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De la guerra, fa seixanta anys (III) per diversos autors
Menorca, reserva de la biosfera per Josep Nuet i Josep M. Panareda
Narrar a Mallorca, narrar Mallorca per Sebastiá Alzamora
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A la natura, qualsevol foc és molt perillos.
Aquest estiu, una simple burilla pot teñir la potencia devastadora d'una bomba
incendiaria; només será necessari que un inconscient la llenci per la finestra del cotxe, no
l'apagui trepitjant-la o faci servir el bosc com un immens cendrer.
Aquest any, aquest estiu, el perill d'incendi és máxim.
Qualsevol flama o espuma, per insignificant que pugui semblar, pot teñir conseqüéncies desastroses; per aixó, si us plau, aquest estiu no encengueu foc, enlloc.

Per a tnés informado: Teletex TV3, plana 626.
Videotex *
BOSC#
Internet http: // gencat.es / bosc
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JOSEP M. BOIX I SELVA

Amics, bo i agraint els articles de Josep Faulí i Rosa
Flotats sobre el meu pare,
Josep M. Boix i Selva, al nú
mero de maig, m’afanyo a
esmenar les incorreccions
del primer —no fos cas que
es tornessin a reproduir.
La muller de Josep M.
Boix i Selva, la meva mare,
es deia Concepció Masramon
i de Ventós-Mir —no pas
Concepció Ramón—, i amb
ella tingué cinc filis, dues
noies i tres nois. Els divuit
anys d’ensenyament de li
teratura no foren ais jesuítes, sino ais escolapis de Sar
ria. L’inici de la seva feina a
Editorial Vergara fou el
1954, i aixó no coincidí amb
l’acabament d'aquests divuit
anys d’ensenyament (1957).
Peí que fa a les seves obres
editades —hi ha encara molt
material inédit—, Felicitat
aparegué sense data, pero a
l’exemplar núm. 1, dedicat
ais seus pares, sota la signa
tura hi figura la data de 19III-46. Presoner de la boira
fou presentada al Premi López-Picó de l’any 1976, és a
dir, cinc anys després d’obtenir el Premi Caries Riba
amb El suplicant, la deu i
l’esma.— Josep M. BoixMasramon. (Sant Miguel de
Campmajor, Pía de l’Estany).

L’ETERNITAT

En una entrevista a
l’«Avui», mossén Bailarín
deia: «Hem oblidat de parlar
joiosament d’eternitat. Aixó
ens ho diría un ortodox
grec.» Pensó que té raó. No
he estat mai a Grecia, pero
sí a Rússia. I tant l’espiritualitat de la gent, com les seves
esglésies, la seva litúrgia, la
seva iconografía, degoten
eternitat pels quatre costats.
La mateixa eternitat —pensó
jo— protagonista del quart
evangeli. Sempre he estat
convenfut que l’orient cristiá és el feu predilecte de
l’apóstol Joan.
Els occidentals no som
joánics, sino jacobeus. I en
cara que la cosa quedi en fa
milia (la de can Zebedeu), la
diferencia és notable. L’un a
la «dreta», l’altre a desquer
rá» del Regne, tal com va de
manar la seva mare a Jesús.
Jaume, el «fill del tro», mar
ca el Camí rectilini en l’estelada del firmament; és el
guia deis pelegrins que van a
venerar la seva tomba en el
«Camp de les estrelles»
(Compostel-la). Més enllá, el
Mar tenebrós, el finís terrae.
«Herru Sant Iagu, grossu
Sant lago, e ultreia, e sus eia,

Recomanem ais lectors desitjosos de fer
una aportado 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 adreqades a aquesta secció.
-Red

Senyor Director...

Deus aditiva nos», cantaven
els pelegrins que arribaven
d’una Europa mié llatina
mig germánica. L eternitat
jacobea és marcada per un
Camí, fora del qual hi ha l'abisme i la tenebra. Potser
per aixó, un cop secularitzats i tecnificats, la trobem
avorrida.
A la hisenda del seu germá
Joan és tota una altra cosa.
Tot aquell qui creu en Jesús
ja té la vida eterna. Ho diu i
ho repeteix al llarg del seu
evangeli. (Amics exegetes,
deixeu-me creure que elí
n’és fautor.) Fixem-nos, sobretot,
en l'episodi
de
Tomás, l’incrédul. L’apóstol
no exigeix la simple presen
cia física de Jesús ressuscitat, sino les marques de la
crucifixió, per poder fícar-hi
els dits i la má. L’evangelista
és ben ciar: Tomás no rep la
visita d'un «recupera!» de
les ferides mortals, sino del
Crucificat en persona. Jesús
mateix havia anunciat la
Passió com l’hora de la seva
«glorifícació». Joan no concep la vida eterna com un
«després de la mort», sino
com alió que, mitjangant la
mort, arriba a la plenitud. I
aquesta plenitud re-suscita,
de manera misteriosa pero
real, la temporalitat viscuda
com un tot homogeni. Alió
que abans era Creu, ara és
Gloria, sense deixar de ser
Creu. Alió que abans era do
lor, ara és goig, sense deixar
de ser dolor. Alió que abans
era martiri, ara és exaltació,
sense deixar de ser martiri. I
tot aixó té un nono: Eterni
tat. Joan és l’evangelista de
l’eternitat en el propi temps;
per aixó mai no pot ser avor
rida, per més secularització
que hi hagi entremig.
L’espiritualitat joánica harmonitza, de fet, amb aquesta
constatació universal de l’es-

perit humá: només alió que
enyorem ens pot donar la
mesura de la felicitat. «Enyorava l’amic son amat, e
tramés-li sos pensaments
per qo que li aportássen de
son amat la benauranqa»,
escrivia el nostre Ramón
Llull. De la relació íntima
entre eternitat, enyorament i
benauranca, el nostre món
occidental n’ha perdut el
rastre. El món occidental
continua essent pelegrí per
vocació, pero, sense la tom
ba de 1’Apóstol, el camí ja no
mena enlloc. Per aixó 1 eter
nitat és concebuda de mane
ra prosaica, com alió que no
acaba mai, com el camí sen
se retorn, o, a tot allargar,
com l’Etern retorn del neopaganisme nietzscheá.
Ho repeteixo. Té tota la
raó mossén Bailarín. Ens
hem oblidat de parlar joiosa
ment d’eternitat. Pero jo afegiria que, d’eternitat, només
en jDot parlar joiosament
aquell qui espera recuperar
en el futur alió que sap que
ha perdut en els orígens.
Com Joan l’evangelista, que
sabia que, «en el principi,
era el Verb».— Jordi Bassas
i Ribalta (Barcelona).

EN RESPOSTA
A RAMON GUARDANS

Poc profit, poc seny pragmátic he tret de la carta al
Director del senyor Ramón
Guardans i Valles al «Serra
d’Or» de maig, on es nega a
contestar sobre el 36. Si
quan diu «sentó vergonya
del meu país» i quan diu
«taca insalvable de la nostra historia» es refereix a
Catalunya, i no a tot Espanya, cree que és injust, com
tants catalans que corregueren a declarar Catalunya
culpable d’aquella guerra, és
a dir, Túnica culpable. Així

ho inculcaren els vencedors.
ais catalans i així resta cíavat al subconscient de molts.
Cal fixar-se bé que, del fet
tristíssim que la seva germa
na de vint anys morís per una
bomba el 1937, els culpables
en foren aquells que tiraren
la bomba, molt possiblement
uns alemanys enviáis per
Franco. No Catalunya.
Jo també vaig teñir el pare
amagat, perseguit de mort
durant tots tres anys de
guerra, i el pobre no havia
fet res més que anar a rnissa
cada diumenge. I mai no
n'he culpat Catalunya, sino
uns quants catalans que havien caigut tan avall com els |
espanyols que a Extremadu-I
ra, a Andalusia i a Madno
també cremaven esglésies i
mataven capellans i civils.
Peí que fa a «la flagran
deformació de la veritat del
que fou tot alió», cal apuntar
que hi hagué —i hi ha— deformacions per tots costats,
no per un de sol. Sí, he sentit albats de la nova lleva
que volen dubtar del fet de
les cremes d'esglésies i de les
matances de capellans, i nns
el neguen. I, per l’altra ban
da, vingueren contra CataW'
nya, contra els seus dret
humans, la seva llengua i1
seva sobirania, amb fexcus
del comunisme i d'aqueUe
matances, com si eDs a
n’haguessin patit, i al daya .
hi posaren el nom de.Pfuta
el nom de croada, amb to
la deformació, amb tota
hipocresía.
, £
Finalment, cree que si <JI ,
és bo recordar un tran?eS
vergonyós per a tots, per '
lliqons que segur que P°r'^
les quals han de ser cOrf)
des amb equilibri i saXieo0f
majorment quan ja disP
sem de tant ae temps per,
reflexionar-hi amb equa
mitat.— Pere Ortís (Tarr b •
Urgell).

BATISTA I ROCA,
HONREM-LO

j

Un grup d’admirador
amics de l’antropóleg,
pulsor de l'excursionis
educador cívic, profess
Cambridge i inspirador
nombroses iniciativasr ¡
triótiques, Josep M. ^,095Roca
(Barcelona,
10 ¡ó
1978), ha promogut l eI
d’un monument a la
j.
memoria comptant, nat
ment, amb la col-labora
de l'Ájuntament de ^a,
ciutat natal, que ja
acordat dedicar-li un c
a l’antic districte de les vv
Es tracta d’un espai jejs
dinat —a la manera

L’aspecte que ha de teñir el monument, a l’espai previst.

amb el divuité aniversari del
traspás de tan il lustre personalitat, pero no podrá ésser així per una serie de circumstáncies que no fan al
cas, entre les quals: l’existéncia d’un petit déficit en el finangament de l’obra duta a
terme amb la desinteressada
collaboració de Francesc
Carulla i una nodrida aportació económica per part
d'institucions i particulars
(moltes vegades anónims).
Caldria, dones, arrodonir
la subscripció organitzada
al seu dia amb nous donatius, que poden ésser fets
efectius al compte corrent
0200037878 a l’oficina 1089
de «la Caixa», a nom de la
Comissió d’homenatge a Ba
tista i Roca (per a més detalls, us podeu adregar a la
Fundació Jaume Font, Ale
gre de Dalt, 83, ent. 4a.,
08024-Barcelona, tel. 213 34
73.— La Comissió Organi
zadora (Barcelona).
,
de monument
3 Batista i Roca,
original de
láncese Carulla.
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Un costa, h|’ ha §raYadfs- Per
v¡tat^
YS Principals actilerme ^Ue batista dugué a
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* Pa
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QUI SOM ELS AMICS
DE JOSEP SUNYOL?

Els Amics de Josep Sunyol
som una associació que vol
mantenir viu el record, de Jo
sep Sunyol i Garriga, que va
ser president del FC Barce
lona entre 1935 i 1936.
Aquest incansable defensor
de les llibertats catalanes i
de l’amnistia política va trobar la mort ara fa exactament seixanta anys, quan en
tenia trenta-vuit. Pensem
que el millor homenatge que
se li pot fer és constituir-nos
en una Associació que dugui
el seu nom.
La mort de Josep Sunyol
no va ser una mort quafsevol. Juntament amb dos
acompanyants republicans,
va ser interceptat i afusellat
sense judici pels rebels franquistes el dia 6 d’agost de
1936 a la Castella central.
Anaven a visitar les tropes
catalanes presents al front
de Madrid per infondre’ls
ánims.
Els Amics de Josep Su
nyol tenim plans ambicio
sos. Creiem que un fet
prioritari és rescatar la seva
memoria de l’inexplicable

oblit en qué ha caigut. A
part d’un primer acte públic
i de la publicació d’un ampie
reportatge a «El Temps» (29IV-96), volem assegurar que
hi hagi esqueles ais diaris el
dia de l’aniversari de la seva
mort i, alhora, volem sensi
bilizar la societat catalana
respecte a la seva figura. Vo
lem posar fi a un de tants
temes tabú que encara cuegen a casa nostra des del
temps de la guerra. També
volem homenatiar-lo en el
lloc exacte on el van executar, el dia de l’aniversari (34-VIII-1996). Esperem que
ens hi voldreu acompanyar.— Amics de Josep Su
nyol (Apartat 364, Errenteria,
Gipttzkoa, tel. 943-52 81 24).

SOBRE EL GUIONET
La Secció Filológica de
l’Institut d’Estudis Catalans
ha aprovat, el 15 de marg de
1996, unes normes sobre l’ús
del guionet en l’escriptura
deis mots formats per composició o per prefixació que
resolen els dubtes que ens
havien quedat en llegir el
nou Diccionari de l’Institut i
que des d’ara facilitaran la
reina deis qui tenim el costum d’escriure en catalá.
Com totes les coses huma
nes, es tracta d’unes normes
encara perfectibles i que
l’experiéncia s’encarregará
dañar modifican! i completant. Per part meva, gosaria
urgir la conveniéncia de re
visar l’excepció segons la
qual s’escriuen amb guionet
els «compostos que són
manlleus no adaptats», grácies a la qual cal escriure exlibris (en oposició a exvot),
pero exlibrista i exlibrisme,
cosa que no fa sino embolicar la troca (pregunteu-ho,
si no, ais qui han ae fer classes de catalá o ais correctors
d’ofici!). Voldria recordar
que al Diccionari hi ha altres
magnífics «compostos que
són manlleus no adaptats»,
com ara etcétera, infolio o
kyrieleison, per ais quals ningú no ha pensat en el guio
net.— Bartomeu Badia
(Barcelona).

POLÍTICS O
TECNÓCRATES

Quan un partit polític, tant
se val que siguí d’esquerres o
de dretes, arriba a la cúspi
de, a la governabilitat de l’estat, d’antuvi es torna amnésic, s’oblida de les ideologies
básiques en les quals s’ha emmirallat, tot arraconant-les
com un llast de difícil traginar.
De cop i volta els Pablo
Iglesias, José Antonio Pri
mo de Rivera, Francesc Ma-

ciá, esdevenen uns anacrónics teórics, uns visionaris
romántics que fan més nosa
que servei. Així, dones, veiem
com els polítics actuáis ja no
exerceixen com a tais, sino
que es mouen dins una praxi de pragmatisme glacial.
Són, dit ras i curt, uns teenócrates convenquts, per ais
quals dos i dos fan quatre, i
qualsevol liberalitat d’abstracció és refusada rodonament, car en aquest cas els
sentiments no compten. Potser la causa d’aquesta acti
tud es trobi en l’avenc de la
cibernética, de la robótica,
amb l’espaordidora precisió
del coet que encerta el líder
independentista txetxé mitjangant l’avinent localització
d’una conversa telefónica...
No sé pas si tot plegat és
bo o dolent. No ho vull prejutjar. Només ho constato.—

Joan Surinyach i Quintana
(Barcelona).

CCC? NO TANT!
En acabar de llegir la car
ta «Tres CCC» d’aquesta sec
ció, no m’he pogut estar de
contestar els tres sotasignats.
Sóc lectora fins al molí de
l’os i m’he empassat tota me
na de llibres per espessos
que hagin estat, ja que fa
uns anys es va posar de mo
da que, com més complicat i
poc entenedor era un llibre,
més bo era. Tot i que jo sóc
del parer que un llibre és bo
quan no trobes el moment
de deixar-lo, ni et quedes
adormida després de llegirne dues págines.
Per tant, no estic d’acord
amb el tráete despectiu que
fan del llibre Grades per la
propina. Cree que temes
com l’homosexualitat i l’amor, en aquest cas de l’avi i
els oncles cap ais néts i els
nebots respectivament, i a
l’inrevés, hi són tractats amb
molt de respecte i d'humanitat.
Certamen! el llenguatge
emprat pot arribar a ésser
«barroer», en opinió deis
tres amics, encara que jo el
qualificaria de planer, la
qual cosa fa que pugui ésser
llegit per més geni.
Atés que aquest país no
sobresurt precisament peí
nombre de lectors, vull trencar una llanca a favor deis
autors que ran entenedors
els seus llibres, independentment del coeficient intel lectual de cada lector.
Es una opinió personal i
no voldria que ningú es donés per ofés.— Magda Se
llares i Prim (Cambrils,
Baix Camp).

Novetats Catalanes del Mes
ELS VOSTRES LUGRES
EDICIONS DELS QUADERNS CREMA

Tauler d’avisos

SOBRE LA LECTURA, Marcel Proust.Traducció d'Anna
Casassas.Col. "Mínima de butxaca", 63. 88 pagines. 950 ptes.

ESTIU TOT L'ANY, Antón M. Espadaler.
Col-lecció "Mínima de butxaca", 64. 160 pagines. 1.400 ptes.

EDITORIAL ALPHA______ ______________
ARISTÓTIL. Historia deis animáis (vols. I i II), Juli Pallí i Bonet.
Col lecció "Fundació Bernat Metge", 295 i 296.

EDITORIAL CLARET
CONCILI PROVINCIAL TARRACONENSE 1995.
Resolucions i missatge. Col. "Documents del Magisteri", 28.

CONCILI PROVINCIAL TARRACONENSE 1995.
Documents i resolucions. Col. "Documents del Magisteri",

EDITORIAL LAERTES
PARLAR COM ELLES, E. Lledó, M. Miralles,
M. Otero i L. Rivelles. Col. "Lectures i Itineraris", 28.
HONGRIA, Josep Salieras. Col. "De viatge", 2. 288 pagines.

EUMO EDITORIAL
L'ÚLTIM CAMBÓ (1936-1947). La dreta catalanista davant la
guerra civil i el primer franquisme, Borja de Riquer.
Col lecció "Referéncies", 19.

PUBLICACIONS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
DISQUISICIONS ARITMÉTIQUES, Cari Friedrich Gauss.
Traducció i próleg de Griselda Pascual Xufré.
Societat Catalana de Matemátiques. 654 pagines.

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT
ELS PRIMERS DIES. Els Actes deis Apóstols, les Caries
apostóliques i l'Apocalipsi per a nois i noies. Traducció deis
monjos de Montserrat. Selecció i comentaris de Joan
Guiteras i Vilanova. Dibuixos de Marta Balaguer.
Col-lecció "La Biblia pas a pas", 4.
ELS CEMENTIRIS SAGNANTS DE MALLORCA (1936-1939),
Oriol Vergés.Col-lecció "Les Arrels", 21.

LA CLAROR DE LA MIRADA DE DÉU, Josep M. Aragonés
i Rebollar. Col lecció "El Gra de Blat", 121.
DE CAFARNAÜM A JERUSALEM (4a edició), Teodor Suau.
Col-lecció "Club de Butxaca", 108.

LES FLORETES DE SANT FRANCESC (2a edició).
Traducció de Bernabé Dalmau. Col. "Club de Butxaca", 65.

RUAIX EDITOR
DICCIONARI AUXILIAR. I. Repertori lexicográfic
d'interferéncies en el catalá d'avui. II. Dubtes, incorreccions,
preferéncies i remarques lingüístiques,
Josep Ruaix i Vinyet. 432 pagines. 2.500 ptes.

XXXVII PREMI SANT JORDI
DE NOVEL-LA
Convocat per Ómnium Cultural i dotat per la Fundació Enciclopedia Cata
lana amb 6.000.000 de ptes., de les
quals 4.000.000 són en concepte de
arets d’autor de l’edició que en tara Co
lumna Edicions, les obres que h¡ aspirin, origináis i inédites, han de teñir una
extensió mínima de 200 fulls mecano
grafiáis a doble espai (30 ratlles de 70
espais) per una sola cara i cal presen
tar-íes o enviar-les per quintuplicat,
amb el nom i l’adrega de fautor abans
del 1Q d’octubre de 1996, a la secreta
ria d’Omnium Cultural, palau Dalmases,
carrer Monteada, 20, pral. 08003 - Bar
celona, amb la indicació «Premi Sant
Jordi». Cal que els autors que es vulguin presentar amb ppeudónim dipositin a la secretaria d’Omnium Cultural
una plica, amb la seva identitat, dins
d’un sobre tancat amb la identificació
«Premi de Novel-la Sant Jordi, conté
plica». El secretari general d’Omnium
Cultural en tindrá la custodia fins a la
Nit de Santa Llúcia, en la qual será
oberta públicament la corresponent a
l’obra guanyadora i les deis finalistes
que ho autoritzin. Si Fautor vol que l’o
bra siguí teta pública amb pseudónim,
ho ha d’indicar així. El jurat será format
per Margarida Aritzeta, Joan Carreras,
David Castillo, Maria-Mercé Roca i Jor
di Sarsanedas. Els autors es compro
meten a no retirar els origináis abans
del veredicte, i no n’han de teñir l’obra
presentada en cap altre concurs pen
den! d’adjudicació. Columna Edicions
tindrá una opció preferent, durant un
mes, per a decidir la publicació d’altres
obres presentades.

XXIII PREMI
JOAQUIM RUYRA
Les obres concursants han de ser
novel-les origináis i inédites, escrites en
catalá i destinades a lectors d’entre 121
15 anys, d’una extensió d’entre 80 i 150
fulls mecanografiáis a doble espai i per
una sola cara. Cal presentar-les per
quintuplicat, amb el nom i l'adrepa de
fautor. Si fautor vol que l’obra sigui te
ta pública amb pseudónim, cal que ho
indiqui expressament. Les obres han
de ser presentades a Fundació Enci
clopedia Catalana, Diputació, 250,
08007-Barcelona, abans del dia 15
d’octubre de 1996. L’import del premi
será enguany d’1.000.000 de ptes., en
concepte d’acompte deis drets d’autor.
L’adjudicació del premi será feta per un

jurat format per Josep Lorman, Susanna Esquerdo, Montserrat Galicia, viceng Lloret i M. Ángels Gardella. El pre
mi no pot ser dividit en cap cas; el
jurat, pero, pot declarar-lo no adjudica
No serán tingudes en compte les obres
ja publicades o simultániament presen
tades a altres concursos. La Galera. SA
Editorial i Columna Edicions publicaran
sengles edicions de l’obra guanyadora
en un termini no superior ais dotze mesos, comptats des del dia de l'atorgament del premi, després de la sign«;
ra previa deis contractes d’edicio
corresponents, i tindran opció prefe®
d’adquirir els drets de publicado de les
obres presentades i no premiades. L®
obres no premiades a l’opció de»
quals renunciín La Galera, SA Editorial
Columna Edicions podran ser retirada
pels autors a partir deis quinze dies oe
la concessió del premi durant tres ®
sos. La proclamado del premi tuw
lloc dins la testa literaria de la Nit Santa Llúcia.
___.

XXXIV PREMI JOSEP M.
FOLCHI TORRES
Convocat per La Galera, SA, amb.
patrocini de la Fundació Enciclope®
Catalana, les obres concursants nad c
ser novel-les origináis i inefllI“,
d’auténtic interés i qualltat humana i.
terária, adrecades a lectors d’entre
12 anys i d una extensió d’entre o
100 fulls de mida foli, mecanogr®
amb claredat, a doble espai i per ®
sola cara. Els origináis s’han de P
sentar per quintuplicat i amb el no
l'adreca de fautor. Si fautor vol que
bra sigui feta pública amb pseudon cal que ho indiqui expressameiu
obres han de ser presentades a La .
lera, SA, Editorial, Diputació, p
08007-Barcelona, abans del o® ,
d’octubre de 1996. L’import del Pt ,e
será d’1.000.000 de ptes., 500.UUU
premi i 500.000 com acompie “ ■
drets d’autor. El premi pot no conü jc
se; en cap cas, pero, no sera i® |eS
nat. No serán tingudes en cp^cLit
obres ja premiades o simultaniai
presentades a altres concursos, l
lera, SA, Editorial publicará I obra
nyadora en un termini no supern;
dotze mesos, comptats des dei u1
I’atorgament del premi, previ ' oP.
ment amb fautor del correspondo'
tráete d’edició segons les norn%eta
gents. L’adjudicació del premi
A|oy,
per un jurat format per Josep
Xavier Carrasco, Lola Casas, Me® ^¡.
cardó i Pep Molist. La Galera,
torial tindrá opció preferent
els drets de publicacíó de lee

presentades i no premiades. La proclamació del premi tindrá lloc dins la festa
literaria de la Nit de Santa Llúcia.

XVI PREMI DOCUMENTA
El convoquen la Llibreria Documenta
i Edicions 62 i poden aspirar-hi obres
en prosa narrativa i de creació estrictament literaria —novel-la, contes, viatges, records, impressions, etc.—; I’assaig en queda exclós. Els treballs han
d'ésser origináis, inédits, en llengua ca
talana, d’autors que no hagin complert
35 anys i d'una extensió mínima de 100
fulls de mida holandesa, mecanogranats a doble espai i per una sola cara.
Cal presentar-los per quintuplicat, clarament Ilegibles, cosits o relligats i amb
el nom i l’adrega de l’autor o el pseudómm en el qual cas cal ajuntar una plica
amb la identificació. Cal fer-hi constar a
«primera Plana “Premi Documenta
1996» i trametre’ls a la Llibreria Docunonn3, carrer de' Cardenal Casañas, 4,
98002-Barcelona; el termini d'admissió
acabará el 15 de setembre de 1996.
Limport del premi és d'1.000.000 de
ptes. la meitat en concepte d’acompte
neis drets d'autor. Edicions 62 es com
prometa publicar l'obra guanyadora,
Per a l’edició de la qual signará con
tráete i l’autor rebrá un 10% de l'import
deis exemplars venuts.
El jurat estará format per Anik Lapointe, Xavier Moret, Manuel Ollé, Ra™,n Pa,nes! Dolors Oller. El premi, que
podra declarar-se no concedit, s'aaju_lcara el dia 25 de novembre.

PREMIS LiTERARIS
CIUTAT DE TARRAGONA
^11 Premi d'assaig Rovira i Vigili
J'er 3 ,re?a"s inédits d’assaig, de reerca o d investigació, sobre temes
t. n ?res, general que tinguin com a unimli Ia si els Páísos Catalans; d’un
Jí01 de eent fulls mecanografiats a
rió ¿ eÍPa'' a una so^a cara. La dotartf ?sde 500.000 ptes., en concepte
l'obra
d au,or’ Per la publicado de
W/ Prem/ de narrativa Pin i Soler
tpm ®r,a contes' narracions inédits i de
3 lura’d’un mínim de setanta fulls
^ecanografiats a doble espai i a una
3cara amd un únic relat 0 bé un
50nnned^ relats- La dotado és de
dai'itnr p^s'' en concepte de drets
,or. per la publicado de l'obra.

Fre/™ be poesía
Comas iMaduell
inédita3}13 reodlde poemes origináis i
de nr¿dex ens'° habitual en els Ilibres
ptesP
a' La dotació és de 250 000

de i°sdnprendre-h' Part tots els i°ves
o reciiik n 3?ys’ amd treballs en prosa
fulls mPLpoe lc^ d’un míním de quatre
una <íri£ano9raf|ats a doble espai i per
consta? L^í Dins la Plica cal fer
'exterior
? da,a de naixement, i a
sia, ¡ |’?daatmQ el tlto1'si és prosa o poeuat. Serán 4 premis en total, de

60.000 ptes. cadascun, atorgats al millor treball en prosa i al millor recull poétic, de cada grup de participants: 15,
16,17 i 18,19,20 anys.
Condicions generáis
Totes les obres que aspirin a
aquests premis han de ser escrites en
Mengua catalana, i han de ser presenta
des per quintuplicat, anónimes i
acompanyades d’una plica tancada
amb les dades deis concursants,
abans del 31 d’agost de 1996, a
Omnium Cultural del Tarragonés, carrer
d’Apodaca, 3, 2a., 43004-Tarragona.
L’obra guanyadora, que no podrá haver
estat premiada en altres concursos,
restará propietat de l’autor; si en el ter
mini d’un any no es traba en curs de
publicado per l'entitat convocant, que
en tindrá els drets de la primera edició,
l’autor será lliure d’editar-la fent-hi
constar el premi obtingut, amb obliga
do de lliurar deu exemplars del Ilibre a
l’entitat convocant. Els premiáis (llevat
deis juvenils), també rebran un guardó
d’argent. El jurat es reserva el dret de
considerar desert algún deis premis en
el cas de no arribar els treballs presentats a un nivell mínim de quahtat. Un
mes després de la concessió del premi
i en el termini de tres mesos, les obres
no premiades podran ser retirades a la
seu de l’entitat convocant. El 23 de no
vembre tindrá lloc l’acte de proclamació deis veredictos i l’atorgament deis
premis, en un sopar literari que se cele
brará a la ciutat ae Tarragona.

PREMIS LITERARIS DE
L’AJUNTAMENT DE GANDIA
Son el XXXIV Premi de poesia Ausiás
March i el XVIII Premi de narrativa Joanot Martorell.
Les obres, per quintuplicat, mecano
grafiados a doble espai per una sola
cara i amb un mínim ae 250 versos les
de poesia i 150 fulls les de narrativa,
s’han de presentar anónimes i acompa
nyades d’una plica closa amb les da
des de l’autor, a més de la indicació del
premi a qué aspiren. Cal presentar-les
abans del 7 de setembre a l’Ajuntament
de Gandía, Secretaria general, placa
de la Constitució, 1, 46700-Gandia (la
Safor). El jurat, compost per personaiitats solvents en l’especialitat, atorgará
800.000 ptes. al guanyador del premi
de poesia i 1.500.000 al de narrativa, i
una medalla commemorativa, el dia 23
de novembre. Edicions 62 publicará els
treballs premiáis d’acord amb el jurat i
l’Ajuntament de Gandía.

IV PREMI DE CONTES
EMILITEIXIDOR
Els treballs, inédits, han de ser escrits en catalá. Hi pot prendre part
qualsevol ciutadá deis Páísos Catalans
i el tema és lliure. L’extensió deis tre
balls ha de ser d’un mínim de quatre folis i máxim de vuit. Cal enviar tres co
pies, deis origináis, escrits a una sola
cara i a doble espai, a l’Ajuntament de
Roda de Ter, plaga Major, 4, Roda de
Ter (Osona). Els autors nan de signar el
conte amb un pseudónim i, en un sobre
tancat adjunt, hi ha de figurar el nom,

l’adrega i el teléfon de l’autor. Cada
concursant pot presentar un máxim de
tres contes. S'estableix un únic premi
de 100.000 ptes. per a l’obra gua
nyadora. El termini per a presentar els
origináis s’acaba el 30 de juliol de
1996. El veredicte del jurat es fará públic el dia 11 de setembre a l’aula de
Cultura de la Caixa de Manlleu, de Ro
da de Ter. Els organitzadors es reser
ven el dret de publicar el conte gua
nyador.

XII PREMI DE POESIA
MIQUEL MARTÍ I POL
Hi pot participar qualsevol ciutadá
deis Páísos Catalans, major de 16
anys. Els poemes han de ser inédits,
escrits en catalá i mecanografiats a do
ble espai, i s’han d’enviar per quintupli
cat a l’Ajuntament de Roda de Ter
(Osona), plaga Major, 4, abans del 31
de juliol de 1996. Cada participant ha
d’enviar un recull, amb un mínim de
quinze poemes, signat amb un pseudó
nim; la identificació de l’autor ha d’anar
en un sobre tancat. Deis cinc exem
plars presentats, un passará a ser pro
pietat de l’ajuntament i els quatres restants podran ser retirats per l’autor en
un termini d’un mes a partir de la data
del lliurament deis premis. L’acte de
publicació del veredicte i del lliurament
deis premis será el dia 11 de setembre
de 1996, a les 12 del migdia, a l’Aula
de Cultura de la Caixa de Manlleu. El
jurat es donará a conéixer en l’acte de
publicació del veredicte i estará format
per persones de reconeguda solvencia
en el camp de la poesia. L'import del
premi será de 200.000 ptes. A criteri
del jurat, el premi podrá no ser conce
dit o bé se’n podrá repartir l’import en
diferents accéssits.

V( PREMI DE POESIA JOSEP
FABREGAS I CAPELL
Adregat a estimular la producció d’obres de poesia en Mengua catalana,
d’autors nascuts o residents ais Páísos
Catalans, el premi és dividit en dues
categories: maiors de 20 anys (A) i de
15 a 20 anys (B), respectivament dotades amb 80.000 i 50.000 ptes. (A) i
40.000 i 30.000 ptes. (B); en tots dos
casos hi ha primer i segon premi.
Les obres presentades quedaran en
propietat de la Comissió Organitzadora, que se’n reserva el dret de publica
ció. Cal presentar l’original més cinc
copies a máquina, a doble espai i a
una sola cara, d’una extensió máxima
de 80 versos (línies) per autor, en un o
més poemes, amb un lema i acompanyat a'un sobre tancat, a la part exterior
del qual sindicará el nom del premi, el
lema i la categoría en qué participa, i a
[interior les dades personáis de l’autor.
Els treballs s’han d’adregar a la Regido
ría de Cultura de l’Ajuntament de Sallent, indicant en el sobre: Premi de Po
esia Josep Fábregas i Capell,
Ajuntament de Sallent, Regidoría de
Cultura, carrer de Torres Amat, 28,
08650 - Sallent (Bages), abans del 31
de juliol de 1996. No serán tingudes en
compte les obres que hagin estat pre
miades en altres certámens. El jurat,

format per Enríe Badia i Aztarain, Climent Forner, Montserrat Altarriba, Márius Sampere i Francesc Garriga, pot
no adjudicar els premis, pero no frac
cionarios. L’adjudicació tindrá lloc el
diumenge de la Festa Major de Sallent,
8 de setembre, a les 6, a la Biblioteca
de la Casa Torres Amat.

