos no
fa sino arrodonir una gran obra, que
quedará com una fita en la historia de
la discografia catalana.
La creu

No és pas responsabilitat d’en Serrat,
aquesta possible creu... Pero no em puc
estar d’avisar d’un perill: alguns deis
enterradora oficiáis de la canqó (n’hi ha
una bona colla, i tenen poder) poden
utilitzar aquest disc (i l’espectacle deis
proppassats 23 i 24 d’abril al Palau
Sant Jordi) per tornar a tancar el que
hauria de ser un genere modern i nor
mal entre les quatre fustes humides del
taüt de la nostalgia. Ens parlaran de
mirades enrere, d’exorcització deis di
monis interiora, del «final definitiu du
na etapa histórica»... No ens deixem
enredar: així com un teatre normal ha
de conéixer els seus clássics —i representar-los periódicament— per a projectar-se cap al futur, un disc com Ban
da sonora d’un temps d’un país ens ha de
servir per a recordar qui som i don venim, pero mai no ha de ser una excusa
per a esterilitzar el present: continuem
necessitant canqons d’ara. Canqons belles. Canqons intel ligents. Canqons que
siguin sentides com a própies per la
col-lectivitat, independentment de modes i d’interessos mercantils. La banda
sonora del nostre país tot just es co
menta a compondré. La banda sonora
del nostre temps encara está per fer.

Serrat, Banda sonora d’un temps d’un país.
BMG/ARIOLA. 74321 367 982.

La coneguda orquestra capitanejada
per Salvador Escriba ha fet un disc d'un
enorme atractiu, i absolutament diferent
deis que acostumen a editar els grups de
dicáis a la música de ball: el nucli d'aquest
álbum, el formen majoritáriament temes
que els autors Paúl Misraki i Andró Hornez
(sinónims de técnica, imaginació i qualitat)
van compondré durant els anys trenta i
quaranta per a la mítica orquestra de Ray
ventura. Canqons com «Txing kong», «Al
patró no li agrada l’ofici» o «Millor aixó que
no agafar l'escarlatina» trenquen el tópic
segons el qual la música de ball només pot
funcionar amb textos estúpids o purament
circumstancials. I a més són enormement
divertides. Complementen el disc «Amor
tropical» (versio de «Salade de fruits»,
canpó divulgada per factor i showman
francés Bourvil) i un «En Pinxo i en Panxo».
amb molt de swing. Les interpretacions ins
trumentáis i vocals són impecables i plenes
de sentit de l'humor. Un disc altament recomanable, dones, per a pintar de coloraines
la grisor del cel.

■ ’MAXSAR
üi .’AS »14¡a^ tes
La Garota, A NAVEGAR. BALLS MARINERS. Tram, 0061 CD.

La Garota no és un tipie grup d'havaneres, tot i que empra els instruments básics
(guitarra, acordió) d’aquesta mena de conjunts —incorporant-hi un interessant treball
de percussio. El seu repertori és totalment
original —escrit básicament per Quim Xena—. i el grup busca donar-li un segell propi des del punt de vista sonor. Tot i ser molt
lluny encara d’assolir un so tan absoluta
ment identificable com el deis bascos
Oskorri (per posar un exemple de grup
personalitzat pero amb arrels populare), La
Garota ens ofereix un primer álbum no
gens menyspreable i d'agraída audició.
M.P.

Montserrat Torrent, L’ORGUE DE LA
CATEDRAL DE BARCELONA. COMPOSITORS CATALANS SS. XVI-XIX.
Discant, CD-E 1001.

Manel Camp & Matthew Simón,
Acústic Jazz Quintet, ROSEBUD.
Fresh Sound New Talent, 011 CD.

•

Després d'uns quants discos en solitari
o a dúo (amb Kitflus o amb Ludovica Mos
ca), el pianista i compositor Manel Camp
s’ha associat amb un altre músic, el tróm
petela Matthew Simón, i ha représ els camins del jazz en grup. El quintet que acaba
d'estrenar-se discográficament és completat peí saxofonista Xavier Figuerola, el baixista Horacio Fumero i el percussionista
Nan Mercader. Rosebud —a cavall entre
els referents clássics i la modernitat més
absoluta, sense seguir cap llei que no siguí
la sensibilitat propia— ens ofereix set llargs
temes origináis de Camp (el darrer, «M per
M», escrit conjuntament amb Simón), al
guns de ja coneauts («Desassossec» o el
tema de la pellícula Un negre amb un
saxo) i d’altres d'inédits. A diferencia de
molts joves músics deis darrers anys, la
técnica depurada que exhibeixen tots els
membres del grup no és una finalitat en
ella mateixa, sino un punt de partida per a
expressar una amplia parcel la del seu món
interior. La música, dones, com a via per a

L'orgue de la catedral de Barcelona va
ser inaugural el 1540, i recentment ha estat
restaurat per l'orguener Gabriel Blancafort.
Aquest disc és testimoniatge de les seves
possibilitats i de la qualitat i la riquesa de la
seva gamma sonora. La selecció que inclou el disc comenpa amb dues obres contemporánies de la inauguració de l’orgue,
dos «Tientos» del vigatá Pere Alberch i vila
(1517-1582), que va ser organista de la ca
tedral de Valéncia. De Joan Baptista Cava
nte (1644-1712). organista de la catedral
de Valéncia i autor prolífic més conegut
que [anterior, s'inclouen dos «Tientos» i un
«Paseo de 1er tono». El «tiento» és com la
versió castellana del «ricercare» o de la
«fantasía», formes que van assolir la máxi
ma expressió en l'epoca barroca. Josep
Elies (1678-1755). contemporam de J.S.
Bach, va ser considera! el millor organista
de la Península. Va ser durant uns anys or
ganista de l'església deis Sants Just i Pas
tor de Barcelona, i posteriorment de Las
Descalzas Reales, de Madrid, on va morir.
Deixá una extensa obra per al seu instrument, i consta que al monestir de Montser
rat s'interpretaven partitures seves. La
«Pieza 9a sobre Ave María caelorum» és
una obra ambiciosa que mostra l abast de
la creativitat d'Elies. El pare Narcis Casano-

TEATRE
ves (1747-1799) pertany plenament a Pes
cóla montserratina. Fou organista del monestir, mestre de capella i compositor prolífic. La «Sonata de corneta i de clarins»
segueix el model de sonata en un sol moviment que Scarlatti va portar a la máxima
brillantor. El disc es completa amb obres
de Josep Perandreu (s. xvn) conservades al
monestir d’EI Escorial, de Bernabé (s. xvn),
organista de la catedral de Barcelona, com
també ho foren Francesc Mariner (?-1789) i
Caries Baguer (1768-1808). Ramón Carnicer (1789-1855), fill de Tárrega, es va dedi
car a la música escénica, i la «Sonata núm.
6» que inclou el disc és una obra de joventut. Montserrat Torren! és l’organista més
destacada de Catalunya, continuadora de
l’obra de Joan Sunyé Sintes. Ha estat ca
tedrática d’orgue al Conservatori Municipal
de Barcelona i ha donat concerts a tot el
món. Ha promogut la construcció de nous
orgues, i té una extensa discografia — S.B.

Reedicions en CD

Diversos intérprets, EDIGSA, 19611983:, NOVA CANQÓ, INICIS I EVO-

LUCIO.
80.4143.

SEGON

VOLUM.

PDI,

El segon doble CD antológic que publi
ca PDI a partir del fons editorial d’Edigsa
aplega 46 temes de noms no excessivament coneguts. Linteres d’algunes interpretacions és més considerable des del
punt de vista historie que no pas artístic,
pero l'audició del disc reserva més d’una
sorpresa ais oients curiosos. Peí que fa al
contingut, hi trobem des d’alguns «jutges»
absents del primer volum (la valenciana M.
del Carme Girau, o Xavier Elies, amb la
canqó «El piset», tota una crónica social
deis anys seixanta), fíns a grups i solistes
deis primers vuitanta (Santi Vendrell, Suck
electrónic), tot passant per cantants melódics (Francesc Heredero, Jocelyne Jocya),
i membres del Grup de Folk (Albert Batiste,
Ramón Casajoana i Joan Boix). Algunes
curiositats: el breliá «Amsterdam» interpretat per un joveníssim Jordi Fábregas, molts
anys abans de Coses, La Murga i Primera
Nota; actors com Núria Espert i Fermí Reixach cantant, respectivament, el «Cant
deis guerrillera» i «Joan Serralonga»; un te
ma de Llach que només ha estat enregistrat per Dolors Laffitte («Somnl d’alba»); els
inicis raimonians de Mariá Albero («Na
palm»)... Convé destacar, des d’un punt de
vista purament qualitatiu: el «Crystal hotel»
de Jordi Batiste/Rocky Muntanyola; el bell
poema «El meu país» (de i’época de Martí i
Pol com a autor —i intérpretl— de
canpons), en la veu cálida de Teresa Re
bullí i (tancant el recull), la «Dansa final»
de Joan Barceló, musicada i cantada amb
una sensibilitat extraordinária peí ponentí
Miguel Angel Tena. Cal dir que una reedició de la integritat del seu álbum Canqons
de la nit benigna, tot completan! el CD amb
la primera cara de Tot el fred que s’acosta
(álbum dedicat a Márius Torres), permetria
donar a conéixer a un públíe ampli l’obra
d’un excel lent cantant i compositor injustament ignorat — M.R

ESTRIPS DE PALLASSO
(EN EL CENTENAR! DE
JOSEP ANDREU,
«CHARLIE RIVEL»)
per Joaquim Vilá i Folch

(Y

va néixer Josep Andreu, volem
acostar-nos al personatge de Charlie
Rivel, o, encara més, volem conéixer la
personalitat de qui en fou el creador,
ens adonem, amb tota la tristesa del
món, que ens n’arriben, només, estrips
de pallasso, que darrere la máscara de
maquillatge o sota la samarreta vermelia ens queda una figura boirosa que no
podem acabar de concretar. I, tanmateix, tenim ben present la seva cara, el
seu plor infantil, la saviesa d’una gesticulació mínima pero plena, el seu
temps, lent, amarat d’una imposant
cárrega dramatúrgica. La seva presen
cia, pero, se’ns escapa darrere la foto
graba, i, fins i tot, darrere la imatge ci
nematográfica o de vídeo. Aquella
estranya comunicació muda i plaent
que s’establia entre ell i qui el mirava
ha desaparegut, no hi és.
Podem veure retalls de pallasso, es
trips, aproximacions, aparences, pero
som conscients que les imatges, i el
moviment, i la veu..., no ho són pas tot.
Des de la matinada del 26 de juliol de
1983 en qué el seu cor deixá de bategar
a Sant Pere de Ribes, la seva poesia es
va fondre, es va desfer, i les imatges es
van convertir només en aixó, en imat
ges. I, tanmateix, des de 1983, Charlie
Rivel / Josep Andreu ha guanyat ampia
da i profunditat, ben al contrari de
tants i tants personatges que, després
de la mort, entren en un prolongat silenci del qual és molt difícil de rescatar-los. És molt possible, fins i tot, que
Josep Andreu / Charlie Rivel hagi tin
gut més preséncia i més popularitat a
Catalunya després de mort que no pas
en els seus vuitanta-set anys de vida.
Potser és que el personatge i el seu
creador ja han entrat en el terreny del
mite. Els mites tenen una morfología
boirosa i ambigua i hom s’hi pot acos
tar per múltiples bandes. Mai, pero, no
podrem assolir el mite en tota la seva
dimensió. Sempre hi haurá aspectes
que no se’ns en mostraran, que resta
ran ocults.
Aquesta és la sensació que tiñe quan
pensó en Charlie Rivel, i l’he tornada a
teñir, més forta, potser, en llegir el llibre editat peí Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya en ocasió del centenari del naixement de Jo

sep Andreu. El llibre ha estat escrit d’u
na manera concisa i admirable per Jor
di Jané, profund coneixedor de la
historia i la realitat del circ i les seves
figures. Jordi Jané l’ha escrit amb precisió i amb un profund respecte, i tot el
llibre traspua una sana estimació i una
admiració no gens dissimulada. Jané fa
un recorregut biografíe; ofereix una
miscel lánia d’opinions sobre el perso
natge, de teórics del món del circ i una
altra de crítics; ens explica —d’una ma
nera sintética i clara— els microcosmos
del pallasso (els personatges del clown,
de Yaugust, de Mesié Loyal, les entrades,
les reprises, els pallassos de soire,
Yexcéntric') i dialoga amb Paulina An
dreu —filia de Josep Andreu i la milior
cavallista de circ de totes les époques—
sobre la seva técnica del pallasso i els
recursos cómics que feia servir. Més endavant Jordi Jané recull els testimoniatges directes de persones que, en un
moment o altre, el van tractar de prop>
comengant per Paulina Rivel, la fill3’
Factor Enríe Guitart, el realitzador de
televisió Udefons Duran, el pintor Joan
Soler-Jové —un deis més entusiastes
admiradors del pallasso—, i Jaume Mateu, «Tortell Poltrona». Per acabar, Jo1;
di Jané inclou —com els pessics de sal i
de pebre que donen el punt final— una
selecció d’anécdotes diverses que tenen
Josep Andreu de protagonista. El llibre
es tanca amb una bibliografía i UIia
«filmovideografia» del personatge.
Ha estat precisament aquest bloc de
cloenda el que ha motivat aquest escrithom queda sorprés de l’escás materia
existent. Tot i que Jordi Jané adverteix
que la llista no és exhaustiva, hem de
pensar que és la més significativa i 1
més assequible. La llista, pero, excessivament minsa, no s’adiu gens amb
projecció i la transcendéncia del Pe(rs°
natge. Deis seus escrits autobiograhes.
per exemple, no n’existeix cap edicto
catalá —n’hi ha una edició en castell3.
Pobre payaso (Barcelona, Destín >
1973)—, i els estudis específics es lm11
ten ais de Sebastiá Gasch i de JoseP
Vinyes i Sabatés, amb les aproxim3
cions de Joan Llarch i de Josep $
Puigjaner i les continuades aportación
—gairebé un homenatge sentimen
constant— de Joan Soler-Jové. El rna
rial fílmic i el videográfic, que d’algu £

manera són els materials documentáis
de més interés, té pocs títols i les referéncies són incompletes i plenes de
dubtes. La visió i la consulta d’aquests
materials és plena de dificultáis o gai
rebé impossible.
Es la commemoració del centenari
una bona excusa per a una recollida ex
haustiva de material? Pero, en el cas
que es pogués aplegar, on s’hauria
d’instal-lar? A Cubelles —vila on va néixer i on passá els últims temps de vi
da—, on el seu llegat perilla per dispu
tes familiars? A Cornelia, que ha
generat un important Festival Interna
cional de Pallassos que duu el seu nom,
pero que no ha aconseguit, des de
1984, una infraestructura mínima que
permeti la conservació, la catalogació i
larxiu deis seus propis materials? No
existeix cap Centre d’Estudis del Pallasso, cap Fundació Charlie Rivel, que reculli, endreci, organitzi i divulgui, no
solament els documents del gran paUasso, o del món del pallasso en gene
ral, sino de tota la tradició circense de
Catalunya?
Els actes del centenari, a més deis organitzats a Cubelles, es van concentrar
en la Gala del centenari del naixement
de Charlie Rivel, que, dirigida per Ricard Salvat, es va celebrar com a pórtic
del VII Festival de Pallassos (Cornelia,
28 d’abril). Salvat va haver d’enfrontar
els compromisos inevitables en aquesta
■nena d’actes institucionals i va cons
truir una mena de próleg —presentat
Per Marta Romagosa— amb els eleinents més protocol-laris: les grácies a
la familia, a les institucions, la concessió del Ñas d’Or honorífic del Festival a
1 organització Pallassos sense fronteres,
els parlaments-testimoniatges del Pa
dre Jesús Silva —fundador del Circo de
¡a Ciudad de los Muchachos—, del pa
llasso Tonetti i de Tactor Enric Guitart.
Angels Gonyalons, acompanyada de
i Doncos, va interpretar una canqó
del musical Pinotxo, i un cor format
Per vuitanta nens de l’Escola de Música
de Cornelia va cantar THimne del FestiV?1 de Pallassos, que, amb lletra d’IgnaS1 Riera, va musicar Jep Nuix.
El eos de Tespectacle, el forma un
guió del mateix Ricard Salvat, Home«atge a Charlie Rivel, subtitulat —com
? tres espectacles seus— Josep Andreu i
a seva época. Salvat —amb un risc
c°nsiderable en un acte com aquest—
s'kiVa °Ptar Per Ia v’a lúdica, que, pos. lernent, hauria estat la més brillant,
¿ue es va decantar per la via
^■aactica i va muntar una pe?a de íea. ~a°cument en la qual es passava retsta ais trets biografíes més impor, ats de Josep Andreu, amb opinions
, 1 Pallasso mateix i ¿escriptors que
an parlat i amb referéncies contíeaes,,a lepoca. La relació documental
I aHava en tres ocasions per il lustrarC]oarr|b actuacions més vives: Dandy
de Cl?S’ .amb una imitació del número
Charlie Rivel de la cadira i la guitar-