PREMI DE POESIA
AMADEU OLLER,
XXXIII CONVOCATORIA
Convocat per la Parroquia de Sant
Medir, de la Bordeta, Barcelona, és
destinat a poetes inédits d’edat no su
perior a trenta anys. El premi consisteix
en l’edició del Ilibre guardonat; per tant,
els origináis que hi aspiraran han de te
ñir l’extensió d’un Ilibre corrent de poe
sia. Cent exemplars serán lliurats a l’au
tor premiat. L’autor cedirá els drets de
la primera edició a favor de la Comissió
Organizadora. El premi pot no ésser
concedit. Els origináis han d'ésser enviats al Centre Parroquial de Sant Me
dir, carrer de la Constitució, 17, 08014 Barcelona, adregats al secretan del Ju
rat del Premi de Poesia per a poetes
inédits Amadeu Oller, i cal presentar-los
escrits a máquina a doble espai en set
exemplars, amb la indicació del nom,
l’adrega i l’edat de l’autor abans del dia
10 de gener de 1997. El jurat estará for
mat per Caries Miralles, Maria-Mercé
Margal, Maria-lsabel Pijoan, Isidor Cón
sul, Antoni Pladevall, Pius Morera i Joan
Maluquer. L’acte d’adjudicació del pre
mi tindrá lloc el mes de maig o el juny.

PREMI PERE CALDERS DE
LITERATURA CATALANA
Convocat peí Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalu
nya, el Col-legi de Doctors i Llicenciats
en Filosofía i Lletres i en Ciéncies de
Catalunya i l'Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana, i dotat amb
1.500.000 ptes., hi poden participar els
docents en actiu en els nivells d’ensenyament infantil, primari i secundan de
Catalunya. Les obres s’han d'emmarcar
en la narrativa i en la prosa no de ficció, han de ser inédites, escrites en ca
talá i d’una extensió mínima de 125
págines. S’han de presentar per quintu
plicat, signades amb pseudónim i
acompanyades d’un sobre tancat que
ha de contenir les dades de l’autor. No
hi poden participar obres ja premiades
o que hagin rebut un ajut per a la seva
confecció. Cal lliurar els origináis,
abans del 24 d'octubre de 1996, a la
Direcció General d’Ordenació Educati
va del Departament d'Ensenyament,
Vía Augusta, 202, 2A, 08021 - Barcelo
na. El jurat, format per María deis Ángels González i Estremad, Jesús Bonals, Francesc Parcerisas, Joan Triadú,
Jordi Sarsanedas i Salvador Carrasco i
Calvo, fará públic el veredicte el mes
de novembre en un acte literari. La
concessió del premi no comporta cap
dret de publicació o de difusió. Els
interessats a tenir-ne més informació
poden consultar el full 4120 del DOGC
del 24-4-1996.

XXI PREMI BORN DE TEATRE
Convocat peí Cercle Artístic, Societat Cultural de Ciutadella de Menorca,
amb el patrocini de l'Ajuntament de
Ciutadella, del Consell Insular de Me
norca, de la Fundació Rubio i Tudurí i
de la Caixa de Balears, és dotat amb
2.000.000 de ptes. i la publicació de
l’obra. La Societat nomenará un jurat,
que podrá no concedir el premi. L’autor
de l’obra premiada renuncia ais drets
de la primera edició, cinquanta exemplars ae la qual li serán lliurats. L’autor
de l’obra premiada autoritza el Cercle
Artístic de Ciutadella per al muntatge i
l’estrena d’aquesta obra, i a represen
tar-la a les liles Balears dins un termini
de dos anys i totes les vegades que la
Societat ho consideri oportú. Només
podran aspirar al premi treballs inédits
de tema lliure, presentats en foli o Din
A-4, mecanografiáis a doble espai i Der
una sola cara. S’admetran treballs fets
en col laboració. L’obra guanyadora
podrá traduir-se del catalá al castellá o
a l’inrevés, bé peí mateix autor o per
encárrec de la Societat, que es reser
vará el registre de drets d’autor de la
traducció. Els treballs es presentaran
per quadruplicat i, si l’autor ho vol, es
poden presentar sota un lema tot incloent-hi un sobre tancat amb el nom i l'adreqa. El termini d’admissió de les
obres es tancará el 31 de julíol de 1996
i el premi es fará públic el día 30 de novembre de 1996 dintre del programa
de la Festa de la Societat. Els treballs
s’han de trametre a la secretarla del
Cercle Artístic, plaga des Born, 19, de
Ciutadella de Menorca (liles Balears),
amb la indicació «Premi Born de Teatre
1996».

X PREMI D’ARTICLES
PERIODISTICS
PRAT DE LA RIBA
Poden aspirar-hi els adíeles periodístics que s'hagin publicat entre el dia 1
d’octubre de 1995 i el dia 30 de setembre de 1996 que tractin sobre algún as
peóte de la persona o l’obra del primer
president de la Mancomunitat de Catalu
nya, Enríe Prat de la Riba. Hom entén
per adíeles publicáis els escrits en llengua catalana que no hagin estat a qualsevol diari o revista de venda al públic.
L'import del premi és de 100.000 ptes.
cadascun. Es podran ajudicar fins a
quatre accéssits, d'un import de 25.000
ptes. cadascun. El jurat estará format
per Josep M. Huguet i Reverter, Josep
M. Ainaud de Lasarte, Josep M. Casasús, Manuel Vila i Valls, Guiomar Amell,
Joan B. Culta, Aaustí Pons, Wifredo Es
pina i Joan Sagalés i Anglí, que actuará
de secretan. 0s treballs que aspirin al
premi es poden trametre rins al mateix
30 de setembre de 1996 a la Casa Museu Prat de la Riba, de Castelltergol, CP
08183 (Valles Oriental), amb la indicació
«Per al Premi Prat de la Riba». Els tre
balls s’han de trametre per triplicat, amb
el nom i l’adreqa i el teléfon de l’autor. Si
s’han publicat amb pseudónim o sense
signatura, cal que vagin acompanyats

d’un certificat de l’empresa corresponent que acrediti qui n’és l’autor. L’aajudicació del premi tindrá lloc el dia 29 de
novembre, data de l’aniversari del naixement d’Enric Prat de la Riba, i será fet
públic immediatament.

PREMIVENT DE PORT
Convocat peí casal d’esplai La Casa
del Sol Naixent i dotat económicament
per l’Ajuntament de Tremp amb
250.000 ptes., es concedirá al millor
conte o narració per a nois i noies, de
tema lliure, d’un máxim de vuit fulls. Els
treballs han de ser origináis, inédits i
escrits en llenaua catalana. El conte
premiat será publicat per Garsineu Edicions a la Col lecció «Ex-libris», conjuntament amb els millors treballs selec
cionáis peí jurat; la participació al
premi inclou els drets d’aquesta publi
cació. Un cop publicats els contes, els
drets serán propietat deis autors. Els
treballs s’han de trametre mecanografiats a doble espai i en una sola cara
del full, en cinc exemplars, a La Casa
del Sol Naixent, apartat de correus
núm. 10,25620 - Tremp (Pallare Jussá).
Les dades personáis han d’anar en un
sobre a part tancat; el sobre tan sois ha
de dur escrit el títol del conte. El termini
d’admissió d’originals acaba el dia 11
de setembre de 1996. El jurat del premi
estará format per Maria-Dolors Alibés,
Joaquim Carbó, Jordi Pámias, Xavier
Baulies i Jordi Mir. El veredicte del jurat
es fará públic en un acte que se cele
brará a Tremp el 26 d’octubre.

IX PREMIS A LA
INVESTIGACIQ SOBRE
COMUNICACIO DE MASSES
Convocats peí Centre d’lnvestigació
de la Comunicació, de la Generalitat de
Catalunya, són dotats amb 1.000.000
de ptes. el guanyador i 500.000 cadas
cun deis dos accéssits. Els treballs han
d’ésser de tema jurídic, polític, cultural
o social, etc., relacionats amb l’ámbit de
la comunicació social, d’una extensió
mínima de 150 fulls. El termini de pre
sentado deis treballs acabará el 20 de
setembre de 1996, i cal lliurar-los a la
seu del Centre d’lnvestigació de la Co
municació, Via Laietana, 46 A, pral. 2a.
08003 - Barcelona, on també es poden
demanar les bases completes, publicades al DOGC, núm. 2181 del 13-3-1996.

AJUTS A TREBALLS
D’INVESTIGACIO SOBRE ELS
MITJANS DE COMUNICACIO
Adregats a llicenciats universitaris
inscrits en cursos o treballs de recerca
de postgrau i a persones vinculades a
centres o institucions de Catalunya, i
dotats amb un máxim de 400.000 ptes.
cada ajut, els interessats en poden de
manar les bases completes i el full de
sol-licitud a les entitats convocants,
Comissió Interdepartamental de Recer
ca i Innovació Tecnológica, CIRIT (Via
Laietana, 33, 6é., 08003 - Barcelona) o
Centre d’lnvestigació de la Comunica

ció (Vía Laietana, 46 A, 08003 - Barce
lona). El termini d’admissió de sol licituds es tancará el 15 de julíol de 1996.

PREMI DE PEDAGOGIA
ROSA SENSAT
L’Associació de Mestres Rosa Sensat, amb la col laboració del ministeri
¿'Educación y Ciencia, Edicions 62 i
Celeste Ediciones, el convoca per a
treballs origináis i inédits, fets per mestres o altres professionals de l’ensenyament. Les obres han de partir de
l’análisi d’una experiéncia educativa in
novadora i han de comportar una millora fácilment generalitzable. Se n’han de
presentar tres copies, amb una exten
sió mínima de 100 fulls i máxima de
200, escrits a máquina a doble espai.
Les obres han de ser lliurades, amb un
breu currículum deis autors, a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Corsega, 271, baixos, 08008 - Barcelona,
abans de 1'11 d’octubre de 1996. S’adjudicará un únic premi d’1.000.000 de
ptes. en concepte d’avangament de
drets d’autor. L’oora premiada será pu
blicada almenys en dues Mengües, la
catalana per Edicions 62. El jurat pot no
atorgar el premi si, al seu parer, no h¡
ha cap treball que assoleixi el mínim
exigible. Així mateix, el jurat podrá atorgar-lo de manera compartida i recomanar la publicació d'alguna de les obres
no premiades. El veredicte es fará pú
blic el mes de desembre de 1996.

XVII CONCURS DE JOVES
COMPOSITORS
Convocat per Joventuts Musicals de
Barcelona, és obert a tots els composi
tora d’edat no superior a trenta-cinc
anys, que h¡ poden presentar obres per
a flauta travessera (en Do) i guitarra
(espanyola, de sis cordes), inédites en
qualsevol forma de difusió. El premi
Frederic Mompou está dotat amb
200.000 ptes. i l’edició de l’obra guardonada, i el jurat pot concedir un segon premi dotat amb 50.000 ptes. Cal
presentar els origináis en sis exem
plars, juntament amb la butlleta d'ins
cripció, abans del 30 de setembre, a
Joventuts Musicals de Catalunya, Pau
Claris, 139, 4t. 1a., 08009-Barcelona,
on els interessats poden demanar la
butlleta d'inscripció i les bases comple
tes.

des les bases completes i les butlletes
d'inscripció.

VEREDICTE DELS PREMIS
CATERINA ALBERTI
PARADÍS 1996
El jurat del premi de poesía, format
per Núria Llorach, Ménica Cazes, Tere
sa Costa i Gramunt, Esther MartínezPastor i Rosa Trians, ha atorgat el pri
mer premi a M. Dolors Limó Escura, el
primer accéssit a Anna M. Fontanalsi
el segon accéssit a Anna M. Ticoulat. El
jurat del premi d'il lustració, format per
Núria Llorach, Paula Leive, Judith Mo
rales, Esther Orta i Rosa Viladoms, ha
atorgat el primer premi a Sió Virgili, el
primer accéssit a Laura Sanz i el segon
accéssit a Carme Batlle. El jurat del
premi de música, format per Núria Llo
rach, Miren Iratxe Arrieta, Anna Bofill,
Núria Bordes i Clotilde Manuel, ha ator
gat el primer premi a Mercé Torrents, e
primer accéssit a Elisenda Carrasco i el
segon accéssit a Ester Vela.

VEREDICTE DEL IV PREMI
DE NARRATIVA INFANTIL
CIUTAT D’EIVISSA
El jurat, format per Jean Serra,Albert García Elena, Manel Hernández,
Pepita Costa i Antoni Cardona, ha ator
gat el premi a «Contarelles (a la llum de
la nit)» de lolanda Bonet i Mari.______

VEREDICTE DEL PREs I
MEMORIAL ÁLEX FEF ¡ER
El jurat format per Rosa M. Malet,
Eduard Castellet, Josep M. Espinas.
Emili Teixidor, Josep-Lluís Vei gara i AUgust Ferrer ha otorgat el premi a «Ma
quines poétiques» ae l’Escola Sara re
re Claver, de Barcelona, i el Talle
Pubilla Casas (C. d’A. Tecla Sala), F
ball coordinat per Fernando González
Mario Herrero, i l’accéssit a «Una aw
tació de La flauta mágica de Mozan”
de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis»
de Sabadell, treball coordinat per Ang
Arjona.____________________

LIV CONCURS DE PINTURA
PREMI CENTELLES

ALTRES CONVOCATÓRIES
PUBLICADES A «SERRA
D’OR» EL TERMINI DE LES
QUALS ACABA ENTRE
EL 15 DE JULIOL I EL
15 DE SETEMBRE

Amb la participació oberta a tots els
artistes, amb pintures de qualsevol téc
nica, només una per concursant i de
mides no superiors a 130 x 130, que
cal presentar emmarcades amb llistó
acompanyades d’una fotografía en
blanc i negre de 18 x 24 entre el 8 i el
21 de julíol, els interessats s’han d’adregar a l’Árxiu-Museu, carrer de Je
sús, 25, o a la secretaria municipal de
la comissió de Cultura de l'Ajuntament
de Centelles, carrer Nou, 15-17,08540Centelles (Osona), on els serán facilita-

VIII premi Josep Massot i Pa^ J
XVIII premi Eduard Fontseré i XX p®.
Francesc Carreras i Candi deis p[en
Fundació Salvador Vives i Casaju
(vegeu «S. d’O.», maig 1995).
¡
Premi de recitació Manuel Mate
premi d'investigació Jaume Cares ■
deis premis Ciutat d’lgualada
(mar? 1996).
,.4i¡wáXIX cartell de premis de la Nit L11
ría Andorrana (maig 1996).
r„|a.
Premis literaris del municipi de o
fell (juny 1996).

ona

al servei de les edicions en caíala

Rrquéentot

ONA, la vostra llibreria a Barcelona
Gran Via, 654 - Tel. 318 19 79 - 08010 Barcelona

momentpugueucompr;
els libres que no heu
pogut llegir i els discos
que no heu pogut
escoltar en época
de treball.
Complementen el
vostre esbaijo amb la
lectura i la música.

FE IPENSAMENT

PELS CAMINS DE LA TERRA

Nosaltres també
som Església!

ot parlant ais cristians de Corint

T

sobre els casats, els no casats,
les viudes, sant Pau els diu en
quin to: «Aquest és el meu parer, i cree
que jo també tiñe l’Esperit de Déu!» (1
Co 7,40). El signe d’admiració, l’hi he
posat jo, i potser no ho hauria hagut de
fer; en no saber el to en qué fou escrita
la frase, no sé tampoc quin component
d’ironia tenen les paraules de l’apóstol.
He recordat aixó de sant Pau en pen
sar en una altra frase, la que encap^ala
aqüestes ratlles, que no sabría dir quin
sentit fondo té, perqué, si bé no costa
de veure-hi una reivindicació que de
tant en tant sentim que algú fa, no s’hi
ha de donar sempre la mateixa im
portancia, perqué el sentit no ve tant de
íes paraules pronunciades com del to
en qué són dites; és sovint el to alió que
més traeix la intenció d’unes frases.
Els tons en qué pot ser dita aquesta
expressió poden ser més d’un i més de
dos, i aquests diversos tons poden reve
lar intencions també diverses. No cal
dir que les paraules de vegades no són
verbalitzades i, dones, els tons no es
noten; pero la seva intenció interior
amagada té tantes possibles interpretacions com si la frase fos dita amb veu
forta i no és tan difícil d’endevinar-la.
Ens trobávem un dia en una celebració eucarística amb una multitud de re
ligiosos i religioses a la basílica; era un
bisbe el qui la presidia i, és ciar, fou ell
el qui pronuncia l’homilia. Les seves
paraules lliscaven fluides i feien de bon
escoltar. Pero arriba un moment en
qué, adre$ant-se ais religiosos i a les re
ligioses assistents, els digué amb ener
gía: «L’Església us demana...»; i, una

mica més enllá, amb més émfasi enca
ra: «Perqué l’Església us reclama...» La
cosa que segons ell l’Església reclamava i demanava, no la recordó, pero
tampoc no seria difícil d’endevinar. No
és tanmateix en la cosa demanada, re
clamada, en qué em volia fixar ara, si
no en les frases repetides que acabo
d’esmentar i que m’han inspirat el títol.
Si es prenen les frases en el seu significat literal, hi veig el perill duna certa
esquizofrenia, d’altra banda fonja corrent en el llenguatge usual en aqüestes
circumstáncies. No sé si cap deis reli
giosos o religioses que escoltaven van
pensar en la incoheréncia latent en
aqüestes expressions; no sé si se’ls va
acudir de pensar: «Església, ho som
nosaltres!» Encara que de vegades és
nopossible
sé
que hom es demani a si mateix, es reclami a si mateix, normalment el qui demana i reclama és un altre. Déu demana a l’Església, el món
reclama a l’Església, els membres de
l’Església no reclamen ni demanen a
l’Església. Fora del cas, no poc corrent
per desgracia, que entenguem per Es
glésia només el papa, els bisbes i fins
potser els preveres.
Em sembla que hauria estat més
exacte que aquell bisbe hagués dit
«Déu us demana», o bé, «L’Esperit us
demana». D’aixó darrer, en tenim
exemples a l’Apocalipsi: «Qué diu l’Es
perit a les esglésies?» I encara: «Qui
tingui orelles que escolti qué diu l’Es
perit a les Esglésies.» Escoltar qué de
manava l’Esperit a les esglésies fou alió
que es va intentar de fer durant el nostre Concili.
Pero l’Esperit demana i reclama mitjancant el món. El món clama i recla
ma, es dol i es queixa, interpel-la i acu
sa. L’Església és la reclamada, la
interpel-lada, l’acusada. Una d’aquestes
interpel-lacions, o reclamacions, és la
següent: «Qué n’heu fet, els cristians,
de la vostra esperanza?» Són els germans de fora l’Església els qui ens de
manen que siguem coherents amb l’esperanya que diem que tenim, amb el
manament de l'amor que ens gloriem
de teñir com a llei suprema. La reclamació que ens cobreix sovint de vergonya: «EÍs cristians, sou el que dieu que
sou, i feu el que se us veu fer?»
De vegades la interpel-lació és punyent, quan, en lloc de dir-nos: «Qué

n’heu fet, els cristians, de la vostra es
peranza?», ens diuen: «Qué n’heu fet,
els cristians, de la riostra esperanza?»
L’Església és dipositária de I'esperanza
de tots els homes, creients i no
creients; la tenim com en dipósit i
n’haurem de retre comptes. Encara que
no ho diguin, els homes es refien d’aquells que fan gala d’un Déu que esti-I
ma, que perdona, que salva, un Déu per
al qual tothom és algú, en el qual tothom té posada personalment o vicáriament la seva gran o petita esperanza.
Certament que els qui som Església
ens podem demanar qué en fem del
que ens han confiat, pero no amb aires |
de reclamació a algú altre, sino amb
humil posat d’examen. Si fos l’Església
qui reclamés ais seus fidels, es reclama
ría a si mateixa amb una, no sé quina!,
autoritat, que s’arriscaria a enfondit
una rasa al si de l’Església i una separació entre els seus estaments.
És Déu qui ens diu, qui diu a l’Esglé-1
sia: «Qué n’heu fet, del meu poblé?» Iel |
poblé ens diu, diu a l’Església: «Per que
ens amagueu el Déu que és tan nostre
com vostre?» Nosaltres, els cristians,
l’Església, es troba sovint incómodament situada entre Déu i els honres: de-1
manada, reclamada, interpel-lada.
Sentó algú que em diu: «Files massa
prim i exageres! No n’hi ha per a tant, |
segur que tothom va entendre el bisbe I
que parlava així.» És molt possible,
pero jo no vaig quedar contení. M'hauria agradat més que en lloc de dn«L’Església us reclama», hagués dit: «L
món, pie de germans que no coneixem
ni ens coneixen, ens reclama.»
Qué ens reclamen, aquests germans
nostres? Ara no és el moment per a dtí'
ho. Personalment em basta saber qu®’
perqué sóc Església, formo parí de5|
reclamats, deis demanats, deis int®b1
pel-lats. N’estic content, pero no m11
sentó cómode, perqué constato Que
massa sovint les meves respostes no |
són les que caldria que fossin.

MIQUEL ESTRADA

«EMBARCATS AL VENT DE L'ESPERIT»
per Teodor Suau

l 20 d’octubre proppassat, en el

E

De l’horitzó anterior es desprenien
marc sempre indescriptible de
tres objectius a assolir durant l’etapa
la catedral de Mallorca, plena deis preparatoria:
fiuna ampia catequesi de
dels cristians i amb la presencia de la
tots els estaments del poblé de Déu; l’equasi totalitat del presbiteri de la dió xercici de la comunicació a l’interior
cesi, el bisbe Teodor declarava inaugu
deis grups eclesials; la fonamentació
rada l’etapa de preparació del Sínode
raonada i seriosa de les propostes que
Diocesá.
hauran d’ésser discutides a l’assemblea
El temps transcorregut des de la cele
sinodal.
brado de l’anterior, en el pontificat del
La durada de l’etapa preparatoria ha
bisbe Jesús Enciso, els anys 1958-1960,
d’ésser de tres anys, per a estudiar cada
i els canvis profunds experimentáis per
un deis grans temes que, també a la
carta pastoral, assenyala el senyor bis
. societat mallorquína, feien necessána una reflexió seriosa de la nostra cobe: l’evangelització, la celebració de la
munitai eclesial per tal d’assolir les me
fe, el compartir de l’Església.4
tes que el papa Joan Pau II assenyalava
A partir de la data de convocatoria es
a 1 Església universal de cara al tercer
comentaren a organitzar els grups sitnil-lenni, tot just a les portes.
nodals, que, a l’hora d’ara, són uns
A la carta pastoral «sobre l’inici del
cinc-cents, englobant prop de cinc mil
Sínode a la Diócesi de Mallorca»,1 el
quatre-centes persones. Una xifra molt
doctor Teodor aportava les raons de la
respectable tenint en compte les dimensions de la comunitat mallorquína.
convocatoria, a partir de les quals se
n assenyalaven els objectius i s’articulaEls grups es van reunint i treballen a
va el procés del treball a portar a terme
partir del material que per a cada un
en el curs deis anys vinents.
deis tres temes elabora una Taula de
bes raons n’eren aqüestes: el llarg peponéncia, integrada per professors del
node de temps des de l’anterior convo
CETEM, religiosos, religioses i laics.
catoria sinodal, i la necessitat de reviEls materials són teológics i pedagóSarlaplicado del Concili Vaticá II,
gics, per a possibilitar la consecució
eelebrat a Roma tot just quan acabava
deis objectius de l’etapa de preparació.
e Sínode de Mallorca. El Concili «conAl mateix temps, s’han organitzat dilnua essem —diu e] senyor bisbe— la
ferents activitats, molt diversificades,
§ran font d’inspiració per a l’Església.
per tal d’interessar els diferents grups
al examinar acuradament com s’ha
socials existents a la societat mallorquí
ge ut i sha aplicat a la nostra Diócesi,
na i convidar-los a dir una paraula que
qué ens hem pogut equivocar en la
ens pugui ésser significativa.
eva interpretado i en qué hem de proÉs encara impossible d’avaluar la tas
Kfessar en la vivencia feel de les seves
ca feta durant aquests primers mesos
lsP°sicions. El Sínode será una eina
de treball. La impressió, malgrat tot, és
cepcional per a tal fi».23La consciénbona. S’ha reunit molta gent per parlar
de coses que no sempre es té oportuniDaVaticá II fou més un punt de
tat de compartir des duna perspectiva
sent a qUe ,no Lina meta es troba prede fe. Es va fent una práctica del diáleg
Te d 1° l’ensenyament del bisbe
que podrá donar resultats prou interesan °’u *
des d’aquesta perspectiva
Xióe s ”a d’entendre el convit a la reílesants. Els cristians de la base eclesial
prenen consciencia de molts de problealtres re
Seva realttzació entre nosmes deis quals no estaven assabentats i
Ü* aquí ve el te rcer motiu: trobar resel clergat es troba en la necessitat d’esPostes eclesials als canvis sociocultucoltar els problemes que vertaderament
preocupen els seus germans laics i par
cenní CVÍngUtS durant els darrers deticipar en la discussió. Sembla que será
la^a^ment’ Ia insistencia del papa en
possible anar articulant el treball d’aquests grups sinodals perqué, en un fudel ,evangelització» i la preparació
aelJubileudel’any2000.
tur próxim, siguin el nucli d’una presén-

cia laical organitzada i activa al si de la
nostra Església de Mallorca, cosa prou
necessária en el temps que corre.
Manquen, per a acabar aquest curs,
la segona fase de preparació sinodal i
la tercera: l’Arxiprestal i la de Delegacions, en qué se sistematitzaran les
respostes elaborades pels grups a la
primera fase, que, finalment, serán
convertides en propostes a discutir a
l’Assemblea Sinodal própiament dita,
que portaran a terme el Consell Presbi
teral i el Consell Diocesá de Pastoral.
Mentrestant, la invitació a la pregária
i a la conversió proposada peí senyor
bisbe es va materialitzant per mitjá de
celebracions que, aprofitant els temps litúrgics, volen ésser també ocasió d’insistir en la importancia decisiva d’aquesta
avinentesa per a la nostra Església.
Em sembla que l’objectiu més important a assolir aquest primer curs és
aconseguir que la gent no es desanimi i
continuí participant en les tasques si
nodals. Cosa que especialment afecta el
nostre presbiteri.
De fet, l’Església mallorquína té un
conjunt de reptes prou punyents i decisius aquests últims anys del segon
mil-lenni. Que sovint ens posen nervio
sos. I que tenen una solució certament
no gens fácil ni a l’abast de la má de
manera imminent.
De la circumstáncia en el si de la
qual es realitza el Sínode mallorquí, en
parlarem en un próxim article.

1. «Carta pastoral sobre l’inici del Sínode a la Diócesi
de Mallorca», Publicacions del Sínode Diocesá, núm.
1. Palma de Mallorca, 1995.
2. «Carta pastoral», pág. 5.
3. Un bisbe per al Concili, entrevista per L. Muntaner
a «Lluc», LXXI/762 (1991), 67-74. Es pot consultar la
ressenya bibliográfica aportada a «Don Teodor Úbeda, 25 anys de Bisbe», BOBM, Palma de Mallorca,
1995.
4. «Carta pastoral», pág. 8.

PERE RIBOT
UNIVERSALISME I RESISTÉNCIA
per Marta Nadal

//
ere Ribot, un símbol de l’exi' ' JL
li interior», és el títol de la
semblanza biográfica que Albert Manent
dedica al seu bon amic mossén Ribot,
dins el llibre Semblances contra l’oblit.
Certament, Pere Ribot ha estat, al llarg
deis seus gairebé cinquanta-sis anys de
permanencia ininterrompuda a Riells de
Montseny, una figura simbólica de
presencia i de resistencia, segons parau
les d’ell mateix, en aquesta mena d'exili
interior que ha tingut la muntanya d’ametistes per paisatge.
Cridat a la vida religiosa de ben ¡ove,
fou primer vicari de Capellades, don ba
gué de fugir, aconsellat per Cambó, en
esclatar la guerra. Aquests anys de persecucions i d’exili —a Franga, a Sant Sebastiá, a Mallorca...— acabaren, després
de 1939, a Sant Adriá de Besos, on mos
sén Ribot visqué poc temps: el Camp de
la Bota al costat i el rellotge puntual deis
afusellaments li feren insuportable Pesia
da en aquell indret. Fou a partir d’aquell
moment que s’obrí davant seu un horitzó verd —el seu exili interior—, bressol
d’una resistencia activa i duna presen
cia sempre amatent. Així fou com Riells
de Montseny es convertí, grades a Pere
Ribot, en un nucli de catalanitat on, al
gún cop, es podía fer onejar la bandera
catalana i, amb una emoció continguda
i amb una certa dosi de por arrapada al
eos, cantar «Els Segadors».
El Montseny fou, dones, durant els
anys de la dictadura franquista, un oasi
de catalanitat i de llibertat, mesurada i
vigilada pels tricomis que, ben sovint,
no entenien res d’aquelles manifestacions, aparentment només religioses,
que al voltant de l'església de Riells aplegaven tanta gent.
«Podran amanar, pero no desarrelar»,
fou el lema de mossén Pere Ribot que
durant molts anys omplí de sentit aquell
racó d’alta muntanya, un espai on gaire
bé es podía tocar el cel d’una llibertat
llargament aclamada.
Al costat d'aquesta significado de
carácter cívic i polític, no podem oblidar
el poeta. Pere Ribot s'ha destacat, de ben
jove, per la seva activitat poética, que ha
tingut per objectiu esdevenir universal i
traduible. En aquest sentit, s'ha desmarcat —diu— de la poesía, que ell entén
folklórica, de Verdaguer; la seva lectura

del poeta de la Renaixenga —del qual
ara es reivindica una relectura, una mi
rada diferent que l’allunya precisament
del tópic— está marcada per l’idealisme
idíl-lic que impregnó bona parí deis llibres de l’época.
Mes de maig. Tres quarts d’onze del
matí. Riells de Montseny. Anem pujant
per una carretera estreta, envoltada de
muntanyes verdes i liles al fons; arbres
cremats, encara, ens recorden l’incendi
devastador. L’aigua benéfica d'aquesta
primavera, pero, ha fet brollar verdor
pertot i mil flors de tots colors apareixen,
humils, ais nostres ulls. El cel blau, sense núvols, amb un sol magnífic. Realment és un luxe —pensó mentre mantinc el peu a l’accelerador del cotxe que
em mena muntanya amunt— assaborir,
un dia qualsevol, de bon matí, les aro
mes d’una natura fresca i tranquil-la.
Sense sorolls, sense pressa. Amb la
piuladissa deis ocells; amb la llu'issor del
sol com a únic referent de temps. Em
trec el rellotge.
Mossén Ribot ens espera a la rectoría,
assegut en una cadira. El seu aspecte,
malgrat els vuitanta-vuit anys, és el d’un
muntanyenc colrat peí sol i peí fred. Cabells ben arranats, un audiófon a l'orella, l’esquena corbada i una veu tremolosa que recita encara de memoria versos
de Leopardi, acaben de configurar els
trets extems d’un home que ha viscut i
viu amb intensitat la solidaritat huma
na, la crida de Déu.
—De ben jovenet, a catorze anys, sentiu la necessitat de menar una vida reli
giosa. Com vau sentir la crida de Déu,
essent tan jove, adolescent? Hi va teñir a
veure la familia, la mena de costum d'aquells temps de dur els filis al seminari?
—Va ser cosa meva. Jo sentía una
atracció per les coses de Déu, pels can
tíos, per 1’Església... Pero va ser una
atracció de Déu cap a mi, va ser ell qui
em va triar; i jo m’hi vaig trobar bé. De
jovenet vaig anar al Seminari i, al ma
teix temps, vaig descobrir la poesia. La
poesía m’entrá amb torga quan era al
Seminari.
—Expliqueu-nos una mica més aques
ta descoberta...
—De petit, m’agradava molt llegir;
vaig teñir un llibre de Valencia que es
titulava Eloqüéncia catalana, i hi havia

Aribau, Verdaguer..., que per a mi van
ser un gran descobriment. De gran,
vaig devorar tota la Renaixenga catala
na; tota, l’he devorada! Aleshores, vaig
veure que s’havia d’acabar la persisten
cia del postverdaguerisme; tot era mel,
cel, ocellets... I jo volia fer una poesia
catalana que fos universal i traduible, i
em vaig anar animant. En aquest sentit
em va ajudar molt María Manent, que
va saber que escrivia, s’interessá peí
que feia, i em publica la poesia a les
edicions de La Revista, que dirigía López-Picó. Puc dir que María Manent va
ser el meu padrí literari.
—Va ser Sagarra qui us va batejtf
com el Paúl Claudel catalá?
—Sí. Sagarra va anar a la penya de
l’Ateneu amb el meu llibre Epifanía, va
ensenyar-lo, i va dir: «El Paúl Claudel
catalá!» Jo l’he llegit tot, Claudel; i l’he
traduít, també. Al Comedia es repre
senta, per la companyia Festa, L'Anunciació a María, una obra de teatre de
Claudel que jo vaig traduir. El dia de
l’estrena ell seia al meu costat, i jo estava molt nervios perqué pensava que
potser no li agradaría. Paúl Claudel sa
bia una mica de catalá, per les lectures
que havia fet de March, de Llull..., j va
quedar tan contení de la traducció i de
com havia anat l’estrena aquí de la seva
obra que m’enviá una gran fotogran3
seva amb una dedicatoria en caíalaUna fotografía que, per cert, es van endur unes persones amb l’excusa de
crofílmar la dedicatoria i la signatura >
ja no l’he vista més. Em sap mol
greu...
—Heu estat i sou un poeta carácter»'
zat, des d’un bon principi, per la volu¡f
tat de defugir els esquemes de la poe$ta
religiosa de tall verdagueriá, segons qlie
heu manifestat vós mateix.
—A mi m’ha menat, des de sernpre’
la idea de ser universal i traduible, i Per
aixó em vaig desmarcar de Verdaguer.
—Aixó us ha convertit, pero, en un P°
eta per a minories. La reflexió crista
que hi ha darrere deis vostres poemes >
arriba a tot el poblé, contráriament .
que passava amb el fenomen Verdaguri
la seva poesia religiosa, que agitava
masses populars.
,
.
—La meva poesia, certament, és P
a minories, per a una selecció; és per
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"La poesía m’entrá amb torga, quan era al seminari.»

"Jo volia fer una poesía catalana que tos universal i traduible.»

Pensar i per a repensar. Pero també he
et poesies per encárrec: per a comu'llons, per a casaments... Estic tip de
er gojos, poemes per a festes. Aixó em
Porta al record la presencia de Verda§uer, precisament. De bon principi jo
Y3.1® v°ler fer una poesia transcenden,a’ que mirés enfora, que no fos de
arretina i d’espardenya; i, en aixó,
Garles Riba com Pere Quart, pero
lba sobretot, em van animar molt.
.
rlit que la vostra és una poesia
aereflexió i de meditado.
Exacte. Per aixó la faig curta, per4ue en siguí fácil la lectura; una poesia
?Ue t obliga a seure i a rellegir el que
as llegit. Avui, la televisió captiva masa> té 1 habilitat de pensar i de parlar
sar
i’ C°m 9ue C' P°ble no V°1 Pen~
.
,a televisió fa perdre la personali
ce l’individu.
ter
S()n e¡s autors i moviments li
en ar,ls.(iue més us han influ'it o amb els
heu connectat millor?
o he anat a buscar, sempre, una
acn^3 Personal meva, cosa que no s’ha
aix'S Un?Yt a fer nin§ú- El sacerdoci, en
la j?j ha acompanyat molt, i també,
molt U,S1°
les lectures- He llegit molt,
Vp ’ 1 ?n moltes llengües; em sé molts
,7°s de memoria.
Ina ?SSl~n hibot em recita un llarg poebauc e■ ^eoPar<^b en italiá, sense entre
més
Un so^ moment> amb la
oria plena d'uns mots tantes vega-

des visitáis. L'acompanya una cadencia
solemne i dolga alhora.)
D’autors catalans que m’han ajudat
en la meva poesia, en podría citar uns
quants: Carner, per exemple, que té un
caíala británic, insuperable. Quan va
morir Josep Carner, jo vaig fer la cerimónia del seu enterrament i vaig dir
que més que un poeta havia estat un
gran orfebre de la poesia catalana. Ma
ría Manent també m’ajudá, va ser el
meu padrí literari, com ja he dit abans.
Era més dolg que Carner, encara més
británic.
—La lectura de la Biblia influeix la
vostra poesia. Concretament ho veiem al
llibre Versicles.
—Jo actualitzo la Biblia, pero no la
segueixo com feia Paúl Claudel, que la
copiava massa. Jo em quedo en un nivell més personal, me’n desmarco una
mica.
—El paisatge exterior, pie de símbols
que ens remeten al paisatge interior de
l’home, és un deis elements constants a
la vostra poesia. En quina mesura hi ha
contribu'ít el fet de viure tants anys enmig de la natura, de la verdor del Montseny?
—Aixó em ve de quan vaig venir aquí
dalt per primera vegada, per l’agost del
41. Anava caminant amunt i vaig que
dar parat; vaig veure prats, muntanyes
verdes i blaves i se’m va acudir aquesta
poesia que no ha estat publicada mai:

«Jo l’he llegit tot, Claudel; i l’he traduit també.»

«L’alé de Déu crea la nostra imatge. /
Maduren els sentits la vida breu, / pero
tornem a Déu el que és de Déu / i l’home troba Déu en el paisatge. / Repós i
lluita, passió... Amor. / Qui en copsará
l’abisme i la mesura? / Treballa, home i
argila, la figura / en el fons del teu pai
satge interior.»
Jo sóc molt huma, a la meva poesia
hi ha molía humanitat.
—No és una poesia teológica.
—Jo diria que té la dolfa pressió de
la teología.
—Vos heu conegut molts poetes, cristians i no cristians. A parí deis que ja
hem anomenat abans, qué en pensaven,
de la vostra poesia, Foix i Espriu?
—Foix m’admirava molt, ens hi
trobávem molt bé, parlant de poesia,
prescindint de la fe cristiana. Jo respec
to la llibertat de tothom. Pensó que res
pectar la llibertat és respectar la veritat. Qui m’admirava més, pero, era
Salvador Espriu. No era practicant, no,
l’Espriu, pero era respectuós. Moltes
persones, entre elles molts poetes i personalitats del món de les lletres, venien
aquí a buscar forga. Jo sempre deia:
«Podran arranar, pero no podran
desarrelar.»
—Tant en l’aspecte lingüístic com en el
formal la vostra poesia és molt ¡rehalla
da.
—Sí. Cada mot té un sentit, un pes;
per tant, per a mi, la paraula no és un

«Jo actualitzo la Biblia, pero no la segueixo com feia Paúl Claudel, que la copiava massa.»

sol mot, sino tota una vida. I, per aixó,
el millor és la poesía curta, per a donarhi més intensitat. Si la vas allargant, et
disgregues, i aleshores és quan es perd
forga. També he treballat el sonet, que
és bastant difícil; el sonet té la lo rea
creativa a lultim vers, que conté tota la
intensitat de les estrofes.
—Al marge de la poesía, també heu fet
un llibre del Montseny i em sembla que
en teníeu endegat un sobre Palestina, oi?
—El llibre del Montseny va sortir a
Edicions Destino. Vaig seguir a peu tot
el Montseny, que és el melic de Catalu
nya, i al cap de dos mesos ja havia fet
el llibre. Es va publicar de seguida i
molt aviat se’n feren dues edicions més.
El llibre de Palestina ha quedat mig
empantanegat. El títol era Cop d’ull a la
térra de Crist. Per poder fer-lo, em van
pagar un viatge de deu dies, que de fet
n’eren vuit, descomptant els viatges d’anada i de tornada; pero era impossible
copsar, en tan poc temps, la psicología
o la patología, si es vol, de Palestina.
Ara, vaig descobrir els árabs que fa mil
quatre-cents anys que són a Palestina.
El llibre, no l’acabaré pas. Tampoc no
hi ha hagut empenta ni entusiasme.
—Llegiu la poesía que es fa actualment, la deis poetes joves?
—Sí, pero em costa de seguir-la. Bus

quen i no traben. És una recerca en el
buit, diría. Quasi no s’entén. Un poeta
que m’estimava molt i que va morir fa
poc, Valeria Pujol, era també molt obscur, pero tenia una relació universal
molt gran.
—El conreu de la poesía us ha ajudat
en la vostra relació amb Déu?
—Oh, i tant! En la crida de Déu, en la
recerca i en laprofundiment de Déu.
—Es una mena d’oració, la poesía, per
a vós?
—És una pregaría. Sempre busco
Déu, i el trabo. Pero hi ha els alts i baixos del misteri de la vida. De la vida na
tural i de la vida espiritual.
—Parlem de la situado que vau viure
durant els anys de la guerra. De l'exili,
del temps en qué vau viure prop del
Camp de la Bota, sentint cada matí els
afusellaments... I de la vostra arribada i
de l’estada definitiva a Riells de Mont
seny.
—Primer vaig ser vicari de Capellades. Després, ja en temps de guerra,
vaig haver de fugir —tenia vint-i-vuit
anys— i vaig anar cap a casa meva, a
Vilassar de Mar. Aleshores jo ja treballava, per mitjá de Cambó, a «La Veu» i
després a «La Publicitat». Va ser ell qui
em va dir que me n’anés i qui em posa
en contacte amb unes persones que em

facilitaren la fúgida. Primer vaig anar a
Barcelona i ja des d’allí vaig embarcar
cap a Marsella i, posteriorment, Valenqa. Després ja vaig passar cap a Sant
Sebastiá, pensant que la guerra s’acabaria. La guerra no sacaba, pero, corn
que a Sant Sebastiá m’avorría, vaig
agafar el tren cap a Sevilla i dalla c\
vaixell fins a Mallorca. Un cop a Ma
llorca, la primera persona que vaig
anar a veure va ser Miquel Ferrá, deS"
prés Guillem Colom, la Maria-Antónia
Salva, que ja coneixia per carta...
—No coneixíeu personalment Mana'
Antonia Salva?
—No; ens escrivíem, només. Es va te
un homenatge a la Maria-Antónia, eS
va demanar la col-laboració de díte;
rents poetes, jo hi vaig fer un poerna
ella em va escriure agraint-me la col-la
boració. Tota aquesta correspondencia
jo la conservava, pero ara l’he donan
al professor Miquel Gaya i Sitjá.
—Quant de temps vau viure a Mull°
ca?
a]
—Un any just. Després vaig anar ,
front. Em van fer capellá al front
Crist Rei, que era un sobrant del te V
de Montserrat. Va durar poc, pero; un
mesos. Quan acaba la guerra em p°r, ¡
ren al Besos, a Sant Adriá. Pero no
podía viure, allá. Cada dia portave

“Sentía a primera hora del matí els trets deis afusellaments. Era insuportable.»

«El meu lema va ser aquest: preséncia i resistencia.»

Presos de la Model cap al Camp de la
°ta i, com un rellotge, sentia a primera r* ora del matí els trets deis añisellarnents. Era insuportable.
. Tot i ser Riells un nucli de resisténCla, aquí vau viure allunyat de la realitat
,nes crua, pero.
I tant! Aquí el meu lema va ser
Quest: preséncia i resistencia. Aquí vela molta gent, fins i tot gent que no
reia en Déu. Jo treia la bandera catalafe^’ que era un pecat mortal llavors, i li
en un petó. D’aquesta manera vaig
P^Prendre que feia un apostolat; i
ab'g lnventar aquell lema que ja he dit
ns: «Ens podran arranar, pero no
j’aj'relar.» I així va ser.
«rant aquest temps vau visitar
Pasos a la Model?
quat1' Tenia destinades les galeries
m01Sta s!sena’ ’es deis condemnats a
42 t A’xo va ser durant l’any 41 i el
les f arr*i- anava per les cases dient a
si
u es deis presoners si eren vius,
Va
r°baven bé... La familia em donaa ]es enJar per a ells, que jo m'amagava
br;r • utxaques, fins que em van desco*
enda
em Van treure de la Model. Més
j0 Vaj/ant’ quan van agafar Jordi Pujol,
xarerJg v°ler anar a veure’l i no em deiratis> Perqué deien que era rojo, sepaa y catalán. Quan el van dur a

«L'Església ha de ser pobra, pero la jerarquía de vegades no ho és, de pobra.»

Saragossa, l’abat Escarré el pogué visi
tar.
—Tinguéreu relació amb l’abat Escar
ré?
—De tant en tant jo anava a unes
reunions clandestines que es feien pri
mer a casa de López-Picó, després a ca
sa d’en Martí, més tard a la de la vídua
Crexells... Alguna vegada hi havia vingut l’abat Escarré.
—L’any 54 organitzeu un aplec poétic
aquí a Riells, oi?
—Fem uns Jocs Floráis amb l’objectiu de recaptar diners per a la reconstrucció de l’església de Riells. Antoni
Fisas va ser l’arquitecte que se n’encarregá. Vam fer una missa a la plaqa, tot
era pie de gom a gom i a la tarda es va
presentar la Guardia Civil, els vaig dir
que endavant, que passessin... No coneixien ni la bandera catalana, pobra
gent!...
—Qué hi havia darrere d’aquest aplec?
—Era una excusa per a reunir-nos.
Em van voler fer un homenatge, patrocinat per Josep M. de Casacuberta; van
venir dos autocars, i van cantar «Els
Segadors» aquí dintre. Ho vam fer un
any i prou. Més endavant vam organitzar uns concerts de Primavera, que van
durar quatre anys.
—Ha estat un refugi polític, aquest in-

dret, aquesta rectoría?
—No, no. Ha vingut qui ha volgut, i
qui ho ha desitjat ha pogut dormir aquí
fora, a la pallissa.
—Qué en penseu, de l’Església, de la
seva situació actual?
—Molts s’han girat d’esquena a l’Església, no els interessa, pero potser només veuen l’Església externa, i aixó no
és el principal. Crist era pobre, i l’Església ha de ser pobra, pero la jerarquía
de vegades no ho és, de pobra. Ha de
ser pobra i viure amb els pobres; ara ja
ho fan. També ha de ser humil. El qui
té ha de comprendre aquell qui no té; i
el qui no té, estar content del qui té,
perqué sap que hi troba un germá i l’ajut, més que material, espiritual.
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CULTURA I VIDA

DE
LA GUERRA,
FA SEIXANTA ANYS
(III)
ELS CATALANS DE BURGOS
per Borja de Riquer
i Permanyer
I’ ins no fa gaire era poc el que
s’havia investigat amb seriositat
sobre els catalans que durant la guerra
civil es posaren al costat deis militars
revoltats.1 Darrerament, pero, dispot^111 de l excel-lent llibre de Joan M.
nomas sobre els falangistes catalans a
a «zona nacional»2 i jo mateix he inentat analitzar l’actuació de Francesc
ambó i els principáis dirigents de la
liga Catalana durant la guerra i els
Pnrners anys de franquisme.3 Pero en
cara resta molta recerca per a poder-ne
enir una panorámica completa i rigo
rosa. Pensó, per exempe, com fóra d’ineressant estudiar el cas deis carlins ca,,a ans, des de 1931 fins a ben entrada
etapa franquista, i fins i tot conéixer
olt millor els altres grups d’extrema
,reta> com ara la Ceda catalana, Dreta
e Catalunya, Acció Ciutadana, etc.
• om és prou conegut, els elements
i V1 s, cIue a Catalunya participaren en
193a
militar del 19 de juliol de
lin ° ?ren f°rSa reduíts: llevat deis carer s íuns tres-cents), els falangistes
en ben pocs (uns vuitanta) i encara
tren^S >
e^s militants d’altres grups d’exho111^- Feta' I’ a més> tan sois uns pocs
* 165 de neSocis i industriáis donaven
dP^SUp°rt econbmic a l’aventura antivant°Crat^ca’4 Per a’x® és forga rellere
recordar que a Catalunya la
rev $sentativitat social i política deis
ntai ^ts era, reduídíssima i que la gran
els°ria de l’opinió ciutadana, inclosos
ga Ca, anistes conservadora de la Llirr>k„i\a Prendre posició contra la
rebel-llo militar.
Ara
fraci ? > com a consequencia del
c¡areS °e ^a rebellió a Catalunya s’inisagn Un Procés revolucionan i una
*
giosm
11 Persecució de burgesos i reliprenJ’ Per 'a Qual cosa el conflicte civil
cilme^ Un abast 1 una radicalitat difí
at previsibles setmanes abans. Ai-

xí, dins la guerra, van coexistir una diversitat de carácters: la d’ésser una lluita política entre els defensora de la legalitat
enfront
deis
autoritaris
antidemócrates; ésser també una guer
ra social, de classes, contra bona part
deis propietaris; ésser també un con
flicte ideológic al voltant de la temática
religiosa; i, a més, una confrontació en
tre nacionalismes antagónics, ja que a
la zona de Burgos aviat s’imposaren els
plantejaments més agressius i uniformistes del nacionalisme espanyol,
aquells que proclamaven la necessitat
de liquidar els valora polítics, cívics i
culturáis del catalanisme. Fou aquesta
varietat d’aparences la que ha donat al
conflicte civil a Catalunya una complexitat tal que sovint algunes de les opcions polítiques fetes a l’estiu de 1936
ens poden semblar contradictóries o poc
coherents. I és aixó el que ens explica
com es produiren escletxes i trencaments tant dins del món deis católics ca
talans com també dins del catalanisme.
Pensó, pero, que és important dife
renciar clarament els diferents tipus de
suport donat per alguns catalans ais
militars revoltats, ja que no significava
el mateix l’ajut d’aquells sectors que
estaven identificats ideológicament
amb el que pretenien els militars rebels ja abans del 19 de juliol, que el
d’aquells altres que els donaren suport
com a conseqüéncia del carácter revo
lucionan que havia pres el conflicte a
Catalunya.

Les adhesions ideológiques
Joan M. Thomás ens ha explicat amb
prou detall com anaren confluint cap a
Falange Española, primer, i després ja
cap al partit unificat FET y JONS, gran
part deis catalans d’idees espanyolistes,
i generalment anticatalanistes, que
anaven arribant a la zona de Burgos

durant la guerra.5 Foren aquests els qui
constituíren el que podríem anomenar
el nueli més dur i cohesionat deis «ca
talans de Burgos» i els qui elaboraren i
difongueren el discurs més agressiu
contra el catalanisme. Només cal llegir
els primera quinze números de «Desti
no» per a adonar-nos que no estaven
disposats a perdonar a ningú el seu
passat catalanista, ni tan sois ais Hi
guera que donaven suport a la causa
deis militars rebels.6
El poc que sabem de la historia deis
carlins catalans a la zona franquista no
deixa de ser significatiu. Ja fa temps
vaig assenyalar les grans tensions que
es produiren els anys 1937 i 1938 entre
les direccions deis falangistes i deis
carlins catalans.7 Les discrepáncies
eren no sois per a veure a qui tocava di
rigir l’organització catalana del nou
partit unificat FET y JONS, sino, sobretot, per les diferencies ideológiques
de fons que es palesaven respecte a la
qüestió catalana: mentre els falangistes
pensaven que fóra necessária una pro
funda tasca d’espanyolització de
Catalunya, els carlins propugnaven do
nar al país una consideració «regio
nal», pero espanyola, «aZ estilo de
Navarra». Lógicament, bona part deis
catalanistes conservadora que ar
ribaren a la zona franquista durant la
guerra se sentiren molt més propers ais
carlins que no pas ais falangistes, cosa
que aquests darrers utilitzaren com a
argument per a presentar el carlisme
catalá com una mena de succedani de
la Lliga Catalana. De tota manera, el
pes polític deis carlins catalans a la
«zona nacional» fou reduit. El tortosí
Joaquim Bau i Nolla fou el carlí catalá
que arriba a ocupar un cárrec més alt,
president de la Comissió Técnica d’Indústria i Córner^, fins a gener de 1938.
Evidentment hi hagué altres cata-

lans, bona part deis quals amb passat
ultradretá —normalment per haver tingut carrees durant la Dictadura de Pri
mo de Rivera—, que també destacaren
dins les incipients institucions polítiques de Burgos. Són els casos de Miquel Mateu i Pía, que va fer importants
gestions comerciáis a Franqa a favor de
Franco, fins que fou expulsat d’aquell
país, o el mateix Demetrio Carceller,
que fou també membre de la Comissió
Técnica d’Indústria i Comen; i membre
de la Junta Política de FET y JONS.
Igualment el lleidatá Eduard Aunós,
ministre de Treball durant la Dictadu
ra, fou primer el representant del partit
únic a Franca, Bélgica i Suíssa, després
consejero nacional i president d’una co
missió jurídica dependent del ministre
d’Assumptes Exteriors, de la qual tam
bé formava part Josep María Trias de
Bes, catedrátic de Dret Internacional i
antic diputat de la Lliga Catalana.
Menció especial mereix Josep Ber
trán i Musitu, antic dirigent de la Lliga,
que des de setembre de 1936, amb el
vistiplau del general Mola i amb suport
económic d’un nombrós i variat grup
de polítics —des de l'exrei Alfons XIII
fins al mateix Francesc Cambó—, organitzá la primera, i durant molt de
temps la principal, xarxa d’espionatge a
favor deis militars rebels: el Servicio de
Información de la Frontera del Nordes
te de España (SIFNE).8
També va teñir un cert paper polític
el mateix Eugeni d’Ors, que féu articles
de premsa, conferencies i actes de su
port ais militars revoltats. A principi de
1938 Pedro Saínz Rodríguez, ministre
franquista d’Educación Nacional, nomena Ors Jefe Nacional de Bellas Ar
tes, secretan de l’Instituto de España i,
el que segurament deuria agradar més
al pantarca, membre de la Comisión de
Estilo en las conmemoraciones de la
Patria.
Ferran Valls i Tabemer fou, tal vega
da, el cas més conegut, i més excepcio
nal, de polític catalanista que ja durant
la guerra civil s’adherí entusiásticament a la causa deis militars revoltats,
fins al punt de participar en la famosa
gira propagandística de la Misión Cul
tural a Hispanoamérica. 9

El cas d’en Cambó
i la gent de la Lliga Catalana
En esclatar la guerra, molts católics
que militaven en formacions polítiques
catalanistes, com ara Unió Democráti
ca o Acció Catalana, no acceptaren que
el gran dilema polític d’aquells moments fos haver de triar entre ésser fidels a les conviccions religioses o a la
legalitat democrática i autonómica. Al
tres sectors del catalanisme católic,
pero, com ara la gent de la Lliga Cata
lana, analitzaren el conflicte iniciat el
juliol de 1936 prioritzant el carácter de
guerra de classes i de persecució reli
giosa —alió era la lluita entre «civilització i barbarie», com arribará a es-

Al centre, Miquel Mateu i Pía, el 1935, a Peralada.

criure Francesc Cambó— i van atorgar
un paper secundari ais altres trets del
conflicte: el d’ésser també una lluita en
tre democrácia i feixisme i un enfrontament entre nacionalismes.
La contradicció d’aquesta opció es
palesará en el fet de no volver renun
ciar a ésser i a dir-se catalanistes i, alhora, creure que era coherent donar
suport a l’opció deis militars rebels,
que significaven clarament el nacionalisme espanyol més agressiu. Els lliguers postulaven que, davant la situació dramática que vivia Catalunya,
Túnica alternativa que tenien era donar
suport a l’opció d’ordre representada
pels militars. Aixó es justificava amb
l’afirmació que la Catalunya republica
na i autónoma havia estat desbordada i
segrestada per la revolució proletária.
Per tant, res, o quasi res, vinculava ja la
gent de la Lliga ais catalanistes
d’esquerres i al govern de la Generalitat, el qual, segons Cambó, havia acceptat, o tolerat, la revolució i el bany
de sang de la persecució. Aquest era, de
fet, el sentit de la carta d’adhesió ais
militars revoltats redactada per Fran
cesc Cambó a fináis d’octubre de 1936 i
signada per més d’un centenar de catalans, entre els quals bona part deis dirigents de la Lliga Catalana.10
Pero l’opció política adoptada en iniciar-se la guerra implicava un gran canvi del que fins llavors havia estat la tra
dicional estrategia de la Lliga Catalana,
construida per Prat de la Riba a princi
pi de segle al voltant d’un projecte alhora conservador i nacional catalá. El
perill d’ésser acusats de trair el catala
nisme o Tautonomia catalana era evident. És ciar que la decisió política de
Francesc Cambó fou presa l’estiu de
1936 basant-se en la creenqa, forga ge
neralizada llavors, que la guerra havia
de durar uns pocs mesos, i que la feblesa política i la inexperiencia deis mili
tars triomfants havien de provocar que
el seu régim fos molt provisional i amb
poques possibilitats de consolidar-se si
no procedía a una obertura a la participació de les forces polítiques conserva
dores. Pero aquesta análisi prescindía
del carácter de trencament total amb el
passat que els militara rebels volien im
posar a la seva rebel-lió i que el mateix
conflicte, a mesura que s’anava prolongant, anava consolidant aquesta volun
ta! d’inaugurar una nova etapa política.

No podem explicar ací amb deteniment l’abast i el carácter del suport que
Francesc Cambó i molts deis dirigents i
militants de la Lliga Catalana donaren
a la causa dirigida peí general Franco
durant la guerra, básicament des de
Franga i Itália. Pero sí que cal reiterar
la idea que, tal vegada, constituí Tempresa propagandística més destacada,
més audag i també més eficaq amb que
va poder comptar el bándol rebel a 1 estranger. Sens dubte l’Oficina de Premsa
i Propaganda de París, creada a inicia
tiva de Cambó i en gran mesura unangada per ell mateix, i dirigida per
Joan Estelrich, fou Torganisme més actiu de tot Taparell propagandístic exte
rior pro franquista. L’Oficina no sois publicá llibres que assoliren un éxit de
vendes notable, com La persécution religieuse en Espagne del mateix: Estel
rich, del qual s’arribaren a vendre mes
de 50.000 exemplars, entre l'edicio
francesa, la castellana, la italiana, Ia
txeca i la romanesa, sino també la re
vista quinzenal «Occident», que fou Ia
publicació periódica profranquista estrangera més influent i difosa durant Ia
guerra civil.11 I també podríem esmentar la participació directa d’un imp°
*'
tant grup de periodistes i intel-lectuan
catalans, la major part vinculats a
Lliga, com ara Josep Pía, Joan B. Solervicens o Ramón d’Abadal i Vinyals, en
el funcionament de Radio Veritat, te
emissions en catalá que feia Radio,
ma pretenent que es tractava dun
emissora clandestina que funciona''3
dins Catalunya mateix.12
Pero la tasca de propaganda va an
acompanyada també duna involuc
ideológica cap a plantejaments d extr^
ma defensa social que arribaren fins
punt d’adoptar, en alguns moments,
to clarament antiliberal, amb eleinen
d’un cert espanyolisme táctic, com
pot veure a Tarticle La Cruzada £sPa!L.
la de Cambó publicat al diari «La
ción» de Buenos Aires el 17 de noven^
bre de 1937. Cal teñir present, PerJ
que aquesta involució ideológica
toritária era un tret relativament co
a bona part de les dretes europees „
moment, que, obsessionades peí PeLs
de la revolució social, divulgaven du ¡
critiques al sistema democrátic^
apel-laven a solucions d’ordre fins 1
de caire corporatiu. Cambó, de fet,
rant la guerra acabá per condem
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Ferran Valls i Taberner,
en una foto de després de la guerra.

Joan Ventosa i Calvell,
en una foto feta a París pero amb una signatura
datada a Pamplona el 1938.

1 experiencia republicana per conside
rar-la el próleg de la revolució social i,
en una clara actitud de revisionisme
doctrinal, manifestá una evident
n^alfian^a respecte deis régims deniocrátics i fins i tot critica els perills
del mateix liberalisme, perqué havia esdevingut una ideologia contraria a les
radicions més genuínes deis pobles.
Aíxí, aquesta será la tesi principal del
obre «Tradició i Revolució» que Frán
gese Cambó encarregá a l’historiador
ttarnon d’Abadal i Vinyals, pero que, un
c°Pacabat, a Roma el mar? de 1938,
no s atreviren a publicar.
Ara bé, aquesta involució antiliberal
I a|gnns deis dirigents de la Lliga Cataana no implicava la seva adhesió ideo
lógica al feixisme. Cambó, com molts alJ'es conservadora espanyols i europeus
! etapa d’entreguerres, va adoptar una
o itud més aviat ecléctica davant el feicjsme. Perqué quan es trobá en la situad> arriscada d’optar per una solució
'.c,' c.om era la deis militara revolde^’6 juH01
i 936, el carácter feixista
de ai.xecament encara no era gaire evi] nL ja que aixó s’esdevingué al llarg de
a ]SUerra. I després, quan fou patent que
raa Zi°na fraHQ11'513 comengava a impe
no 1 “^^isroe a l’espanyola», Cambó
tulat S n° -S identifica amb aquests posvaJ S P°iítics i ideológics, sino que, pri'adament,elsrefusá.
ro cal recordar que els anys de la
nn*? a Joren també uns anys de
FranenC*es’ tal veSada excessives, de
gent C jSCi Cambó i gran part deis diri
la qü C- - Lliga- Els seus silencis sobre
futureSt'n .nacional catalana o sobre el
Atem P? Lie del País són significatius.
bandTfy Per 1 ambient imperant al
púb]j° ^aquista, no gosaren protestar
cament —tot i que sí que ho van

Francesc Cambó.

Josep Bertrán i Musitu.