4 l’espectacle Josep Andreu i la seva época de Ricard Salvat, Dandy Clown evocava Charlie Rivel.

ra; Jaume Mateu, «Tortell Poltrona»,
amb una entrada molt breu pero d’una
efectivitat dramática molt contundent,
i els Germans Totó, amb tres intervencions seguides.
Si aqüestes intervencions alleugerien
l’exposició didáctica de Salvat, les projeccions —simultánies al relat teatral—
de fragments de films interpretáis per
Charlie Rivel —Akrobat, schóón de
Wolfgang Staudte (Tobis Film, Alemanya, 1943), El aprendiz de clown de Ma
nuel Esteva (CIRE, SA, Espanya, 1967)
i Clown d’Elisabeth Wennberg i Horst
Eppinger (SR. 2 - Telefilm Saar, Suecia,
1997)— es menjaven, peí seu vivíssim
interés de document insubstituible, tot
el que passava a Tescenari; així, escenes
que dramatitzaven fragments de Pobre
pallasso, o la important escena de Tencontre amb el pallasso Grock —decisi
va en la vida de Josep Andreu—, o les
opinions del mateix Andreu recollides
per Sebastiá Gasch, desapareixien del
tot quan en la pantalla apareixia Rivel,
fent el número de la cadira i la guitarra
o bé quan véiem Josep Andreu maquillant-se de Charlie Rivel. L’espectacle
de Ricard Salvat —que no va perdre l’ocasió de fer una fuga? referencia a
Brecht amb una pinzellada visual de
Mare coratge— acabava amb un esclat
de pallassos inundant l’Auditori de Cornellá, en una brillant parada final que,
si algún defecte va teñir, va ser el de no
trabar el final definitiu.
L’Homenatge a Charlie Rivel i la cele-

bració del centenari del seu naixement
ens han posat al davant unes urgéncies
que hauríem de teñir molt en compte.
Som a temps, encara, de salvar imatges, de retrobar el personatge, de fernos dipositaris d’un tros —petit, petitíssim— de la historia de Catalunya que
es va desenvolupar sobretot per Euro
pa, per les terres del nord i, també, per
ierres americanes. Hauríem d’evitar
que aquests actes fossin, només, excu
ses per a quedar bé i per a sortir del
pas. Hauríem de voler fets —ara que
els Arxius están, malauradament, de
moda—, i que tot alió que encara podem conservar de Tesperit de Josep An
dreu i el seu Charlie Rivel no acabi
amb una simple promesa de bones intencions. Sovint —massa sovint— les
promeses i les intencions —les bones,
també— queden enterrades sota térra,
com aquella primera pedra d’un monument a Charlie Rivel —que havia estat
dissenyat per Ricard Vaccaro en ocasió
del Primer Festival, ara fa dotze anys—
que resta perduda —órfena de nens—
en algún lloc del subsól del pare de Can
Mercader, de Cornelia.
Josep Andreu i el seu Charlie Rivel es
mereixen ser molt més en el record del
país i de la seva gent i no esdevenir,
amb el temps, uns simples i descolorits
estrips de pallasso.

CINEMA

IlllS PER A UN CENTENAR!

CICLES DE PROJECCIONS I EDICIONS
per Miquel Porter i Moix
l desembre d’enguany se cele

E

una de les panorámiques més comple
tes i riques que mai s’hagin presentat al
brará el centenari de les primeres projeccions públiques de Le Cinépaís. Bastants d’aquestes sessions, del
període silent, han tingut l’extraordinámatographe Lumiére a Barcelona, i
ria cooperació del doctor Joan Pineda,
l’agost de 1997, el de les primeres cinconvertit en un auténtic especialista en
tes realitzades a Catalunya per un ca
la interpretació pianística deis films
talá, Fructuós Gelabert.
Com ja ha passat amb la commemod época.
Cal remarcar, a més, que la Filmote
ració de les efemérides al nivell mun
ca ha dedicat més de quinze sessions a
dial, aqüestes dates corresponen més a
una programació especialment pensa
criteris d’oportunitat i de certesa que
da per ais infants, amb la collaboració
no pas d’exactitud histórica. Si avui podem afirmar amb tota seguretat que la
del Club Super 3, que, a part d'interessar els menuts, ha servit per a recupe
primera projecció pública i oficial de
l’aparell Lumiére va teñir lloc a l’obrarar auténtiques joies interessants per a
totes les edats. Per si tot aquest esforg
dor deis fotógrafs Fernández —dits
«Napoleón»— el 10 de desembre de
no era prou, la Filmoteca a Comarques
ha servit un parell de cicles de grans
1896, cada vegada hi ha més indicis
obres de la historia del cinema a Camque altres aparells de reproducció de
brils, Figueres, Girona, Lleida, Manresa,
«vistes en moviment», fins i tot deis Lu
miére, havien funcionat a Catalunya
Olot, Sitges, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vic, en col laboració amb els ajuntaamb anterioritat a aquella data, i algu
na cosa semblant podríem dir peí que
ments o institucions de cada ciutat.
Si l’esforg de la Filmoteca ha estat
fa a les primeres filmacions fetes al pa
ís, tant per cineastes estrangers com
formidable, altres instáncies no s’han
quedat pas enrere. Així, darrerament, el
per autóctons. De tota manera, donem
metodológicament per bones les certeCineclub de Geografía i Historia, amb
el suport de la Universitat de Barcelo
ses adquirides, tot i continuar investina, ha presentat Dotze Jornades Cinegant.
matográfiques per a un Centenari del
Les commemoracions i les celebracions han tingut almenys la virtut de
Cinema, constituídes per la projecció
de vint sessions d’antologies de curts
donar impuls a noves recerques, a revifar l’espectacle cinematográfic i a pro
primitius i films especialment rellepiciar la reactualització de les obres
vants, triats per décades, i dues taules
d’altres temps, amb projeccions de
radones, una sobre «Cinema i Societat»
i l’altra, al final del cicle, al voltant
clássics oblidats, algunes grácies a red’«El cinema espanyol actual». Cada
cuperacions i restauracions fetes expressessió de projecció ha estat presentada
sament.
D’entre les projeccions, cal remarcar
per un professor, que ha marcat els
principáis punts de ¡’evolució del mitjá
els magnífics cicles que, des del novembre passat, ens ofereix la Filmoteca de
expressiu. Peí que fa a les taules rado
nes, han tingut la presencia no sois deis
la Generalitat de Catalunya, amb dedi
professors de cinema, sino de poetes,
cacions especiáis a: el naixement del ci
nema; 8/8: les visions altres; la restaud’especialistes i professionals.
La grácia de la qüestió radicava en
ració deis films; Buster Keaton; gag!,
l’edat d’or del cinema cómic; mostra de
els contrastos que es poden produir en
cinema de l’Africa negra; panorama
una mateixa década, per raons geográfiques, ideológiques o estilístiques.
historie del cinema grec; integral Theo
Angelopoulos; el cinema mut italiá;
L’home mosca (1924) de Harold Lloyd
constants del cinema italiá; una historia
acarada a La passion de Jeanne d’Arc
(1927-28) de Dreyer, M (1931) de Fritz
del cinema americá; cinema austríac
mut; Hitchcock anglés; els centenaris
Lang versus Une joumée de campagne
(1936) de Jean Renoir, Ivan Groznii
del centenari; la pantalla demoníaca;
l’épica soviética; l’América Llatina; Cari
(1943-45) abans de Double indentity
Theodor Dreyer; iv mostra interna
(1944), Les quatre cents coups (1959)
cional de films de dones, i Asia. Segui
aparellada amb Suddenly last summer
(1958) de Joseph L. Mankiewicz, 8 i 1/2
rán USA Story, la revolució del sonor,
(1963) de Federico Fellini amb El silenEuropa, constants del cinema italiá i
ci (1963) d’Ingmar Bergman, o El gran
antología crítica del cinema espanyol,
entre d’altres. Tot plegat constituirá
salí (1993) amb Viure (1994) de Zhang

Yimú. La manera d’enquadrar, la creació de ritmes visuals i les formes d’actuació deis actors no són pas fruit de
l’atzar, sino resultat d’una construcció
premeditada, ordenada i adregada a
unes finalitats ben diferenciades. Cada
civilització, cada cultura, cada autor
donen uns productes determináis ais
seus públics respectius.
Com diuen els organitzadors en la
presentació, la participació del cineclub es produeix «tot i teñir conscien
cia de la relativitat d'aquest aniversari»
i per aixó s’han seleccionat les cintes
d’acord amb el «seu interés per dife
rents aspectes, sense que per aixó es
pretengui que siguin considerades
necessáriament com les vint millors
pel-lícules de la historia del cinema».
Els resultats, pero, han estat d’una evident riquesa que escapa a una mera
«revisió historicista» i que palesa fins a
quin punt l’espectacle cinematografíe
ha resultat un reflex de les evolucions
antropológiques, psicológiques, ideologiques i estétiques d’un segle dinámic
per definició.

Un llibre imprescindible
Quan em vaig comengar a dedicar al
cinema amb una certa voluntat de cien
tificismo, la bibliografía en llengües
peninsulars era no ja petita, sino escarransida, i en bona part pertanyia mes
al món de la publicitat d’un espectacle
que no pas a una voluntat d’informacio
seriosa o, encara menys, a un desig
d’estudi. Amb els anys, aquesta mancanga s’ha anat remeiant, tot i que en
cara siguem lluny de la normalitat.
Ara, pero, probablement sota 1 m1'
puls creat peí centenari, hem vist con1
en dos anys han sorgit més llibres dedi
cáis al cinema que no pas en els sis o
set anteriors junts. Hi ha hagut de tot.
des de llibres més pensats per a mirailos que per a llegir-los fins a notable
«totxos» de voluntat parafilosófica,
bastant difícils d’empassar, i des de monografies sobre la vida i miracles a
personatges mitológics fins a repertori
i diccionaris de pel-lícules més avi
pensats per a consultes d’urgéncia de
afeccionats que no pas per a recopil
ció seriosa de dades filmográfiques
filmológiques deis estudiosos.
Quan les celebracions d’aniversaH
s’acabin, caldrá fer una mena de resu
crític d’aquesta allau d’edicions, a nía
ñera d’una guia sistemática per a orien
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DOTZE JORNADES
CINEMATOGRAFIQUES
PER A UN CENTENARI
DEL CINEMA

Des de novembre, la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya
ofereix uns magnífics cicles que ocupen un bon lloc
entre les celebracions del centenari.

lacio deis diferents públics interessats.
Bona part d’aquestes obres tenen referents universals; en menys quantitat
en tenen en l’ámbit de l’Estat espanyol.
Unes quantes, pero, haurien d’interessar els lectors catalans, tant els afeccio
náis o professionals del cinema com els
Que no en són, i, d’entre aqüestes, una
hauria d’ésser profusament divulgada.
Aquell primer cinema caíala. Els germans Baños de Joan-Francesc de Lasa
~~-vell collaborador de «Serra d’Or»—
ha estat editada peí Departament de
Cultura, dins la serie que va sortint so
bre cinematografía i en la qual ja s’han
Publicat altres texts fonamentals, com
, ntó;? de Fructuós Gelabert del mateix
casa.
Si bé el llibre ha vist la llum amb mohu del centenari, la veritat és que fa
tres anys de la redacció definitiva del
volum, que, a més, representa el fruit
e més de vint anys de recerques basaoes no tan sois en les fonts filmográfiques, bibliográfiques, hemerográfiques
0 documentáis, sino també en el conei’tement d’algunes persones com Ricard
.e Baños jr. i el mateix Ramón de BaAmb els materials própiament
tstorics i amb aquests testimoniatges
tus, el llibre pren una valúa ben precique, més enllá deis gustos literaris o
s formes expressives, en fan un insLument d’excepció.
fe 'Orn. a Prologuista del llibre —dea rencia que agraeixo— remeto el lector
va>Su?^a introducció i a l’obra mateixa.
aria pero insistir en un aspecte que
0> sembla fonamental: aquesta és una
, ra escrita amb vocació i amb passió,
¡ a> contrari de la fredor de les dades
s conceptes, que, de tota manera, hi

D’altres entitats,
com el Cineclub de la Facultat
de Geografía i Historia
de la Universitat de Barcelona,
també han convocat
activitats interessants.

brollen de manera imparable. És una
obra vindicadora que demana justicia
contra l’oblit que, durant tantes décades, han sofert els pioners catalans;
contra la manca de gratitud d’un poblé
respecte deis qui, a part deis encerts en
el món de l’espectacle, van fer una obra
de captació i de conservació del viure a
Catalunya que constitueix una mena de
memoria visual del país, des del principi del nou-cents fins a mitjan segle.
Avui, quan els televidents miren
imatges del nostre passat col-lectiu,
ben segur que quasi mai no es pregun
ten qui o quins van ésser els ulls ca
pados de copsar-les. Des de les guerres
del Rif fins a després de la guerra civil,
passant per l’Exposició Universal de
Barcelona de 1929, els visors d’unes cámeres recollien la veritat col-lectiva que
ara podem contemplar com si fos viva.
Des que el conec, en Lasa ha lluitat
aferrissadament per fer evident el pa
per historie deis peoners i l’he vist capfícat i tossut en la voluntat de tornar al
present els mérits del passat. Em de
mano, pero, qui fará justicia a en Lasa
mateix. Qui li retrá el reconeixement
per haver-nos servit de mestre i de
guia, tant en la seva faceta de crític du
rant molts anys com en la d'historiador
que, no havent pogut teñir la formació
científica que hauria desitjat, se l’ha feta i n’ha tret fruits com els de les seves
monografies.
Si amb altres que ho mereixien no hi
hem estat a temps, almenys que en La
sa tingui el reconeixement que tots, sabent-ho o no, li devem.