Raimon d’Abadal, en un dibuix
—de Miquel Soldevila, el mestre esmaltador—
datat a Roma el 1938.

fer en privat— contra l’ambient anticatalá que s’anava creant i per la previsi
ble onada repressiva que havia de caure sobre Catalunya i sobre la catalanitat
quan acabés la guerra. Tal vegada, fins i
tot, hom pot detectar una mena de do-

ble llenguatge en el Francesc Cambó de
la guerra civil. En privat, al seu Dietarí
o a la correspondéncia amb els seus
col-laboradors, amics i coreligionaris,
apareix la seva angoixa peí que passava, la preocupació peí futur de Catalu
nya i pels atacs de qué eren objecte el
catalanisme, la Lliga i ell mateix per
part de la majoria de la premsa «na
cional», indos el setmanari deis falangistes catalans, «Destino». Cambó,
també privadament, va justificar l’opció que havia pres no sois perqué havia
de servir per a aturar o apaivagar el
cástig que havia de caure sobre Catalu
nya al final de la guerra, sino que, a
més, va defensar la tesi que la victoria
de Franco havia d’acabar beneficiant
Catalunya, ja que la repressió anticata

lana prendria el carácter d’agressió a
tota la collectivitat, la qual cosa permetria de refer la unitat social del país
i reconstruir una acció catalanista
unitaria. Pero, en canvi, públicament,
quan havia de donar a conéixer la seva
opinió i la seva actitud, com ara ais ár
deles al «Daily Telegraph» del 28 i el 29
de desembre de 1936, Francesc Cambó
s’estimá més no tractar de certes qüestions compromeses i prioritzá els arguments que servien per a ajudar els mili
tara a guanyar la guerra.
De tota manera, a mesura que la
guerra es prolonga, Cambó es va anar
adonant de l’alt preu polític que tenia
la seva actitud. La concentració de poders dictatorials en el general Franco,
el predomini del discurs falangista més
radical, l’augment de l’hostilitat antica
talana a la zona de Burgos, van fer que
Cambó se sentís cada cop més incomo
de per la seva situació. Si bé no es va
penedir mai de l’opció presa com un
mal menor —els «roigs» són pitjors, va
repetir—, sí que se sentirá avergonyit
del seu suport a una causa que proclamava uns valora ideológics que el repugnaven. Fins i tot será conscient, a la
fi de la guerra, que l’exércit de Franco
no entrava a Catalunya com una forga
d'alliberament, sino com un invasor i
un ocupant. El carácter de guerra entre
nacionalismes apareixia finalment dins
la seva análisi al costat del de guerra
entre classes.
Tal vegada Caries Riba devia pensar
en Francesc Cambó quan, en el text de
presentació de la «Revista de Catalu
nya» de l'época de París, el desembre
de 1939, parlava deis qui «a través d’íntimes tortures cregueren haver de pos
posar les reivindicacions catalanes a
d’altres urgéncies».13 L’actuació de
Cambó i deis principáis dirigents de la
Lliga Catalana durant la guerra civil
ens recorda alió que Gaziel va descriure prou clarament amb aqüestes parau
les: «...sempre que el doble fons de la
burgesia catalanista —que era el mateix del seu líder (Cambó)— entrava en
conflicte intern, la balanza es decantava, amb un caient ben lógic, de tan na
tural, cap a la conveniencia práctica.»14
Perqué és important recordar que, peí
juliol de 1936, no tots els nacionalistes
conservadora tingueren la mateixa acti
tud política deis Higuera: només cal
pensar en el Partit Nacionalista Base o
en la mateixa Unió Democrática de
Catalunya.
No hem parlat fins ara deis bastants
milers de catalans que pertanyien a les
classes benestants i que ambaren a la
zona franquista fugint de Catalunya.
Evidentment el seu suport a la causa
deis militara havia estat forgat per les
circumstáncies. Colpits peí radicalisme
de l’etapa revolucionária, els sectora ca
talans més conservadora acceptaren la
solució d’ordre que significaven els mi
litara per simple conveniencia econó
mica, sense que aixó impliqués fer seus

els principis ideológics del «feixisme a
l’espanyola». De tota manera, hi hagué
bastants casos d’empresaris i homes de
negocis que s’adheriren al partit únic
peí profit que podrien treure d’aquesta
opció. De fet, el que es produirá será
l’assentiment o l’acomodació de bona
part de la burgesia catalana a la nova
situació d’ordre social que els oferien
els militara. Aquest conformisme de les
classes benestants catalanes continuará
després amb el franquisme i fou tan
palés que el mateix Cambó arribará a
censurar el «pacte tácit» que havien establert amb les autoritats franquistes,
basat en el fet de deixar-se governar, és
a dir, abdicar de tota ambició política
propia, a canvi que se’ls permetés enriquir-se.
Pero el trencament intern catalá produít per la guerra civil tendirá en certa
manera a diluir-se, o a fer-se menys
palés, com a conseqüéncia de la políti
ca anticatalana endegada peí régim
franquista, alió que Josep Benet ha
qualificat d’intent de genocidi cultural.
La política anticatalana del régim fran
quista dificultó que la majoria deis catalanistes conservadora que havien ajudat a la victoria deis militara poguessin
identificar-se, i donar-hi un suport actiu, amb una nova situació política que
els desagradava notablement, ja que
entrava en contradicció amb gran part
deis principis ideológics que havien defensat des de principi de segle.
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a nostra premsa, durant el perío-
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de 1936-1939, va viure sota dos
flagells: el de la guerra i el del des
constant el primer, variable el segon.
Aquest doble assot s’oposa a la normalitat periodística en qualsevol moment
de la historia i, per tant, amb totes les
matisacions del cas, aquella fou una
premsa anormal. No s’hi val, pero, a
valorar-la en relació amb el llarg període següent 1939-1975, perqué el doble
assot, també, no cal dir-ho, amb tantes
precisions com calgui, hi va continuar
en forma de pau falsa i d’ordre fals.

Confiscacions i suspensions

El 17 de juliol de 1936 els diaris aparegueren normalment amb l’excepcio
de «L’Instant», vespertí continuador de
«La Veu del Vespre», afí a la Lliga 1
imprés ais mateixos tallera on s impnmia «La Veu de Catalunya». Fou un
eclipsi profétic, que durá fins al dia 22,
quan reaparegué controlat per un co
mité obrer que, des del 7 de setembre,
es proclamará proper a la CNT; a etnpentes i rodolons va sortir fins al dia de
Nadal, edició en la qual, sense oblidar
el tercer aniversari de la mort de Maciá, anunciava que plegava «momentaniament» a causa de «les dificultáis Per
a obtenir paper»: lógicament, ateses les
circumstáncies, no es va tornar a publi
car mai més.
El 18 de juliol de 1936 aparegué per
darrera vegada «El Matí», diari al quí"’
com ha escrit Lluís Solá i Dachs, «el
de juliol de 1936 li fou prohibida la sojtida per "católic”... i, un cop acabada 1‘
guerra, no va poder reaparéixer Pel
"catalá”». Les dificultáis, pero, no atec
taven solament els «católics»: Joaquín1
Ventalló, director de «La Rambla», Q1
1112
2345678910
14
13
s’autodefinia com a «diari catalana
de les esquerras», hagué de fugií ]
Franga amenagat de mort, mentre
diari, en mans del PSUC i de les Jb’
feia la viu-viu fins al 21 de gener
1939.
ja
La guerra i el desordre menaren a
confiscació de tots els periódics con
derats enemics, enemistat que no e
sempre coincident, perqué depenia
qui la consideras.

Casos paradigmátics

_

Cinc casos paradigmátics il lust ,
forga bé sobre la situació creada en
premsa per la guerra i pel desordre- ,
«El Diluvio». El 18 de juliol de 1
surt normalment amb dos requadre^
primera página: informen sobre la s

PR1V1SA AMB GUERRA I DESORDRE
per Josep Faulí

pensió duna excursió a Saragossa (dies
24, 25 i 26) i sobre la vaga de transports com a causa del menor nombre
de pagines de l’edició. No torna a sortir
fins al 22, amb una portada només
amb títols, que sembla un cartell. El
23, a la página 2, violent atac contra
germans i pares del Sagrat Cor de Ma
ría. El 25, es proclama «Boletín de la
Confederación Nacional del Trabajo y
Federación Anarquista Ibérica». El 31,
amb el títol «Con el pueblo, hoy como
°ye^, comenta: «.Nuestros camaradas
de La Solí" tienen razón: los periodistas
son obreros manuales y, en los presentes
momentos en que se ventila el porvenir
de la clase trabajadora, deben ponerse al
lado del pueblo.»
«La Humanitat». El 17 de juliol titula
a tota la primera página: «Democrácia
contra feixisme / El Front Popular més
unit que mai.» El 18, al peu de tota la
primera página, proclama: «Visca la
República!!! / “La Humanitat” lluita
?deals catalans i republicans.» El
••
Primera a tota página amb
“El feixisme, contra el régim del poblé»
'^^nguardia» va continuar publicant-se.

i la tanca al peu amb «No passaran els
botxins d’octubre». No torna a sortir
fins al 22, dia en qué obre amb aquest
títol a tota página pero centrat segons
l’altura: «No han passat.» El 26 procla
ma: «Cal acabar inexorablement amb
tot acte de pillatge.» LT d’agost titula a
tota la primera página: «El nou ordre
revolucionan, polític i social.»
«El Noticiero Universal». El 17 surt
normalment, pero presenta un tros en
blanc a la segona columna de la página
21, que correspon a la informació so
bre la mort de Calvo Sotelo. No toma a
sortir fins al 22, dia en qué comenpa el
costum de reproduir informacions del
«Boletín de Información y Propagan
da» de la CNF-FAI.
«La Vanguardia». El 17 es publica
amb cinc blancs imposats per la censu
ra. El 18 n’apareix amb dos, en una
edició en qué Gual Villalbí escriu sobre
«El oro soviético» i Ossorio sobre «Los
crímenes y la conciencia política». No
torna a sortir fins al 22, edició on infor
ma que «El Gobierno de la Generalidad
de Cataluña se ha incautado de ‘‘La Van

guardia’’». El 26, a la página 3, publica
una esquela on pot llegir-se: «Núria
Vilá de Casas morí cristianament el dia
20 (...) els preguen la tinguin present en
les seves oracions.» El 28 omple la pá
gina 8 amb informacions del «Boletín
Informativo de la CNT y FAI».
«La Veu de Catalunya». El 17 infor
ma a primera página que «ha passat
per la censura prévia». A la primera del
18, Pellicena escriu sobre «El respecte
a la llei» i l’acudit de Castanys porta
aquest diáleg: «—Han agredit un home.
/ —Aixó s’ha d’acabar. S’ha d’obrar
enérgicament contra aquests homes
que es deixen agredir.» No torna a sor
tir fins al 22 amb una edició on anun
cia que el diari ha estat confiscat i que,
el dia anterior, la Comissaria General
d’Ordre Públic li ha recordat aqüestes
obligacions: aparéixer a l’hora de cos
tum, dur totes les proves a censura i
obeir totes les ordres del delegat governatiu. El 23 s’anomena «Diari de l’Autonomia i de la República» i, en una
resposta a «La Rambla», afirma que
«ha deixat de ser el diari enemic de les

El «Diari de Barcelona», en catalá i convertí en portaveu d’Estat Catalá.
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llibertats del poblé» i que no ha volgut
«canviar el nom del diari, que sempre
hauria hagut d esser gloriós». El 29, en
un requadre a tres columnes centrat a
la primera página, afirma que «en la
lluita contra el feixisme qui no está
amb nosaltres está contra nosaltres» i
que «aquell qui ens deixi fará una declaració d’hostilitat al régim». El 30 es
declara «posat incondicionalment al
servei deis altíssims ideáis que repre
senta el govern catalá».

Primer número
de «Companya»,
revista femenina.

Del 36 fins ara
Els diaris d’aquells moments no seguiren tots els mateix camí: uns desaparegueren i uns altres continuaren,
pero aquesta continuítat sovint és més
aparent que real. De la mateixa manera
que «La Vanguardia» es publicava durant la guerra, es continuá editant durant la dictadura, pero, en realitat, ni
per la propietat ni pels continguts, no
es tractava del mateix diari, tot i que
conservés el mateix nom.
Al marge d’aquestes consideracions,
fixant-nos només en la capqalera, els
diaris que es publicaren a Barcelona el
17 de juliol de 1936 duraren fins a la
data que s’indica:
«El Correo Catalán»: 18-VII-36 (torna
a sortir el 14-11-39 i es publica fins al
16-XI-85).
«Diario de Barcelona»: 22-VII-37
(després de la represa de 1940 i de la
interrupció 1984-1987, amb la denominació de «Diari de Barcelona» es publicá fins al 29-IV-93 i, tot seguit, amb
la de «Nou Diari», fins al 28-1-94).
«Diario Mercantil»: 17-1-37.
«El Diluvio»; 25-1-39.
«Full Oficial del Dilluns»: 16-1-39.
«Hoja Oficial del Lunes»: 16-1-39.
«La Humanitat»: 24-1-39 (és el diari
en catalá que durá més; la seva desaparició obrí un paréntesi en la premsa
publicada a Barcelona, que no es tancá
fins al 23-IV-76).
«L’Instant»: 25-XII-36.
«El Matí»: 18-VII-36.
«El Noticiero Universal»: 31-X-85.
«La Publicitat»: 22-1-39 (en els darrers temps sovint el número només te
nia un full).
«La Rambla»: 21-1-39 (poc abans, havia emmudit els dies 18 i 19).
«Última Hora: 23-IV-38 (des del 8 an
terior, el número constava només d’un
full).
«La Vanguardia»: encara es publica.
«La Veu de Catalunya»: 8-1-37.

-
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aquest, de la catalanització del «Dial'10
de Barcelona»).
«Mañana» (15-VII-37/22-I-39), caS'
tellá, Partit Sindicalista.
«Tierra y Libertad» (28-VII-36/l-Vm
36), castellá, FAI.
«Treball» (21-VII-36/22-I-39), catalaPSUC (la capqalera té una historia poS'
terior important, pero ja no es trac <■
d’un diari).

Fora de Barcelona

LA BATALLA DE LOU
- I el» que lo bollen magro, com *'ho faran?
— Sí, mira: podran
lo balolla de í'ou com baila.

fer

Novetats
La proliferació d’organitzacions polítiques i sindicáis féu que sovint no n'hi
hagués prou amb els diaris confiscats.
Per aixó en sorgiren de nous, tot i que,
normalment, foren de vida curta. Els
de Barcelona, amb indicació del títol,
les dates de comenqament i de final, la
llengua i la filiació, foren els següents:
«Avant» (20-VII-36/1-VIII-36), cas
tellá, POUM.

Un número de «L’Esquella de la Torratxa>'
del febrer de 1937.

«La Batalla» (2-VIII-36/27-III-37),
castellá, POUM (continuació de l’anterior).
«Catalunya» (22-II-37/28-V-38), ca
talá, CNT. ’
«CNT» (31-V-38/23-I-39), castellá,
CNT (continuació de «Catalunya»).
«Diari de Catalunya» (15-VÍII-37/211-39), catalá, Estat Catalá (és la conti
nuació del «Diari de Barcelona), fruit,

La historia barcelonina no sois i°
lógicament, la més important: resulta,
més, paradigmática i, per tant, fou u ‘
historia que, normalment amb men)
repercussió, es va repetir arreu: desapa
ricions, confiscacions, creacions.
«Diari d’Igualada», es publica P
darrera vegada el 17-VII-36; «Diari
Mataró», el 18; «Diari de Sabadell»,^
19... «Les Circumstáncies» (Reus) j
morí peí desembre del mateix 1936; «
Pía de Bages» (Manresa) deixá de P,
blicar-se l’any 1937; «Diari de ReaS’.’
«El Dia» (Manresa) i «Diari
ragona» desaparegueren el 1938; «L ,
tonomista» (Girona), «L’Acció» (Lie
*
|
i «El Dia» (Terrassa) «resistiren» iiní?
gener de 1939... Parallelament, hi
gué un seguit d’aparicions de di
nous, normalment de poca dma
«Avant» (Terrassa) i la seva continuac

UN RESUM
per Jordi Torras

Publicacions no diáries
Entre les publicacions no diáries es
presenten situacions semblants pero
matisades per un fet determinant: el
moment és d’urgéncies i no es pot pres
cindir deis diaris, convertits en arma
política i d’adoctrinament, pero els mitjans de periodicitat inferior esdevenen
un luxe i, per tant, registren molta
menys activitat.
El fet més destacat és, sens dubte, el
nombre de mitjans que deixaren de pu
blicarse el 1936: no sembla exagerat
d afirmar que més d’un centenar de pu
blicacions periódiques, algunes molt
antigües, desaparegueren aquell any
Per raons polítiques, conjunturals,
económiques o humanes, soles o, sovint, barrejades.
«Papitu» arriba fins a la primera setmana de 1937, pero, abans d’aquesta
uesaparició, se'n produíren moltíssimes més, entre les quals les següents
son només una mostra significativa
(shi indica l’any inicial): «Almanac de
la Poesia» (1914), «La Hormiga de
Oro» (1884), «Missatger del Sagrat Cor
e Jesús» (1893), «Revista Musical Ca
llana» (1904), «La Veu de l’Angel de la
Ouarda» (1909), «D’Ací d’Allá» (1918),
’Catalunya Social» (1921), «Xut»
U922), «La Bona Parla» (1923), «Criténon» (1925), «El Bon Pastor» (1927),
“El Be Negra» (1931), «Quadems de
oesia» (1925), «Sarria» (1935)...
• ^ntre les publicacions culturáis, en
tes Quals la davallada fou molt impornt, és just de recordar la darrera etaPa de «Mirador» (1936-1937) i tota la
mstoria de «Meridiá» (1938-1939).

al temps per a la premsa
ot i que continua manifestant-se la
la°Stra vo^untat col-lectiva a favor de
I’ P^msa i, de manera especial, de
erScrita en llengua catalana, aquell no
ta^ h n b°n temps per a aquesta activi¿r aurnana. Ni la guerra ni el desorUne Son el context més adequat per a
pQa Prernsa lliure, sana i constructiva,
o J6-1
d’excepció i, per tant, tot
cen-re°é tot el que s'hi gesta fou exco^lona^ No val com a referent ni
ren
exemPle> pero és part ir
les Uncia^e de la nostra historia. Amb
per^lrresP°nsabilitats i els excessos,
d» „ ’ tarnbé, amb els actes de servei i
üe Actitud.

1

936. Juliol. Matinada del diumen-

d’aquestes reunions es prenen acords
ge dia 19. Rebel lió militar a Bar
unánimes. Ai d’aquell que opinés el
celona. Motiu: «neteja ideológica.»contrari davant d’uns anarquistes arVictoria obrera amb l’ajut de la policía
mats fins a les dents!
i la Guardia Civil. Inici de la revolució
La Generalitat, en constatar tanta
social amb el triomf de les sindicáis
disbauxa i tanta revolució incontrola
CNT, FAI, UGT. Total supremacía de la
da, va reaccionar. El dia 26 de juliol de
CNT en el poder. Govern de la Genera1936 havia creat per decret (article
litat desbordat.
únic) la Comissaria d’Espectacles Pú
Fins a la vigilia —dissabte dia 18—
blics de Catalunya, instrument legal
els espectacles públics de la ciutat van
per a amansir la furia ácrata,
funcionar amb tota la normalitat. Dos
tranquil-litzar tots els afectats i posar
dies més tard, el 20, la CNT confisca to una mica d’ordre a tant desgavell. La
tes les sales de cinema, de teatre, de
Comissaria i el Sindicat s’encararen de
music-hall, de balls populars i públics.
valent. Els de la CNT no volien afluiSe n’acorda la socialització. És el mixar: «Han sido nuestros hombres quie
llor camí —diuen— per a una total reines han vencido a los criminales fascis
vindicació deis drets laboráis deis tretas. No podemos traicionar a nuestros
balladors del ram de l’espectacle, tan
heroicos hermanos muertos en la lucha
dolorosament sotmesos a la intoleran por la libertad del trabajador», i altres
cia i a l’explotació deis amos, deis profrases o consignes per l’estil.
pietaris deis locáis, deis empresaris:
Amb tot, la Comissaria d’Espectacles
sous ínfims, horaris excessius, acomiaPúblics de Catalunya, amb l’esfory de
daments injustos, pactes de fam..., tots
Josep Carner Ribalta, de Jaume Miraels tópics propis de les proclames anarvitlles (cap del Comissariat de Propa
cosindicalistes.
ganda de la Generalitat) i d’una bona
Fins al dissabte, en sessions de tarda
colla de col laboradors disposats a po
i nit, funcionaven a Barcelona cinquansar seny, va aconseguir establir una en
ta-cinc cinemes d’estrena i de barriada.
tesa amb les forces sindicáis. En efecte,
Alguns eren tancats per vacances de jucalia reestructurar el gremi cinemaliol-agost. Quatre sales eren dedicades
tográfic per tal d’ajustar-lo al nou ordre
a la projecció de noticiaris i documen social, polític i económic sorgit de la
insurrecció militar, de la revolució contáis: Savoy, Publi-Cinema, Actualidades
següent i de la guerra iniciada. Aquesta
i Atlántico.
reforma ja havia estat prevista el seDe teatres, només n’hi havia vuit:
Espanyol, Romea, Barcelona, Polioratembre de 1932, amb la creació del Co
mité de Cinema, una iniciativa del conma, Cómico, Nuevo, Apolo, Victoria.
En parlaré. De moment, anem al cine seller de Cultura d’aquell temps,
Ventura Gassol. El Comité havia de re
ma
gular tots els rams de la indústria cine
El cinema
matográfica a Catalunya: producció,
La CNT crea el dia 6 d’agost el Sindi
distribució, exhibició, films documen
cato Único del Espectáculo, el qual no
táis, noticiaris, cinema a les escoles,
parava de convocar reunions, comités i
aules de cinema a la Universitat, esco
assemblees d’obrers del gremi cinemales de formació cinematográfica, cinetográfic: comité d’acomodadors, d'opemateques, cineclubs... Al capdavant del
radors de cabina, de taquilleras, de ciComité fou nomenat el pedagog Aleclistes «del pase de rollos de local a
xandre Galí. El dia 19 de setembre de
local», de les dones de la neteja i cura
1936, en crear-se el Comissariat de Pro
dores deis servéis mingitoris, deis
paganda de la Generalitat de Catalu
obrers i intel lectuals deis estudis de
nya, presidit per Jaume Miravitlles, el
sincronització (doblatge). En cada una
Comité de Cinema va quedar dissolt,

DE LA GUERRA, FA SE INANIA ANYS (III)

LA REVOLUCIÓ
EN ELS CINEMES I TEATRES
DE BARCELONA

«Front», plegats, no arribaren a fer un
any (1936-1937); «Diari del Poblé»
(Igualada) no arriba al mes (setembreoctubre 1936); «Front Popular» (Tar
ragona) es va publicar des del mes de
juliol de 1936 fins al de febrer de 1938,
passant, pero, per dues edicions simultánies («Front Antifeixista» / «Fren
te Antifascista») i, encara, per una altra
denominació («Llibertat»)...

Marlene Dietrich i Gary Cooper a Deseo.
Els films americans produits
els anys anterlors a la guerra
continuaven nodrint la programació.

Cartell per a la representació d’una comedia
de Shakespeare al Teatre Caíala de la Comédia.

substituí! per la citada Comissaria
d’Espectacles Públics, amb dos departaments, el de Cinema i el de Teatre.
Aquesta Comissaria havia de regular
els sous i el pagament deis jornals ais
treballadors del ram cinematográfic i
teatral, controlar horaris de treball,
contractes, régim de vacances d’estiu i
d’hivern i resoldre tots els conflictes la
boráis que es produíssin, com també el
treball deis artistes protagonistes i els
extres o personal de figuració en els
films que es rodessin.
Els del Sindicato tampoc no s’estaven
quiets. El dia 14 d’agost, després d’una
reunió deis dirigents, es va constituir el
Comité Económico del Cine, regulat
per trenta-cinc articles amb les normes

definitives que havien de regir en els teatres i cinemes socialitzats. Assenyalo
els més significatius: será respectada la
figura de l’empresari, si bé será considerat un obrer més de la col-lectivitat;
salaris uniformes per a tots els
treballadors, des de l'obrer més humil
fins al máxim divo o estrella; creació
d’una Caja Económica de Cines y Tea
tros en Explotación, a la qual s’havien
d’ingressar totes les recaptacions diáries de les taquilles (els diners havien
de ser repartits d’acord amb un barem
o escala de percentatges); el Sindicato
tindrá en cada local una persona dele
gada que controlará l’aplicació de les
normes aprovades; es determina el
nombre d’empleats que cada sala cine
matográfica ha de contractar segons la
categoría del local, per exemple, un,
dos o tres acomodadors; una, dues o
tres taquilleres, una o cap «senyora
deis wáters», un o dos ciclistes «para el
pase». Les normes establertes prohibeixen la projecció de qualsevol film «de
matiz religioso, de defensa del capitalis
mo, de la moral burguesa, de aliento a
las formas totalitarias fascistas, de burla
o descrédito del proletariado». També es
van establir a Barcelona només quatre
cinemes d’estrena: Coliseum, Fémina,
Urquinaona i Astória. La resta de locáis
foren consideráis cinemes populars i
de barrí, sense els avantatges deis lo
cáis d’estrena o de primera categoría.
La trista veritat és que, d’estrena, els
tres anys de guerra no va haver-n’hi cap
ni una, amb l’excepció de quatre o cinc
films russos. Les cintes que s’exhibien
eren films deis anys 34 o 35 i fins del
32 i el 33. Cap companyia productora
estrangera no ens va vendre ni distri
buir les seves produccions més recents.
D’altra banda, cal saber que el Departament de Cinema de la comissaria
d’Espectacles Públics de Catalunya va
exigir a les distribuidores de films estrangers que fessin una projecció pre
via (per a censura) deis films que te
men en dipósit o deis que podien rebre
(si és que en rebien) de les cases que
representaven.
Un cop organitzat o reorganitzat tot
plegat, el Sindicato i la Comissaria van
ordenar que totes les sales de cinema i
de teatre obrissin. Era una consigna
d’obligat compliment per tal de donar
sensació d’absoluta normalitat de cara
enfora.
Els cinemes van obrir el dia 14 d’a
gost de 1936. Els teatres, el dia 15. El
dia 30 d’agost funcionaven a la ciutat
setanta-dos cinemes i onze teatres. La
premsa els va saludar amb entusiasme;
per exemple, «La Vanguardia» (15-VIII36): «(...) las floristas de la Rambla, la
gran animación callejera, las diversiones
en las playas, los cines, los teatros en
marcha son la sonrisa de la ciudad.»
Mera propaganda. A la Goebbels.
Un aspecte important del fet cinema
tográfic d’aquells dies fou la creació de
tres productores. El Comissariat de la

Generalitat funda Laya Films (amb
«y»), que va dirigir Joan Castanyer Fer
nández i va teñir de col-laborador el realitzador Ramón Biadiu. L’objectiu de
Laya Films fou la realització de docu
mentáis i noticiaris de propaganda de
guerra i d’enaltiment de les llibertats
republicanes, d’exaltació del treball i
deis treballadors i films d'ensenyanca
primária per a les escoles. La seva producció més important fou el noticiad
«Espanya al dia», en dues versions, ca
talana i castellana. Per espai de dos
anys i mig —la guerra—, Laya Films va
produir 136 pel-lícules (27 documentáis
i 109 noticiaris). En els arxius de la Fil
moteca de Catalunya i de l’espanyola
queden algunes d’aquestes cintes, re
construidos grácies a la feina de Ra
món Biadiu i de Joan Casanovas (de
Cinematirraje Riera), que les van recu
perar deis departaments de cinema del
régim franquista.
El Sindicato (CNT) va fundar la SIE
(Sindicato de la Industria del Espectá
culo), i per la seva banda el PCE va cre
ar Film Popular, entitat distribuidora
deis films soviétics: Txapaiev, el guerriller roig, Les tres germanes, Lenin, El
diputat del Bdltic, Els mariners de
Kronstadt... Laya Films i Film Popular
van editar conjuntament per espai d un
parell de mesos o tres el notician
«Espanya al dia».
El primer film documental sobre el
19 de juliol fou una cinta gairebé ama
teur rodada pels carrers de Barcelona,
Sucesos del movimiento revolucionario.
Es va estrenar al Savoy, al Maryland, a
l'Actualidades i a l’Atlántic. Era presen
tada com a «película documental reali
zada por técnicos de la CNT».
Amb tot, només dues cintes d’aqueü
temps van teñir categoría artísticaSierra de Teruel (L’Espoir de Malraux)1
Tierra de España de Joris Ivens. Tambe,
pero potser no tant, Aurora de esperan
za, sobre el futur deis treballadors de la
CNT, dirigida per Joan Sau.
El diumenge dia 22 de gener de 193“
teatres i cinemes de Barcelona eren
tancats. El dijous, dia 26, a les 5 de ja
tarda, entraven els franquistes amb Ia
més absoluta tranquil-litat.

Elteatre
Ara el teatre. Tema complicat.
apunta un comentan sense firma de
«La Vanguardia» del dia 23 d’agost de
1936: «La colectividad que vive del tea
tro es la que más ha sufrido la convul
sión del movimiento subersivo. Ninguna
formación de antes del 18 de julio ha s°'
brevivido al trastorno ocasionado por I"
militarada. Ahora hay perspectivas «
depuración y renovación con la sociaf
zación de los teatros, con la explotador1
obrera en los teatros de Barcelona.» I e
teatres foren socialitzats en régim d
col-lectivització. El Sindicato de Ad1
tas Teatrales de España va adherir-s
en pie a la CNT el dia 26 de juliol, i e
dia 6 d’agost es va constituir el Sindica

to único de Espectáculos de la CNT.
El dissabte dia 18 de juliol hi havia a
Barcelona vuit companyies procedents
d’altres ciutats espanyoles: Cía. MeliáCebrián, Cía. Adamuz-Navarro, Cía. del
Teatro María Isabel, Cía. López Heredia - Asquerino, Cía. R. Vicente - M. Pa
rís, Cía. Valenciana Alba-Climent, Cía.
Ramón Peña, Cía. Teatro Martín. Es va
crear una comissió encarregada de re
patriar a llurs ciutats els comediants
que ho volguessin. Les sindicáis CNT i
UGT van obligar els empresaris que es
fessin carree de les despeses económiques d’aquest viatge de tornada.
La Generalitat també tenia les mans
lligades en el camp deis teatres. Només
va poder nacionalitzar el Gran Teatre
del Liceu, el dia 27 de juliol de 1936. Va
intentar la nacionalització del Poliorama el dia 13 d’agost. S’havia d’anomenar Teatre Catalá de la Comedia i ser
destinar únicament al repertori catalá.
El director n'havia de ser Caries Capdevila, pero, en morir el gener de 1937, en
fou nomenat director Joan Cumellas.
Pero a la práctica el nou Poliorama va
estar regit per la CNT fins a desembre
de 1937, data en la qual la Generalitat
Per fi va poder controlar el teatre. El
dia 11 de novembre de 1937 la Genera
litat patrocina la temporada de teatre
catalá 1937-1938. La companyia era
formada per M. Arboix, E. Borrás, P.
Cabré, P. Codina, Pius Daví, L. Duran,
F. Ferrándiz, A. Galceran, P. Gener, A.
Gimbernat, J. Parreño, L. Torner, C. Arquimbau, E. Baró, L. Bové, Francesca
Ferrándiz, A. Guart, T. Guitart, E. Jo
tre, M. Lozano, M. Morera, I. Pujol, M.
Vtla. La Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona subvencionaren la tempora
da de dotze mesos amb 50.000 ptes. ca
da institució. La inauguració del Teatre
Catalá de la Comedia fou el dia 24 de
desembre de l’any 1937, amb el drama
, i monjo, interpretat per Enric Bor
ras, Pius Daví i María Vila. Un acudit:
com que l’obra comenqa amb una missa, els de «L’Esquella de la Torratxa»
van fer-hi molta broma dient que la vi
gilia de Nadal tots els emboscáis de la
Duinta Columna de Barcelona i la ro
ana havien anat al teatre a celebrar la
fñssa del Gall.
Els teatres socialitzats van obrir el
*a 15 dagost de 1936, d'acord amb les
tisposicions i les classificacions del
indicato: Novetats, teatre líric casp a, Barcelona, comedia castellana;
ohorama, comedia catalana; Romea,
omédia catalana; Apolo, melodrama i
catre social; Espanyol, vodevil catalá;
pu, líric catalá; Victoria, líric castellá;
omic, revista; Teatre Circ Barcelonés,
/‘rietats. Les funcions han de con
a d°s tluarts de sis de la tarda;
nó • ”a funci° de nit. El Comité Eco^|jtrnco del Sindicato no pot pagar puda'C1fat * demana que es faci propagannut r *? oca a orella i que els diaris
„l„ l'Quin el máxim de gasetilles sobre
els teatres.

Decorado de Ramón Calsina per al tercer acte cCEl casament de la Xela,
obra de Xavier Benguerel estrenada al Teatre Catalá de la Comédia (Poliorama) el desembre de 1936.

Dos textos de gran interés: «Base de
la nueva reforma en el teatro es lograr la
desaparición de todo aquello que atenta
ba contra el interés y la libertad del pú
blico. Por eso en los teatros se suprime
desde ahora la claque, la reventa, la con
taduría, la propina y la entrada gratis.»
«El teatro era una cosa muerta, ahogada
en las redes del compadrazgo, el capital y
la recomendación. El Sindicato quiere
renovar espiritualmente el teatro. Desa
parecerá toda obscenidad, vulgaridad y
grosería. El teatro no es una taquilla de
prostíbulo» (14 d’agost de 1936).
El Sindicato va suprimir el vedettisme i va imposar la fraternitat. L’article
22 del Comité Económico del Teatro és
explícit: igualtat absoluta entre els actors tant en Tescenari com en les cartelleres i en els anuncis. Cada actor rebia
una dieta que no podia ser ni superior
ni inferior a 15 pessetes. El teatre es
convertía en una empresa collectivitzada i comunitária.
El problema del teatre d’aquells dies
era la falta d’un auténtic teatre revolu
cionan, social, ideológic. Potser el fet
més important fou l’estrena de Danton
de Rolland a l’Olympia el dia 22 de no
vembre de 1936, amb traducció i adaptació de Julián Gorkín. També obres
compromeses políticament i socialment foren María, la Roja de Rosa Arquimbau, La fam de Joan Oliver i Cataclisme del mateix autor, si bé escrita
l’any 1935.
Erwin Piscator va venir a Barcelona
el 4 de desembre de 1936. Va quedar
decebut de tot el que va veure en els te

atres de la ciutat. Ho va dir públicament en una reunió de premsa: «No
més veig teatre ínfim.»
A partir del dia 15 de gener de 1939
els teatres van anar tancant. El 26 es va
acabar tot.
Peí que fa a Topera, al Tívoli es va
presentar Ai'da el dia 22 d’agost de
1936, amb Hipólit Lázaro, batejat
d’«hijo y tenor del pueblo». Al Liceu, la
temporada va iniciar-se el 4 de marp de
1938 amb la companyia de l’Ópera Có
mica de París amb Bernardette Delprat: Manon, Sansón et Dalila, Louise,
Carmen, i un programa de sarsueles del
mestre Vives, Doña Francisquita, Bohe
mios, Maruxa, amb Antonio Palacios,
Redondo, Lázaro, Panadés, Martín,
Vendrell, Gorgé..., els pesos forts del
genere líric i de Topera, sobretot Hipó
lit Lázaro.
Una altra qüestió sobre el teatre en
temps de la revolució és la relativa a les
associacions de teatre amateur. Un te
ma molt extens que cree que mereix un
estudi detallat, per a destacar la feina
de Lluís Masriera. Al cap i a la fi,
Catalunya concentrava i concentra en
cara el major nombre de grups de tea
tre vocacional.

STEPHEN SPENDER
I ELS INTELLECTUALS CATALANS
per Montserrat Roser i Puig
rran de la mort de l’il-lustre poe

A

ta Stephen Spender el juliol de
1995, sembla adient fer memoria de
l’interés que mostrá pels esdeveniments
que afectaren Espanya des de principis
deis anys trenta —un interés que era
resultat del que li despertaren els fets a
qué havia assistit a Barcelona.
Encara que no hi hagués fet mai cap
estada llarga, per a Spender aquesta
ciutat tingué una importancia central.
En primer lloc, fou precisament el que
havia vist aquí alió que el decidí a prendre part activa al front república. En
segon lloc, també fou aquí on es trobá,
per sorpresa, al centre de la «qüestió
catalana». I, finalment, fou també des
d’aquí que el públic catalá, i en especial
Stephen Spender.
els intel-lectuals, l’havien de seguir
sempre més per mitjá de les seves publicacions.
tat és que representaren una crisi de
Stephen Spender, nascut el 1909, fou
consciéncia de la classe mitjana sense
amb W.H. Auden i Christopher Isherprecedents. Així, dones, el 1933 Spen
wood un deis poetes joves que adquirider es plantejava quina havia de ser la
ren popularitat a principi deis anys
seva resposta davant la situació: «Quan
trenta. Com explicava el catedrátic Sa vise sota l’ombra duna guerra, / Qué
muel Hynes a 77ze Auden Generation
puc fer que tingui importancia? / La
(1976), «la nova generació de poetes va
ploma se matura, i el riure, i la dansa
comentar a teñir consciéncia de la seva
se m’estronquen, / O arriben fins a una
propia existencia a mesura que els arllacuna.»3
tistes anaven trobant formes que els
Així, dones, sembla ciar que fou pre
permetien expressar la seva historia
cisament l’amenaqa de la guerra alió
contemporánia.
Aquesta
nova
que el decidí a fer el possible per tal
consciéncia havia d’anar evolucionant i
d’afaiqonar el futur. Des d’aquesta pers
canviant amb els esdeveniments i com
pectiva, el tema d’Espanya forma part
a conseqüéncia de l’expressió d’aquests
de les preocupacions de Spender des
esdeveniments».1
del comenqament.
Per a Spender, dones, els conflictes
Segons dades extretes de la seva au
polítics foren una fonl d’inspiració, i és
tobiografía, Spender era a Viena quan
així com ho explicava a la seva autobio
els diaris anunciaren l’esclat de la guer
grafía, World Within Woiid (1951): «A
ra civil espanyola. Per a ell, «al
partir de 1931, com molta gent més,
comenqament, la guerra d'Espanya era
em vaig sentir perseguit pels esdeveni
primordialment un debat en qué es coments exteriors. Fora d’Anglaterra, comentaven i discutien les tres principáis
menqava a haver-hi desordres violents
idees polítiques del moment: Feixisme,
que continuaren durant els anys trenta:
Comunisme i Socialisme liberal». Posuna revolució a Espanya, i a l'Ásia, la
teriorment la situació prengué una for
invasió japonesa de Manxúria...»2
ma més clara i, consegüentment, molt
En certa manera, Spender i els seus
més atraient: «Pero poques setmanes
contemporanis vivien amb la sensació
després de l’esclat de la guerra, Espa
que existia una realitat terrible, que era
nya ja havia esdevingut el símbol de
la veritat de 1 época, i que era viscuda
l’esperanqa de tots els antifeixistes.»
per la gent a les presons i ais camps de
Es possible que l’aparenga duna diconcentració. Spender ens diu que
recció comuna dalló que eren, en reali
«hom tenia la sensació de pertányer a
tat, moltes visions diferents, resultés del
un grup molt petit de persones que pofet que el feixisme mateix va donar a
dien veure coses terribles que no podía
l’antifeixisme un aire d’unitat. La guerra
veure ningú més». Pero la situació re
civil espanyola produí les majors manisulta curiosa si tenim en compte que
festacions d’unitat de l’esquerra antifeiaquests escriptors havien sortit d’unes
xista, que motivaren les concentracions
escoles privades extremadament elitisi manifestacions del Front Popular.
tes, havien tingut una educació univer
Spender descriu la vaguetat de la se
sitaria selectíssima i ara volien adoptar
va posició política personal a la introel punt de vista del proletariat. El resulducció de The Thirties and After (1978):

«(...) la década deis trenta va ser quan
els escriptors joves esdevingueren interessats en política, i la política d’aque11a generació era, gairebé exclusivament, d’esquerra. Encara hi havia una
classe dominant conservadora, molt
poderosa, que quan s’estenia més enllá
de la política i entrava en el camp de
l’art era filistea, estúpida, respectable i
espantada, incapaq d’entendre que, en
literatura, valors com l’ortodóxia, el
tradicionalismo i la reacció podien
adoptar formes revolucionáries. Hi ha
via una ortodoxia d’esquerra que, en
cara que era forqa filistea, tenia prou
vitalitat, intel-ligéncia i receptivitat per
a tolerar les obres d’escriptors que
eren revolucionaris en l’art, fins i tot
quan resultaven reaccionaris en la po
lítica. A la meva generació, Joyce,
Eliot, el Yeats més tarda i Lawrence representaven la literatura moderna. Ens
semblaven revolucionaris en els seus
escrits, i ens en preocupava ben poc la
ideología política.»4
Així, dones, mentre el govern anglés
continuava mostrant un nivell extrern
de complaenqa, els membres de la ge
neració jove comentaren a sentir que
es trobaven just a l’altre costat d’un
mur feblíssim que els separava d’unes
forces destructives que semblaven absolutes. Samuel Hynes interpreta la sttuació dient que «potser una de les raons per les quals es decantaren vers el
comunisme fou que els comunistes, tot
i que també tenien la visió duna crisi
final, la veien com a destrucció del capitalisme i no de la civilització».
Es tractava, dones, d’un d’aquells in
tervals de la historia en qué els esdeve
niments fan que l’individu senti que realment compta, i Spender, com els seus
contemporanis, creia que l’acció o Ia
manca d’acció individual podía deter
minar la victoria o la derrota en la
guerra civil; podía, fins i tot, decidir si
havia de teñir lloc o no la segona guer
ra mundial. Com deia Spender, «els es
criptors ens trobávem en una posicto
des de la qual podíem escriure sobre Ia
vida moderna, dir el que volguéssim,
sense ni haver de pensar si el llenguatge o la forma eren poétics. En escriure
sobre la política, idealitzávem el Hen'
guatge com a instrument i donávern
veu a alió que havia mancat ais nostres
predecessors: un contingut públicTornávem a posar el contingut dins Ia
poesía».
L’acció empresa per Spender va set
fer-se membre del partit comunista,
amb la determinació d'utilitzar el gene'
re periodístic com a arma de batalla-

Les seves qualitats d'escriptor van ser
immediatament reconegudes, i així, «al
cap de pocs dies d’haver-me fet membre del partit comunista, el diari “The
Daily Worker” em va telefonar i em va
demanar que fes un reportatge sobre
un vaixell rus que els italians havien
enfonsat al Mediterrani. La tripulació
senzillament havia desaparegut i l’ambaixada russa volia saber qué havia
passat. Aquesta va ser la raó veritable
per la qual em van demanar que hi
anés de repórter —una feina que jo trobava inquietant i sorprenent».5 Aquest
va ser, dones, el seu primer viatge a la
península en un moment en qué Spender practicament no parlava espanyol i
no hi coneixia ningú. De fet, en les se
ves investigacions, Spender va arribar
fins a Gibraltar, peró no descobrí res ni
del «Consomol» ni del que havia passat
a la tripulació fins que, de tornada al
seu país, li van fer saber que «algú ha
via telefonar al consolat italiá a Cadis i
havia dit que els tenien presos allá». I,
tot i que va escriure un article de to
marcadament comunista al «Daily
Worker», que aparegué el 19 de febrer
de 1937, Spender decidí deixar de ser
membre del partit abans d’un mes. A
despit d’aixó, les conseqüéncies del
viatge s’havien de fer notar en diversos
graus.
D una banda, la tardor de 1936 Spen
der fou convidat a parlar sobre l’experiencia del contacte amb els espanyols
durant aquest viatge en un míting per a
1 organització d'un pía d’ajut a Espanya
celebrat a Oxford. Allí Spender conegue Inez (Marie Agnes Pearn), membre
del comité organitzador. Inez, que estudiava Góngora a la universitat d’Oxford
'Que havia passat l’estiu anterior fent
de mamadera a Espanya, «per a una fa
milia de reaccionaris», acaba essent la
seva primera mullen
D una altra banda, fou durant el viat
ge de tornada de Gibraltar que Spender
tingué l’ocasió de passar dos o tres dies
a Barcelona. Els catalans ja estaven al
corrent de la poesía de Spender: Maria
■vlanent n’havia parlat llargament a
i arreres tendéncies de la poesia anglesa» (1934).6
Bn aquest article es veu clarament
que Manent havia quedar francament
mipressionat tant per l'obra poética de
. Pm’der com pels seus escrits de crítica
1 erária. Manent havia comenta! la poq
Spender a «Noves signatures»
33) —sobre el volum editat per Mi^nael Roberto, New Signatures (1932),
que també oferia mostres de l’obra de
pulían Bel], W.H. Anden, William Empto» 1 C- Dav Lewis—, i Spender li havia
',nal a utreure l’atenció crítica amb la
m lc.ac’ó d’un primer volum de poev¡eS.e 1?33.7 A més a més, Manent haa seguit molt de prop les explicacions
llí Spender havia fet de les seves idees
(«\TtlClUes a P°et>y and Revolution
aPti^.^°yintry>>’ mar9 1933) i en altres
c es d aquesta mateixa época que
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L’original de la carta traduida a l’article.

ara trobem aplegats al volum The Thirties and After (1978).
A les «Darreres tendéncies», Manent
identificava les personalitats de la poe
sia moderna comunista, que ell anomenava «la pléiade més destacada d’a
quest moviment poétic que neix sota el
signe col-lectiu», W.H. Auden, Stephen
Spender i C. Day Lewis, i resseguia l’avaluació crítica que en feia Stonier al
seu llibre Gog Magog. D’entre els comentaris de Manent, subratllem l’asseveració, que manlleva de Stonier, que
«Auden és el líder, la intel-ligéncia im
pulsora del grup, pero Spender, a judicar peí que ha publicat fins ara, és pro
bable que sigui el millor d’aquests
poetes». La fascinació per l’obra de
Spender prové del refús que fa de l’evasió i del seu indiscutible interés per la
realitat, encara que sigui sórdida i
cruenta en la seva modernitat. Peró
fins i tot aquí Manent hi descobreix un
punt esquiu d’identificació: «qui conegui la ideología social de Spender po
dría potser trobar o imaginar símbols
més o menys recóndits de la "situació
contemporánia”... hi ha com una ínti
ma recanga en la contení plació de les
coses neutres i benignes de la natura,
somni fonedís vora la realitat crua, immediata, vora el simbólic camí ferrat.
El poeta diríeu que es gira, amb somriure tendre i lleugerament irónic, a
aquell món pie de calma, com adonant-

se que rellisca cap un moment d’evasió.»8
No obstant aixó, no deixa de ser cu
rios que després d’haver-li dedicat tant
d’espai en aquest article, Manent no el
mencioni ni de passada a «Catalunya i
les lletres angleses» el 1935.9 Peró quan
els intel-lectuals catalans van saber que
Spender havia de venir a Barcelona (recordem que el partit comunista anglés
hi tenia una oficina propia), hi van veure un aliat de valor incalculable. En
aquella ocasió com en les següents,
Manent sembla la persona més indica
da per a donar-li la benvinguda, posar
lo al dia deis esdeveniments culturáis i
ensenyar-li la ciutat.
Aquesta experiéncia havia de marcar
el jove Spender: «A les avingudes prin
cipáis de Barcelona, a la plaga central i
a la Rambla, proclamacions i grans
pósters cobrien els edificis que s’havien
apropiat els partits polítics... La gent
havia fet seus els carrers, i hi caminava
en multituds ambulants com hereus
que examinen l’heréncia que els acaba
de tocar. Les parades de llibres a la
Rambla oferien piles d’edicions de bona presentació, peró barates, d’obres
clássiques en diverses llengües, comengant per Homer, en catalá.»
No cal dir que, sense ser-ne conscient, Spender s'endugué una visió esbiaixada de l’Espanya republicana, i
que els esforgos per a fer-li entendre

que a Catalunya les coses eren diferents no reeixiren. Així, dones, l’impacte d’aquelles imatges fou tan gran que,
irónicament, «Els nostres dos di es a
Barcelona van ser suficients per a fernos adonar, a mi i a Worsley, que desitjávem tornar a Espanya tan punt poguéssim».10
Fruit d’aquest primer contacte de
Spender i els intel-lectuals catalans és el
poema «The Town Shore at Barcelona»,
escrit a petició deis admiradors i que
aparegué en la versió original i traduít
amb el títol «El barrí marítim de Bar
celona» a la revista literaria de marcat
carácter internacional «Quaderns de
Poesía» (8 mar? 1936, págs. 16-19 i SO
SI), que dirigía María Manent.11
Durant la visita següent, a principis
de 1937, Spender conegué la vida al
front i obtingué l’experiéncia de prime
ra má que li proporciona la inspiració
per ais seus millors poemes d'aquesta
época. Pero no fou fins a l’estiu d'aquell
any que torna a la península, com a lluitador literari, convidat a prendre part al
Congrés d’Escriptors de Madrid. En
aquella ocasió, a part de Madrid, també
visita Valencia, Barcelona i Portbou.12
A la seva autobiografía, Spender recorda haver fet la baixada des de Port
bou en un Rolls-Royce proporcional
pels catalans i que la Generalitat els va
acollir per una nit a l’Hotel Majestic, el
millor de la ciutat. Va ser en el viatge
de tornada, pero, que Spender presen
cia el que ell anomená «l’exemple més
impressionant d’un esperit separatista
considerablement brutal».
Així, dones, conta que, a la sessió de
Barcelona, «cada delegat va fer una
ponencia de pocs minuts que era traduída al catalá per un traductor que
semblava capa? de resumir-ne el contingut en només sis paraules». Spender,
que no havia tingut l’oportunitat de
parlar en cap de les sessions celebrades
a Madrid, va pensar que fóra una bona
idea fer servir els coneixements que ha
via adquirit durant la seva estada ante
rior a Barcelona: «A la meva interven
ció vaig elogiar els catalans per la seva
iniciativa de traduir els clássics al ca
talá i de fer-los arribar a la gent en volums tan ben presentats i barats.» Pero,
en la seva innocencia, no va preveure la
reacció que havia de suscitar un co
mentan d’aquesta mena: «Aixó pot
semblar prou innocent, pero els resul
táis foren clarament perceptibles. Els
delegats espanyols no catalans s’enfurismaren i m’ho mostraren obertament.» Algunes de les reaccions foren
menys agressives que altres: «En Ber
gantín, que ho trobá divertit, sempre
més em saludá dient "Visca Catalu
nya!’’»; d’altres, com la d’Alberti, ana
ren més enllá del que Spender es podía
imaginar.
Per la seva part, els catalans ho inter
pretaren com una victoria: «Els
intel-lectuals catalans em van enviar un
petita representació per dir-me que era

un deis pocs estrangers que havien sabut apreciar els seus esfor?os culturáis.
Em van convidar a prendre el te l’endemá, i el poeta Rafael Alberti m’hi va
acompanyar.»
Tampoc en aquesta ocasió Spender
no s’adoná de la seva equivocació. No
havent entes, ni després de l’episodi esmentat, la complexitat de la relació catalano-espanyola, encara que fos entre
els que compartien l’ideal republicá,
l’oferta d’Alberti li semblá natural. Pero
l'error es féu evident tot seguit. «Tan
bon punt hi vam arribar, [Alberti] va
llan?ar una diatriba contra els catalans,
criticant-los per no haver pres una part
prou important en la guerra i acabá assegurant categóricament que, si no milloraven la República, “després de la
victoria”, ja s’ocuparia ell de fer-los
canviar.»13
Si bé és fácil d’entendre la delicadesa
amb qué s’havien de tractar els contac
tes amb personatges d’ideologies «com
prometedores» com ho eren tant Stephen Spender com Rafael Alberti, és
¡lástima que un diarista tan meticulós
com Mariá Manent no hagués esmentat en els seus escrits publicats ni
aquest episodi ni la visita de Spender el
1936. Vista la posterior victoria fran
quista, pero, una documentació més
detallada, tot i reveladora per a la nostra interpretació, hauria pogut compli
car el futur immediat de més de quatre
catalans.
Per part de Spender, no hi ha dubte
que el perill de complicacions provocat
per la situació el devia fer sentir-se una
mica incomode. Duna banda, un lleuger sentiment de culpabilitat pot expli
car fácilment la seva prompta contribució al Pía d’Ajut ais Escriptors Catalans
que organitzaren John Langdon-Davies
i Mariá Manent el 1938 i, de l’altra, jus
tifica també que, quan Spender men
ciona aquest episodi a les memóries
—ja en plena época franquista—, no
s’hi aventuri a donar cap nom, sino que
es refereix sempre ais «intel-lectuals ca
talans» en general.
Un cop acabada la guerra, Stephen
Spender no va fer cap esfor? per mantenir el contacte amb aquests intel-lec
tuals catalans. No obstant aixó, Ma
nent, que sempre més el considerá un
amic, hi va restablir un contacte episto
lar de tipus professional que només en
comptades excepcions fa referencia a
qüestions personáis. El que sí que podem dir és que, grácies a la dedicació i
la perseveran?a de Mariá Manent, a
Catalunya tothom pogué estar al cor
ren! del que Stephen Spender aná publicant al llarg deis anys i llegir mostres
de la seva obra, ja fos en la traducció al
catalá o al castellá.
Mirant enrere, el record que Stephen
Spender guardá de Mariá Manent fou,
precisament, el d’aquells primers anys
de la guerra civil i el de la qualitat de
les seves traduccions. Ho ¡Ilustra la
carta que transcrivim.

«15 Loudon Road, Londres
NW8 OLS
14 de febrer del ’93

»Benvolgut senyor Puig,
«Grácies per la seva carta sobre Ma
riá Manent.
»Em temo que no li puc ser gaire
útil. Tot el que recordó és que el 1936
vaig visitar Mariá Manent a Barcelona
quan ell era jove i acabat de casar (amb
una criatura petita), que vaig diñar
amb ell i que vam parlar de poesía
espanyola, i em féu conéixer per prime
ra vegada l’obra de García Lorca.
»Em va impressionar la seva gentilesa, l’amabilitat i la sensibilitat, pero no
vaig esdevenir mai un amic íntim seu.
Evidentment, jo tampoc no podía entendre la seva poesía. Ell va traduir un
deis meus primers poemes, “Not palaces”, que conté les línies:
»Eye, gazelle, delicate wanderer,
Drinker ofhorizon's fluid lirief4

»Em vaig adonar que els vers “Ull gasela delicada vianant” (si la memoria
no em falla) és més bonic en catalá que
en el meu anglés.
»La meva muller i jo el vam visitar
quan vam anar a Barcelona el 1989 i
tinguérem la mateixa impressió d'ell,
com d’una persona d’alló més modesta
i cordial.13
»Atentament,
«Stephen Spender.»
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AQUELLS DIES, RECORDAIS
G III)
Josep M. Gironella:
uan va esclatar la guerra civil,

Q

el 1936, jo tenia dinou anys i vi
vía a Girona. Era botones (meritori) del
Bañe Arnús. A la ciutat, l’Algament va
fracassar-hi i sen van apoderar els anomenats «roigs», especialment els anarquistes, «organitzats» en comités. Van
assassinar capellans, monges, metges,
arquitectes, terratinents, falangistes,
militars, monárquics, etc. Fou una cosa
brutal. Cadávers per les carreteres. Cre
ma d’esglésies, de convents, d’imatges
religioses a la Rambla de la ciutat. Por
tar una estampeta del Crist o de la Ma
te de Déu a la cartera era un perill de
mort. Vaig descobrir alió que he anomenat «la transformació deis rostres»,
«el despertar de l’odi dins els cors».
Companys meus de feina al bañe, de
taranná temperat i rutinari, es van
transformar en assassins amb pistóles
a la cintura, mocador vermell i bande
ras amb la falg i el martell. Jo no hi en
tenia res. Era vocal de propaganda de
1938. Josep M. Gironella soldat
en una Companyia d’Esquiadors a l’Alt Aragó.
Ja Federació de Joves Cristians de
Catalunya i un amic del meu pare,
dAcció Catalana, el va avisar que em
vell la idea que «algú» havia d’explicar
buscaven, que un comité havia decidit
al món per qué i de quina manera
afusellar-me. El meu estupor era tan
Espanya s’havia dividit en dos bándols
gran com el meu espant. Un cosí meu,
irreconciliables, per qué jo tenia un fucaP d’un comité de l’Empordá, arsell a la má i per qué a la Companyia
riscant-se molt va acceptar, a instáncies
d’Esquiadors enemiga hi havia amics
del meu pare, de «salvar-me», és a dir,
meus gironins. Fins molt després d’acad acompanyar-me a través del Pirineu
bada la guerra no vaig saber amb certehns a Franga. Així ho va fer. Em va sal sa que els «nacionales» també havien
var la vida. Es deia Anicet i mai no he
assassinat molta gent, especialment a
Pogut oblidar el seu gest. Un cop a
Galicia, Castella, Navarra, etc. Resumint, sis medalles, una tirela multico
ran?a, a Perpinyá, convengut que a la
zona «nacional» tothom era un angelet,
lor que guardo al calaix deis «records
vaig decidir entrar-hi per Hendaia. Vaig
incomprensibles». La meva familia
Parar-me a Lourdes i vaig oferir la mes’havia quedat a Girona i en una masía
Xa vida per Déu, per Espanya i per
prop del santuari de la Mare de Déu
raneo. Vaig entrar per Hendaia i em
deis Ángels: pare, mare i tres germans
Vai§ a^’star voluntari per combatre en
petits, passant gana i por. El meu
rront. Com que la nieva lleva encara
germá gran, en Joan, també va fugir a
P° bavia estat cridada, vaig poder triar.
Franga, pero, més assenyat que jo, es
va quedar a Montpeller esperan! que la
,,®m Ya'£ decidir per la Companyia
Esquiadors que feia guardia a l’Alt
guerra s’acabés.
p'agó (valí de Tena, quarter general de
La guerra va significar per a mi un
nticosa). A la Companyia érem trentall radical, l’abans i el després. Em va
a-quatre catalans, una mica malvistos
marcar per sempre més. Vaig passar
Pe cornandant, exlegionari, i per l’ofiuns anys desorientat, escéptic, una mi
I Ja itat. No es fiaven deis «fugitius» de
ca cínic; sense ofici ni benefici, per haver vist tants cadávers, tantes atrocizona roja. Sense saber per qué, sosaven de mi duna manera especial,
tats, i com Franco es convertía en un
avant la possibilitat que jo fos espia.
dictador implacable. La meva vocació
0 eni va doldre molt. Tanmateix, i
era «escriure», pero no m’hi decidia
perqué no tenia ni el batxillerat.
_ 9Ue el risc bél-lic era ben escás
L’any 1946 em vaig casar i, estimula!
do
anc'a de la frontera—, vaig viure
<je]S anXs Qtiasi de somni, per la bellesa
per la meva dona, vaig escriure la no
vel-la Un hombre, amb la qual vaig obles PaisatSe pirinenc, la camaradería,
A]|/'an9°ns a la vora del foc, la neu.
tenir el premi Nadal. Després, París.
tou on va germinar en el meu cerAllá vaig escriure, en condicions misér-

rimes, Los cipreses creen en Dios, que
em va Hangar a la «fama».
A París, a més, vaig sol-licitar el car
net de Ciutadá del Món. Odio la guerra
amb totes les meves forces i odio al
mateix temps les «étnies» exacerbades
que inexorablement hi menen, com
s’está demostrant a l’etapa histórica
que vivim.
Quasi octogenari, continuo escrivint.
Ni un sol dia no deixo de recordar la
guerra civil, sobretot quan comprovo
com, ais últims temps, se n’han manipulat les causes i els efectes, en els manuals escolars, els llibres, la televisió, els
cinemes, etc. Ara mateix he vist el film
Libertarias. Es el paradigma de la manipulació que deia. He comengat a estu
diar l’esperanto, en homenatge al meu
pare, taper, esperantista, home de bé.

Josep Roca-Pons:
e de dir, primerament, que la

H

meva vida durant el període
indicat no té cap interés especi
Aquell 18 de juliol famós jo tenia vint-iun anys. En feia poc més d’un que ha
via acabat la carrera d’advocat. Tal com
s’ha esdevingut a molts altres estudiants, no havia sentit mai un gran in
terés pels estudis de dret i, molt aviat,
vaig abandonar el despatx on treballava de passant per exercir de professor
en una escola catalana. Dedicat a
aquesta nova ocupació, va sorprendre’m el comengament de la guerra ci
vil. No em referiré ara ais esdeveniments que van desenvolupar-se des de
llavors, puix que són prou coneguts. Jo
em trobava en edat militar i, per un
temps, vaig haver de seguir la instrucció que es feia prop de casa, a Sarriá.
Després van destinar-me a una caserna
de Sant Andreu (Harmonia de Palomar
s’anomenava llavors). No sé si llavors o
més endavant vaig ésser declarat no
apte per al servei militar perqué els
meus pulmons no semblaven estar en
prou bon estat. Van diagnosticar-me
un emfisema que després mai no s’ha
confirma!.
Recordó que una de les primeres
ocupacions que vaig trobar fou la de
mestre, grácies a l’ajuda d’un bon amic
meu, en una escola situada a la plaga
d’Espanya, en la qual vaig substituir,
per un temps, un mestre comunista
que havia hagut de deixar la feina per

altres ocupacions. Malgrat el carácter
autoritari que pot teñir una escola co
munista, la classe que jo vaig trabar
era estructurada d’una manera de
mocrática impecable. Aixó era degut,
indubtablement, a la personalitat del
mestre al ludit. Els nois i noies de la
classe feien unes reunions periódiques,
en les quals es discutien lliurement tots
els assumptes que es relacionaven amb
la classe. Més endavant, vaig teñir la
sort d’ésser destinat a una escola de
Blanes, situada vora el mar, on vaig
passar uns mesos molt agradables,
pero em sentia molt preocupat per les
noticies que es rebien de la guerra. La
darrera feina que vaig trabar, abans
d’incorporar-me novament a l’exércit,
fou la de secretan en un sindicat agrí
cola a les terres de ponent. Encara que
es tractava d’una feina molt nova per a
mi, em produí un gran plaer estudiar
els coneixements de comptabilitat que
després podía aplicar al sindicat, que
vaig organitzar amb un gran interés. Al
poblé es vivía millor, perqué era en una
comarca molt rica en agricultura.
El darrer període que recordó, abans
que acabés la guerra, fou el que vaig
passar a Alacant, on vaig ésser destinat,
amb carácter de servéis auxiliars, a un
regiment de rereguarda. Al cap d’un
temps, vaig aconseguir que em nomenessin director de la biblioteca del regi
ment, que vaig organitzar aplicant-hi
els coneixements que jo tenia o anava
adquirint. El comandant del regiment
havia ordenat que, quan hi hagués al
gún bombardeig, tots havíem d’ocupar
els nostres llocs en comptes de refu
giar-nos. Jo havia dañar, dones, a la bi
blioteca, que fou destruida per un deis
bombardeigs, quan jo no hi era. El co
mandant estava molt orgullos de la bi
blioteca i, sempre que podía, la mostrava ais visitants il-lustres. Quan els
soldats que s’entretenien jugant al dó
mino o a cartes o, simplement, fent tertúlia, s’assabentaven de la proximitat
d’alguna visita oficial, entraven precipitadament a la biblioteca, la qual, així,
presentava un aspecte brillant i encoratjador al moment de les visites.
Al final de la guerra i quan s’aproximava l’ocupació d’Alacant, on jo em
trobava, junt amb l’amic Víctor Alba,
vam poder contemplar, amb horror,
l’espectacle dantesc de la fúgida de
molts militars i civils que havien ocupat alts cárrecs o que, simplement, temien les represálies deis nacionales,
que s’acostaven amb nombrases trapes
italianes. Només era possible fugir per
mar, i els vaixells no arribaven o eren
insuficients. En la dramática espera, alguns es van Hangar al mar, desesperáis.
Finalment, vaig estar de sort i vaig po
der traslladar-me a Barcelona sense cap
entrebanc. Ja havia comengat la dicta
dura, que dura quaranta anys, i que tan
funesta fou per a Catalunya i per a la
democracia.

Ramón Sugranyes
de Franch:

E

ns pregunteu com vam viure la

guerra. I jo us haig de confessar
que la guerra no la vaig viure:
vaig estalviar.
L’any 1936 jo era secretari técnic del
Patronat de la Universitat Autónoma
de Barcelona —l’«autónoma» de debo.
Arran de la rebel-lió militar, va esclatar
el desgavell anárquic a tot Catalunya i
els «incontrolats» de la FAI amenaza
ren el meu mestre i amic, el doctor Joaquim Balcells, secretari del Patronat.
Com tants altres, fou el conseller Ven
tura Gassol en persona qui l’acompanyá fins a un vaixell francés. Per a mi
era diferent i tanmateix la meva executória de dirigent de la Federació Ca
talana d’Estudiants Católics em posava
en perill. Vaig obtenir un passaport per
a assistir a un Congrés mundial de joventut, a Suissa. I ho vaig aprofitar per
a reunir-me amb el doctor Balcells, a
Portvendres, i venir-me’n amb ell a
Suissa. Ell hi morí, tristament, l’octubre del mateix 1936..., i jo encara hi
sóc!
Aquella mateixa tardor, un capellá
espanyol a qui em vaig anar a confes
sar em negá l’absolució si no me n’anava a lluitar «por Cristo Rey». Grácies a
Déu, altres personalitats eclesiástiques
—algunes ben altes— em confortaren
en la meva decisió de no respondre a la
lleva militar, ni d’un costat ni de l’altre.
Com qui no diu res, el cardenal Vidal i
Barraquer, mossén Caries Cardó, Don
Luigi Sturzo i —molt particularment,
perqué el tenia més a prop— el gran
teóleg i futur cardenal, Charles Journet.
Vaig viure dones l’experiéncia de la
guerra des de fora. Menys perillosa físicament, pero potser més angoixosa en
cara que la deis fronts o de la rereguar
da. L’any 1937, Maritain a Franga i Don
Sturzo, llavors refugiat a Anglaterra fugint del feixisme italiá, van crear sengles Comités per la pau civil i religiosa
a Espanya. I, al seu redós, sorgí també
un Comité espanyol a favor de la pau i
la mediació internacional en la nostra
contesa incivil, format naturalment per
gent exiliada. El presidia l’ambaixador
Salvador de Madariaga; el secretari n’era Alfredo Mendizábal, i en formávem
part, entre altres, el car amic Joan B.
Roca i Caball, en Caries E. Mascareñas
i jo. Somnis de pau, enmig de la guer
ra, que serviren si més no per a donar
un testimoniatge de possible reconciliació, pero sense cap resultat polític
concret, perqué les poténcies democrátiques europees tenien massa por per a
plantar cara ais nazis i feixistes que
ajudaven Franco.

Acabat l’assaig general que fou la
nostra guerra, aquests mateixos desen
cadenaren el conflicte mundial. I jo em
vaig poder anar quedant a Suissa, pri
mer grácies a l’ajuda económica del senyor Rafael Patxot, després com a professor de llengües i literatures ibériques
a la Universitat de Friburg. La Providéncia té camins ben sovint insospitats: el meu exili, primer voluntan, des
meprés
la forgat, em permeté de treballar en
el si de l’Església, al nivell interna
cional. Pero aquesta és una altra histo
ria. I el que em demanáveu és el que jo
havia fet durant la guerra.
I la meva familia? L’abandó en qué la
vaig deixar fou un deis principáis motius d’angoixa durant aquells anys difícils. Per sort, vaig poder-ios ajudar amb
la tramesa regular de paquets de menjar i altres coses útils. Pero, al cap de
deu anys, quan finalment vaig poder
tornar a Catalunya, vaig trabar la fami
lia directa reduída a les meves dues
germanes, amb els marits i els infants
respectius: l’avi va morir el 1937; el
meu pare, arquitecte, el primer successor de Gaudí a la Sagrada Familia, ferit
de mort per la destrucció faiera de tots
els projectes de l’obra, morí el 1938,
víctima incruenta de la nostra cruentíssima guerra incivil —com ho havia es
tat abans el doctor Balcells. Finalment,
l’ávia se n’aná el 1945, i la meva mare,
el 1946, sense que jo pogués acomiadar-me de cap d’ells...