QUI HA DIT
QUE
LA TELEVISIO
NO
ENSENYA?
per Joan F. de Lasa

A

ssegura Shakespeare a Hamlet

que «dissertar entorn de per qué
el dia és dia, la nit és nit i el temp
temps, no seria més que desaprofitar
nit, dia i temps».
Aixó em ve com l’anell al dit per a co
mentar a parlar d’aquesta gloriosa televisió que tenim els de la nostra soferta
generació, i que, segons alguns, no ens
pot ensenyar res, sino ben al contrari:
ens submergeix dins un univers de contradiccions.
Dones no; res més lluny de la veritat,
sobretot si encara figureu entre els que
no hem perdut la capacitat de pensar.
Jo opino que, aquests darrers temps,
la televisió ens ha estat de gran utilitat
a tots, i em refereixo a la recent etapa
electoral, i també a la postelectoral que
l’ha succeída. Ho dic perqué, aqüestes
setmanes, grácies a alió que els americans anomenen —amb molt poc senderi— «la caixa ruca», tots hem pogut arrodonir els nostres conceptes del que és
i pot ésser aquesta cosa bastant trista i
atrotinada que per a molts és la política
(i ací em refereixo a la política que des
de fora del país gira entorn de la reali
tat de Catalunya).
No fa ni tres mesos que els capdavanters de la dreta espanyola —aquesta
que ara ha guanyat per péls les eleccions— ens deixaven com draps bruts,
a tots els nacionalistes catalans; en
aquest sentit recordó frases concretes
deis Álvarez-Cascos, Aznar, i sobretot
de Vidal-Quadras, frases que ens retornaven (sense voler) ais temps de les ferotges cavernes anticatalanes deis períodes de dictadura, en qué —com diu
Porcel— es creía en la españolidad com
en una mena de secta.
De cop i volta, pero, heus ací que el
negre s’ha tornat blanc, o almenys d’un
esperanqador to grisós. I ara resulta
que Catalunya és una Nació —quin
escándol, oi?—, i que el senyor Aznar
explica que el catalá és una de les més
perfectes llengües del món, i que —sen
se anar més lluny— ell mateix parla ca
talá «en cercles reduíts», per alió de la
mística pudicicia de no fer malbé el

Un deis dibuixos de Ferreres per a «La Vanguardia» que reflecteix
amb encert la situado creada peí resultat de les eleccions a les corts.

que es mereix un máxim respecte. I,
fins i tot, els grans dretans esbomben
pels descosits «Bona nit», «Passi-ho
bé», i fan exercicis més o menys espirituals amb «els setze jutges mengen fetge», mentre esperen que s’adobi definitivament la qüestió deis pactes, que,
siguí com siguí, els permetran de governar.
Pero —llástima!— resulta que tots
servem a la memoria el que havien dit i
fet abans; i ho tenim ben ciar grácies a
unes imatges vives, colpidores i tot so
vint estremidores que ens havia pro-

porcionat la televisió. Abans només coneixíem els polítics o bé pels mítings
(els qui hi anaven, que eren ben pocs,
sortosament) o bé pels articles deis diaris. Ara, pero, ells ens han ofert la seva
imatge viva i hem sentit en directe llurs
paraules i raons, que els vídeos ens han
conservat sense que ningú —ni ells—
no en pugui refutar ni negar res. I aixó,
ai las!, té una conseqüéncia molt clara:
que no ens podem creure que els llops
s’hagin transformat en anyells tot du
na, arrossegats per l’estat d’auténtiques
conviccions. El que hi ha en joc són

només les conveniéncies, els jocs im
previsibles de la política mancada d’ética, l’afany de poder per damunt de tot.
El que ens fa més por és que, un cop
iniciada la singladura, tot —o quasi
tot— retorni al seu estat primitiu; per
qué llavors la tempesta ja haurá passat
i tal vegada (pensant-ho bé) Catalunya
no siguí tan important per a la governabilitat d’Espanya com podía semblarho mesos abans.
Tornaran a ésser llops els llops i anyells els anyells? Sigui com siguí, tots
nosaltres hem pogut veure’ls a la panta
lla, abans i després, amb la pell i sense,
amb l’estrépit de la campanya política i
més tard com a enigmátics pidolaires o
com a prometedors amics. Sí. Els hem
vistos i els hem sentits i ens és molt di
fícil agermanar-los en les seves dues
imatges, tan contradictóries, tan desconcertants...
I encara hi ha qui diu que la televisió
no ensenya? O és que tal vegada abans
d’ensenyar-nos a llegir de petits no ens
haurien d’ensenyar a veure, a mirar, i
no solament amb els ulls de la cara, si
no amb els de l’ánima?
També va ésser Shakespeare qui va
dir: «Les nieves paraules pugen volant.
Els meus pensaments resten ací, a
baix... Paraules sense pensaments, mal
no arriben al cel.»

La revista mensual del Pirineij
Andorra, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussá i Pallars Sobirá

Al sumari de juny:
Andorra: Els dossiers de la vergonya.
Hospital: Qui s’ha embutxacat els diners?
Caldea: Centenars de milions llencats.

Eleccions a Rússia: modernisme o nostalgia?

La Comunitat de Treball deis Pirineus, una eina de futur.
Un reportalge acompanyat d'articles de Jordi Pujol i
d'altres presidenis de les comunitats de la CTP.

L'ós bru torna al Pirineu.

El macroconcert del Pallars.
1 les seccions habituáis
“Andorra país viu” i “Pirineu actual”.

Punts 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

Escola de Pedagogía Musical / Métode Ireneu Segarra
I

Música-1

Educado Primaria • Cicle inicial, 1
Educació Primaria • Cicle inicial, 1
Educado Primaria • Cicle irúcial.j.

Música-2

Educado Primaria «Cicle inicial, 2
Música-3

Educado Primaria • Cicle mitjá, 1
Música-4

Educació Primaria • Cicle mitjá, 2
E

ació Primaria • Cicle mitjá, 1

Educado Primaria^Cicle mitjá, 2

Música-5

Educació Primária «Cicle superior, 1
Música-6
Educació Primária «Cicle superior, 2

ce pedagogía musical • Métate ireneu Segara
. - - -------------------------------------------------------- -

/
Educado Primaria • Cicle superior.
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LLIBRES

J.V. FOIX,
INVESTIGADOR
EN POESIA

UN LLIBRE CADA MES
per Joan Triadú
Manuel Guerrero, J.V. FOIX, INVESTI
GADOR EN POESIA. «Biblioteca Uni
versal Empúries», Ed. Empúries, Bar
celona, 1996.
Per a una cultura és un bon senyal
que procedeixi a la revistó deis seus valors —en el sentit en qué utilitzá aquest
mot Joaquim Folguera sobre la poesía,
posant-lo, pero, en femení— i els acari a
les tendéncies i a les sensibilitats noves
que els esperen a cada cantonada. És
cert que amb el temps la crítica, amb el
suport indispensable de la recerca, esdevé més lliure i també més histórica, és
a dir, més disposada a considerar
aquells valors —autors, obres, escoles—
com a signes i fins i tot símbols de llur
época. Llavors alió que resta per escatir
és el grau i l’abast de la voluntat contemporánia de servir-se de l’aportació
de moments determinats del passat per
a mantenir-los en actiu i veure'ls des de
tot d’altres caires, amb inclusió d’alguna
cara oculta, a la qual no arribava la llum
o no convenía que hi arribés. Passada
peí sedas més prim resta la grana més
vera, alió que ha granat perqué és clássic: obres, personatges, fins i tot anys,
com escriví J.V. Foix adregant-se al seu
enyorat Joan Salvat-Papasseit: «No ho
podem dir massa alt, i no sé pas les raons; pero els anys divuit i dinou, que tan
gallardament vam viure, granen avui...»
El poeta es declarava, al mateix escrit,
que és de 1962, «exiliat amb tants d’al
tres a la propia contrada» i afegia: «Pot
ser per aixó enyorem els qui, com tu,
heu abolit el temps i gaudiu, sobirans,
de la llibertat inexhaurible.»
De Foix es tracta, justament, a l'encal?
del seu retorn gairebé cíclic a l’actualitat
literaria i cultural. Foix és en primer lloc
un fenomen cultural, amb una avangada
diamantina, la poesía. Avui tot el que
compta en la crítica i en la recerca contribueix a exalgar-ne els valors, perqué la
seva aportado és actual i és válida. Tornant al seu admirat Folguera, podem dir
que la poesía de J.V. Foix, iniciada a
principis de segle i configurada gairebé
del tot, en les seves línies essencials, en
fa més de mig, té un lloc avui entre les
noves valors de la poesía catalana. L’autor de J. V. Foix, investigador en poesia,
Manuel Guerrero, nascut l’any 1964,
quan Foix en tenia setanta-un, comenga
el seu acurat treball dient, al preámbul,
que invocar J.V. Foix és «atansar-se al
territori mágic de la més alta poesia», i
afegeix (peí costat del fenomen cultural)
que, alhora, és atansar-se «ais cims de
l’expressió literaria d’una llengua i d’una
comunitat», mentre que, quant al poeta,
convoca els més ¡I lustres poetes contemporanis, una dotzena, de Caries Riba
a Wallace Stevens. Pero és una singula-

Manuel Guerrero

ritat impressionant que un estudios que
després d’aquesta obra ja podem consi
derar eminent, al cap de prop de cinccentes pagines de text, molt ben escrit i
documentat, ens digui al preámbul que
«la biografía definitiva de J.V. Foix está
per escriure, si és que es pot escriure».
Més encara: defineix J.V. Foix, home i
obra, com un «univers múltiple i divers
els esclats lluminosos del qual tot just
comencem a entreveure». És a dir, que
l’autor ens proposa que assumim la idea
maragalliana que la poesia només ha fet
que comengar i ¡'aplica al món poétic i l¡terari en general de Foix i a tota la seva
personalitat. La imatge, pero, no es refereix ara a virtuts o condicions que no
coneixem, com la del poeta del «Cant
espiritual», sino que adopta una entitat
física, i d’un agent que es transmet a
gran velocitat; tot i aixó només entreveiem, segons l’autor, encara ara, els
seus esclats lluminosos. L’autor, així, no
sois es compromet amb J.V. Foix, ja que
també es compromet amb ell mateix.
El Ilibre es podría definir, dones, com
la matéria d’aquest compromís fonamental. Dividit en sis parts (comptant-h¡ la bi
bliografía) titulades amb una lletra de les
sis que componen les iniciáis deis noms
i les lletres del cognom del poeta i amb
un vers seu que identifica el període ressenyat i en fa de divisa, l’obra assoleix
tots els seus objectius, exposats al
preámbul. No té per ventura, també, sis
parts Sol, i de do!, nueli central, com a
Ilibre, de tota l’obra de J.V. Foix, segons
Manuel Guerrero (pág. 348), sis seccions encapgalades igualment per epígrafs que en corroboren ¡dees i n’introdueixen els nuclis essencials? Heus ací,
dones, qui sap si per atzar, dues estruc
tures paral-leles... I aquí em plau de de
clarar que tiñe Sol, i de do!, com més
passen els anys, per un llibre compara
ble, en transcendéncia histórica i en válua intrínseca, ais més alts de la poesia
catalana moderna, com Canigó i les Elegies de Bierville. Sempre sobre Sol, i de
dol, Guerrero posa en relleu el fet de la
renovació de la llengua poética catalana
que el llibre comporta i ho aconsegueix
tot incorporant la llengua medieval a la
llengua moderna i ampliant les possibilitats de la rima i de la combinatoria
deis mots; i tot aixó, «en una síntesi úni
ca de classicisme i avantguarda». En
cara que Foix hagués escrit el que tothom retreu sobre «el nou i el vell»,
aquesta felig definido, a la qual sens
dubte l’autor ha arribat amb un coneixe
ment, demostrat per aquest seu llibre, no
sois de la poesia de Foix, sino també del
que n’han dit els estudiosos, els quals
enumera, esmenta, en molts casos, i cita
sovint textualment. Cree, tanmateix, que
la mateixa consideració demana l’obra
del poeta en conjunt, encara que totes
dues posicions, actituds i maneres de
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fer (que de tot hi ha) es puguin presen;
tar, i de fet s’hi presenten, separades i
en llur áíllament antagóniques. En la meva coneixenga de Foix —iniciada l’any
1941, quan jo tenia vint anys i ell quaranta-vuit, «exiliat a la pairal contrada» pero
en una enlluernadora plenitud—, sempre
va rebutjar amb fermesa que res de seu
fos avantguardisme ni d’avantguarda en
el propósit; admetia de bon grat que ho
era quant ais resultáis. Que l’anomenessin avantguardista el molestava tant com
que esmentessin les seves botigues
(com vaig fer jo, ai las!, a la meva anto
logía del 51, pero també que les
qualifiquessin de negocis modestos,
com va fer Fuster), pero no que
reconeguessin els valors d’avangada, de
ruptura amb l’establert, d’innovació, de
raresa i de risc, de la seva obra. Tot aixó,
pero, com remarca tothora Guerrero, fet
per un escriptor que freqüentava quotidianament Llull i que es delitava amb el
ben escriure deis clássics; no pas per
mimetisme, sino per confirmar-se en el
que teoritzava sobre el sincronisme de
les escoles literáries, segons el qual espiritualment no hi ha distáncies. La «so
lució»
d’anomenar-lo
avantguardista
elássie a la qual vaig recorrer en un article, em consta que fou tinguda per ell,
de bon grat, per válida i acceptable.
Pero ¡'«investigador en poesia» no era
ni poc ni molt absent del món; de CatalU;
nya, que estimá apassionadament, m
d’Europa. Fou ben erroni creure i ‘e<
creure ais temps de postguerra, entre
els anys seixanta i els vuitanta, que Foix
no parlava del «món real» ni el vivía. Era
el mateix Foix que s’havia interessat a
fons per la política, peí pensament pe11'
tic i per la historia. Guerrero cita sovin
J.V. Foix: 1918 i la Idea Catalana de Vinyet Panyella, llibre en el qual molts a,5'
pectes d’aquest tema, documentats, so
estudiáis i aclarits.
Manuel Guerrero ha indos al seu llit>r
tot el saber foixiá de fins ara conjunta
ba obert la línia propia de coneixemeo
de tota l’obra de l’escriptor i ha contribu
a fer que, com Verdaguer, Carner i R'b
*
’
en aquests anys, J.V. Foix siguí, com to
els grans poetes, un actiu de la nació-
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TRIA PERSONAL__________
per Vicen? Llorca

Xulio Ricardo Trigo, LA DESAPARICIO
D’EVELYN. Editorial Planeta, Barcelo
na, 1995.
Xulio Ricardo Trigo va néixer a Betanzos el 1959. És a Galicia, dones, on cal
cercar una primera arrel sentimental a
l'hora d’explicar-nos algunes de les característiques principáis del món literari
d’aquest autor que, des de la Valencia
on viu, va oferint una admirable dedicació a la tasca literaria. Un poemari com
L'abril a Luanco ja ens advertía del gust
Per la captació d’ambients mariners del
cantó nord-occidental de la Península,
en aquest cas de la part asturiana
d’expressió i cultura gallegues. Pero ha
estat en la seva primera novel-la que
Galicia ha ocupat un lloc principal en el
seu imaginan creatiu. Bé, Ligácia, perqué, al capdavall, tota operació en litera
tura és un record mític i, com a tal, admet el renomenament per part de l’autor,
'■ en aquest cas, l’autor ha volgut escriure en clau mítica les bases d’un món que
Pot trobar vies de creixement en el futur.
Ricardo Trigo ofereix a les lletres catatenes, dones, un nueli físic i moral on es
desenvolupa la trama d’un escriptor,
Guillem Desclot, que en la maduresa re
cords, mentre repassa uns papers, l’eX|sténcia d’Evelyn Moore, una dona clau
en la seva joventut i que no ha tornat a
Veure mai més. El desig de descobrir
Qué s’ha fet d’aquest personatge i el
^isteri de per qué no va tornar mai a recollir els papers que li havia confiat im
pulsen el protagonista a cercar l’Evelyn.
puesta importáncia del passat determina la utilització del flash back i la tematització del que podríem anomenar la da. al|ada a l’infern de la memoria. L’oblit i
a necessitat d’esmenar-lo obren una
Perspectiva, dones, de meditació moral
n una trama marcada per la intriga i la
orpresa, on també es reflexiona sobre
món deis literats i de la literatura, i on
o manca un joc de literatura dins la li
teratura.
tj Que la prosa llisqui suau i l’obra man,9u¡ linteres del lector, no ens ha
6|e?ranyar- L’autor ha manifestat sovint
ampS'9 de connectar amb un públic
mpli i mantenir-se en un grau de creao de plaer per la fabulació. Aixó fa que
q el conjunt de la seva obra poética puem distingir dues direccions completic nt®r'es: l’intent de bastir un món estéDe (irnora' elaborat i propi, i el de no
H^re amb aixó el plaer d’escriure i de
9|r- El poemari que hem esmentat, L'aa Luanco, se circumscriu més en

Xulio-Ricardo Trigo. La seva primera novel-la, que recorda
les arrels gallegues de l’autor, és, amb intriga i sorpresa,
una obra Den construida on s’esplaia el gust de narrar.

aquest propósit. Lectures d’un segle
persegueix més el primer nivell. Ara, en
la novel-la detectem el gust per l’obra
ben construida i per narrar. Segurament,
a mesura que Ricardo Trigo vagi treballant el genere, apuntará també cap a
projectes més ambiciosos.
Jo diría, dones, que La desaparició
d’Evelyn és una digna arribada al gene
re novel-lístic, sobretot per les qualitats
que mostra i que, si l’autor sap mantenirse en aquesta línia de paciencia i dedicació, li aniran donant un resultat excep
cional. Mentrestant el lector pot gaudir
de la historia d’un personatge fantasmagóric que s'esvaneix, com la llum a
ponent o Tonada contra els roes, en les
costes de les Rías Altas.