Miquel Gaya:
AL PLE DE LA GUERRA,
MOSSÉN RIBOT

B

en entrat l’any 1937,
*

es veía

ciar que l’Espanya nacionalista
del general Franco —titulat el Gen
simo—, amb el seu catolicisme oficial i
d’ultradreta, amb una intransigencia
propia de la santa Inquisició, era tot el
que vulgueu llevat d’una Espanya que
estimás la cultura. José María Pemán,
el poeta propagandista de l’ideal
monárquic, va venir a Mallorca i passa
per Sóller. Jo el record a l’Ajuntament,
saludant amb la má enlaire —pr°'
tocol-láriament, potser amb no gaire
convicció— la multitud que el volia
veure. A Palma, pronunciá un discurs
en el teatre Principal, i va ai-ludir a Ia
nova Espanya, que esperava prou gran
—digué— per a no témer res d’un vers
mallorquí. Pemán s’engrescava alesho
res amb el seu Poema de la bestia y el
ángel. Tot i aquesta propaganda de Pe'
mán, la nostra Espanya creixia, sí, amo
ínfules d’imperi, i s’empetitia davant el
fet de la cultura. Poetes i intel-lectuals
l’esveraven, perqué poden tallar les ra-

ons i la veritat justa amb una altra mena d’espases. Él sol fet que poguessin
dir de tu que eres un estudios, ni que
fossis conegut pels teus sentiments dretans, era una mala nota que t'exposava
a forga incomoditats. Només sen salvava un grupet —més aviat «intel-lectualoide»— que pretenia desterrar, i desitjava que fos per sempre, la nostra
Uengua i la cultura catalana. Tot el que
no constituís una referencia a la impe
rial Espanya Una, Grande y Libre calía
condemnar-ho a la més absoluta proscripció. Espiritualment, per a tots els
que sentíem i pensávem, comengava
una era d’auténtica apocalipsi.
Jo, amb els meus sentiments religio
sos, amb el meu horror contra les ferotgies comeses a l’altra Espanya —la
de la llibertat i la República—, em vaig
replegar en mi mateix i vaig iniciar la
davallada cap a les catacumbes intenors, a les quals em conduí la má ex
perta i ponderada d’un poeta també tan
Profundament cristiá com era Guillem
Colom. Menat per aquella má que senyava, de bon principi, els camins de la
meva poesia, vaig superar —en certa
■panera, diría— feligment el trauma
uríssim d’aquella apocalipsi. El fet
haver-me instal-lat en el redós
■ntel lectual i huma de la seva boníssi11 a amistat, m’ajudá a comprendre que
seguir un ideal de poesía no és necessáriament seguir la gloria i els aplaudiments, sino, més tost, entrar en un clima i una atmosfera de sentiments
Personáis i d’auténtica responsabilitat
moral. Ben aviat vaig sentir, en el meu
n erior, com un cert orgull de pertáyer a una elit de gent perseguida. Tanateix, aquesta elit, la constituía l’únia gent dotada amb els béns d’una alta
tura. Més orgull en vaig comengar a
no pas de correr darrere les
c oríes de qualsevol que vencés, ni
utie els victoriosos fossin els de casa
P atS'k ’ amb l’Església santa i la religió
bo °andera. Clergues i missioners
lo ns amics meus, que jo coneixia peí
abrandat deis seus sermons en
co PS de Ia Pas-sada República, ara els
mengava a mirar amb una certa re

Potser aqüestes paraules intrigaren el
sacerdot, i el diáleg va prendre tot d’u
na com un to d’urgéncia. Jo, ufanos de
poder dir que m’honorava amb l’amistat de Guillem Colom, i sense saber en
cara amb qui tractava, li vaig detallar
un poc les meves quimeres. I em vaig
concentrar per dir-li de memoria una
composició d’aquelles que m’havia revisal Guillem Colom.
Em trobava davant el poeta Pere Ribot. Em mostrá molt d’afecte, pero no
lloá gaire els meus versos. Em parla
més tost de la grandesa lírica de Paúl
Claudel, el poeta francés que ell admirava forga, i del seu llibre Laetare, que
havia publicat en 1935. Ara la guerra
ens ho havia esbotzat tot. A la seva rec
toría rural havia deixat una biblioteca
de cinc-cents volums «compráis amb
sang» —deia—, tot al-ludint ais sacrificis económics que li havien costal. I em
parlá també, amb molt d’encomi, de
María Antonia Salvá i de Miquel Ferrá,
que havia visitat i pels quals sentía una
ferma admiració. A María Antonia, li
havia dedicat un poema que em recitá
de memoria. Malgrat potser ell l’hagi ja
desdenyat, no em puc estar de reproduir-lo:

A María Antonia Salvá:
«Pubilla del casal de l’harmonia, / fi
les, de l’alba fins que mor el dia, / ben
treballada per tos dits d’argent, / la lla
na blanca de la Poesia, / de cara a l’imprecís de l’Occident. / Hereua de ta llar,
l’enginy comanda / de treballar, per fi
nir prest, la randa. / L’endreg hi senyoreja, i que no poc: / Mistral, amb
son capell, hi abranda el foc / amb Pascoli i Manzoni, a banda i banda. / Fetillera del vers, ton cántic llenga / seda
d’ametlles i polsims d’estel, / ressols i
ventolera de Provenga, / i de la germanívola avinenga, / en ton rebost hi ha el
gerricó de mel. / Poma escollida, has
flairejat la llar / de la Madona que ja
era morta / i que per ton alé, reviu en
car / i passa, jovenívola, la porta. / Oh
tu, María Antonia, dona forta, / viola de
garriga picada amb sal de mar!»

Jo li sentía recitar aquest poema i
n’assaboria els versos de mot en mol.
En percebia l’estil tan ben treballat, un
art magistral, i la rotunditat de les
imatges, la constant al lusió a l’obra i la
personalitat de la gran poetessa de Ma
llorca. Parlant amb ell, vaig sentir que
em trobava davant un bon poeta de
Catalunya, i m’hi vaig confiar. Va ser
per a mi una troballa meravellosa, en el
meu mateix poblet natal. Una d’aqueixes troballes que en la vida us poden
imprimir carácter i litar els horitzons
per sempre. Em digué que s’hostatjava
en el convent deis frares caputxins de
Ciutat, i em pregá que hi anas a veure’l.
* El text que publiquen! és un capítol del llibre Histo
ries i mentones. «Els Treballs i els Dies», 30, Editorial
Molí, Ciutat de Mallorca, 1986.

DE LA GUERRA, FA SEIXANTA ANYS (III)

A Inca, el 1938. Miquel Gaya soldat.

serva quan els sentía defensar, en con
verses davant meu, qualsevol assassinat
per les carreteres o pels cementiris,
sense cap mena d’expedient ni judici
previs. Sentir amics meus sacerdots
enardint-se amb sentiments feixistes
—que pretenien suposar ben aprovats
per la santa Seu de Roma—, ho vaig
comengar a trobar repugnant i, en conseqüéncia, vaig comengar també a mirar-m’ho des d’una certa distancia. Venturosament aquests sacerdots no eren
tots. Alguns n'hi havia que se sentien
culpables de no haver protesta! a temps
i no haver dit a les autoritats que tot
alió no era lícit. Un amic, vicari a Só11er, que treballava en tasques d’apostolat obrer i era un deis fundadora del
Requeté local, em mostrava una carta i
una fotografía amb dedicatoria rebudes de Manuel Fal Conde, exilia! amb
motiu del decret de Franco unifican! la
Falange i la Comunió Tradicionalista.
Malgrat llur contribució inicial a l’algament nacionalista, aquesta gent també
se sentía perseguida. En el meu poblé,
un altre capellá de sentiments igualment tradicionalistes ana a trobar-se
amb el cap de la Falange local, que era
nebot seu, i, agafant-lo per les solapes,
el comminá severament:
—Si t’atrevissis a matar ningú, sabries jo qui som!
Un dia, pels volts de la tardor, em trobava de permís a casa meva. Vaig anar
a saludar el rector del meu poblé. Era
un vespre, i en el menjador de la recto
ría m’hi vaig topar amb un sacerdot joveníssim, evadit de la persecució reli
giosa de Catalunya. Contava amb
detalls ben vius les peripécies viscudes
per tal de salvar la seva vida. Explicava
com s’havia hagut de llevar la sotana, i,
amb una barba de dies i d’amagat, va
prendre el tren de Barcelona per fugir
del poblet on feia de rector. En el tren,
amagat en el water comú perqué ningú
no el reconegués, el revisor li empenyia
la porta per exigir-li el tíquet de viatge.
Ell, simulant no sentir-se bé, obrí no
més un dit la porta, li allargá el tiquet i,
ben alerta a mostrar la cara, es torna
enfonyar. No en sortí fins a l’arribada a
Barcelona, i s’esmunyí de pressa entre
la riuada de la gent. Així i tot, es trobá
incomode en aquella situació, i no para
fins a travessar la frontera francesa, un
més entre tants. Des de Franga vingué
a Mallorca. Qué hi havia perdut a la
nostra Illa? Fugí del foc de la persecu
ció religiosa, i caigué dins les brases de
la repressió cultural. Contava anécdotes del que se li havia esdevingut, amb
un dramatisme esfereídor. Sentint-lo
conversar, vaig pressentir que no era
un capellá qualsevol. Li notava una
cárrega interior que el delatava com un
esperit de sentiments molt superiors.
Vaig teñir ganes de dialogar amb ell. El
rector del meu poblé me’n facilita l’avinentesa:
—Aquest jove que la el servei militar
és també poeta, com vosté.

XVIII Premis
BALDIRJ R.EIXAC
Destímul i reconeixement de ¡'escola catalana

FUNDACIO
JAUME I

VEREDICTE 1995-96
PREMIS A
ESCOLES
12 premis de 500.000 ptes. cadascun

CEIP MIQUEL GRANELL
d'Amposta (Montsiá)
CEIP GALCERAN DE PINOS
de Bagá (Berguedá)

ESCOLA SANT GREGORI
de Barcelona (Barcelonés)

C.P. PRAT DE LA RIBA
d'Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat)

CEIP GERMANES BERTOMEU
de Mataró (Maresme)

LLAR DINFANTS GUIRIGALL
de Mollet del Valles (Valles Oriental)

CEIP CAROLINA SALA
de Pego (Marina Alta)

INSTITUT D'ENSENYAMENT
SECUNDARI
de Ponts (La Noguera)

C.P. LA FARGA
de Salt (Girones)

ESCOLAVEDRUNA
de Tona (Osona)

C.P. LA MOLETA
de La Valí d'Uixó (La Plana Baixa)

C.P. D'INTEGRACIÓ ELADI
HOMS
de Valls (Alt Camp)

PREMIS ALS
ALUMNES
52 lots de llibres per valor de 100.00
ptes. cadascun

PARVULARI I CICLE INICIAL
C.P. La Monjoia Sant Bartomeu
del Grau
Parvularis 3, 4 i 5
C.P. Circell Moja-Olérdola
Parvulari 5
CEIP Nostra Llar Sabadell
Parvulari 5
Escola Cooperativa El Puig
Esparreguera
Parvulari 5 i 1 r i 2n de Primaria
C.P. Lloriana Sant Viceng de
Torelló
Parvulari 5
Escola l’Horitzó Barcelona
1r de Primaria
C.P. Verge del sol del pont
Roda de Ter
2n de Primaria
Col-legi Nostra Senyora del
Carme Ripoll
2n de Primaria

CICLE MITJÁ
Escola l'Espill Manresa
3r de Primaria
C.P. Montjuíc Girona
3r de Primaria
C.P. Platero y yo Aldaia
(L'Horta Sud)
4t de Primaria

CICLE SUPERIOR I PRIMER
CICLE D'ESO (5é i 6é EP/
7é i 8é EGB)
CEIP Monsenyor Gibert
Sant Fruitós de Bages
5é de Primaria
C.P. Montsant Reus
5é de Primaria
C.P. El Dofí Premia de Mar
5é de Primaria
CEIP Mare de Déu de
Montserrat Súria
5é i 6é de Primaria
Escola Puigcerver Reus
6é de Primaria
Escola Bellaterra Bellaterra
6é de Primaria
CEIP Lillet a Güell La Pobla de
Lillet
6é de Primaria i 7é d'EGB
CEIP Montserrat Esparreguera
7é d'EGB
CEIP Sant Josep de Calassang
Súria
5é i 6é de Primaria i 7é i 8é d'EGB
Col-legi El Carme - Vedruna
Manlleu
7é i 8é d'EGB
Col-legi Mare de Déu del Carme
L'Espluga de Francolí
7é i 8é d'EGB
C.P. Taquígraf Martí Xátiva
(La Costera)
7é i 8é d'EGB
Escola l’Horitzó Barcelona
8é d’EGB
Col-legi Nostra Senyora del
Carme
Balaguer
Oriol Carrera i Toro, de 8é d'EGB
Col-legi Episcopal Mare de Déu de
l'Académia Lleida
8é d'EGB
Col-legi Jardí Granollers
8é d'EGB
C.P. Sant Vicent Ferrer Teulada
(Marina Alta)
8é d'EGB
C.P. Pau Vila Esparreguera
Alumnes del cicle superior de
Primaria
CIP Campclar Tarragona
5é de Primaria

CICLES DIVERSOS
C.P. Les Moreres Les Pobles
Des de Parvulari 3 fins a 8é
d'EGB
Z.E.R. El Francolí Vallmoll
Des de parvulari fins a 7é d'EGB
C.P. Castell d’Ódena Ódena
Alumnes de tots els cicles
CEIP Salvador Espriu Sant Feliu
de Llobregat
Alumnes de tots els cicles
Z.E.R. Poblet
Escoles de Vimbodí, Vilaverd i
Blancafort
Alumnes de tots els cicles
E.P. Camí del Cros Mataró
Alumnes de tots els cicles
Escola Pública Sentfores
Sentfores (Vic)
Des d'Educació Infantil fins a 8é
d'EGB
C.P. Miguel Hernández Rióla
(Ribera Baixa)
Educació Infantil i Primaria
Escola Castell de Santa Águeda
Ferreries (Menorca)
Alumnes de tots els cicles

EDUCACIÓ ESPECIAL
Escola Ángel de la Guarda
Mollet del Valles
Alumnes deis diversos nivells

SEGON CICLE D'ESO, BUP,
COUIFP
I.B. Santiago Sobrequés Girona
1rde BUP
Escola Dauradell Badalona
2n de BUP
Col-legi Nostra Senyora del
Carme Balaguer
Lidia Montserrat Masana, de 2n
de BUP
I.B. Alexandre Deulofeu Figueres
3r de BUP
I.B. El Cairat Esparreguera
3r de BUP i COU
IES Joan Ramis i Ramis Maó
3r de BUP i COU
I.B. Manuel Sales i Ferré
Ulldecona
17 treballs d'alumnes de COU
Aula escola europea Barcelona
Alumnes de COU
I.B. Els Tres Turons Arenys de
Mar
COU i 2n de Batxillerat
Col-legi Episcopal Mare de Déu
de l'Académia Lleida
2n de FP-I
IFP Escola del Treball Lleida
1r Módul III d'análisi i control i 3r
de FP-II

Institut Vidal i Barraquer
Tarragona
Sandra Plana Just, de 5é de
Comerg

PREMI A
MESTRES I
PROFESSORS
Ha estat atorgat "ex-aequo" ais treballs
següents:

THEORIA
Elements de Filosofía per al
Batxillerat de Postsecundária
d'Oriol Colomer i Caries, de
Calella
Un treball, ben fet i ben escrit, que
proposa una ¡ntroducció a la
filosofía sense haver de recorrer
exclusivament a l'estudi
cronológic. Un treball estructurat
en forma de models on s'hi
despleguen els coneixements
básics de la filosofía, alhora que
ofereix un bon nombre de
recursos bibliográfics, pensats des
d'una perspectiva auténticament
catalana.
SER JOVE I VIURE AL PAÍS
VALENCIA
de Josep V. Bataller, Conxa
Rovira, Emili Gaseó i Mercé
Garrigues, de Carcaixent
Un projecte de carácter
interdisciplinari, ben innovador,
que pretén aprofundir en la
recerca de la identitat deis joves
valencians. Plantejat mitjangant
un procés de modificació
conceptual amb descoberta,
recollida i interpretació de dades,
amb contrast d'hipótesis i redacció
de conclusions. Plantejat sense
dogmatismes mitjangant la
reflexió, el debat i el treball de
grup. Amb un propósit: l'educació
d’un seguit d'actituds i valors per
tal que els joves s'impliquin
personalment i col.lectiva en el
futur del País Valenciá. Un
propósit, aquest, atrevit i valent en
un context prou conflictiu.

JURAT
Carme Alcoverro i Pedrola
Rosa Boixaderas i Sáez
Margarida Cambra i Giné
Roser Galceran i Folch
Josep González-Agápito
Joan Mallart i Navarra
Margarida Muset i Adel
Juli Palou i Sangrá
M. Rosa Vilaseca i Reguant

Dotació total
1 2.000.000

CADIRA
O
«SILLA»
per Emest Lluch

Q i per dir cadira escric

«cadira»
cobraré una pesseta o cap pesseta. Si per dir cadira escric silla en co
braré entre 10 i 15. M'és fácil escriure
«cadira» i també, no sóc pas un estilis
ta, escriure silla. Per tant, si no em do
na la gana d’escriure silla sino que em
dona la gana d’escriure «cadira», hi
Perdré prou diners.
Els perdré no perqué els empresaris
be premsa, de revistes i de llibres en ca
talá siguin especialment gasius, no. Tot
al contrari. Será perqué l’estretor del
percal (per dimensió demográfica, per
tnercies de lectura, per fatiga catalanisa o per qualsevol altra raó) no els ho
Perrnet. Efectivament, sentó un gran
agrairnent quan veig que aguanten puticacions en catalá. Tendresa seria la
Paraula o el mot, si voleu. Si no em paguessin molt menys si escric en catalá
Que si escric en castellá, les publicací°ns no podrien arribar a final d'any. I
aixi i tot...
^Aleshores, la major part deis que es1Uen en catalá, en conseqüéncia, hi
^scriuen perqué volen escriure-hi. O bé
0 passaran magre o bé tenen una altra
F lvitat que els ho finanqa: funcioná
is, escriure en castellá, «pessetatipUdts», cárrecs públics o el que sigui.
^osem un cas ben concret: Un hom va
d ser ministre i li demanen una especie
]. membries. Si les escriu en castellá i
¡n,^ar\a un editor, parlaran de diners
Hiediatament, i si les escriu i edita
|esCata!a’ no en parlaran. És a dir, que
rei ^SCIaura en catalá perqué li dona la
ro.a, £ana ° les escriurá en castellá pels
re^als diners.
el damunt, sentirá dir que oprintim
err)Castellá. Que els catalans som molt
catap61161^01^ Perb poc en premsa en
a, pensaré, pero no ho diré perqué

l’interlocutor no es creixi davant de la
nostra vulnerabilitat. Al damunt, entre
els meus, sóc sospitós perqué no em
declaro nacionalista, sino catalanista. I
ho faig perqué m’agraden els mínims
comuns denominadors amplis, les
grans majories, pero també perqué sóc
«austrohongarés», i vostés ja m’entendran.
I aixó es va afluixant, senyores i senyors, entre d’altres raons perqué es
guanya més escrivint sz'/Zíz que escrivint
«cadira». Molt més. I s’hi guanya molt
més perqué, deis sis, nou o deu milions, a l’hora de comprar, compren
més sillas que «cadires», i permetin-me
aquest exemple ben de menestral. I al
damunt, repeteixo, «oprimim» el cas
tellá, i amb el temor que si expliques en
públic la veritat pots perjudicar la cau
sa mostrant la nostra feblesa.
Parlava de tot aixó amb el conseller
d’Ensenyament i amb el rector de la
Universitat Rovira i Virgili. Tots tres,
aleshores jo també era rector, teníem i
tenen ara un bon sou. Un conseller ca
talá cobra gairebé com un ministre
espanyol i els rectors espanyols cobren
exactament el mateix que els catalans.
Els meus interlocutors i tants altres
que treballen per al catalá cobren exac
tament el mateix que els d’una cultura
més forta si treballen en el món oficial.
Tenim, dones, un món cultural que és
absolutament dual. Els uns cobren, o
cobrern, el mateix i uns altres que co
bren, o cobrern, miseria i companyia.
És un món dual, pero alguns o lonja
están, o estem, en tots dos mons. Dit
més ciar, el món en llengua castellana i
el món oficial en catalá financen el
món privat en catalá. Per tant, el raonament fins al final: si un que escriu
participa d’aquesta dualitat redueix els

seus ingressos pero escriu en catalá.
Sentirá en tot cas la humana tibantor
que si ho fes tot en castellá, o en catalá
només el que és oficial, guanyaria més
a final d’any i tindria la satisfacció de
poder pagar més per l’impost sobre la
renda de les persones físiques.
La dualitat no passa exactament com
una línia divisoria separant els uns i els
altres, perqué alguns són, o som, de
tots dos mons, tot i que estira més
económicament el primer món. Si es té
una certa edat hom podrá saber que
durant el franquisme en el primer món,
amb ingressos equiparables, no hi po
día figurar ningú que fes vida en catalá,
i ara sí. L’aveng, dones, és considerable,
pero no és més del que és. La solució
més durable seria segons Adam Smith
estendre el mercat. L’única durable. En
d’altres paraules, que hi hagués més
consum del catalá.
Mentrestant, sense fatigues i sense
entusiasmes ni exageracions, que sovint són la causa de les fatigues. Amb
continuitat. Explotant el primer món
per finanqar el segon món. En d’altres
paraules, que puguis, sense prescindir
del que és essencial per a la vivéncia,
escriure en catalá.
En tot cas, en escriure en catalá «de
més a més» no es podran trobar aquells
ingressos addicionals que Stendhal ob
tenía de les seves cróniques per a revis
tes angleses i que li feien exclamar «ce
superflu si agréable». El «superflu» és
tan minso que no pot ser «agradable»,
pero sí que és agradable, immensament
agradable, escriure, ajuntant paraules,
en aquesta llengua. La paraula «cadi
ra», per exemple, amb la paraula «nos
tra».

El 27 de febrer a 1995, a /'Academia de Bones Lletres.
D’esquerra a dreta, Martí de Riquer, Antoni María Pugés, Enríe Mañosas i Joan Carreras.

EL BIBIJÓHI
EN RIC MAÑOSAS I BARRERA
per Jaume Medina

l vaig conéixer un malí fred i as-

E

solellat deis primers dies de
1993 a la seva casa de Castellter^o
ens havíem desplagat amb Albert Manent i l'historiador i activista Joan Crexell, malauradament també ja traspassat. Tots tres quedávem bocabadats en
contemplar aquella extensa biblioteca
—una de les millors privades del nostre
país—, pacientment formada i tan ben
conservada per ell mateix. La seccio
verdagueriana, molt completa, hi ocupava un lloc d’honor. I, al costat d’aixd,
els origináis manuscrits de llibres de
Josep M. de Sagarra, Clementina Arderiu, Caries Riba... El fons, on es troben
escrits valuosos encara inédits d’autors
catalans importants, era tot seguit posat a la nostra disposició.
Després, el senyor Mañosas, obert,
franc i cordial, ens parla, amb una
senzillesa captivadora, de la seva trajectória vital: com ho havia fet per a esdevenir un home cuite des de l'autodidactisme, i com havia arribat a teñir un
carree tan important com el de director
general deis barcelonins Laboratoris
Esteve, on havia comengat com a sim
ple meritori després d’haver deixat
Manresa, la ciutat on havia nascut el
1927, juntament amb el seu pare, que
morí essent ell molt jove i que s’havia
desplagat a Barcelona amb el doctor
Antoni Esteve quan aquest hi trasllada
l’empresa.
Vam teñir també coneixement de leS
seves activitats com a mecenes, com
també del seu compromís amb els aW'
bients cristians: de jove, havia estat dirigent d’Acció Católica, i més endavant
ocupa llocs de responsabilitat a Cari'
tas, a l’obra del temple de la Sagrada
Familia i al consell d’economia del bisbat; i també de les seves relacions am
les empreses del món editorial: era pa
iró de la Fundació Enciclopedia Catala-

L’EMPREMTA
SEFARDITA
per Frederic Ribas

O

na i membre de l’Associació de Bibliónls de Barcelona.
El meu tráete amb ell no va poder ser
gaire extens. Pero puc assegurar que
rou intens i ben amical. Vaig poder te
ñir ocasió de comprovar les seves bondat, generositat i simpatía en les relacions que vam establir arran de
1 encárrec que em féu de prologar el lli
bre ribiá L’ingenu amor, de propera
aparició en la col-lecció de la societat
de bibliófils barcelonina i el qual ell ha
ría pres la responsabilitat de dur a bon
Port. Es per aquesta raó que els contac
tes entre nosaltres dos s’havien fet relaúvament freqüents durant aquest últim
any. Dissortadament no podrá veure
aquest darrer fruit de la seva incessant
activitat.
Es, d’altra banda, ben present en mi
R krCOr<^
dia que es presenta a la
iblioteca de Catalunya el «Catáleg del
Museu del Llibre Frederic Mares» (el
Passat 2 de novembre), en qué Manyoses féu un deliciós parlament sobre
a bibliofília: els ulls, els dits, els sen'í S’(. a PaSSÍÓ *tota ' anima del bibliófil,
e^s ^Pus * 'es relligadures deis
'ores, hi foren tan exquisidament descrits per l'orador, que ens sembla una
eravella de poder escoltar aquelles
Paraules en uns temps com els que cor-

e Pa mort ens ha pres Enric Mañosas
es moments en qué jo el tenia més a
iin°P ^ns trobárem a Vic, en tombar
carrer, el dia del Mercat del Ram.
xo era, qui ho havia de dir!, el dia
tajans del seu traspás. L’home pie de viab' ' pUe em sa'uda efusivament i
meva '"la tot adreqant-Ii els
rit S gendls que sempre el van caractetaJar desapareixia d una manera sobni ’ sense que poguéssim teñir temps
an sois d’acomiadar-nos.

efardita ve, com és sabut, de Sefarad, que era el nom que els
jueus donaven a les terres hispániques,
les terres que Salvador Espriu també
designa amb el mateix nom. En nom
brases pagines de La pell de brau Es
priu fa ressonar el clam deis sefardites,
amb doble intenció, ja que tant es pot
aplicar a la seva diáspora com ais catalans que s’hagueren d’exiliar l’any 1939:
«Escolta Sepharad: els homes no po
den ser / si no són lliures...»
Potser per aquesta raó, o per d’altres,
molts catalans han sentit una espontánia simpatía pels jueus i, en particular,
pels foragitats de la nostra térra, la major part deis quals van fer cap a Salóni
ca i a Constantinoble. «En aquelles llunyanes terres —escriu Rovira i Virgili
en la seva Historia Nacional de Catalu
nya— els jueus expulsáis de la nostra
térra conservaren l’idioma catalá...»
Ferran Soldevila ha afegit que «és cosa
sabuda que, durant la guerra del 14, a
Salónica, els soldats rossellonesos s’entenien parlant catalá amb comerciants
jueus ¿aquella ciutat». Encara, l’any
1970, el rabí més vell de la famosa si
nagoga Neve Shalom del barrí de Gálata d'Istanbul (l’antiga Constantinoble)
em va dir que recordava la sinagoga
deis catalans de Salónica, en temps de
la seva noiesa. Segurament, la segona
guerra mundial i el genocidi nazi preci
pitaren la desaparició definitiva de la ja
minsa comunitat judeocatalana.
L’expulsió de 1492 per ordre deis Reis
Católics tingué, pero, a les terres cata
lanes un impacte forqa més esmorteít.
La raó no cal anar-la a cercar en cap hipotétic grau de toleráncia més alt deis
nostres avantpassats cristians, sino
simplement perqué el seu particular
pogrom l’havien dut a terme cent anys
abans, el 1391. Quan vingueren mal dades, com a conseqüéncia de la profun
da crisi de la segona meitat del trescents catalá, primer demográfica (per
la pesia negra de mitjan segle) i després social, económica, política i financera, aquells descendents deis jueus
que havien estat protegits per Jaume I
el Conqueridor, Jaume II el Just i altres
comtes-reis, n’acabaren pagant els
plats trencats.
El poeta i diplomátic Agustín de Foxá, d’estirp catalana i al servei de Fran
co, havia conegut, en el curs d’un vialge pels Balcans, un sefardita, dit Elies

Roxanes, el qual, a més de mostrar-li la
clau de ferro que guardava de la casa
que els seus avantpassats deixaren a
Sefarad, li relatá la nit del dia mateix
en qué fou publicat el decret d’expulsió: «Salieron los trompeteros de los re
yes con altas y argentadas trompetas di
ciendo que no podían portar ni oro, ni
armas, ni cabalgaduras. Y fuéronse por
los ataxos e caminos, unos cayendo,
otros nasciendo, otros muriendo. Ansí
que no había cristiano que no se hen
chía de piedad dellos. E los proponían de
se baptizar para quedarse. E algunos, los
más flacos, cedían. Mas otros siguieron.
Y ansí salieron de Sevilla, de Castiella e
de los otros reynos...»
Aqüestes paraules no poden reflectir
millor tota la secular tragédia de la
«pell de brau». També, el 1939, van sortir els venquts per «ataxos e caminos»,
com ens ha recordat de forma conmo
vedora l’escriptor A. Bladé i Desumvila
a L'Exiliada (dietari de l’exili catalá
1939-1940). Seguint el paral-lelisme, el
copresident de l'Entesa Judeo-Cristiana
de Catalunya, Caries Benarroch, estu
dios de la judeítat deis catalans i de la
catalanitat deis jueus, també hauria
vist en l’estranya i despectiva sinoni
mia, catalá igual a polaco, una altra
forma de titilar de jueu el catalá, car alguns, amb no gaire bona intenció, des
d’un cert anticatalanisme, ens considerarien els jueus d'Espanya.
Amb tot, les raons históriques i cultu
ráis no són l’element més determinant
en aquest corrent de simpatía catalanojueva, ja que dins l’ámbit hispánic l’empremta hebraica probablement ha estat
més consistent a Castella que a Catalu
nya. Hom ha destacat la influéncia del
judaisme en la mística castellana, tant
per l’aportació biológica com filosófica
(sant Joan de la Creu, santa Teresa de
Jesús...). I, peí que fa ais aspectes més
materials, llur expulsió va representar
un empobriment demográfic, económic i social molt més perdurable per a
Castella que per a Catalunya, peí greu
dany produít a l’emergent societat ur
bana castellana de l’época.
Fins i tot, des de la psicología deis
pobles, hom hi ha vist uns trets originaris més comuns amb els castellans
que no pas amb els catalans. Pere Coromines sitúa els jueus i els castellans
entre aquella categoría de pobles que
tenen un sentiment mobiliari de la ri-
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«Que mai no fineixi la vida del sant rabí Samuel Hassareri.»
Lápida jueva de l’any 692 de ÍHégira 11314), trobada amb altres restes,
el 1820, en una casa del carrer d’en Marlet, núm. 1, del Cali de Barcelona,
bastida sobre les ruines de la que fou fundada per sant Doménec.
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Josep M.
Aragonés i
Rebollar
Reflexions senzilles i
assenyades sobre les
lectures i l'evangeli de cada
diumenge, que ajudaran a
entendre qué és el que Déu
vol i espera de nosaltres.

Darrers títols de la col-lecció:
Soren Kierkegaard,

Pregarles

Joaquim Vives i Aragó,

Xáldigues de llum
Conrad de Meester,

Amb les mans buides

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

Dones jueves, amb els distintius al front, a la imposta
del claustre de la catedral de Barcelona.

quesa, enfront deis qui el tenen immobiliari, entre els quals trobaríem els ca
talans i altres pobles d’arrel sedentaria.
I Vicens Vives afegeix a Noticia de
Catalunya que «...s’enganyen aquells
que ens atribueixen formes judaiques
en la conducció deis nostres afers».
Més que deis fenicis i deis jueus, vindríem, dones, del mercat grec (empori):
Empúries i l’Empordá en serien derivacions evidents.
Per tant, les raons d’aquesta indubtable sintonía judeocatalana tenen una
base més moderna, probablement Híga
da a la formulació del catalanisme cul
tural i polític. Ací s’inscriuria també
l’interés i l’atracció, els anys vint, pels
moviments irlandés i txec, els seixanta

per Flandes i el Quebec o, amb l’ensulsiada del comunisme, peí cas lituá, eS‘
lové... Els catalans han cregut veure en
la llarga i dramática peripecia del p°'
ble jueu la sublimació de llur deven»Perdedors, a la fi, s’han sentit a prop de
la diáspora sefardita i de la idiosincra
sia jueva. No han estat els únics: Verdt
amb l’ópera Nahueco, dedicada a la
destrucció de Jerusalem peí rei N^b»'
codonosor, emprá el tema de l’exili i de
captiveri jueus a Babilonia com a al-»1;
sió a la Italia del seu temps, dividida
dominada.
Avui, dones, experiéncies i tarantas
ens continuarien agermanant. Voldr
em creure que els nostres trets corn»»®
són encara la capacita! de creativitat

Pintura mural del segle xiv de la capella
de Santa Liúda a la catedral de Tarragona.
Representa un jueu i la seva vestimenta
amb la rodella reglamentaria sobre el pit.
(Tarragona era anomenada Madina-al-yuhud,
«ciutat deis jueus», pels historiadors arabs.)
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TARRAGONA CONVOCA PER

L'ANY 1996 LA BIENNAL

D'ART, QUE INCLOU EL XXX
PREMI TAPIRO DE PINTURA I

JULIO

EL XXVIII PREMI
Sinagoga actual de Barcelona.
Detall de i’entrada peí carrer de TAvenir.

ANTONIO

D'ESCULTURA,

PER TAL DE FOMENTAR LA
CREACIÓ I LA RECERCA EN
ELS CAMPSDE LA PINTURA I

L'ESCULTURA.

Haggadá de Sarajevo.
(Museu Nacional de Sarajevo.)
Confegida probablement a Barcelona,
despres de 1350.
Les miniatures ¡I-lustren
magníficament la vida i els costums
deis jueus catalans.
(Des del 1993, en qué comencé
el setge de Sarajevo,
la seva localització és incerta.)

realisme per a sobreviure enmig
els"1 ,n<in °^ert com ma¡> aprofitant-ne
le avantatges bo i intentant preservar
leS.-nostres respectives identitats. Un
e S lrn°n'atge en seria la resposta,
6 de Pragmatisme i de pactisme
ni«t°ra’- t|L,e e' malaguanyat primer mi
re israeliá Yitzhak Rabin va haver

de donar, el novembre de 1993, en iniciar-se el procés de pau a l’Orient Mitjá,
a un periodista espanyol (encara massa
imbuít d’essencialismes messetaris)
que cobria la visita del rei d’Espanya a
Israel: «La pau es fa o se signa precisament amb els enemics.»
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NOVETAT I LLENGUATGE

Més sobre
els contestadors

•conservat en algunes expressions:
Quan jo et parlo, no em contestis! Ésser,
una cosa, contestable (que pot ésser im
pugnada o contradita) o ésser incontes
table (que no pot ésser contradita).»
Cal remalcar que l’ús del verb contes
tar en castellá amb el significat de «res
pondre» és bastant recent; segons Co
romines, és de mitjan s. xvii i no figura
al Diccionario de Autoridades de la Real
Academia Española (1726). Com ja
vam dir, és desconegut en les llengües
a vam parlar d’aquest mot i de l'ús
llatines restants i en el catalá antic; en
catalá només apareix modernament en
deis verbs contestar i respondre.''
coincidencia amb el castellá, fet prou
Analitzem-los ara més detingudament.significatiu que nosaltres l’hem pres
Diguem que contestar és origináriad’aquesta llengua.
ment un verb d'ús jurídic. I després
Observem que el verb respondre es
passá a teñir en la llengua corrent el
ben viu, pero encara ho és més el subs
sentit de «replicar». Aixó és comú a to
tantiu resposta. Contráriament, no és
tes les llengües, pero en castellá s’ha
gaire emprat el substantiu contesta,
anat confonent amb responder i ha acacorresponent al verb contestar. Així
bat essent-ne un sinónim habitual.
diem habitualment: Encara no en tiñe
Aquest pas no es produí, tal com hem
cap resposta. La resposta no es féu espe
rar gaire. És prou ciar en catalá l’ús de
dit, en cap més llengua. I aixó ens fa
sospitar que en catalá aquest ús de con
respondre.
testar per respondre pot ésser un cale.
Tornem ara a la qüestió inicial: la deEls diccionaris catalans no ens ho
nominació de l'aparell telefónic esmenacaben d’aclarir. El Coromines accepta
tat. Cap de les llengües altres que el
castellá no fa servir el derivat del verb
contestar per respondre, com el Fabra i
el DCVB. A l’Aguiló no hi ha el verb i sí
contestar: fr. répondeur, it. risponditore,
el substantiu contesta.
ang. answer. Dones, nosaltres hauríern
On hem vist especificar ben clarade rebutjar contestador i designar, anáment la distinció entre els dos verbs de
logament, l’aparell amb el terme respo
qué tractem és al Diccionari de sindnedor. L'adjectiu responedor -a nonrés el
nims de M. Franquesa. Efectivament a
recull el DCVB, pero és un derivat ben
l’entrada respondre llegim: «contestar,
format a partir del verb respondre.
respondre de mala gana, protestan!.
Fóra bo que algú més hi digués la se
Usat simplement com a equivalent de
va.
respondre (contestar una carta o a una
carta) és un barbarisme subreptici,
"Els contestadors, «Serra d'Or». 438, juny de 1996.
calcat sobre el castellá. El catalá antic
desconeix aquest ús, que convindria
anar bandejant de mica en mica de la
llengua literária, si més no és possible.
LLUÍS MARQUET
El sentit semántic de contestar s’ha

J

URGÉNCIES

Els perills
de 1'amnesia
programada

E

1 coreó permanent del cas GAL
suggereix, a uns quants, una re
cepta: la llei del punt final! «Fem net,
d un sol cop —bon cop de falq!—, i que
ningú no ens recordi mai més les pagi
nes infamants de la nostra historia.»
Dones bé: els psiquiatres diuen que
no, que l'amnésia programada no guareix. I ens remeten a Alemanya, país
Poderos, que no ha aprés a ser millor
J^hjangant la práctica sistemática de
°olit..., com ho revelen les enquestes:
n}es del cinquanta per cent deis estu!ants de batxillerat no saben res deis
camps de concentració ni deis horrors
e nazisme. Xilens i argentins, per la
sFva banda, analitzen molt críticament
F s efectes de l’amnésia imposada. I si
a rancúnia rovella els cors, la ignoránCla imposada els fa vacil-lants, inse°Urs> com si estiguessin solcats de mi
nes perilloses, colgades, pero sempre a
Punt d’esclatar.
. Aquesta mena de consideracions vaPer a una altra historia: la transició
P° ñica espanyola, després de la mort
e Franco, el novembre de 1975, va reokiZar en e' pacte tácit de l’oblit. Un
111 s°l?re l’esquizofrénia col-lectiva
V-le havia definit Antonio Machado
enterrat a Cotlliure mentre que el seu

germá Manuel pronunciava un discurs
patétic d’ingrés a la Real Academia Es
pañola—: «Españolito que vienes / al
mundo: / ¡te guarde Dios! / Que una de
las dos Espadas / ha de helarte el cora
zón. » Aquest acord tácit ha apaivagat la
discussió pendent sobre el fet més
transcendental del nostre segle xx: la
guerra civil espanyola, provocada formalment per la rebel-lió del general
Franco, ara fa seixanta anys, pero pre
cedida per un debat social, polític i cul
tural que ja arrencava de comengament
de segle.
En aixó de la guerra, l’esclerosi acrí
tica ha rovellat els esquemes i els ha
fossilitzat aconseguint que subsisteixin
visions dogmaticocatequétiques, tant
des l’angle del franquisme triomfant
com des deis rengles deis prorepublicans. Visions, per cert, que, com ens
explica Horacio Vázquez-Rial, van
prendre eos en temps de guerra freda.
És aquest autor, nascut el 1947, argentí-catalá, novel-lista i assagista, qui
m’ha suscitat un seguit d’interrogants
amb el seu llibre: La guerra civil espa
ñola: una historia diferente, editat per
Plaza & Janés el maig de 1996. I consti
que no estic d’acord amb moltes de les
seves afirmacions —especialment criti
ques amb els historiados de l’órbita co
munista— ni amb moltes de les seves
omissions. Tot amb tot, Vázquez-Rial
té el coratge i l’encert de dir-nos que
queden massa interrogants pendents,
que no tenim dret a acabar segle i
mil-lenni sense revisar críticament alió
que ens marcará, tant si ens agrada
com si no.
(Educats com som, hem aprés a conviure, en tant que hereus d’antigues
querelles sagnants. Víctor Alba em va
convidar a presentar les seves memóries: Sísif i el seu temps. Vaig dir el que
havia de dir, en una sala atapeída de
vells militants poumistes. Me’n vaig haver dañar —ho sabia fautor— abans
d’acabar l’acte. Quan jo era fora, un
grup d’assistents van preguntar ais organitzadors: «Ara que ja és fora el
comissari del PSUC, podrem parlar

ciar?» La historia es va repetir dos anys
més tard com a resposta a un article
meu elogios sobre una apología a l’actitud deis militants del POUM: L’aventura del militant. Dones bé: els meus elogis sincers van provocar una réplica
duríssima d’Antoni Arqués i Barrufet,
de Juneda, per mitjá d’un full ciclostilat, amb el títol «Ignasi Riera, no és hereu deis seus avantpassats?», amb penjaments de foc contra la gent del
PSUC.)
Vázquez-Rial té tota la raó del món
quan denuncia els silencis cómplices
de la gent dirigent del PSUC en afers ja
clássics, com el d’Andreu Nin, assassinat, o com el de Joan Comorera, denunciat. Dissenteixo d’ell —com dissenteixo del meu antagonista del
POUM— quan atorguen ais militants
de base del PSUC la perversitat d’uns
dirigents, no sé si valents i/o generosos
en temps de guerra, pero segur que poc
definidors del que hem defensat els
nascuts després.
Tant se val, pero: comparteixo la tesi
central de Vázquez-Rial, quan diu que
hem de revisar els estereotips que fem
passar com a historia comprovada de
la guerra civil, sense análisis més a
fons de la realitat social espanyola, de
les seves estructures socials, deis lligams internacionals deis pobles que
conformaven —i conformen— l’estesa
pell de brau. Més encara: m'apunto,
amb ell, a revisar el mite de fantifranquisme, mite que ha ajudat a aureolar
molts curricula de gent que, en un máxim de cent hores de feina —set o vuit
assemblees universitáries, cinc o sis
«manís», dues dotzenes de documents
signats, tres dies de comissaria i una
setmana d’amagatall—, han aconseguit
el títol d’antifranquista genuí.

IGNASI RIERA

DE LA CATALUNYA DEL NORD

«Som i serem»

l’emissió «Som i serem», de

A

TV3, hi han sortit una serie de
pobles de la Catalunya del Nord. Citem
de memoria Prada, la capital del Conflent on va viure els seus darrers anys
Pompeu Fabra, on Pau Casals va crear
els prestigiosos festivals a partir del
1950, la vila de la Universitat Catalana
d’Estiu; també, Illa de Tet, que és on el
poeta Josep-Sebastiá Pons tenia la seva
casa del Boles, al peu deis Aspres inspiradors; Ceret, el país d’Edmon Brazés,
«la més fina veu del Vallespir», i que
Manolo i Picasso van transformar, a
comengament de segle, en centre mun
dial de la pintura; Prats de Molió, on
Francesc Maciá organitzá, el 1926, un

eos d’exércit per tal de resoldre manu
militan les relacions de Catalunya amb
Espanya; Arles de Tec, amb el seu monestir benedictí, el documentat de més
antic ais Pai'sos Catalans; Perpinyá, la
Fidelíssima Vila que, amb el seu batlle
Joan Pau Alduy, ha decidit de recupe
rar la seva catalanitat, la qual cosa ha
contribuid a provocar les reaccions jacobines del prefecte Bernard Bonnet i
del president del Consell General René
Marqués...
Hem pogut observar el remenament i
la presa de consciencia que aqüestes
emissions han provocat en les poblacions respectives, perqué vulguis no
vulguis la desconeixenga deis nord-catalans de les realitats del Principal és
tan espectacular com la deis catalans
del sud de la situació d’aquestes contra
des que Franga va annexionar el 1659.
Encara hi ha fronteres. Ací es dona una
certa reivindicació de la catalanitat,
pero no s'hi gaudeix de cap grau d’autonomia. La descoberta duna normalitat catalana, en aquest cas per mitjá de
la televisió, produeix un indubtable im
pacte en els esperits, quan es veuen,

per un dia, integráis en aquesta normalitat. Parlar catalá a «Som i serem»
pren una significació molt diferent de
l’ús casóla i privat de la llengua, que és
la situació habitual a la Catalunya del
Nord. Els televidents, a l’altra banda
del Pirineu, descobreixen un deis Paísos Catalans, telefonen i s'informen per
fer-hi un salt un cap de setmana, i cada
vegada que un catalá passa la ratlla
esborra un poc més la frontera.
Eiy plena campanya jacobina, la nit
que Ómnium Cultural Catalunya Nord,
al curs d’un sopar literari, distribuía els
seus premis, Joan Pau Alduy, el batlle
de Perpinyá, va resumir el seu pensament recordant la frase entera de la
qual l’emissió només cita els tres primers mots. Va dir, amb veu ferma i
emocionada, «Som i serem gent catala
na, tant si es vol com si no es vol». Hi
ha circumstáncies en qué «La santa es
pina» pren un sentit especial.

PERE VERDAGUER

SEDUCCIONS

________ EL GEST, LA CIUTAT

Claustrofóbics
trens
l film Europa, Leopold Kessler,

Els fináis de les lligues duals Barcelona-Tenerife formen part d’un mecanisme estrany, d’una meravellosa barreja
d’épica i lírica, una vertadera metáfora
de les periféries que són capaces de
vencer els seus propis fantasmes. Per
cert, no deixa de ser significatiu que
Jorge Valdano, home de ploma fácil,
hagi escrit amb amarga ironía: «Se’n va
Cruyff: un obstacle menys per al progrés de la mediocritat.»
La identificació moral-miracle-poesia
entre entrenador i afecció és tan gran,
que gran és la sensació d’orfenesa en
qué el barcelonisme se sent immergit.
Sí, tothom sap que els cicles s’acaben,
que cal renovació, pero, carat, com cos
ta passar aquesta página de la historia
ra fa un any ens plantejávem
barcelonista! Cruyff ha arribat a unir
tant fútbol i bellesa, projecte col lectiu i
mite, que costa de pensar en altres ter
des d’aquesta secció si Johan
Cruyff seria capac de tornar a forjar mes.
un L’actuació de Tactual junta barce
lonista —tan poc versallesca— s’amara
equip de futur i superar la síndrome sad’un no sé qué de despertador metál lic
turniana que el convertía en un devoraque crida a la fi del dream team, quan
dor innat deis jugadors que ell mateix
tothom voldria continuar dormint i
creava. Dones bé, fínalment l’entrenador ja no es troba al club. I, tanmateix,
somniant noves copes d’Europa, preshi ha un aspecte que sedueix qualsevol
ses per tornar a casa a veure una petita
joia d’art esportiu o anar al camp a omPersona una mica atenta ais nostres
tenómens de sensibilitat col-lectiva.
plir els pulmons d’esséncia blaugrana.
Parlo de la generació de sentiments
El problema és que, malgrat el desig de
tots, el dream team ja feia temps que no
contradictoris que assalten el barcelonista, que viu en debat permanent entre
existia. Tothom, fins i tot Tentrenador
mateix, parlaven i actuaven el darrer
envoranga d’un temps triomfant, il-luany com si fos inevitable el que tothom
sionat, engrescador, i un present pobre
Joc, en resultats i en maneres de fer.
hauria volgut evitar. Cruyff ha creat per
val a dir que, en Tesperanga actual del
a Barcelona un fútbol exquisit, amb des°ci blaugrana, Cruyff ha marcat un
nominació d’origen, com els bons vins i
deis seus millors gols. Bona part de la
els millors aliments. Cruyff ha aconseseva seducció es basa en una rara bar
guit per al Barga prestigi internacional
i, cosa no menys important, un léxic
aja entre la poesia i el profetisme en
nou i creatiu. La seva influéncia lin
aquest gran coliseu deis temps moderns que és el Camp Nou. Tothom ha
güística —amb creacions conceptuáis
valorat el desig de bellesa en el fútbol
tan interessants com la de l’«entorn»—
Predicat i practicat per un entrenador
algún dia s’estudiará.
I, tanmateix, s’ha acabat. O, millor,
<íUe n° tan sois ha aportat moral a una
eahtat humana avesada a patir i peracaba de comentar. Va bé un descans.
Va bé un replantejament. Va bé una
re, sino també confianza, en els monyents més difícils, en el miracle de la
recárrega d’energia per a valorar els
victoria. I cal teñir present que per a
excessos, les equivocacions i, atenció,
vencer algún cop s’ha d'estar disposat a
poder tornar algún dia. Perqué els poe
tes sempre tornen i, amb ells, s’imposa
nietre la dimensió miraculosa que hi
a darrere tota gesta. Shakespeare ho
el do de fer renéixer el miracle del geni
a analitzar detalladament en la figura
i la il lusió de la victoria.
d’Annc V i la seva victoria a la batalla
^gincourt, on uns pocs anglesos derVICENQ LLORCA
aren les poderoses hosts franceses.

Johan Cruyff:
el darrer profeta
del gol

A

A

arribat a Alemanya Toctubre de
1945, vivía la immersió en el país
vastat per la guerra i l’orgull ferit per
mitjá d’un treball a la companyia ferroviária Zentropa. Era, en paraules de
Jaume Subirana, una pel-lícula sobre la
trágica condició de l'individu occidental
abocat a servir en el vagó de luxe d’un
tren misérrim que esquinca la nit cap a
més nit. La forga de la historia viscuda
peí personatge de Kessler i Texcavació
deis aspectes més sórdids de la vida, el
bany en la humitat deis baixos fons, les
visions apocalíptiques, tot plegat va fer
que ais trens d’aquella Europa s’enfilés
de grat el públic i la crítica, i que les
imatges deis rails devorats com fideus
amb salsa de pedres i nit s’endinsessin i
es tatuessin en la memoria de molts.
Ell, el director del film, en canvi, ja a
l’estació de Copenhaguen va teñir un
atac de pánic. S’adoná que les finestres
del tren no es podien obrir. La reacció
del seu eos va ser inamovible: no havia
de pujar al tren. Com si hi hagués l’Europa de Lars von Trier d’una banda, i
l’Europa deis TGV de l’altra. El director
de cinema danés intentá llavors Hogar
un cotxe per fer el camí fins al festival
de Canes, pero un cop hagué caigut la
nit no tingué més remei que cercar un
hotel. Aleshores el lloc resultá ser d’uns
colors tan esfereídors que Lars von
Trier hagué de correr a refugiar-se en
una casa de camp. No se’n va poder
moure. Des d’allí va sentir, de teléfon
portátil a portátil, Tovació amb qué el
públic de Canes homenatjava el seu
Breaking the waves. Només uns dies
més tard rebia el gran premi del jurat.
La seva vida, passada peí rebuig es
colar i la infáncia en hospitals psiquiátrics, no para de perseguir-lo. S’esmerga a lluitar contra les crisis de por.
Convertit recentment al catolicisme, fa
cada matí vint minuts de meditació:
«Es millor que la terapia. És gratis i, si
més no, no hi ha tota la moral del pro
testantismo.» Pero el seu credo passa
sobretot peí cinema. Allí transfigura les
seves fóbies i les del continent. La seva
recepta de creació, al capdavall, és tan
senzilla com intel-ligent: «Quan no podeu controlar alguna cosa, sempre podeu contar histories dintre les quals sí
que controleu la cosa en qüestió.»

CARLES TORNER

TUB D’ASSAIG

Punt d’encontre

per a arribar al cor de l’infinitament
petit. Els resultáis del treball de Brahe,
els components més íntims de la mate
ria, ningú no els ha vistos amb els ulls
propis, «sino que sois pels rastres computeritzats dalló que havia decaigut
podía intuir i imaginar, imaginar amb
rigor i proves, alió que s’havia general
per transformar-se tot seguit en una al
ta cosa».
a dir Saint-John Perse que tant
Potser per aixó els llibres de divulgació sobre l’objecte de treball de Brahe
el poeta com el científic están
no descriuen les coses, sino imatges de
abocats al mateix abisme. Si ampliem
les coses. A Brahe el molesta que sem
un deis conceptes —canviant poeta per
pre es recorrí a una expressió de l’estil
literat— i en concretem més l’altre
«imagineu-vos...», com si no es pogués
—dient físic en comptes de científic—
concretar i s’hagués de recorrer a metá
podrem comprendre algunes de les inforas. Una cosa que també acaba moterpretacions possibles de la novel-la
lestant Epstein, que vol sentir parlar de
Atlas occidental de Danielle del Giudiles coses i no de les imatges de les co
ce. Publicada en italiá el 1985 i en trases. Tot i que sap que aqüestes coses
ducció catalana el 1987 (Ed. 62), n’he
—o no-coses— no són venaderas, «sino
tingut noticia grácies al bon amic Antoprobables». I potser per aixó mateix el
ni Munné-Jordá, que me n’ha parlat
fascinen: «La probabilitat és potser una
per l’interés que, sens dubte, pot des
gran forma de respecte, próxima al que
pertar el tema.
succeeix fins a la coincidencia, i no
Un escriptor i un físic comparteixen
obstant separada.»
estones d’amistat i de reflexió a Gine
A la vida real també recorrem a
bra, on resideixen. Podría semblar que,
aquests objectes que no veiem sino per
llevat de la inclinació comuna —l’aviales traces que han deixat —qué és la
ció, grácies a la qual es coneixen—, a
memoria, si no un detector de les emdues persones amb professions tan dispremtes que deixen les col-lisions quotants els fóra difícil trobar temes de
tidianes? Quan Brahe visita el castell
conversa. Pero si recordem la frase ini
de Voltaire, el fill de la propietária li ex
cial de Saint-John Perse hem de pensar
plica que les cambras están tancades a
que tant Ira Epstein —el literat— com
la llum. Els mobles han desaparegut de
Pietro Brahe —el físic— tenen molts
mica en mica a mesura que el castell
condicionants comuns en la seva tasca
anava de propietari en propietari, fins
intellectual.
que només en quedava el senyal en pa
D’entrada, cal celebrar que un
réis i cortinatges: «Cada moble ha dei
novel-lista com Del Giudice hagi mosxat a la tela el dibuix de com era. Per
trat interés en un tema complex com la
aixó la meva mare no vol que s’obrin
física de partícules i hagi compost
les finestres, perqué la llum, amb el
aquesta narració que es converteix en
temps, podría igualar-ho tot, esborrar
punt d’encontre entre dues especialitats
els senyals deis quadres i deis secreters,
ben diverses. La mateixa curiositat que
tornar la tela i les parets uniformement
ell deu teñir per la física, l’ha traspassagrogues, sense marca.»
da al seu personatge Epstein. Atlas oc
Qué hi deu haver de comú entre el ñcidental admet interpretacions diverses
sic i l’escriptor? De la mateixa manera
i ben segur que la seva lectura i la pos
que Brahe, a demanda d’Epstein, enseterior discussió per part d’especialistes
nya l’escenari del seu treball, l’escriptor
de camps diferents proporcionaría un
es pregunta com podría fer el mateix
contrast d’idees molt enriquidor. Aquí
quan el físic li ho demana: «A mi tam
intentarem centrar-nos en algunes de
bé m’agradaria parlar d’un sentiment i
les coses que ens ha suggerit.
de la manera de produir-lo com vosté
Epstein entén que Brahe treballa més
parla de l’anell duna trentena de quiló
amb models teórics que no pas amb remetros. Pero, ¿podría invitar-lo a visitar
alitats. O, millor dit, que alió que Brahe
temps verbals, juntes per acoblar les
descobreix potser no existeix realment,
frases de manera que s’aguantin una
pero n’existeixen les traces que deixa,
contra l’altra, empenyent-se mútuales equacions que ho descriuen, la si
ment? Podría fer-li veure el punt exacte
metría que revela, la geometría que enon es genera una imatge, un gest, l’articobreix. Brahe es mou en el món de les
culació d’una historia, la trama d’un
maquines gegantines que fan xocar
sentiment...?» Epstein creu que no po
átoms: els acceleradors de partícules,
dría dividir la historia com es divideix
instruments cada cop més immensos
la matéria: «(...) podría dir-li: una histo
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ria és feta d’esdeveniments, un esdeveniment és fet de frases, una frase és fe
ta de paraules, una paraula és feta de
lletres? I la lletra és irreductible?» Es
respon ell mateix que no: «darrera la
lletra hi ha una energía, una tensió que
no és encara forma, pero que ja no és
sentiment; qui sap quina potencia caldria per desconnectar aquest sentiment
de la paraula que el fa visible...?»
Potser sense entendre-ho ben bé,
Epstein expressa idees semblants a les
que podría dir Brahe. La matéria és fe
ta d’átoms; els átoms, d’electrons, protons i neutrons; els protons i neutrons,
de quarks. I no podem dir que els
quarks són irreductibles, no sois per
qué no n’estem segurs, sino perqué ignorem ben bé si hi ha res al darrera de
l’irreductible. També hi deu haver
aquesta energía, aquesta tensió, aques
ta poténcia que forja les lletres a ajuntar-se per crear histories o descriure
sentiments, semblant a la que uneix
partícules per formar els elements més
complexos.
Entre les diverses frases que pocíríem
subratllar n’hi ha una que diu: «Li ha
via semblat que veure només significava desplanar una mica més enllá el llindar del no visible.» I per fer correr
aquest llindar es construeixen aqüestes
máquines tan potents, perqué «per veu
re cal teñir la forja de produir el que es
vol veure». Calen «una gran intenció i
una gran energía. Només així es pot
produir el que es vol veure». Potser alió
que creiem veure o captar només és
producte deis mitjans que posem per
veure-ho. Potser per aixó ens costa de
veure les coincidéncies si posem l'esforj a veure alió que separa. Per a al
guns, ciéncia i literatura són mons paral-lels, pero no perqué circulin de
costat, sino perqué mai no es trobenPer a Del Giudice —per a Epstein i
Brahe a la ficció—, ciéncia i literatura
poden ser un punt d’encontre, font d un
enriquidor coneixement mutu, que, pel
la interrelació deis sabers, acaba potenciant inevitablement el coneixement
propi. Una coincidéncia que no és fácil
de copsar i encara menys de descriure.
Com diu Epstein al final, l’important
de la historia que acaba no és que algu
l'escrigui, «l’important era sentir-la»Potser com les partícules, que no cal
que existeixin si en tenim prou de copsar-ne l’eco. L’important sempre és sen
tir. Sentir, per exemple, les coin
cidéncies de camps tan propers i tan
allunyats com física i literatura, que
persones com Del Giudice, amb sensibilitat exquisida, saben acostar.
XAVIER DURAN

ELS BENS I LA GENT

Laxismes
TT
■ i ha qui diu que no cal ésser riJL «SL gorós en economía. Aquest se
ria un laxista. El laxisme és deixar-se
anar respecte a les regles o les normes
que se suposa que fan anar bé l’economia. Creure que hi ha marges amplis
d’actuació en la política económica i
que, encara que hom surtí del camí, no
passa res. Els qui aixó pensen tenen
una visió o interpretació laxes de l’economia i, per aquesta raó, se solen con
siderar ells mateixos, de vegades,
oberts i, d'altres, pragmátics.
Hi ha qui creu que el laxisme económic és un mal. Que cal disciplina en re
lució amb unes determinades liéis
económiques. Que cal seguir la vía
tragada per uns compromisos i no sortir-se’n segons les necessitats d’un moment determinat. Es a dir, filar prim,
mirar-s’hi, fer anar l'economia amb to
ta la cura que cal, perqué els mals que
es poden originar en la seva marxa siguin, a termini mitjá o llarg, els més
petits possibles.
Quan l’any 1994 se celebra el cinquanté aniversari del Fons monetari in
ternacional i de la Banca mundial,
molts criticaren aqüestes institucions
financeres internacionals per llur rigor.
La primera, se l’ha qualificada alguna
vegada de xérif de les finances. És ciar
que fou creada amb aquesta missió: su
pervisar el sistema financer mundial a
h d evitar o de prevenir els cobriments
de cor de devaluacions imprevistes o de
salts inesperats en les taxes de canvi de
les monedes deis diversos paísos. La
critica venia, més aviat, per l’actitud
estricta a fer complir les normes del
capitalisme al peu de la lletra; cosa que
algú, acerbament, ha titllat de «fouamentalisme monetari internacional»,
tot jugant amb les sigles de l’organisme.
Les exigéncies del FMI, que aplica d'acord amb els seus estatuts, són vistes
c°m a «mesures implacables», «poder
tmpecable», «inflexibilitat». En defínitiVa> com una altra forma d’imperialisme> dur, arrogant i sense ánima.
A mesura que s’acosta la data per a
constituir la Unió monetaria europea,
dacord amb els criteris del tractat de
Maastricht, subscrit per tots els paísos
Que han apostat per una unió económi
ca del vell continent, se senten més
otarrameus deis qui pensen que caldria
ona certa flexibilitat en la interpretació
aquells criteris. L’antic president de
ranga, Valéry Giscard d’Estaign, es
esPenjá no fa gaire a Brussel-les fent
una crida en aquest sentit. L'Institut
toooetari europeu i la Comissió, si són

exigents a seguir al peu de la lletra el
tractat i deixen fora de la moneda úni
ca estats com Espanya o Italia, quan si
volguessin podrien fer els ulls grossos,
serán consideráis com uns papus indesitjables o bé com uns caps quadrats.
És evident que, en aquesta línia, els
«caps quadrats» són els alemanys i
llurs adláters, els quals creuen que, si
l’Europa unida ha d’ésser una comunitat económicament estable, els criteris
de Maastricht en són la condició necessária. Afluixar-ne les exigéncies se
ria un risc inacceptable; o bé, fer una
unió de curta volada. Compromisos
clars comporten actituds conseqüents.
Europa: o caixa o faixa!
L’economista francés Alain Mine ho
ha dit amb contundencia: «Una mone
da única prohibeix el gust d'alguns es
tats membres peí laxisme. Quin és, avui,
per a un petit estat, l’interés d’una mo
neda estatal? Possibilitar el cicle: revifament, creixement, déficit, devaluació,
austeritat, revifament... Aquest cicle ja
no funciona amb la mateixa eficacia
que en els temps deis acords de Bretton
Woods; pero encara permet deixar anar
algunes bafarades. A Tambada cal sal
dar els comptes; pero en els intermedis
els governs poden teñir la “il-lusió de la
llibertat”. Amb una moneda única, res
d’aixó; el rigor s’imposa a tothom.»
Afluixar o exigir; vet ací la qüestió en
l’ámbit de l’economia pública: els défi
cits pressupostaris i els endeutaments
de les Administracions, abaratir artificialment el diner. Qui defensaria una
actitud laxista en relació amb un im
pacte ambiental negatiu? Possiblement
ningú, perqué, qui més qui menys, tot
hom ja és conscient que cal evitar
danys al medi, aplicar les regles establertes per a la seva preservació. Qui
diría que el laxisme jurídic és bo per a
la societat? La igualtat de tothom davant la llei en resultaría malmesa. Ara
bé, quan les coses són menys concre
tes, o la regulació no existeix, hi ha,
potser lógicament, un estira-i-arronsa
sobre el que cal fer. Fins i tot, quan s’hi
ha quedat, s’estrafá el compromís, tot
remarcant que cal «flexibilitzar-lo».
Diuen que l’economia és elástica...
Els polítics són, precisament, els laxistes en economía? Ho sembla, pero
no és ben bé així. Són laxistes els que
els «interessa» ésser-ne: els que hi po
den perdre no essent-ne i guanyar-hi
essent-ne. En aquests casos, polítics i
economistes van a luna. Tothom vol
anar a la seva; pero aixó no val quan
cal anar plegats, amb unes regles co
munes que han d’ésser válides sense excepció.
JOSEP M. MUNTANER
I PASCUAL
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La crónica de totes
les celebracions,
emmarcada en les
circumstáncies
culturáis, socials i
polítiques de cada
moment historie.

Amb l'itinerari i el
llegat de les Festes,
l'inventari deis premis
convocáis i deis
autors premiats.
Conté la relació deis
Patrocinadors.