Rafael Argullol, EL CAQADOR D’INSTANTS. QUADERN DE TRAVESSIA
1990-1995. Edicions Destino, Barcelo
na, 1996.
El subtítol «Quadern de travessia» reflecteix perfectament dos aspectes cabdals del llibre: D’una banda, la voluntat
de convertir en pega aforística el conjunt
d’observacions, emocions, reflexions...,
recollides al llarg del temps en instants
d’intensitat nítida i precisa. En segon
lloc, perqué la prosa que utilitza i el model de génere és «transversal», és a dir,
recorre segments de sectors diversos
d’escriptura. Petits relats en clau filosófi
ca, notes cronístiques elevades a la ca
tegoría poética i d’altres formules confi
guren un llibre que gosaria definir com
una ética poética.
Efectivament, tota una visió del comportament huma s’aboca en l’obra
prioritzant en l’expressió l’ús de la síntesi
que significa la metáfora i, per tant, la
poesía. Quant a l’ética, resulta il-lustratiu
que Rafael Argullol tri'í en l’inici del seu
llibre la figura de la balanpa. Així, en el
moment del Judici Final, «no observem
cap deis símbols tradicionals a qué ens

ha avesat la poesía i la pintura, tret d’una
balanpa». Per saber qué hi conté, l’autor
parteix de la memoria per descobrir
l’instint de consciencia, la dialéctica en
tre el temps continu i el temps circular, el
mite personal d’una edat d’or i els moments auris, la presidéncia d’Eros en la
vida, la convicció que conéixer és recor
dar el que som, el desig de l’altre..., as
pectes que ens duen a veure l’home
com un «capador d’instants»: «En el seu
relat oficial l’home és un perseguidor de
seguretats, mentre que en el seu relat
secret és un capador d’instants.» I
aquest capador «és un aprenent de la
imaginació que aspira a convertir-se en
mestre de la memoria». El Judici Final és
aquesta balanpa en un platet de la qual
tenim el temps que ha passat, i en l’altre,
el temps que ha restat: «abséncia i
preséncia d’Eros. Oblit i memoria.»
Rafael Argullol aconsegueix dotar el
seu capador de bones eines per a abor
dar la caga del moment aun, de manera
que el judici final s’inclina cap a l’aplaudiment d’una obra intel ligent i ben cons
truida.

Josep Ballester, LA POESIA CATALA
NA DE POSTGUERRA AL PAÍS VA
LENCIA. Editorial 3i4, Valéncia, 1995.
En diverses ocasions m’he referit a la
necessitat de bastir monografies d’estud¡ per tal d’abordar la comprensió i l’assumpció deis noms literaris més importants
de
la
literatura
catalana
contemporánia. També m’he referit a
l’escás interés que l’estética, i, per tant,
la consideració estética en els nostres
autors, ha despertat en els nostres pará
metros culturáis, a favor, en canvi, d’estratégies intel-lectuals que oscil-len entre
el positivisme —sempre necessari en la
sistematització de coneixement pero
dubtosament en la creació de pensament literari— i consideracions massa
marcades per dimensions ideológiques.

Potser aquí podría haver amplíat la defi
nido conjunta deis trets estétics que
anuncia i que, aixó no obstant, desenvolupa per separat en l’análisi de cadascun deis poetes. Així, fa una presentado
de l’obra de cadascun i a continuado
una visió de la seva poesia.
El resultat és important, perqué no solament rescata i sistematitza dades entorn d’aquests creadors tot col laborant
a la creado d’una visió en bloc, sino que
apunta qüestions d’análisi estética ben
suggeridores que, sens dubte, ajuden a
la comprensió d’aquests poetes. A més,
fora del cas de Vicent Andrés Estellés i
Joan Fuster, aquesta operado té doble
valor aplicada a Xavier Casp, Joan Valls
i María Beneyto, poetes de difusió i coneixement menors entre els lectors i que,
grácies a l’estudi de Ballester, són en
bona part rescatáis per a la considera
do de la tradició de la poesia valenciana
contemporánia. Una tradició, val a dir,
davant la qual Ballester demostra condicions óptimes per a aprofundir-la en el
futur.

Josep Ballester. El seu ¡libre
sobre la poesia de postguerra al País Valencia
és una aportado important
a l’estudi del període.

A mesura que passa el temps es va fent
més i més evident la necessitat de cor
regir ambdues tendéncies i arribar a un
punt més flexible que permeti acomodar
millor la reflexió sobre el que ha donat
de si la literatura recent.
Josep Ballester és un exemple deis
crítics que, des de la seva condició endemés de creador poétic, van plantejant
el camí de recerca de l’análisi monográ
fica i la considerado estética sobre el
corpus d'un autor. En aquest sentit, si a
Temps de quarantena. Cultura i societat
a la postguerra (1939-1959) (Editorial
3¡4, 1992) establia el mare sociocultural
de la literatura catalana al País Valencia
en els primers vint anys de franquisme,
ara a La poesia catalana de postguerra
al País Valencia se centra en l’análisi de
les obres de Vicent Andrés Estellés, Ma
ría Beneyto, Xavier Casp, Joan Fuster i
Joan Valls.
Quant a la metodología, Ballester opta
per una introducció global en qué apun
ta la recerca d’un nova estética per part
deis cinc poetes assenyalats. Segons
Ballester, el mérit d’aquests poetes és el
de la ruptura amb «la tradició més immediata del provincianismo i el paisatgisme vulteentista per una renovado del
llenguatge poétic a través de temes i
motius d’abast universal», que van copsar d’autors i moviments diversos. Es
interessant la focalització que Ballester
fa de l'assumpte, ja que ens permet veure com la poesia catalana al País Valen
cia assumeix els gran vectors de la poe
sia europea amb aquest grup de poetes.

Antoni Matutano, CARAVANA MAR
ENLLÁ. Editorial Germania, Valéncia,
1995.
I, per a enllestir aquesta tria de regust
valenciá —i, dit siguí de passada, de
vegades tots plegats caiem en el parany
de no atendré prou bé la diversitat i la riquesa creativa de tot l’ámbit del catalá—,
voldria convidar a la lectura d’un poeta,
Antoni Matutano, que acaba de publicar
Caravana mar enllá. Un deliciós poemari
d’aquest autor nascut a Almassora l’any
1995. Recuperad la sensualitat i la imatgeria lluminosa de la tradició poética de
l’AI-Andalus valenciá, el poeta ens con
vida a entrar en un viatge errátic a través
de l’experiéncia del desert i la duna,
amb la recreado d’una estética del nomadisme que reflecteix també un interés
temátic concret: el desig de viure la gran
utopia del nómada, l’experiéncia de
l’Absolut.
I, aquesta experiéncia de transfigura
do i goig deis sentits, Matutano la tracta
des de la ruta que traga l’aveng de la
caravana, és a dir, des de la considera
do col-lectiva del viatge. La caravana
esdevé així el símbol d’una nova manera
de concebre la manera de traslladar-se
peí món i establir relacions amb la térra.
Unes relacions que permeten llegir poemes com aquest: «tancar els ulls estés
damunt l’arena / —LLIRI DE MAR, COS
RIEROL—, / confós amb les dunes i les
valls, / el vent i les onades de la mar; /
un lleng de vidre —GLOPADA DE LLUM
/ FRÁGIL— esclatant al cervell / i una
veu d’aigua molt llarga i morena / com
una fogassa de pa, / oferint-me te amb
un somrís d’argent.»

Sobre el Concili Catalá
El Concili Provincial Tarraconense
—més conegut amb el nom de Concili
Catalá—, que es va celebrar al llarg de
l’any 1995, ha donat peu a una biblio
grafía interessant, pero més modesta en
quantitat del que segurament era
permés d’esperar. Per comengar, en el
moment en qué escric aqüestes ratlles
encara no ha sortit el llibre del Concili
per antonomásia, és a dir, aquell que ha
de contenir el text deis documents aprovats, juntament amb la crónica oficial de
l’esdeveniment: la seva publicado está
pendent d’una aprovació final de Roma,
que s’allargassa inexplicablement.
Són tres els llibres que fins ara han
aparegut, que permeten al lector de ter
se una idea de qué va ser i com va fun
cionar aquest Concili, que, empalmant
amb una llarga tradició interrompuda el
1758, va reunir els bisbes (juntament
amb capellans, religiosos, religioses,
laics i laiques) de totes les diócesis de
Catalunya. Els autors respectius són dos
sociólegs laics i un bisbe: Salvador Cardús, Joan Estruch i Antoni Deig.
El llibre de Salvador Cardús porta un
títol divertit i un subtítol serios: Concili
amb folre i manilles. L’Església catalana
a través del seu concili (La Campana.
Barcelona, 1995). Presenta una informa
do rigorosa —si bé en un estil planer, no
exempt d’una bonhomiosa ironía— s0"
bre els preparatius, el desenvolupamen
i els resultats del Concili Catalá. El eos
central de l’obra és format pels article
que, sota el títol genéric d'lnterludis con'
ciliars, l'autor va anar publicant al día
«Avui» al llarg de la celebrado del Con
cili i que constituíen prácticament I uní
mitjá que tenia el gran públic d’assabe
tar-se de la marxa real de les tasdues
conciliars. Són unes cróniques 'd®
amb informado de primera má i que d
noten en el cronista uns coneixemen
no comuns en el món periodístic sob
els envitricolls, a vegades enrevessa •
deis ambients eclesiástics. Aquest co
junt és completat per uns capítols Q
intenten explicar la génesi de la ¡dea
convocar un concili de les diócesis ca
lañes, després de més de dos segles
no fer-ne cap, i arrodonit amb unes re
xions sobre les possibles repercussio
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del Concili de 1995 en la vida de l’Església catalana. És aquí on l’autor es deixa
guiar per unes interpretacions més subjectives i personáis. Val a dir que en tot
moment —malgrat [interés que a vegades mostra a presentar-se més enfant
terrible del que realment és— Salvador
Cardús se sitúa en l’ortodóxia més es
tricta.
. L’obra de Joan Estruch porta un títol
'ntencionat: Concili endins (Claret, Bar
celona, 1995). Al-ludeix, en primer lloc,
al fet que l’autor va ser membre del ConC'H i, per tant, el va poder viure des de
dins. Indica, en segon lloc, que no en
v°l fer una análisi sociológica —que
sempre es queda al defora—, sino que
ni vol reflexionar des de la fe. Diu ell mateix: «Ningú no em va elegir per anar al
Loncili perqué fos socióleg. M’hi van enVlar perqué sóc cristiá; vaig intentar
comportar-m’hi en tot moment com a
cristiá; i escric aquest llibre com a cristiá
1 no com a socióleg» (pág. 13). I, finalnnent, es proposa en certa manera anar
mes enllá del fet puntual del Concili, per
a de «fer una repassada deis principáis
ePtes que tenim pendents, en una so'etat determinada i en una Església
oncreta, a les acaballes del segle xx. I
n aquest sentit el llibre voldria ser tamte una eina de treball que ajudés a con9|r I agenda d’alguns deis temes fonasntals que ens caldrá encarar sense
cors .durant els propers anys: en el postncili, ¡ potser fins i tot en el proper
1 ncili Provincial Tarraconense» (págs.
baSf ^es 'ntenc'°ns de l’autor queden a
deHriTent acomPlertes en les pagines
tret '°re' ' —a desgrat que algú li ha reDrr.tC|Lle a vegades sembla erigir-se en
¡rrin on.ista deis debats conciliars— la
Drp,r^S'° c'ue en treu e* lect°r sense
ble . IC'S és que es tracta d’una veritadel ¿Qme|rs'd en l’experiéncia profunda
un t't''^re-de' disbe Antoni Deig exhibeix
crint ° mas av'at neutre, merament desBarn'T ^scnts sobre el Concili (Claret,
artiri °na’ 1995). Aplega els diversos
S0|ses (tots breus) que el bisbe de
la r°?L?'a anat ©scrivint amb motiu de
tamh6' rac'ó del Concili Catalá, com
donaf6
text de 'es conferencies que ha
sobre el mateix tema i de les inter-

vencions tetes per ell mateix a l’aula
conciliar. Amb l’estil planer i senzill que
el caracteritza, Antoni Deig diu el que
sincerament pensa, tant pel que fa al
desenvolupament del Concili com pel
que fa a algunes de les qüestions candents que s’hi van debatre, sense excloure, naturalment, l’afer de la Con
ferencia Episcopal Catalana, de la qual,
com tothom sap, és un deis més convenputs defensors. Qui desitgi saber
amb més detalls l’opinió del bisbe Deig
sobre algunes altres qüestions, que no
van ser tractades directament en el Con
cili pero que d’alguna manera hi están
relacionades, pot llegir l’entrevista teta
per Albert Sáez, professor de la Facultat
de Ciéncies de la Comunicació Blanquerna, i publicada en forma de llibre
amb el títol Qué pensa Antoni Deig (Déría Editors, Barcelona, 1996).

Entorn de la Biblia
Les publicacions relacionades amb la
Biblia passen uns bons moments entre
nosaltres. Cal comprovar l’éxit que conti
nua tenint l’anomenada Biblia Catalana
Interconfessional, tant en la versió com
pleta com en la que conté només el Nou
Testament. I ara hem de proclamar la
nostra gran alegría i la satisfacció de
veure que ha estat possible la publicació
d’una obra cabdal: Nou Testament grecllatí-catalá (Associació Bíblica de Catalu
nya, Editorial Claret, Societats Bíbliques
Unides, Barcelona, 1995). El volum, editat amb una pulcritud extrema, conté en
paral-lel el text original grec i l’aparat crític segons l’edició vint-i-setena del Novum Testamentum Graece de Nestle-Asland, el text llatí de la Vulgata segons
l’edició quarta de Stuttgart, i el text ca
talá segons l'edició tercera de la Biblia
Catalana Interconfessional. Els respon
sables de l’edició —Agustí Borrell, Armand Puig i Jordi Sánchez Bosch— han
prestat un servei de primer ordre a tots
els estudiosos de la Biblia que no en te
ñen prou amb la utilització d’una versió,
per perfecta que siguí, sino que necessiten acudir ais textos origináis. (Siguí dit
entre paréntesis: he vist amb complaenpa que en la tercera edició de la Biblia
Catalana Interconfessional ha estat esmenada una frase que havia estat objec

te de crítica per part meva al número
407 de «Serra d’Or» [novembre 1993],
pág. 801; ara el text de Mateu 19,5 diu
«Tots dos formen una sola carn».) Un al
tre instrument útil és el que, a partir de la
versió catalana esmentada, ha preparat
Damiá Roure; es tracta de Sinopsi de
Mateu. L'evangeli segons Mateu amb els
textos parallels de Marc, Lluc i Joan
(Associació Bíblica de Catalunya, Edito
rial Claret, Barcelona, 1995). La utilitat
de l’obra és que permet de veure amb
un sol cop d’ull (aixó és el que vol dir
«sinopsi») els paral-lelismes existents
entre el text de l’evangeli de Mateu i el
deis altres evangelistes; l’autor es propo
sa continuar la série amb la Sinopsi de
Marc i la Sinopsi de Lluc.
Hem de fer esment ara d’un llibre sin
gular: La Biblia. Un poblé a /'escolta de
Déu (Claret, Barcelona, 1995). No és
una mena d’edició abreujada de la Biblia
ni tampoc una antología de textos bíblics: és una narració de la historia del
diáleg entre Déu i el seu poblé (primer,
Israel; després, l’Església; al capdavall,
la humanitat sencera) tal com es manifesta per mitjá d’aquest conjunt de llibres que anomenem la Biblia. No em
sembla fer cap tort ais autors d’aquesta
obra si dio que és alió que abans en
déiem Historia sagrada, pero perfectament adaptada a la mentalitat i a les necessitats deis nois i noies d’avui. El projecte, la direcció, les introduccions i les
notes són d’lgnasi Ricart, professor de la
Facultat de Teología de Catalunya, el
text literari és de Joan Baró i Cerqueda, i
les il-lustracions, de María Rius. En resum, un llibre d’una gran solidesa doctri
nal, d’una notable bellesa literaria i artís
tica, i d’una bona eficácia pedagógica.
Un altre llibre relacionat amb la Biblia i
d’una excel-lent presentació externa és
«I Déu digué...» La Paraula feta historia
(Facultat de Teología de Catalunya, Bar
celona, 1995). L’autor n'és Frederic Raurell, un deis nostres biblistes més coneguts, i el contingut consisteix en l’aplec
d’un seguit de treballs relacionats amb
l’exegesi i [hermenéutica bíbliques. Per
a l’autor, exegesi vol dir descobrir qué
diu el text d’una manera objectiva, i her
menéutica, qué em diu el text des del
punt de vista subjectiu. Tant per a una
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cosa com per a l’altra, fan falta uns coneixements i uns criteris, que no poden
estar subjectes a cap tipus d’arbitrarietat. Són aquests coneixements i aquests
criteris els que el lector pot trobar en les
pagines d’aquest volum, que conté tam
bé unes il-lustracions del pintor jueu
Marc Chagall.
Frederic Raurell ens introdueix en una
altra obra sobre la Biblia que té un enfocament original i suggestiu: Miquel YllaCatalá, Les plantes en la Biblia. A la re
cerca deis símbols (Claret, Barcelona,
1995); diu en les breus pagines que li
fan de próleg: «La lectura de les suggestives pagines de Miquel Ylla-Catalá
permeten entrar suaument i en silenci en
el fascinant jardí de la simbologia bíbli
ca. L’autor d’aquesta obra ens hi condueix amb la competencia d’especialista
i enamorat del món de la biología, amb
el rigor d’un estudios, amb la sensibilitat
d’un poeta i amb el respecte d’un
creient.» Qui llegeixi l'estudi d’Ylla-Catalá hi estará plenament d’acord.
Cal igualment deixar constancia de
dues excel-lents introduccions —cadascuna en el seu estil— a la lectura d’un
deis Ilibres de la Biblia que els cristians
utilitzem amb més freqüéncia en els nostres actes de cuite: els Salms. L'una és
d’Albert Vidal i Cruañas, professor de
l’lnstitut de Teología de Girona: Tu i els
salms (Claret, Barcelona, 1995), i l’altra
és del monjo de Montserrat, Hilari Raguer: Curs práctic sobre els salms (Pu
blicacions de l’Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1996). Tant l’una com l’altra
combinen sáviament erudició i unció, de
manera que constitueixen una invitació
no solament a «entendre» millor els
salms, sino sobretot a «assaborir-los» i a
fer-ne substancia de la pregaría perso
nal i comunitaria.
Finalment, podem incloure en aquesta
bibliografía de caire bíblic una nova edi
ció (malauradament no íntegra) de la fa
mosa obra de sor Isabel de Villena, Vita
Christi (Edicions 62, Barcelona, 1995).
La selecció deis textos ha estat a cura
d’Albert-Guillern Hauf i Valls, el qual ex
plica en la introducció la importancia li
teraria, cultural i espiritual d’aquesta
glossa de la vida de Crist i de María que
l’abadessa del monestir de la Trinitat de
Valencia va escriure per a l’edificació de
les seves monges a les acaballes del
segle xv. Cal esperar que ben aviat el
lector catalá actual pugui teñir accés a
l’edició completa d’aquesta obra excep
cional.

El premi Joan Maragall
L’actualitat de la temática bíblica es
palesa també en el fet que el premi Joan
Maragall que cada any convoca la Fun
dado del mateix nom hagi recaigut l’any
1995 en l’assaig d’Antoni Bentué, La
gratuitat, clau de l’ética bíblica (Cruilla,
Barcelona, 1996). L’autor, professor de la
Facultat de Teología de la Universitat
Católica de Santiago de Xile i molt cone
gut entre nosaltres per múltiples publica-

Albert Hauf, estudios
de la Vita Christi d’lsabel de Villena.

Antoni Bentué, autor de La gratuitat,
ciau de l’ética bíblica, al costat d’Antoni Matabosch,
president de la Fundació Maragall.

cions, cursos i conferencies, hi repassa
tota la historia que ens ofereix la Biblia i
hi descobreix un fil conductor en el que
anomena «ética de la gratuitat». La gra
tuitat es refereix tant a la iniciativa salva
dora de Déu, basada en una promesa,
com a la resposta lliure deis homes i les
dones, basada en l’acceptació de l’amor
de Déu i no pas en el compliment d’unes
normes legáis. Aquesta perspectiva és
perfectament válida per a resoldre el
problema actual de l’ética: la desconnexió entre ética i felicitat. Bentué conclou
el seu lluminós i apassionat estudi amb
aqüestes paraules: «La llei mai no podrá
fonamentar una ética consistent, perqué,
tal com ho expressa la saviesa popular,
“feta la llei, feta la trampa”. En canvi, la
consciéncia d’un sentit engrescador,
com ho és aquell que la Biblia revela tot
al llarg de les seves págines, culminant
en l’experiéncia de Jesús tramesa pels
evangelis, és realment capag d’ajudar a
redescobrir les arrels fundants d’una éti
ca que, essent plenament humana, permetí alhora obrir l’home a una possible
transcendéncia capag d’alliberar-lo de
restar condemnat a la banalitat» (págs.
140s).
La Fundació Joan Maragall publica regularment uns quaderns, editats per
Claret, que es fan ressó d’un seguit de
temes relacionats amb la finalitat básica
de la institució: contribuir al diáleg entre
cristianisme i cultura. Els que han estat
publicáis durant l’any 1995 són els se
güents: Norbert Bilbeny i Gaspar Mora,
El discurs moral, avui (núm. 27); Jaume
Radigales i Babí, El pensament musical
de Joan Maragall (núm. 28); Josep M.
Rovira Belloso, Entre la fe i la cultura,
cap a on anem? (núm. 29).

Qüestions moráis
La preocupació per temes relacionats
amb l’ética és present en forga de les
darreres novetats de la bibliografía reli
giosa en catalá. Comencem per l’obra
col-lectiva La consciéncia moral (Facul
tat de Teología de Catalunya, Barcelona,

1995), que recull les ponéncies i comunicacions presentades en un encontré
de professors de moral de Lió, Tubingai
Barcelona, que es va celebrar a la facul
tat de Teología de Tubinga els primers
dies d’octubre de 1993. El próleg-presentació és de Gaspar Mora i els diver
sos capítols de qué consta el volum
—que ofereixen perspectives históriques, teológiques, étiques i bíbliques
sobre la qüestió de la consciéncia mo
ral— són aquests: «La consciéncia mo
ral alemanya en el segle xx», per Heinz
Dieter Kittsteiner; «La consciéncia moral
després de la seva fi», per Jean-Pierre
Wils; «Consciéncia i llibertat en les cartes de Pau», per Jordi Sánchez Bosch;
«Per a una visió cristiana de la conscién
cia moral»,
per Antoni
M. Oriol,
«Consciéncia moral i comunitat eclesial», per Josep M. Rovira Belloso; «La
crida a la consciéncia en els textos del
magisteri católic», per Bruno-Marie Dutfé; «El católic davant les liéis, obedien
cia i desacord», per Paúl Valadier, i «La
práctica, educadora de la consciéncia»,
per Michel Rondet.
Dues obres recents aborden un_ deis
temes més difícils de la reflexió teológ¡ca
i moral: el problema del mal. Per un can
tó, el jove filósof i teóleg Francesc Torralba i Roselló ens ofereix una reflexi
sobre un aspecte molt concret del mael sofriment. En El sofriment, un nou^
bú? (Claret, Barcelona, 1995)—Ilibre d®
dicat ais joves reclusos de la presó de
Trinitat, amb els quals l’autor ha ting
contactes sovintejats— desenvolupa
seva intuició fonamental: «El sofrime
sempre és dolent, és una experiénc
negativa que afecta la integritat de l’in
vidu. No obstant aixó, és una experi®
cia que es pot viure com quelcom P°s¡
tiu.» Aixó passa quan «permet viure|a
expressar amb més realisme i ver'taL.
solidaritat i l’amor real envers els n
mes» (pág. 197).
de
Per un altre cantó, el monjo
reMontserrat, Miquel Estradé, intenta
flexionar d’una manera més global

Miguel Estradé tracta d’una de les qüestions
més angoixoses a El mal, problema i misten.

bre l'angoixosa qüestió de la presencia
del mal en el món i ho fa en el llibre titubt El mal, problema i misteri (Publica
cions de l’Abadia de Montserrat, BarcePna, 1996). Amb freqüents citacions de
i estudi de Francesc Torralba, el pare Es
padé resumeix el seu pensament en la
frase que encapgala el llibre a tall d’esló9an recapitulación «El mal és problema i
es misteri; com a problema, ens cal buscar-li camíns de solució; com a misteri,
cal que ens esforcem per trobar-li un
sentit. Com a problema i com a misteri,
demana un cor silencios, pacient, esOr?at i pie d’esperanga.» En una altra
frase lapidaria, afirma: «L’actitud válida
davant el mal no és tant de comprendre’l
c°m de combatre’l» (pág. 68). I, per a
aquesta lluita constant contra el mal,
autor proposa una consigna, que va
^olt més enllá d’un simple joc de paraues: «Cansem-nos-hi, pero no ens en
cansem!» (pág. 138). Divisa extraordiná'ament orientadora, que empalma perpectament amb aquella altra de sant
au: «No et deixis vencer peí mal; al
°ntrari, veng el mal amb el bé» (RoDans 12,21).

Fecunditat de I’Editorial Claret
°astants deis llibres ressenyats fins
a han estat publicáis per l’Editorial
j dret, de Barcelona. Per fer-nos una
ta h d0 'a ^ecur,ditat que mostra aquesI benemérita editorial en el camp de la
rer¿atura religiosa en catalá, enumerarea H6nse comentar¡s, les novetats apapi-r
es e's darrers mesos i de les quals
cara no hem parlat.
sús'ntre d0 'a c°l'lecció «Els daus»: JeCru' el do de l’amor de Jean Vanier; Vía
^aríomeu I. arquebisbe de
an Xan^noble i Patriarca ecuménic; JoEe?Slria: laltra versió de Joaquina Pía;
Sens.° de la
en la nostra cultura de Jo
co^
Gasol, David Jou, Francesc N¡Fran ’ Antoni M. Oriol, Modest Prats,
tres Cesc Torralba i Joan Triadú; NosalSen.M° ens donem per venguts de Jodive'r ria Puigjaner; Sal a les aules de
s°s col laboradors pertanyents al

Moviment d’Universitaris I Estudiants
Cristians de Catalunya i les liles; El que
creía Caries de Foucauld de Milad A'íssa, Germanet de Jesús; A petits glops
de Josep Ollé i Gibert; Pregarles amb rit
me d’Evangeli i de vida de Josep Codina i Farrés; Alesdaígua d’Erinska Vilorbina, i Profeta de l’esperanga de Raimon
Negre i Rigol.
Dintre de la col-lecció «Glossa»; Cartes a Laura. Quan la mort toca de prop
de Josep Gil i Ribas; Una Església per a
viure-hi de Severino Dianich; Ens hi va
tot! Canvi en la teología moral i involució
de Bernhard Háring (recensionat a «Ser
ra d’Or», núm. 431 [novembre 1995],
pág. 831). Formant part de la col-lecció
«Cevre», La renovado de la vida religio
sa i el Concili Vaticá II de Pere Franquesa; La vida fraterna en comunitat de la
Congregació per ais Instituís de vida
consagrada i les Societats de vida
apostólica, i Identitat, comunió, missió,
que conté el missatge i les propostes al
papa del Sínode episcopal sobre la vida
consagrada. Fora de col-lecció: SantAntoni de Pádua. El miracle d’una vida de
Lluís Arnaldich, i Els ametllers de la ca
rena han florit de Pere Codinachs, que
és una reflexió histórica sobre la vida, la
presó, la mort i la beatificació del Semi
nan claretiá mártir de Barbastre (19301936).
Finalment, cal dir que l’Editorial Claret
s’esforga a divulgar els textos més importants del magisteri eclesiástic amb la
col-lecció «Documents del Magisteri».
Els darrers fascicles publicats corresponen a la carta apostólica de Joan
Pau II Tertio millenio adveniente, per a
preparar el Jubileu de l’any 2000, i a les
encícliques Evangelium vitae, sobre la
defensa de la vida, i Ut unum sint, sobre
el compromís ecuménic. En reprodueixen la versió catalana feta pels monjos
de Montserrat i publicada a «Documents
d’Església».

L’OBRA
DEL
CANCONER
POPULAR DE
CATALUNYA
SEIXANTA ANYS
DESPRÉS
UNA RESTITUCIÓ
HISTÓRICA
per Lluís Calvo i Calvo

Josep Massot i Muntaner, INVENTARI
DE L’ARXIU DE L’OBRA DEL CANQONER POPULAR DE CATALUNYA. Pu
blicacions de l’Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1993 (Fascicle I) i 1994
(Fascicle II). HISTORIA DE L’OBRA
DEL CANQONER I COMPLEMENT A
L’INVENTARI DE L’ARXIU. Publica
cions de l’Abadia de Montserrat, Bar
celona, 1995.
Quan Josep Massot i Muntaner va fer
una análisi minuciosa de l’obra Folklore
de Catalunya de Joan Amades {vid. «Estudis Románics», vol. XII [1959-1960],
págs. 194-197), l’autor ja es perfilava com
un poderos investigador de la cangó po
pular catalana, la qual cosa va confirmar
en l’estudi Sobre la poesía tradicional
catalana («Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares», vol. XVIII [1962],
págs. 416-469) i en altres publicacions
posteriors.
Des d’aquests primers treballs d'investigació, el pare Massot ha fet aportacions substanciáis al coneixement cultu
ral deis Páísos Catalans (historia,
literatura de tradició oral, etc.). Aquesta
raó i d’altres expliquen com i per qué el
pare Massot ha estat la persona respon
sable de dur a terme una empresa de
gran magnitud: la catalogació i l’estudi
deis materials inédits de VObra del
Canqoner Popular de Catalunya (OCPC)
procedents de Su'íssa i de Barcelona,
cedits l’any 1991 a l’Abadia de Montser
rat pels hereus de Rafael Patxot i Jubert,
promotor de l'OCPC.
La recuperació d’aquests materials ha
estat una fita per a Catalunya. Per tal de
posar-lo a l’abast deis estudiosos i pre
servar el material original, el 27 d’octu

bre de 1993 es va signar un conveni en
tre el Departament de Cultura, l’Abadia
de Montserrat i el Consorci de la Biblio
teca de Catalunya per tal de microfilmar
el material de l’ÓCPC, microfilmació que
ara es pot consultar tant a la Biblioteca
de Catalunya com al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana.
Per qué ha estat una fita de primer ordre la recuperació, la catalogació i la
publicació deis materials de l’Obra? En
primer lloc, per la valúa de la documen
tació. Encara que, tal com s’ha assenyalat en més d’una ocasió, l’OCPC va
fer de la recol-lecció un objectiu en si
mateix, els materials aplegats, i els que
els acompanyen (fotografíes, epistolaris,
fons diversos, etc.), són rics i abundants, i ofereixen noves possibilitats al
coneixement de la cangó popular catala
na. En aquest sentit, cal dir que el contrast i el complement amb altres fons do
cumentáis de carácter folklóric (María
Aguiló, Rossend Serra i Pagés, etc.), d¡positats a l’Arxiu Historie de la Ciutat de
Barcelona, a la Biblioteca Nacional de
Catalunya i altres institucions, enriquirá
l’aportació d’aquests volums.
En segon terme, perqué aquesta documentació ofereix dades immillorables
per a conéixer el desenvolupament deis
estudis etnográfics i folklórics a Catalu
nya; el conjunt de la informació permet
esbrinar els parámetres conceptuáis i
formáis del moment historie en qué l’Obra va ser dissenyada i duta a terme. Ai
xí, es pot conéixer millor com va ser concebuda, viscuda i practicada la recerca
sobre la cangó popular catalana.
L'amplitud, en el sentit més ampli del
terme, deis tres volums, editats per l’Abadia de Montserrat amb la col-laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, és notable. En
aquests moments s’enllesteixen altres
edicions de l’OCPC, en concret, les
memóries de les missions de recerca
que, tal com ha declarat el pare Massot,
són «avui absolutament apassionants».
L’eficient treball del pare Massot ha
consistit a fer un «inventan minuciós del
material arribat a Montserrat [...] que ha
defugit expressament l’anotació erudita i
s’ha limitat a una descripció sumaria [...]»
(«Presentado» de ¡'Inventan, pág. 10),
descripció que es veu completada per
diversos índexs (toponímic i onomástic)
que contribueixen a millorar la recerca.
El Fascicle I de I’Inventan de l’Arxiu...
recull el «Fons de Barcelona» i presenta
la Série A {Materials Aguiló) i la Série B
{Materials de l’Obra del Cangoner Popu
lar de Catalunya). El Fascicle II recull el
«Fons de Suíssa» i mostra la Série C
{Missions, Concursos i altre material de
l’Obra del Cangoner) i la Série S {Mate
rials de Rossend Serra i Pagés).
Aquests dos primers volums presen
ten una gran diversitat de documents
—tots centrats en l’estudi i la recopilado
de la cultura tradicional—, organitzats a
partir de les esmentades Séries i amb

una numeració que segueix, en bona
mesura, l’original de l’Obra: missions de
recol-lecció de l’Obra, cangons (lletra i
música), balls, llegendes, romangos,
corrandes, rondalles, fotografíes, refranyer (en especial, el d’Aguiló), comentaris deis col laboradors de l’Óbra, notes
d’autors i estudiosos com Manuel Milá i
Fontanals, María Aguiló, mossén Jacint
Verdaguer, Rossend Serra i Pagés, Sebastiá Farnés, Tomás Carreras i Artau i
altres, manuscrits sobre cursos i/o con
ferencies, documentació sobre altres iniciatives auspiciades peí senyor Patxot
{Estudi de la Masia Catalana, Llegendari
Popular Catalá), documentació sobre la
cangó popular al País Valenciá o les Balears, articles periodístics sobre temes
diversos, etc.
El tercer volum {Historia de l’Obra del
Cangoner...) publica el Dietari de l’Obra
del Cangoner, «redactat per mossén Jo
an Puntí i Collell i, a partir del juliol de
1936, peí mestre Francesc Pujol [...]. Les
Actes del Consell Consultiu de l’Obra
del Cangoner Popular de Catalunya permeten d’afegir molts detalls al Dietari.
D’altra banda, complementem Inventan
de l’arxiu de l’Obra del Cangoner amb la
descripció
del
material
arribat
a
Montserrat des de Suíssa l’estiu de 1994
i ben especialment amb l’edició del llibre
registre de cédules-fonts de l’Obra del
Cangoner» («Presentació» de la Historia
de l’Obra del Cangoner, pág. 9). A més,
aquest volum recull també I’Inventan de
cédules-fonts i el Llibre registre corresponent, a partir del qual, tal com diu
el pare Massot, «será possible de conéi
xer el contingut de les cédules ressenyades, moltes de les quals corresponen a reculls cedits en préstec a
l’Obra del Cangoner i després tornáis
[...] o bé a reculls cedits a l’Obra pero
actualment perduts [...]» {íbid., págs.
324-325). Aquesta aportado, que va ar
ribar a Montserrat el 1994, ha permés
saber que el nombre de cédules de
cangons tetes per l’Oficina de l’Obra fou
de 24.938.
Si els dos primers volums són de
carácter documental básicament, el ter
cer volum recull la dinámica interna, les
relacions institucionals i personáis, en
definitiva, el dia a día de l’OCPC, iniciati
va que, igual que les altres activitats que
va promoure el senyor Patxot, tingué
com un deis encerts aplegar en una em
presa comuna gran nombre d’estudiosos de la cangó popular dispersos peí
país.
Per a acabar, he de dir que els tres vo
lums són una font d’incréíble riquesa per
a conéixer no tan sois una de les actuacions culturáis més importants de les
primeres décades del nostre segle a
Catalunya, sino també la societat i la
mentalitat de l’época, aspecte que, una
vegada més, ha estat i és possible grácies a l'esforg de Josep Massot i Muntaner.

NOTES DE LECTURA_______

Estudis d’arqueologia
pirinenca
Institut d’Estudis Ceretans, CULTU
RES I MEDI DE LA PREHISTORIA A
L’EDAT MITJANA. 20 ANYS D’ARQUEOLOGIA PIRINENCA. HOMENATGE AL PROFESSOR JEAN GUILAINE.
X Col-loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdá. Del 10 al 12 de novembre de 1994. Puigcerdá i Osseja.
Patronat Francesc Eiximenis i Ajuntament de Puigcerdá, Puigcerdá, 1995.
Ens plau de presentar aquest gruixut
volum (gairebé vuit-centes págines) que
conté les actes d’un col-loqui celebrata
Puigcerdá el 1994. Un col-loqui especial
des del moment que commemorava el
vinté aniversari de l’inici d’aquestes activitats i que constituía un homenatge al
professor Jean Guilaine, prehistoriador
que ha tingut una gran importáncia en la
investigació deis períodes entre el neolitic i el bronze de Catalunya. Els treballs
publicats s’agrupen en diverses seccions: homenatge al professor Guilaine,
paleoambient i antropología, paleolític i
epipaleolític, neolític, edat del bronze,
edat del ferro - món iberio, món roma,
edat mitjana i estudis diacrónics. Redac
táis en catalá, en francés i —en algún
cas— en gaseó, van acompanyats, al fi
nal de l’obra, d’un resum en anglesCom és habitual en aquest tipus d’actes,
hi té una part molt important i’elemen
gráfic. Cal felicitar els organitzadors PeJ
aquesta iniciativa i desitjar-li continuíta
renováda.— G.B.

Una bibliografía de
la literatura medieval
Rafael Alemany Ferrer, GUIA
BLIOGRÁFICA DE LA LITERATURA
CATALANA MEDIEVAL. Univers'w
d’Alacant, Secretariat de Publ1
cions, Alacant, 1995.______
Aquest volum, que inicia una “8'.^
teca de Filología Catalana», és fruir
l’activitat docent de fautor, especia
en literatura medieval i director del &
partament de Filología Catalana d

Universitat d’Alacant. El seu propósit no
és de donar un repertori exhaustiu de la
bibliografía sobre literatura catalana me
dieval, cada cop més extensa, sino d’oferir una amplia selecció del que s’ha
anat publicant arreu del món des del segle passat, amb la finalitat que serveixi
d’eina docent útil, tot plegat agrupat en
setze capítols: poesía trobadoresca, Ra
món Llull, historiografía, poesía lírica i
narrativa del segle xiv, escriptors del pas
del segle xiv al segle xv (Francesc Eiximenis, Vicent Ferrer i, en un segon capí
tol, Alselm Turmeda, Bernat Metge i Antoni Canals), Curial e Güelfa, Tirant lo
Blanc, narracions breus en prosa, Ausiás Maro, poesía lírica i narrativa del se
gle xv, Isabel de Villena i la literatura es
piritual del segle xv, Joan Roís de
Corella i la prosa sentimental, teatre d’arrel medieval i poesía popular, traduc
cions catalanes medievals i altra biblio
grafía complementaria. El compilador es
proposa d’oferir, en noves edicions, una
classificació temática de les entrades de
cada capítol i un petit extracte de cada
una de les entrades. També convindria
Que hi afegís un índex deis noms deis
autors estudiats i deis noms deis autors
deis llibres i adíeles recollits a la biblio
grafía. Els especialistes trabaran, com
és inevitable, alguns errors i omissions
ais diversos capítols. En tot cas, l’obra
resultará extremadament útil per a les biblioteques i per ais estudiants i estudio
sos i hem d’agrair a Rafael Alemany les
cores que hi ha dedicat i les que es proPosa de dedicar-h¡ en un futur.— J.M.

Una biografía de
mossén Alcover
^ñcesc~de B. Molí, UN HOME DE

^OMBAT (MOSSÉN ALCOVER). Tercef996d'C'° Editorial Molí, Mallorca,
El 1962 Francesc de B. Molí va publi9r. simultániament a la «Biblioteca Raii a la «Biblioteca Les liles d’Or», una
agrafía sintética pero d’un gran valor
seu mestre Antoni M. Alcover, l’imcJs?r del gran Diccionari catalá-valeniQd^ear que’ a 'hora de Ia veritat, va
te¡xa<Útar en Ia seva major part Molí ma
tar ^ra ens narr'ba una tercera edició,
a de col lecció, sempre benvinguda,
lq Cal comPletar amb un altre llibre de
’ Aspectes margináis d'un home de

combat (Curial i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1983).
Precisament enguany se celebra el cen
tenari de la primera edició de les famoses Rondaies mallorquines recollides i
publicades per Alcover amb el pseudónim de «Jordi des Racó». Tant de bo
que amb aquest motiu algú s’animi a es
tudiar a fons la vida i l’óbra de mossén
Alcover, ara que les baralles que va teñir
amb l’lnstitut d’Estudis Catalans i amb
els polítics de la Lliga Regionalista ja
són historia passada.— F.A.

Una bibliografía
exhaustiva

BELLES ARTS I ESPORTS
Atlas del Port de Barce
lona.-- Barcelona, Editorial Lunwerg, 1995.
88 pá.gs. ¡l is.—4.850 ptes.
María Paz Aguiló:

Gabriele Basilico - Jordi Bernadó - Ma

Dolors Serra i Kiel, BIBLIOGRAFIA
NORD-CATALANA. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1996.
L’aparició de bibliografías sobre el llibre catalá és un fet a destacar en els
darrers anys: la de Valéncia de 1900 fins
a 1936, la de la guerra civil, la de la immediata postguerra, etc. Pero la de Do
lors Serra, que viu a Perpinyá, té el mérit
d’abastar des de 1502 fins a 1994. Hi inclou un miler de títols —llibres, opúsoles
i números monográfics de revistes nordcatalanes— d’autors del territori que fou
agregat a Franqa peí Tractat deis Pirineus. Pero no solament alió que s’ha publicat al Rosselló i les comarques ve'ínes,
d’administració francesa, sino també els
llibres d’autors nord-catalans en qualsevol part del món: París, Barcelona o Saigon. També hi ha afegit, amb encert,
obres bilingües.
El seu escorcoll ha estat amplíssim: bi
bliografies (per exemple el mític «Palau»), arxius, no solament de la Catalu
nya del Nord, i biblioteques (incloses les
particulars). Qualsevol investigador que
hi furgui tindrá belles sorpreses, perqué
l’obra ha resolt definitivament la dispersió que hi havia sobre la materia. I ho ha
fet amb un rigor extraordinari. Com a
afegitó compta amb un índex d’autors
amb cadascun de llurs llibres, atés que
la bibliografía té carácter cronológic d’obres. I encara hi trobarem un repartiment
temátic, segle per segle, de les materíes.
Obres com aquesta confirmen la ¡dea
que la bibliografía general en catalá no
fóra completa sense monografies especialitzades que desbrossin el camí.
A.M.

Lleida
Panorama. Textos d'Alain Buttard, Melitó
Camprubí, Fité & Meión i Caries Llop.—
Ajuntament de Lleida. La Paeria, i Demarcació de Lleida del Col-legi d'Arquitectes de
Catalunya, 1996. 120 págs. ¡l-ls.— 4.900
ptes.
El temps de la imaginado. El contráete
de Barcelona amb /'Europa de la cultu
ra.— Aiuntament de Barcelona, 1995. 234
págs. ¡Lis.— 1.200 ptes.
Víctor Mansanet i Boígues: Al Tall: Vint
anys— Barcelona, Editorial Lunwerg, 1995.
160 págs. ¡lis. + CD —4.975 ptes.
M.J. Massot Ramis d’Ayreflor: El moble a
les Ules Balears, segles xin-xix — Barcelona,
Editorial Amblt Servéis, 1995. (Agenda, 13).
276 págs. ¡Lis —10.000 ptes.
Miralda. Obres 1965-1995. Coordinació a
cura de Silvia Sauguet — Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1995. 284 págs. ¡Lis.
+ vídeo.— 4.000 ptes.
Picasso i els 4 gats. La clau de la modernitat. Edició a cura de L. Bagunyá i A. Fábregas— Barcelona, Editorial Lunwerg,
1995.322 págs. ¡Lis.— 8.850 ptes.
Pintura catalana. Dibuixants i aquarel-listes deis segles xix i xx.— Editorial Carroggio, 1995.172 págs. ¡l-ls.—31.250 ptes.
Miquel De Renzi: Benet Rossell— Barce
lona, Editorial Ambit Servéis, 1995 (Agenda,
13). 60 págs. ¡Lis —1.000 ptes.
nolo Laguillo - Humberto Rivas:

CIÉNCIES APLICADES

La cos
tra culna. Il lustracions de Roger Velázquez — Barcelona, Edi-Liber, 1996. 150
págs. ¡Lis —2.500 ptes.
Diversos autors: L'alimentació mediterránia— Barcelona, Edicions Proa, 1996.
(Mare Nostrum). 380 págs — 3.300 ptes.
Diversos autors: Penedés, el vi— Ed.
Puig & Ribas, 1995. 168 págs.— 3.995
ptes.
Xavier Duran: El cervell poliédric (idees,
sentiments i neurones). Premi europeu de
divulgado científica Estudi general.—Alzira,
Editorial Bramera, 1996. (Sense fronteres).
208 págs.— 1.500 ptes.
Fabiá Estapé: Llicons d'economia recreati
va.— Barcelona, Editorial Empúries, 1995.
(Biblioteca Universal Empúries). 136
págs.— 1.800 ptes.
Anna M. Carulla ■ Conxita Planell:

CIÉNCIES SOCIALS

FILOSOFIA

Justificació de Catalu
nya. Edició definitiva. Próleg de Jordi Pujol.
Próleg a la primera edició de Jaume Farguell.— Barcelona, L'AIbí, Jaume Huch Edi
tor, Columna Edicions, 1996. (Idees / Co
lumna Albí, 1). 274 págs — 2.500 ptes.
Enric Canals - Ramón Perelló: Sota con
trol (Activitats Contra el Régim).— Barcelo
na, Editorial Planeta, 1996. (Ramón Llull /
Espais). 166 págs. + 8 págs. il-ls — 1.900
ptes.
Josep Cuní: Fora d'antena. Qué s'amaga
darrera d'un micrófon— Barcelona, Edito
rial Planeta, 1996. (Ramón Llull. Espais).
224 págs.— 1.700 ptes.
Ezequiel Gort i Juanpere: El treball i la
festa.— Editorial Carrutxa, 1995. 110
págs — 950 ptes.
Maurice Leenhardt: La persona a les societats primitives— Editorial Icaria. 1995.
136 págs — 1.300 ptes.
Bronislaw Malinowski: Sobre elprincipi de
¡'economía del pensament.— Editorial Ica
ria, 1995.62 págs — 800 ptes.
M. Mauss ■ H. Hubert: Assaig sobre la
naturalesa i la fundó del sacrifici.— Editorial
Icária, 1995.136 págs.— 1.300 ptes.
Jordi Pujol: Catalunya / Espanya. Edició a
cura de Ffamon P¡ — Madrid, Espasa Calpe,
1996. (Espasa Hoy). 262 págs.— 2.200
ptes.
Qué pensa Antón! Deig. Entrevistat per Al
bert Sáez.— Barcelona, Déria Editorial,
1996. (Qué pensa..., 3). 110 págs.— 825
ptes.
Daniel N. Stern: Diari d'un bebé. Traducció
de Pere Folch.— Barcelona, Columna Edi
cions, 1996. (Monografies de psicoanálisis i
psicoterapia, 5). 164 págs.
Oliviero Toscani: Adéu a la publicitat. Tra
ducció d'Anna Casassas i Enric Casassas.—
Barcelona, Editorial Empúries, 1996. 142
págs. + 8 págs. il-ls —

Relats de mitología:
els Déus. Il-lustracions de Carme Peris.—
Barcelona, Edicions Destino, 1995. (Lilla del
Temps). 118 págs. il-ls.— 2.300 ptes.
Ch. A. Eastman (Ohiyesa): L'ánima de l'indi (Una interpretado!. Traducció d’Esteve
Serra.— Palma de Mallorca, J.J. de Olañeta
Editor, 1995. (Hesperus, 2). 80 págs.—
1.100 ptes
M. Güell - J. Muñoz: Només sé que no sé
res.— Barcelona, Editorial Ariel, 1995.
(Ariel, 143). 288 págs —1.300 ptes.
La sagrada aroma del món. L’indi i la Na
tura. Tria, próleg i traducció d’Esteve Ser
ra.— Palma de Mallorca, J.J. de Olañeta
Editors, 1996. (Hesperus, 5). 64 págs.
il-ls.— 1.200 ptes.

Josep Armengou.

M. Ángels Anglada:

GEOGRAFIA I HISTORIA
Biografíes i Memóries

Viure i Veure /
4.—Barcelona, Editorial Pórtic, 1996. (Vides
i memóries, 16). 288 págs. + 24 págs.
il-ls.—4.000 ptes.
Amadou Hampáté Bá: Amkul-lel, el nen
ful. Traducció de Goretti López i Helena
Reig.— Andorra, Editorial Límits, 1996. 456
págs.— 3.500 ptes.
Josep Vallverdú: Vagó de tercera.— Bar
celona, Edicions Proa, 1996 (A tot vent,
345). 190 págs.— 1.850 ptes.
Avel-lí Artís-Gener (Tísner):

Sant Jordi,
estendard d'Europa.— Barcelona, Edicions
Proa, 1996. (Imatges). 198 págs — 7.700
ptes.
El llibre deis 1000 noms — Barcelona, Edi
cions Proa, 1996. (Proa Butxaca, 10). 176
págs.— 795 ptes.

Excursionisme
Catalunya. Guia de campings, 1996.—
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1995.
50 págs.— 200 ptes.
Catalunya. Guia d’hotels 1996.— Barcelo
na, Generalitat de Catalunya, 1995. 264
págs.— 750 ptes.
Cerdagne-Capcir. Guia turística— Edito
rial Sinopsis, 1995. 160 págs. il-ls.— 2.500
ptes.
Santi Flaquer: El Ripollés.— Barcelona,
L'Ocell de Paper, 1995. (En Cotxe per la
Muntanya, 4). 94 págs. il-ls.— 3.300 ptes.
A. Valls Rovira ■ J. Laparra Nuez: La
travessia deis Pirineus amb BIT.— Barcelo
na, Editorial Prames, 1995.180 págs. il-ls —
2.400 ptes.

Ensenyament

Historia

Jocs i estratégies
d'animació a la lectura— Valencia, Conselleria d'Educació i Ciencia de la Generalitat
Valenciana, 1995. (Materials Didáctics per a
l'Ensenyament en Valenciá, 13).

La burgesia catalana.
Una aproximació ñ/stór/ca —Barcelona, Edi
cions Proa, 1996 (Monografies). 286
págs.— 3.200 ptes.
Joaquim de Camps i Arboix: El tancament de caixes.— Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1995. (Episodis de la Historia,
19). 60 págs — 500 ptes.
Diversos autors: Catalunya, historia i
memoria.— Barcelona, Edicions Proa, 1996.
204 págs. il-ls — 1.800 ptes.
Josep M. Fradera: Jaume Balmes. Els fonaments racionáis d'una política católica.—
Vic, Eumo Editorial, 1996. (Referéncies, 18).
350 págs.—2.500 ptes.
Jorge Pablo Martínez de Presno: Revolució liberal i contrarevolució a l'Anoia. Próleg
de Pere Pascual i Doménech. Premi Gumersind Bisbal i Gutsems, 1994.— Fundació
Salvador Vives i Casajuana, 1995.232 págs.
Josep M. Mas i Solench: Les corts a la Co
rona Catalano-Aragonesa.— Barcelona, Ra
fael Dalmau Editor, 1995. (Episodis de la
Historia). 106 págs.— 700 ptes.
Renaixement a la carta. Edició a cura
d'Eulália Duran i Josep Solervicens.— Vic,
Editorial Eumo i Universitat de Barcelona,
1996. (Escolis, 4). 358 págs — 2.500 ptes.

Costums i Folklore
Francesc Bofill - Jáson Saw:

Josep Antoni Fluixá:

Pedagogía
Quinze pedagogs: La seva ínfluéncia, avui. Direcció de Jean Houssaye.— Barcelona, Universitat Oberta de
Catalunya i Edicions Proa, 1996. (Textos
Universitaris, 1). 258 págs.—2.500 ptes.
Pilar Monné: Redacció d'un tema. Tres pro
postes per a l'ESO— Barcelona, Editorial
Empúries, 1995.110 págs.— 1.500 ptes.*II
Diversos autors:

FILOLOGIA
Estudis de lingüística í
filología oferts a Antoni M. Badía i Margarit,
II — Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat i Departament de Filología Cata
lana de la UB, 1995. (Biblioteca Abat Oliba,
156). 476 págs.— 5.000 ptes.
Jesús Tusón: El llenguatge i elplaer. Incursions ligüistiques en térra literaria.— Barce
lona, Editorial Empúries, 1995.108 págs.—
950 ptes.
Jesús Tusón: L'escriptura— Barcelona,
Editorial Empúries, 1995. (Biblioteca Univer
sal, 79). 190 págs.— 1.900 ptes.
Jaume Vallcorba i Rocosa: Historia deis
verbs ésser i estar (en catalá i en castellá).
Primera part.— Vilassar de Mar, Oikos-Tau,
1996. (La Busca). 104 págs.
Diversos autors:

Francesc Cabana:

Monografies Locáis
Guia de carrers de l’Area Metropolitana
de Barcelona, 1996.— Barcelona, Rafael
Vilalta i Rueda Editor, 1995.736 págs. + disquet.— 2.500 ptes.
Josep M. Jordá i Capdevila: Collblanc i la
parroquia de Sant Ramón Nonat. Presenta
do de Lluís Portabella i d'Alós. Próleg de

Josep Baucells i Reig.— Barcelona, Par
roquia de Sant Ramón Nonat, de Collblanc,
1996.246 págs. amb fotogrs.
Josep M. Vilarrúbia Estrany: Ciutat Vella.
Itinerari per una Barcelona desconeguda.
Próleg de Patricia Gabancho.— Barcelona,
Columna Edicions, 1996. (Viena / Columna,
102). 84 págs. + 32 págs. il-ls.— 1.600 ptes.

LITERATURA
Assaigs i Estudis
Lectures de Maria-Antónla Salva. Edició a
cura de Lluísa Juliá i Capdevila.— Barcelo
na, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1996. (Biblioteca Miquel deis Sants Oliver,
3) . 228 págs.— 1.950 ptes.
Joan Miralles i Monserrat: Onomástica i li
teratura. Próleg d'lsidor Mari— Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1996. (Biblioteca Miquel deis Sants Oliver,
4) . 272 págs.— 2.080 ptes.
Narrado
P. Albanell - M. Canela - J. Carbó - J.
Creus - J. Jané ■ A. Martín - V. Mora - X.

Moret - A. Sotorra ■ O. Vergés: Estimáis
pares, 10 contes.— Barcelona, Editorial Pla
neta, 1996. (Ramón Llull Narrativa). 196
págs.— 1.600 ptes.
Víctor Batallé: El món de fora. Próleg de
Vicenc Villatoro.— Barcelona, Editorial Em
púries, 1996. (Narrativa, 54). 144 págs.—
1.700 ptes.
Caries Decors: El forat de l'agulla.— Bar
celona, Quaderns Crema, 1996. (Mínima de
butxaca, 62). 136 págs.—1.400 ptes.
Diversos autors: Molí d'en Xec. Premis de
Narrativa Curta 1991-1995.— Barcelona,
Columna Edicions, 1996.326 págs.
Piti Espanyol: Disculpin les molésties—
Barcelona, Columna Edicions, 1996. (Clássica, 189). 120 págs.
Katherine Mansfíeld: Un home casat i al
tres crueltats. Traducció i próleg d’Helena
Valentí.— Barcelona, Columna Edicions i
Edicions Proa, 1996. (Columna-Proa butxa
ca, 11). 228 págs.— 995 ptes.
Toni Molí: Lluna d'octubre.— Barcelona,
Columna Edicions, 1996. (Viena, 103). 146
págs.
Antoni París: Déries, histéries i altres
miséries. Premi Vila d’Áscó 1995.— Barce
lona, Columna Edicions, 1996. (La primera
columna, 16). 70 págs.— 1.375 ptes.
Toni Soler: Els mals moments.— Barcelo
na, Columna Edicions, 1996. 144 págs.—
I. 850 ptes.
Lloren? Villalonga: Relats. Edició a cura de
J. Oleza i S. Batallen— Alzira, Editorial Bra
mera, 1996. (Els Nostres Autors). 240
págs — 1.500 ptes.

Novel-la
Els til-lers de Mostar —
Barcelona, Columna Edicions, 1996. 212
págs.— 2.250 ptes.
Xavier Amorós: El camí deis Morts.— Bar
celona, Editorial Empúries, 1996. (Narrativa,
56). 314 págs.— 2.950 ptes.
Margariaa Aritzeta: L'home inventat —
Barcelona, Columna Edicions, 1996. 274
págs.— 2.350 ptes.
vicent Borras: Sala d'espera. Premi de No
vel-la Modest Sabaté de Perpinyá.— Alzira,
Editorial Bramera, 1996. (L’Ecléctica). 152
págs — 1.500 ptes.
Jaume Cabré: El llibre de Feixes. La teranyina. Fra Junoy o ¡'agonía deis sons. Luvowski i la desraó.— Barcelona, Edicions
Proa, 1996. (A tot vent, 348). 526 págs.—
2.600 ptes.
Joaquim G. Caturla: Efe colors de la soli
tud.— Alzira, Editorial Bramera, 1996.
(L’Ecléctica). 144 págs —1.500 ptes.
Joaquim G. Caturla: Les quatre edats d'Eros. Premi de literatura erótica La Valí d’AIbaida, 1995— Alzira, Editorial Bramera,
1996, (L’Ecléctica). 80 págs.—1.500 ptes.
Jordi Coca: Dies meravellosos. Premi Ciu
tat de Palma de novel-la Lloren? Villalonga
M. Lluísa Amorós:

1995. — Barcelona, Edicions 62, 1996. (El
Balancí, 287). 314 págs.— 2.500 ptes.
Paulo Coelho: Diari d'un mag. Traducció de
María Dolors Ventos — Barcelona, Edicions
Proa, 1996. (Clássics Módems). 264 págs.—
1.995 ptes.
Paulo Coelho L'alquimista. Traducció de
María Dolors Ventos — Barcelona, Edicions
Proa, 1996. (Clássics Módems). 144
págs.— 1.600 ptes.
Agatha Christie: Assassinats per ordre alfabétic. Traducció d’Antoni Vicens.— Barce
lona, Columna Edicions i Editorial Proa,
1996. (Agatha Christie, 2). 240 págs.
Agatha Christie: Mort al Nil. Traducció de
Gongal Oliveros.— Barcelona, Columna Edi
cions i Editorial Proa, 1996. (Agatha Chris
tie, 1). 302 págs.
Charles Dickens: Oliver Twist. Traducció
de Josep Carner— Barcelona, Edicions
Proa, 1996. (Clássics Módems). 352
págs.— 3.250 ptes
Charles Dickens: Una historia de dues ciutats. Traducció de Josep Carner.— Barcelo
na, Edicions Proa, 1996. (Clássics Moderns). 432 págs.—3.250 ptes.
Piti Espanyol: La pista africana — Barcelo
na, Edicions de la Magrana, 1996 (Trópics,
31.340 págs.—2.600 ptes.
Jaume Fuster: La mort de GuillemValencia, Eliseu Climent Editor, 1996. (Narratives 3 i 4, 50). 194 págs.— 1.500 ptes. „
Pauline Gedge: La dama del Nil. Traducció
de M. Dolors Muntané.— Barcelona, Emecé Editores, 1996.428 págs.—2.800 ptes.
Henry James: Washington Square. Traduc
ció de Jordi Arbonés.— Barcelona, Columna
Edicions i Edicions Proa, 1996. (ColumnaProa butxaca, 14). 266 págs.— 995 ptes.
Isabel Ledo: La Valí d'Or — Barcelona, EdiLiber, 1996.334 págs.— 1.900 ptes. .
Néstor Luján: Els fantasmes del Tnanon.
Premi Sant Jordi 1995— Alzira, Editorial
Bramera i Columna Edicions, 1996. (L Ecléc
tica). 224 págs.— 1.850 ptes.
-•
Thomas Mann: La mort a Venécia. Traducció
de Joan Fontcuberta.— Barcelona, Columna
Edicions i Edicions Proa, 1996. (ColumnaProa butxaca, 12). 112 págs.—850 ptes.
Andreu Martún: Jutge i part — Barcelona,
Columna Edicions, 1996. (Clássica, 1oW204 págs.— 1.850 ptes.
.
t
Jordi Mata: Reines i peons. Premi Cunar
d’Alzira, 1995.— Alzira, Editorial Bramera,
1996. (L’Ecléctica). 208 págs - 1.500 ptes.
Jordi Mata: Reines i peons. Premi Ciuta
*
d’Azira, 1995.— Barcelona, Columna toicions i Editorial Bramera, 1996. 206 pags.—
1.500 ptes.
,
Carson McCullers: La balada del caretas:
Traducció de Jordi Castelló.— Barcelona,
Columna Edicions i Edicions Proa, i5"0;
(Columna-Proa butxaca, 13). 94 págs.— 8'0
pteS.
riron
Joan F. Mira: Borja Papa.— Valéncia, tuse
Climent Editor, 1996. (Narratives 3 14, o J338 págs.— 3.250 ptes.
,
rj¡.
Isabel Olesti: L'aire groe — Barcelona, tu
cions Destino, 1996. (L'áncora, 90).
págs —2.100ptes.
.. T ...¡a
Sara Paretsky: L'ángel guardiá. ra0'¿%
de Xavier Pámies.— Barcelona, Edicions o,
1996. (El Balancí, 285). 464 págs.Dt6S.

,

Trn.

El senyor Malaussene. i
ducció de Víctor Comptes.— Barcelo ■
Editorial Empúries, 1996. (Narrativa, o
406 págs —2.900 ptes.
, ,
Mercé Rodoreda: La placa del
Próleg de l'autora. Epíleg de Joan taie •
Barcelona, Club Editor, 1995. (Club Ed
butxaca, 5). 236 págs.— 950 ptes.
Rosa. El gran éxit de TV¿.- Barc«
Edicions Proa, Columna Edicions i le|e .,-q
de Catalunya, 1996 (Proa-Columna).
Rosear?E&ieigs del P^adí
Daniel Pennac:

tari. Traducció d’Antoni Vicens.—
ig(j
Edicions Proa, 1996. (A tot vent, 33/1págs.— 1.750 ptes.
. ,ArrPaMárius Serra: Món onde. Premi a a
__
ció Fundació Enciclopédia Catalana i» - ,
Barcelona, Edicions Proa, 1996. (A tot vei

346). 438 págs — 2.600 ptes.
Alan Sillitoe: Dissabte a la nit i diumenge
¡Imatí. Traducció d'Antoni Pigrau.— Barce
lona, Edicions 62,1996. (Les Millors Obres
de la Literatura Universal / Segle XX, 105).
262 págs.—2.100 ptes.
Emiíi Teixidor: Sic transit Gloria Swanson.— Barcelona, Edicions Proa, 1996. (A
tot vent, 347). 168 págs — 1.850 ptes.
Jesús Vallhonesta: Els ocells voleo cap al
sud— Barcelona, L'AIbí, Jaume Huch Editor
i Columna Edicions, 1996.138 págs.
Viceng Villatoro: Memoria del traidor —
Barcelona, Edicions 62, 1996. (El Balancí,
2821.112 págs.—1.600 ptes.
Voltaire: Cándid o l'optimisme. Traducció
de Jordi Llovet.— Barcelona, Edicions Proa,
1996. (A tot vent, 344). 176 págs.- 1.600
otes. _
Virginia Wolf: Una cambra propia. Tradúc
elo d'Helena Valentí.— Barcelona, Deriva
Editorial, 1996. (Gárgola, 1). 204 págs.—
1-600 ptes.
Obra completa
En vent de la mitoloÍ&— Barcelona, Edicions la Galera, 1996.
(Biblioteca Valiverdú, 1). 316 págs - 2.912
ptes.
Josep Valiverdú:

Planeta, 1996.426 págs.—2.400 ptes.
Andreu Buenafuente ■ Pep Bras - Oriol
Grau ■ Toni Soler: El Terrat. Una tontería

com una casa.— Barcelona, Columna Edi
cions, 1996. 216 págs. ¡l is. + 30 págs.—
1.995 ptes.
Joan Font i Romagosa: El meu Xirili.
Historia elegiaca d’un gat singular. Próleg
de Joan Triaaú.— Barcelona, Editorial Selecta-Catalónia, 1996. (Biblioteca Selecta). 525
págs.— 1.500 ptes.
Ramón Garda: Calamitats (Amenitats).—
Barcelona, L'AIbí, Jaume Huch Editor i Co
lumna Edicions, 1996. (L'oreneta). 148
págs —1.895 ptes.
Josep Pía: Caites a Pere. Edició a cura de
Xavier Pía— Barcelona, Editorial Destino,
1996. (L'áncora, 88). 364 págs.— 3.200
ptes.
Rainer Maria Rilke: Caries a un ¡ove poeta.
Traducció d'Antoni Pascual.— Barcelona Co
lumna Edicions i Editorial Proa, 1996. (Co
lumna / Proa Jove, 115). 70 págs.
Alex Susanna: Quadern veneciá. Barcelo
na, Edicions Destino, 1995. (El Trident). 208
págs.— 975 ptes.

OBRES GENERALS
Poesia
Passat testes— Barcelona,
Editorial Empúries, 1995. (Migjorn, 25). 228
Pa9S — 2.600 ptes.
Jordi Condal i Casas: Immóbil moviment.
« Premi de Poesia Divendres Culturáis
uutat de Cerdanyola.— Barcelona, Colum
na Edicions, 1996. (Poesia Crema, 174). 60
pags.
ard Huerta: Un dia. Fotografíes de Frán
gese Vera.— Alzira, Editorial Bramera, 1996.
Mir2c1eía, Ppesia). 64 págs.— 1.200 ptes.
Sa n eo i Herirán: Brots d'enyor. Próo® Ricard Creus. Premi de Poesia L'EsWna del Clot 1995 — Barcelona, Columna
nj'cions; 1996. (Poesia Crema, 166). 64
1 -250 ptes.
arare Martínez Marzo: Camí de tomada.
Rn^men V¡cent Andrés Estellés, de
1995.—Alzira, Editorial Bramera,
i»ab. (Bramera Poesia). 56 págs- 1.200
Joan Brossa:

de Palol: El Sol i la Morí.— BarpeloProa' 1996. (Els llibres d'Ossa
’i a° Pa9s-~1 750 ptes.
wnue! Querait: Druda. XXIX Premi Guerau
de Poesia i Prosa poética 1995 —
CrpmVnm0^™ Edicions, 1996. (Poesia
fíSsPblau^^°lo^a p°ética 11 (1901-

nat nú d e9 d lsidor Cónsul. Volum coordia rnro T,on Mujal. Introduccions I edició
BamSn e
Forner i Jaume Huch —
lurrina lonr
Jaume Huch Editor' Coaueria' a?9.6. (Biblioteca escriptors del BerúíioV^^págs.
sia a-k
3/m
vent. Premi de Poelona níabri1 V|la de Benissa 1995 — Barcema 171 uEna Edicions, 1996. (Poesia Cre■ '0- 62 págs.
Prosa
^e¡^r3ullol: El capador d'instants. QuaEdcinno ^avessia 1990-1995.— Barcelona,
Pag - iDQensntino' 1996. (L'áncora, 91). 154
Joq
-oUO otes.
na nL^rit°allarln ' Monset: Santa Maaes Ram? da. Premi de les Lletres Catalaoaon Llull 1996. Barcelona, Editorial

Diccionari de rugbi.— Barcelona, Enci
clopedia Catalana, 1995. 74 págs — 800
ptes.

LLIBRES PER AINFANTS IADOLESCENTS

Infantil

Qué seré quan siga fadrina? Il-lustracions de Roser Capdevilla.— Al
zira, Editorial Bramera, 1996. (La Sirena).—
600 jotes.
Maria Angels Anglada: L'hipopótam blau.
Il-lustracions de Gabriela Rubio— Barcelo
na, Columna Edicions, 1996. (Xip Vermell,
4). 62 págs. il-ls.—975 ptes.
Alan Baker: El conillet blanc i negre i les
lletres— Barcelona, Publicacions Fher,
1995.24 págs. il-ls.—700 ptes.
lan Beck: Llibre d'imatges. El primer llibre
d'imatges per ais més petits — Barcelona,
Editorial Juventud, 1996. 40 págs. il-ls —
1.800 ptes.
P. de Bourgoing: Juaant a fer i amagar.
Il-lustracions d'Y Calarnou — Barcelona,
Editorial la Galera, 1996. (Tom i Tim). 24
págs. il-ls.—835 ptes.
P. de Bourgoing: Un dia a la granja. Il-lustracions d'Yi Calarnou— Barcelona, Edito
rial la Galera, 1996. (Tom i Tim). 24 págs.
il-ls.— 835 ptes.
P. de Bourgoing: Una estona al lavabo.
Il-lustracions d'Y Calarnou— Barcelona,
Editorial la Galera, 1996. (Tom i Tim). 24
págs.— il.ls — 835 ptes.
Antón Cortizas: La bru'ixa sense curruixa.
Il-lustracions de Miquel A. Giner.— Alzira,
Editorial Bramera, 1996. (El Micalet Galátic).
112 págs. il-ls — 700 ptes.
A. Dasi: La reina Tarella. Il-lustracions de P.
Giménez.— Picanya, Edicions del Bullent,
1995. (Llibres del Gat en la Lluna, 1). 70
págs. il-ls —655 ptes.
Miquel Desclot: Oí, Eloi?— Barcelona, Edi
torial la Galera, 1995. (El Corsari, 6). 102
págs. il-ls.—930 ptes.
Angel Domínguez: Contes clássics d'animals.— Barcelona, Editorial Juventud,
Elisabet Abeyá:

1995.162 págs.—2.600 ptes.
El ratolí. Il-lustracions de S. Jucker.— Barcelona, Editorial la Galera, 1995.
(Quatre Estacions). 20 págs. il-ls— 495
ptes.
Teresa Duran: Pastis d'aniversari. Il-lustracions de Max — Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1996. (Popof i Kocatasca, 2). 24 págs. il-ls — 850 ptes.
Teresa Duran: Qué hi ha per a sopar? H-lustracions de Max.— Barcelona, Publicacions
de l'Abadia de Montserrat, 1996. (Popof i
Kocatasca, 1). 24 págs. il-ls — 850 ptes.
Josep Franco: Anadia. Il-lustracions d'Enric
Solbes.— Alzira, Editorial Bramera, 1996.
(El Micalet Galáctic). 160 págs. il.ls — 850
ptes.
M. González: Contes d'aigua i rima amb un
raget de ¡lima. Madame ae les Ratlles Blaves. Il-lustracions de S. Estela.— Ed. Derzet
i Dago, 1995. 52 págs. il-ls —700 ptes.
Josep Górriz: Renoi quina visita! Il-lustracions de M. Roí— Saragossa, Editorial Baula, 1995. (Ala Delta, 84). 84 págs. il-ls.— 715
ptes.
Bruno Heitz: El meu pare ha deixat de fu
mar— Barcelona, Editorial Juventud, 1995.
30 págs. il-ls.— 1.380 ptes.
Joma: La bruixa neta.— Alzira, Editorial
Bramera, 1996. (La Sirena).— 600 ptes.
Joana Liado: Estimat fantasma.— Barcelo
na, Editorial la Galera, 1995. (El Corsari, 5).
134 págs.—1.050 ptes.
E. Lluch i Girbés: L 'inventor xaveta. Il-lustracions de F. Baldó — Picanya, Edicions del
Bullent, 1995. (Estrella de Mar, 8). 62 págs.
il-ls — 600 ptes.
Ann M. Martín: L'Stacey i l'anell perdut.—
Barcelona, Editorial Molino, 1995. (El Club
deis Cangurs, 1). 142 págs —875 ptes.
Renada Mathieu: Agrana que agranarás.
Il-lustracions de Francesc Salvá.— Alzira,
Editorial Bramera, 1996. (La Sirena).— 600
ptes.
E. Packard: Ets un geni. Il-lustracions de F.
Bolle— Barcelona, Grupo Editorial Ceac,
1995. (Tria la Teva Aventura, 75). 112 págs.
il-ls.— 695 ptes.
Josep L. Pitarch: Historia d'un rei vell que
tenia el ñas vermell. Il-lustracions de Roger
Pitarch.— Alzira, Editorial Bramera, 1996.
(El Micalet Teatre, 5). 72 págs. il-ls.— 700
ptes.
Pocahontas.— Barcelona, Editorial Gavio
ta, 1995. (Els Clássics Disney). 112 págs.
il-ls.—1.400 ptes.
Pocahontas.— Barcelona, Grup Edicions
Beascoa, 1995. (El Món Animat de Disney,
8). 24 págs. il-ls —1.950 ptes.
E. Ramón: La Witchie fa un encanteri.
Il-lustracions de M. Ramos.— Picanya, Edi
cions del Bullent, 1995. (Estrella de Mar, 9),
72 págs. il-ls — 650 ptes.
E. Ramón: Rata Robinata, pels de tomata.
Il-lustracions de G. Rublo.— Saragossa, Edi
torial Baula, 1995.98 págs. il-ls.— 670 ptes.
D. de Saint Mars: En Max no vol anar a es
cola. Il-lustracions de Serge Bloch — Barce
lona, Editorial la Galera, 1996. (Així és la vi
da). 46 págs. il-ls — 730 ptes.
D. de Saint Mars: La Lili es baratía amb el
seu germá. Il-lustracions de Serge Bloch.—
Barcelona, Editorial la Galera, 1996. (Així és
la vida). 46 págs. il-ls.— 730 ptes.
D. de Saint Mars: La Lili no vol anar al Hit.
Il-lustracions de Serge Bloch— Barcelona,
Editorial la Galera, 1996. (Així és la vida). 46
págs. il-ls.—730 ptes.
C. Solé: La Nina i la Tina es diverteixen a la
neu. Il-lustracions de F. Mateu.— Barcelona,
T. Duran:

Grupo Editorial Ceac, 1995. 28 págs. il-ls —
1.515 ptes.
S. Tamaro: El cavaller Cor Molsut. Il-lustracions de T. Ross.— Barcelona, L'Arca de Jú
nior, 1995. (Tren Eléctric, 9). 154 págs.—
900 ptes.
Enríe
Valor:
Esclafa-Muntanyes. Ar
replegada a Xirona. Il-lustracions de F. Santana — Valencia, Editorial Tándem, 1995.56
págs. il-ls.
Jordi Vinyes: Dit a dit en fan deu. Il-lustracions de Montse Ginesta — Alzira, Editorial
Bramera, 1996. (La Sirena).— 600 ptes.
Juvenil

La casa sota les estre
lles.— Barcelona, Columna Edicions, 1996.
(Xip Blau, 5). 176 págs.
Rosa Maria Colom: Ulls de fum. Finalista
Premi Folch i Torres 1995.— Barcelona, Edi
torial la Galera, 1996. (El Corsari, 9). 208
págs.—1.100 ptes.
Toni Cucarella: El lledoner de l'horne
mort.— Alzira, Editorial Bramera i Columna
Edicions, 1996. (Espuma). 112 págs.— 900
ptes.
Toni Cucarella: El lledoner de l'horne
mort— Barcelona, Columna Edicions,
1996. (Columna Jove, 102). 96 págs.— 995
ptes.
Diversos autors: Antología del relat policí
as— Barcelona, Editorial Vicens-Vives,
1995.200 págs.— 1.455 ptes.
Diversos autors: L'amenaca sarraína. Els
c/ans pirinenes entre Cariemany i al-Andalus.— Ed. Signament, 1995. 72 págs —
1.800 ptes.
David Duran: Cicle Bis— Alzira, Editorial
Bramera, 1996. (Espuma). 144 págs.— 900
ptes.
Antonio García Llorca: Ulls d'ocell. Preml
Folch i Torres 1995.— Barcelona, Editorial la
Galera, 1996. (El Corsari, 8), 184 págs —
1.050 ptes.
Joan Manuel Gisbert: Els miralls venecians— Saragossa, Editorial Baula, 1995.
(La Llum del Far, 1). 134 págs —905 ptas.
Josep Lorman: El galio de les ¡lies Cíes.
Premi Joaquim Ruyra 1995.— Barcelona,
Edicions la Galera I Columna Edicions,
1996. (Clip, 25). 194 págs — 995 ptes.
Marina Mayoral: Es deia Lluis.— Barcelo
na, L'Arca de Júnior, 1995. (Arca Oberta, 1).
156 págs — 1.300 ptes.
Anna Muntaner: A l'ombra de Xomolungma. Finalista Premi Columna Jove, 1995 —
Barcelona, Columna Edicions, 1996. (Co
lumna Jove, 110). 126 págs.—975 ptes.
Vicent Pasqual: L'emgma del medalló. Fi
nalista del Premi de Novel-la Ciutat d'Alzira,
1995 —Alzira, Editorial Bramera, 1996. (Es
puma). 176 págs — 1.000 ptes.
Joan Pía: L'estranya mort de Berta.— Alzi
ra, Editorial Bramera, 1996. (Espuma). 144
págs.— 900 ptes.
Pone Pong: Entre el cel i la térra. Premi Ci
fre de Colonya 1995.— Barcelona, Editorial
la Galera, 1996. (El Corsari, 10). 80 págs.—
1.050 ptes.
Jordi Sierra i Fabra: L'estel del matí—
Barcelona, Editorial Cruílla, 1995. (Gran An
gular Alerta Roía, 6). 224 págs — 955 ptes.
Isabel-Clara Simó: Joel— Barcelona, Co
lumna Edicions, 1996 (Columna Jove, 109).
166 págs —995 ptes.
Francisca Vives Morales: Preguntes i res
postes sobre sexualitat. Per a nens i nenes
de 10 a 13 anys.—Barcelona, Editorial Libérica, 1995. 70 págs. il-ls —1.995 ptes.
OBLIT BASEIRIA
Joaquim Carbó:

MOTS ENCREUATS per Raixu________________
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Problema número 285

10

9.
10.
11.
12.

Númern íffl

Defin ició: Com a cantautor mai no va arrencar del tol
i, en canvi, la gran popularitat li arribá grácies a un
melodrama de televisió.

Concurs

Un lot de llibres será sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquest problema núm. 285
de mots encreuats que hagin estat enviades abans
del día 5 de juliol a: «Serra d’Or», mots encreuats,
apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre
les vint-i-vuit respostes correctes, d’entre les trentadues que han estat rebudes a temps, corresponents
al problema número 283, el lot de llibres ha correspost a Jacint Llach Llatje, de Barcelona, a qui será
properament enviat al seu domicili.

HORITZONTALS:

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

TARGETA DE VISITA ____ _
per Amanci Mestre i Tirador

Aquelles queixes que no s'acaben mai.
Marxem. Antic do. Reflexiu de tercera.
Corea horriblement. Poseu-hi una a sola. Símbol de tren.
Vocals de mollatge. Fa que els véins de qui está constipat puguin dormir.
Comenga el brot. Fan servir, pero a l'estil árab. Encara que tos, ádhuc.
Demano, demano i torno a demanar.
Ai-Iota des Principat. Fonda de la carretera de Las Vegas a Miami. Una ena tanca la filera.
En Mastroiani en du una al seu cotxe. Tros de roba. Fan la unió al port tarragoní.
Enmig de la foscor. Distinció de la Renfe.
Tractament propi de bésties.
Un bon tros de la cua de la trena. Una de. Riu deis Estats Units.
Sessió académica en pastilles.

Quim Cleros
Concurs

Un lot de llibres será sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquesta «targeta de visita»
núm. 160 que hagin estat enviades abans del dia 5
de juliol a: «Serra d’Or», targeta de visita, apartat 244,
08080-Barcelona.
Al sorteig fet entre les disset respostes correctes,
d’entre les disset rebudes a temps, corresponents a la
«targeta de visita» núm. 158, el lot de llibres ha correspost a Anna Almazan Guillén, de Barcelona, a qui
será properament enviat al seu domicili.

SOLUCIÓ
AL PROBLEMA DE MOTS ENCREUATS
NÚM. 283

VERTICALS:

1. Contundéncies radicáis.
2. Ara que sóc cocodril recordó amb nostálgia quan era un manat d'espárrecs. Tub llarg generalment pie
de mala bava.
3. Cul, i perdoneu l'expressió. Entre Tovarnik i Kukujevci a l'antiga lugoslávia. Segur que s'estima més el
peix viu que a la planxa.
4. Amé pero invertit. Fer el niu. Pot fer goig. Un glop d'oxigen.
5. Mil de l'avior. De moment no sembla que fací régim. Llengua indoeuropea i obsoleta. Una erra.
6. Al fons del niu. Oscil-la a escarada.
7. Escometen d'entrada. Teva. Una efa de fera.
8. Cinc-cents. Una u. De moment, ha sortit igual de la primera escomesa.
9. És feta a tres parts iguals: dona, pedra i béstia. Escollir, seleccionar.
10. Talladora que segueix un pía determinat.

SOLUCIÓ A LA «TARGETA DE VISITA
NÚM. 158
JAUME CABRÉ I FABRÉ

Par un món
an pau
justicia.

POTS COL LABORAR AMB
„ NOSALTRES DE MOLTES
| MANE RES INFORMA'T!
JUSTICIA I PAU-Riv»deneyri,6, 10'
08002 - Barcelona - Te!. 317 61 77

dC

A comencament de segle el senyor Josep
Masachs i Llorach, agricultor de la
comarca del Penedes, va comentar a
elaborar per al seu consum propi, Cava.
Amb elpas deis anys el seu entusiasme
el va portar a produir un cava d’una
qualitat i una noblesa extraordindries.

Actualment Masachs és un deis petits
elaboradors amb caves a Torrelles de
Foix i a Vilajranca del Penedes, una
comarca que per les especiáis
característiques climatologiques i de la
térra és molt apta per al cultiu de la vinya.

Aquí neix el Cava Josep Masachs i el
Carolina de Masachs.
[p Masachs. X A - P O RDY -94 - 087 7.0-V I l.A F RA N CA DEL PENEDES (Barcelona) Tel.:899 00 17- Fax:899 15 61