Aquesta obra ha estat
prologada peí M.H.
President de la
Generalitat
de Catalunya.

Un Ilibre profusament
ildustrat.
Demaneu-lo a la vostra llibrerial!

Ets mitlors (libres per a tes vacances
La Finestra
Pau i Pepa

Contes amens i ben il-lustrats per a nens i
nenes una mica més grans

Llibres de cartó per ais nens
que encara no saben llegir

>crlctz;

Terrossos de sucre
A. Munné-Jordá
Dibuixos: Marta Balaguer

Pau i Pepa
fan vacances

EL GRILL
TABALOT

El grill tabalot

Pau i Pepa
al fons del mar

Antoni Dalmases
Dibuixos: Pep Montserrat

ANTONI PALMASES
PE? MONTSERRAT

TERROSSOS
DE SUCRE

TIBI KAOONS DE LABADIA DE .MONTSERRAT

A MUNNÉ-JORDÁ
MARTA BALAGUER. .

Pau i Pepa
Festa Major!

KIBUCACIONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

El petó volador
Joan Armangué
Dibuixos: Ramón Ricart

VOLADOR
JOAN ARMANGUÉ
RAMON RICART

Contes de l’ávia Pepa

Nataixa i la bruixa

Contes amb un personatge insólit i amb histories
quotidianes i imaginatives

rUBUCAOONS Df. LABADIA DE

h

Conte popular rus
Dibuixos: Núria Tomás

Esther Prim - Dibuixos: Joma

Popof i

L'ávia Pepa i en Fumera

Kocatasca

L'ávia Pepa i el circ
de confitura

El aran cuiner Popof i l'espavilat
gall Kocatasca conviden tots els
lectors i lectores de menys de sis
pams d'alcada a fer-se uns bons
panxons de riure aqüestes
vacances

L'ávia Pepa fa endreca

La Porta

Llibres del
Sol i de la Ltuna

Contes amens i ben il-lustrats

Yago, el nen que
volava

j •

ANTONI CALMASES
DIBUIXOS: MAX

Antoni Dalmases
Dibuixos: Max

Pastís d'aniversari

l
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JOLEJLSENNELL_
_
FRAHÍ.ESC INFANTE____

JLQLES SENNELL
MONTSE T0.B1LI

ItlBUCAUONS Df. LABADIA DE MONIS

rUBLICAdONS DE L ABA1

flautista encantat

A

Adaptado: Joan Fuster
Dibuixos: Pablo Echevarría

Lluís Rius
Dibuixos: Dominique Donois

4

La historia del pollastre
Que ponía
<
*x»
Di

'Vyc'j Aznw

Joan Feréstec
darles Riba
Dibuixos: Marta Balaguer

U/ry
•a,
tewEadzv

Un jardiner a la teulada
Joan de Déu Prats
Dibuixos: Mercé Canals

1

ELS ULLS D’ENJOAN

Els ulls d'en Joan

Xsst...!

Un dia a l’any

Qué hi ha per a sopar?

Contes clássics o actuáis de lectura fácil i
m°lt suggerent

Joles Sennell
Dibuixos: Francesc Infante

Joles Sennell
Dibuixos: Montse Tobella

Teresa Duran - Dibuixos: Max

TLrv día, a, í-a/ruj,
LLUJÜS.BIUS
U0.MINIQU6 OONOIS
PUBUCAOONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

áól
JOAN DE DÉU PRATS ...
MERCÍCANAL^
___
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PUBLICACIONS DE LABADIA Df. MONTSERRAT

La historia del pollastre
Aüe ponia (2a edició)
ere Verdaguer
'buixos: Agustí Asensio

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiés Marc, 92-98 int.- Tel. 245 03 03 - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L'Arc de Berá, Polígon Montigalá, Bélgica 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona

_________________ PREMSA

De l'«Eco» al
«Diari de Balears»
os diaris nous —un, en castellá,

D

Cartell de Bennássar per al nou diari.

a Barcelona i un altre, en catalá,
a Palma de Mallorca— han arribatd’per
«Esports» parlen eloqüentment de la
de Girona»: 410 x 290; «El Punt»: 410 x
animar el panorama de la premsa a les
doble gran destinació, mentre que les 9
290). El primer número —112 págines
nostres contrades. L’«Eco», publicat a
d’« Útil» responen a l’auge creixent de la
farcides de publicitat— va aparéixer 1’1
l’empara de «La Vanguardia», és un inpremsa de servéis, amenitzada, en
de maig en un inici veritablement sin
tent en el camp de la premsa sensacionaaquest cas, amb elements que no tenen
gular, perqué el mateix rotatiu es con
lista i és, per tant, un intent més i un dia
ubicació en altres seccions. No es pot
vertí en noticia i encap^alá l’edició amb
ri més, mentre que el «Diari de Balears»,
dir que es tracti d’un rotatiu que neixi
aquest títol: «Balears ja compta des d’aen catalá i a les liles, és un fita histórica,
amb vocació de «segon diari», pero és
vui amb un diari escrit en la llengua
mai no aconseguida anteriorment.
obvi que per a segons quins lectors aca propia.» El primer text comengava així:
Tot i que he qualificat l’«Eco» de senbará fent aquesta funció, tot i que, per
«Avui és un dia historie: la nostra Cosacionalista, és just de dir que ho és
a aquests mateixos lectors, ben communitat ja té un diari escrit íntegraduna forma vergonyant, és a dir, sense
prensiblement, aquest siguí precisament en llengua catalana.»
voler ésser-ho del tot. El seu director
ment el primer. Es tracta d’una opció
El nou diari, tot i que ben nou, no re
—Vladimir de Semir— refusa aquesta
editorial en principi indiscutible, per
nuncia a una historia de tres quarts de
qualificació i parla, en termes més ge
qué, com és lógic, ha d’anar lligada ais
segle que l’ha precedit i, fins a un cert
neráis i sense tanta punxa, de diari po
plantejaments económics que poden
punt, l’ha fet possible. Tot va comentar
pular: tant un adjectiu com l’altre
assegurar la continuítat del diari.
amb «El Día», publicat per primera ve
•—sensacionalista i popular— s’avenen
Miquel Serra, director del periódic i
gada el 31 de maig de 1921, diari que,
poc, si més no teóricament, amb el tifill de l’editor, va dir, en unes declarafusionat amb «Falange», butlletí d’esratge aconseguit fins ara. Costa de dir,
cions a l’«Avui» del 5 de maig, que per
cassa difusió, esdevingué, el 13 de ju
en principi, si es tracta d’un problema
a ells «la qüestió idiomática és cirliol de 1939, «Baleares», periódic del
de producte o de públic, pero experiéncumstancial». Pere Serra, el seu pare,
Movimiento (els lectors peninsulars
cies anteriors en aquest mateix sentit
el 1984 va comprar «Baleares», diari
han de recordar, cosa que no fan sem
(o en un de semblant) semblen indicar
que havia pertangut a la premsa del
pre, que Mallorca, incursió del capitá
que els nostres lectors de diaris no es
Movimiento: després de transformar-lo
Bayo al marge, fou sempre «nacional»)deixen seduir gaire per publicacions
i editar-lo dotze anys en castellá, ara
La numeració actual és continuació de
d’aquesta mena (o duna altra de sem
l’ha convertit en un diari en llengua ca
la de «Baleares», de manera que el pri
blant).
talana, pero no és la llengua Túnica co
mer número del «Diari de Balears» sorMés que cap definició, tan reeixida
sa que hi ha canviat, perqué, segons el
tí numerat com el 18.354.
com vulgueu, és el repartiment deis esdirector, no es tracta d’«entrar en una
pais alió que explica molt bé l’orientabatalla periodística amb els altres dia
ció informativa i temática del nou diari
ris, sino d’anar més per lliure».
en catalá. Un dia sense relleu —el diEl format del «Diari de Balears» és
JOSEP FAULÍ
marts 21 de maig, per exemple— les
de 370 x 290 («Avui»: 410 x 280; «Diari
págines del «Diari de Balears» es distribuíren d’aquesta manera entre les diferents seccions:
(Primera)/1; «Art i Cultura»/2; «Local»/17; «Espanya»/3; «Món»/1; «Opinió»/2;
«Esports»/9;
«Classificats»
(anuncis)/7; «Útil» (serveis)/9; «Última
página »/l.
Aquesta distribució correspon a un
total de 52 págines. Per les 125 pessetes
♦ Part Eoratia
del preu, juntament amb l’exemplar del
SÓLLER El PSOE vol
*
modificación
en el
diari, el lector va rebre també, aquell
projecte de la
dia, un especial sobre turisme de 12 pá
■ 12
Costera
gines; un altre, sense el qualificatiu
Zz/ decisió afecta sa Pedrissa, Son Moragues, Son Marrvig i s Estaca. entre d'altres
ALCÚDIA
d’especial, sobre col legis professionals,
L’Ajuntament pot
I Ponéncia Técnica del Consell Insu si tundes a la serra de Tromuntana i tindran preferéncie» en el pía de rehatambé de 12, i un fascicle col leccionaperdre el domini de
tenen la dedaració de Bé d'lnterés Cul bilitacions de favanes. i, a més a més.
lar de Mallorca va aprovar ahir la decía
roció
exclusiva de Lloc Historie de les tural (BIC). En concret, les possessions es reconeixen els seus valoro histórica
les platges
«o
ble «Memoria viva. Mallorca des de la
possessions que varen pertányer a que es veuran beneficiados són sa i arquitectónica. Aixó vol dir que hi haui'arxiduc Lluís Salvador d'Austria. Pedrissa, Son Marroig, «'Estaca. Son rA més impedimenta legáis a ITiora de
mort de Franco fins avui».
Aquesta decisió reforja les mesures de Mortigües. Miramar. Son Farrandell. fer descatalogacíons o possibles consINCA Nou imputáis
*9
protecció
de les finques, que es troben Son Galzeran i Son Gual. Totes elles truccions u la zona.
per presumpte frau
La distribució de págines és molt exfiscal d’oli
■H
pressiva en relació amb els planteja♦ Local
MONTUÍRl La banda
ments informatius del «Diari de Bale
de música tocará a
ars»: 17 págines de «Local» i 9
Austria
■n

Balears

El Consell declara Lloc Historie les

possessions de l’arxiduc a Mallorca
m
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Escoles no tomaran
a obrir les portes ■ i«

♦ Esports

Major, contra Bau?á
Toni luán és el presiden! de l’Associació de
Veíns de Son Malet tzib Ma|or i no esta gens
contení amb la gesnó del regidor de
Manteniment de Con. loan Bau0 -No té idea
de res ( ) No es perd ni una (esta, perú no
es tnwfci neis Iranís de Palma ix-r veure els

LA RESERVA DE LA BIOSFERA
DE MENORCA
UNA OPORTUNITAT QUE CAL APROFITAR
isep M. Panareda i
i Josep Nuet i Badia

■ * ins fa ben poc, quan es parlava
d’un pare natural o d’una reserva
natural, tothom tenia al cap la protecció de plantes o d'animals. Un deis arguments més emprats per a justificar
lestabliment d’una normativa protec
cionista era la presencia d’espécies ra
fes, endémiques o en perill d’extinció.
Aquest argument ha ajudat molt a
avanzar en la protecció real de certs espais d’un alt valor natural.
Pero ens podem preguntar si n’hi ha
prou de defensar les especies rares. No,
no n’hi ha prou, ni de bon tros. Cal
avanzar i plantejar-se la protecció de la
natura des d’actituds i perspectives ben
diferents.
Un primer pas és entendre que només
es poden protegir les especies si tenen
(ambient propici per a desenvolupar-se
1 reproduir-se. Cal, dones, plantejar-se
la protecció en termes d'ambients o de
Paisa tges.
Tot i que aquesta perspectiva és més
global, encara no integra del tot el que
ni ha sobre la superficie de la Térra.
Ual incloure-hi també l’espécie que segurament produeix més pertorbacions
en el conjunt deis paisatges actuáis:
nome. Cal que en tots els plantejan}ents de conservació o de protecció
un espai es tingui molt en compte el
Paper de l’home: com intervé i ha interVlngut al llarg de la historia sobre el
Paisatge de manera directa i indirecta.

El Programa MaB:
epreServes
Ia biosfera

jjUs des d’aquesta perspectiva que la
Jvh-SCO ha plantejat dur a terme el
Pfograma MaB {Man and Biosphere,
dOrne i Biosfera). El nom triat per a
esignar aquest programa internai°nal per a la conservació deis sistees naturals ja és ben simptomátic. No
tracta d’establir espais protegits,
a°nsiderant només la flora i la fauna i
fb els sistemes naturals que consti, lxen, sino tenint en compte les interi i,aci??s cIue s’estableixen entre l’home
nmbient, en totes Ies situacions bio-

climátiques i geográfiques de la Térra.
Un primer objectiu del programa
MaB és facilitar lestabliment d’una ba
se científica per a resoldre els problemes derivats de l’ús i de la preservació
deis recursos naturals, mitjangant la re
cerca, la formació i les tasques interdisciplináries en la gestió deis recursos.
En aquest context general es plantejá
l’establiment d’una xarxa d'espais, amb
una intervenció d’estudi i de gestió específics, de cara a conservar-ne els pai
satges amb el material genétic que contenen.
D’aquesta manera van sorgir les Re
serves de la Biosfera, les primeres de
les quals es declararen el 1976. El gener de 1994 n’havien estat declarades
324, pertanyents a 82 estats. Les dimensions són molt variables, des d'unes poques hectárees (seixanta en té el
Pare Mari de Miramare, Italia) fins al
conjunt de Reserves de la Biosfera del
Bosc Atlantic del Brasil. A l’Estat espanyol n’hi ha tretze; la darrera, la Reser
va de la Biosfera de Menorca.
La declaració de Reserva de la Bios
fera és independent d’altres figures de
protecció. A Catalunya en tenim un cas
ben ciar, la Reserva de la Biosfera del
Montseny, que coincideix amb Tarea
del Pare Natural del Montseny. En
aquest cas, peí fet de ser una reserva de
la biosfera, la protecció i la gestió glo
bal del massís del Montseny són alhora
reforgades i garantides.
L’objectiu de lestabliment d’una re
serva de la biosfera és contribuir a l’ordenació de la xarxa internacional de les
reserves de la biosfera i potenciar-la,
promoure la conservació d’espécies i
d’ecosistemes en Tarea protegida, i la
recerca mitjangant projectes específics,
fomentar tasques de vigilancia i de seguiment, com també programes d’educació ambiental i d'informació, i con
tribuir al desenvolupament regional
per la via de la participació local.
El Montseny fou la tercera reserva de
la biosfera de l’Estat espanyol, el 1978.
L’any abans havien estat declarades re

serves de la biosfera les zones del Pare
Natural de la serra de Grazalema i el
conjunt d'Ordesa. La Reserva de la
Biosfera del Montseny és un cas tipie
d’espai protegit simultániament amb la
figura de Pare Natural. Els mateixos
gestors del pare natural (les diputacions de Barcelona i de Girona) en són
de la reserva de la biosfera. Aquest fet
facilita i, en certa manera, garanteix el
compliment deis compromisos contrets
amb la designació de reserva de la bios
fera.

La Reserva de la Biosfera
de Menorca
Ben diferent és el cas de la nova Re
serva de la Biosfera de Menorca (1993),
on només una part és inclosa en un
pare natural. Les 70.000 hectárees que
inclou la Reserva de la Biosfera de Me
norca comprenen un mosaic de paisat
ges on tenen un paper destacat els
aprofitaments agrícoles i ramaders tradicionals.
Molts es pregunten de qué servirá la
declaració de Menorca com a reserva
de la biosfera. Si es posen en práctica
els objectius del programa MaB, és una
oportunitat única per a establir un des
envolupament global i equilibra! del
territori, per a evitar la progressiva degradació de I’ambient i l’ús incontrolat
deis recursos naturals, i per a promou
re programes de desenvolupament
económic basat en activitats productives ambientalment sostenibles, económicament estables i que beneficiín directament la població local. També ha
de facilitar la creació de sistemes de
participació social en la planificació, la
gestió, el control i l’avaluació de les ac
tivitats que hi tenen lloc.
La participació social, la intervenció
de la població local, és un deis aspectes
que cal destacar de les reserves de la
biosfera, malgrat que no sempre es
porta a terme amb totes les conseqüéncies. Aquesta participació ha de ser una
garantía d’una bona planificació, d’una
gestió eficient i d’un control real. Pero

La Naveta des Tudons. Les valuoses restes arqueológiques formen part del paisatge de Menorca.

Mas del sector de Son Bou. Les parets de pedra seca constitueixen
un deis trets més característics del paisatge agrícola del sector calcari menorquí

aixó només será possible si hi ha una
bona informació, i una circulació flui
da de la informació, tant la científica
com la de la gestió i deis recursos
económics disponibles. En aquest sentit, només és possible dur a terme tots
aquests principis i objectius si es dispo
sa deis recursos económics suficients, i
si són gestionáis de manera clara.
Menorca té, dones, una bona oportunitat per a planificar i gestionar el seu
territori sense malmetre els recursos
naturals. No hi ha cap dubte que els
menorquins en són capados. Cal només
que siguin conscients que els recursos

naturals són limitats, i els sistemes na
turals i el paisatge creat al llarg deis segles, frágils; que cal conéixer-los i estu
diadlos bé, com són i com funcionen, i
saber com reaccionen davant els diferents impactes derivats de la presencia
i les activitats humanes.
Cal fer una atenció especial al fenomen turístic. L’augment de la capacitat
hotelera menorquina en un futur immediat és previst i esperat per alguns, i
temut per altres. No es tracta pas de
defensar un paisatge tradicional ac
tual, ja que aixó no és possible, entre
altres raons perqué les activitats agrí-

coles i ramaderes que l’han configura1
es van transformant, i moltes desapareixeran, o ja han desaparegut. Voler
conservar el paisatge tal com és ara
només seria possible si la feina de*
camp i la ramaderia es mantinguessin
com han estat. I aixó no és possible’
seria com fossilitzar la vida económica
i el paisatge.
Pero sí que cal plantejar-se com eS
vol que sigui el paisatge futur de Menorca. Per a aixó cal conéixer la capacitat de resistencia del paisatge menor
quí, i deis sistemes naturals que incloU»
davant l’impacte turístic. No és qüestm

Mas del vessant del Toro. Paisatge agrícola deis turons arrodonits del sector sllici menorquí.

Pescadors repassant les xarxes al port de Fornells.
Al fons, les cases encalcinades, d’una blancor enlluernadora.

te dir si Menorca pot suportar vuitana> cent o cent vint mil places turísti* 6^’ S*n° de saber quina illa es vol. Si
es
ca C^ar COm es V°1 que si§ui *^ enor_
> se sabrá quantes places hoteleres hi
°. uaver, on i com s’ha d’urbanitzar i
4 ma xarxa viária s’ha de construir,
D¡?Se malmetre els recursos naturals.
Un d6n termes de moda, cal aconseguir
desenvolupament sostenible.
f0 avant la crisi i el procés de transílay1130*”
’cs activitats tradicionals i
vit
e' desenvolupament de les actibi a s duístiques que serán ben probanient la base de l’economia futura

—ara ja ho són en molts indrets—, cal
prendre decisions tenint molt ciar com
es vol que siguin la vida económica i el
paisatge de Menorca.
La declaració de la Reserva de la
Biosfera de Menorca és una oportunitat, per l’ajut en l’establiment deis objectius en ¡a planificació i la gestió territorials, perqué facilita un model de
desenvolupament i peí marc de participació ciutadana. Val la pena aprofitar
aquesta oportunitat, i no permetre que
la declaració d’aquesta reserva de la
biosfera es converteixi en l’aprovació
d’uns principis genérics de preservació

deis sistemes naturals i del desenvolu
pament sostenible i que, per un altre
cantó, la gestió territorial de cada dia
sigui regida pels interessos d’uns beneficis immediats d’algunes activitats turístiques.
La declaració de la Reserva de la
Biosfera de Menorca en principi no re
sol res, ni garanteix una gestió ter
ritorial ambientalment sostenible. Només és un marc i una oportunitat. Ho
repetim, cal aprofitar-la.

_____________________________ LLETRES DE BATALLA______________________________

SOBRE CABLES RIBA I SALVADOR ESPRIU
per Rosa M. Delor i Muns

arles-Jordi

C

Guardiola,

senyor:

Em desplau contestar amb tant
de retard el seu article Querubins protectors, publicat a «Serra d’Or» el
proppassat gener. Circumstáncies per
sonáis m’han impedit de llegir el seu escrit fins fa pocs dies. La veritat és que
m’ha deixat estupefacta el to indignat,
incriminatori i tergiversador amb qué el
seu malestar com a «editor» de l’epistolari de Caries Riba s’hi manifesta, més
enllá de la cautela necessária per a no
ensenyar massa l’orella. Llegit, analitzat
i comentat el seu article hem arribat a
aquesta conclusió: «El senyor Guardio
la s’ha empipat perqué no el cites en el
teu comentan a les caries d’Espriu enviades al matrimoni Riba.» Patétic.
Com que el neguiteja la qüestió de la
data en qué he tingut a les mans les
caries origináis d’Espriu i l’esborrany
de Clementina Arderiu, li diré, per a la
seva tranquil-litat, que les vaig obtenir
a fináis de 1985, si no ho recordó malament, de mans de la senyora Eulalia
Riba, que el mateix dia que la vaig anar
a veure —prévia cita concertada—• em
va ensenyar, tota contenta, l’esborrany
que acabava de trobar en aquell mo
ment, mentre em preparava la correspondéncia que li havia demanat.
Aquest treball aparegut ara dins Salva
dor Esprín: algunes caries i estiláis so
bre la seva obra (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) ja havia estat
publicat anteriorment, el 1989, ja que
és compost per dos epígrafs de la terce
ra part de la meva tesi doctoral, Per
tina hermenéutica de l’obra de Salvador
Espriu (ISBN 84-7875-149-1). En aque
lla ocasió portaven els títols «Caries Ri
ba i aquelles hores» (1943-1955, págs.
626-633) i «Vestida de fortalesa i d'amor: Clementina» (págs. 635-640) i
són, respectivament, els epígrafs XI,4 i
XI,5. Si no vaig errada, dones, tot plegat és molt anterior a la data de 1993
en qué vosté ha publicat el tercer volum de l'epistolari de Riba. I, ara, permeti'm anar a pams.
1. M’he rellegit el meu article i no
veig enlloc que jo digui que he «descobert» (paraula i cometes són seves) les

caries, ni tan sois se m’acut de dir-hi
que les edito, ni per primer cop, ni per
res que s’hi assembli. I sap per qué no
ho dic? Dones perqué em semblen bajanades sense interés, pero sí molt vanitoses. Sempre vaig creure que, de la
manera tan sentzilla com jo hi havia
tingut accés, moltes altres persones podien haver-n’hi tingut abans de mi.
2. Vosté diu que el meu treball «no és
res més que el resum de la biografía ci
tada» (al-ludint a Els anys d’aprenentatge que publica les primeres 550 pagines
de la meva tesi). No és veritat. M’ha
obligat a rellegir-m'ho tot, cosa que de
testo, per veure si l’arteriosclerosi
m’havia fet una mala passada, i no.
Són els dos epígrafs que conclouen la
primera part ja publicada (amb els
noms de «Salom i Mestre Crisant»,
pág. 287 i ss., i «Alguns aclariments
previs, a propósit de Letízia i altres
proses», pág. 299 i ss.).
3. Per qué no ho vaig publicar tot plegat i li hauria estalviat frases tan poc
afortunades? Resposta: perqué l’editorial em va posar un límit de págines; la
tesi en té 1.000.
4. En conseqüéncia: no és que jo ara,
penedida de no se sap qué, hagi volgut
fer acabar bé una historia immoral. Ja
estava del tot analitzada i solucionada
amb final feliq el 1989. El que passa és
que jo no tiñe la facilitat material per a
publicar que té, per exemple, vosté. Si
els ajuntaments d’Arenys de Mar i de
Santa Coloma de Farners no hi haguessin contribuít, Els anys d’aprenentatge
potser dormiría el son deis justos, per
qué l’editorial no s’hi arriscava. Des
prés, les critiques han estat bones, ex
cepte el senyor Triadú, que em va
acusar de faltar a la deontologia (sem
pre a causa de l’«intocable» Riba, és
ciar), i ara vosté, que em tracta de
«matussera» (el diccionari me’n dona
un sinónim: grollera). Vosté em coneix,
senyor Guardiola? Em temo que m’he
convertit en algú políticament incorrecte.
5. Peí que fa a la seva manera de lle
gir, sort en tenim que es dedica a transcriure epistolaris, perqué si no esta-

ríem llestos. Per on comenqo? Per la
via diacrónica, que és la més cómoda.
5.1. Peí que fa ais tópics ribians a qué
es refereix, vosté banalitza amb molía
pobresa el paper fonamental de Riba
com a mestre d’Espriu que la meva test
analitza sense por de les transgressions
hagiográfiques, tan perilloses en certs
reductes (cada vegada menys, per sort)
del búnquer catalá. I tracto Riba d’una
manera respectuosíssima peí que fa a la
seva figura literaria; altra cosa és el que
escrivia i deia Espriu. Riba em sembla
el gran poeta després de Maragall (ho
lamento per Carner), ho dic (Algunas
caries i estudis, págs. 47-48) i sostinc
que Espriu també ho va entendre aixiPer aquest motiu s’hi va mesurar i va
haver de matar el pare per esdevenir un
escriptor adult ell mateix. El fet que
veiés en la figura de Clementina una
«mare» encara fa més patent l’analogia.
5.2. Que els deixebles o coetanis de
Caries Riba fessin bromes de mal gust
sobre la seva alqada o les seves referencies constants a Goethe, o que diguessin que era orgullos o el que siguí; que
passa? És que potser no era huma? Es
més, per a mi, Riba és un geni —i n°
pas un querubí grassonet i volador deis
oripells d’una falsa catedral. O vosté
creu que un mascaró de pedra picada
(com també hi han volgut convertir
Espriu) sense emocions, sense detec
tes, sense passions, sense luxúria, odi,
amor, seria capa? d’escriure les Elegid
o Salvatge cor? O Primera historia
d'Esther? En tot cas, caldria analitzar
per qué els seus deixebles no van mantenir en «secret» el que m’han explicat,
i així vosté i algú altre estarien mes
contents. Jo no m’invento res, seny01
Guardiola. És més, m’he guardat algU'
nes coses per a mi tota soleta. Per alio
que deia el meu estimat Josep Boix 1
Selva, «potser d’aquí a quaranta anys
se’n podrá parlar».
.
5.3. Peí que respecta a aixó que taig
de «torsimany» d’Espriu. Alerta, seny°r
Guardiola, que jo transcric la carta sen
cera i no faig descontextualitzacion •
Deixo al lector l’oportunitat d’interpr®
tar el que cregui més convenient, Per

jo hi dic la meva. Si a vosté aixó el mo
lesta, em sap molt greu. Ara, alió del
«ram de flors» m’ha entendrit; de veritat és tan ingenu?
5.4. Parlant de «descontextualitzacions», analitzem les que vosté em fa
en el seu article:
5.4.1. «Espriu [digué] que Riba no
sabia grec.» Exacte, amb aquests mateixos mots m’ho va dir, i també va afegir, i vosté s’ho calla, que el grec l’havia
aprés amb el doctor Segalá, que era
avon-idíssim, pero ensenyava gramáti
ca, i que ell i d’altres companys van as
istir d’oients durant tres anys a les
classes de Riba. Aleshores, com s’explica que les classes de Riba, «que no sa
bia grec», fossin tan concorregudes fins
* tot per alumnes d’altres facultáis?
Com ara el mateix Espriu, Boix i Selva
o Amalia Tineo, per dir-ne només tres,
tira perqué no sabia grec o perqué en
aqüestes classes es parlava de literatu
ra. Vosté sap qué és literatura, senyor
'-'Uardiola? Dones una cosa raríssima
en aquest país. Una cosa que no té res
a veure amb l’ortografia, ni amb la
gramática, ni amb la intoleráncia, ni
amb la hipocresía, ni amb l’hagiografia
en intencionada, pero tan nociva per
a la salut mental del país.
«Aquell silenci impenetrable
, C.R.) ratllava amb la descortesía
mes violenta.» I vosté qué pensaría si
mentre va llegint els seus primers verSos en veu alta, amb el cor trémolos, el
“mestre» se li fa l’adormit a la butaca i
ignora del tot i vosté hagués d’areplegar els trastets i sortir de puntetes
ense saber a qué atenir-se? O és que
Perqué ho va fer en Riba no era descoresia? (Cf. c. Boyé: Evocado de Salva^^Priu, «Revista de Catalunya», 5,
y°7- Págs. 168-174).
|, -4.3. «Si Riba tenia un defecte era
l°rgull», el meu amic Boix i Selva, que
avia tractat molt i en sabia un munt
^anecdotes, dixit. Bé, l’orgull és un vici
EnCessar* en un poeta, no li sembla?
altra13
a cate<4uesi ensenyin una

n 5;4.4. «Riba escrivia voltat de diccios i corregia i dubtava d’una manera

malaltissa davant de cada mot» (Boix i
Selva dixit). Exactament igual que li
passava a Espriu: «Si hom vol afinar, es
torna boig, ha de fer qüestió de cada
paraula, cosa que no passa en castellá.
En catalá no estás mai segur si és un
castellanisme, si és admés, si no és
admés (...). Se’n fa cárrec, del que aixó
representa?» (T. Batista: Salvador Es
priu, itinerari personal, 1985, págs. 5455). Senyor Guardiola: aquesta és la
passió i la crucifixió de tot poeta. Res
més. Si aixó em passés a mi, que sóc
només una professora d’institut, seria
un cas de neurosi aguda; com aquella
col-lega que se sentía perseguida pel
complement directe.
5.4.5. «(...) la poesía hermética i eli
tista de Caries Riba.» M’hi reafirmo, i
si no expliqui’m per qué encara no
l’han pogut posar mai de lectura obli
gatoria de COU, tan important com és?
I, en tot cas, és faltar-li al respecte, a
Riba, dir aixó que també es pot dir de
Mallarmé?
5.4.6. Conclusions a l’apartat 5: «Es
cert que en algún cas diu [o sigui una
servidora] que li ho han dit, pero aixó
sembla —o hauria de semblar— poc se
rios en un treball d’aquest tipus.» Tractant-se d’un autor contemporani que
encara vivía quan jo l’estudiava, és obvi
i necessari que moltes fonts siguin de
tipus oral. I alerta, que en aquest país
tothom escriu les seves memóries, els
dietaris i fins i tot les biografíes (en vi
da) i per tant tothom deu dir el que li
dona la gana i deu fer les el-lipsis que
creu convenients. Fins i tot les cartes
deuen mentir. La veritat está indefugiblement enteranyinada per les parau
les.
6. Parágraf central del seu article i
«mare deis ous» d’aquesta inexistent
polémica: «La meva opinió [la de vosté]
sobre les relacions de Riba i Espriu ja
ha estat escrita i publicada fa un parell
d’anys a les págines (369-371) de la me
va edició de les Cartes de Caries Riba III
(La Magrana, 1993). Allí sí que hi eren
inédits els documents que hi publicava...», etc. Vet-ho aquí. L’epistolari de
Riba o l’honor ultratjat. Jo no dic pas

que publiqui res d’inédit, li recordó que
en tot cas ja ho vaig fer el 1989 i tampoc llavors no se’m va passar pel cap de
fer-ho constar. Simplement reprodueixo unes cartes i les poso en un context
espriuá. Hi tiñe tot el dret, o no? Ningú
no li ha discutit pas la propietat
intel-lectual (?) de les cartes d’Espriu,
ni li ha faltat al respecte a la seva ingent tasca de transcriptor. Pel que fa a
les peces bibliográfiques que em man
quen i que em facilita amb tanta amabilitat, li’n dono les grácies, pero no
veig que alterin en res la meva tesi. El
que no li perdono, pero, és que digui
que tiñe «la necessitat de menysvalorar
l’altre [Riba] de manera tan matussera»
per valorar Espriu. Rellegeixi, si us
plau, sense que «l’ánsia de propietat» li
obnubili l’enteniment, tot el que he escrit sobre Riba i Espriu. Aquest país té
un gran defecte i és que t’encolomen
un autor, aquell que per casualitat has
estudiat, i et piquen la cresta si t’atreveixes a esmentar Fautor encolomat a
un altre. Les discussions deis carnerians, ribians, espriuans, ferraterians,
brossians, etc., em semblen immenses
nicieses, perqué la poesía no és una lli
ga futbolística. Jo faig il tifo (com
diuen els italians) per tots els equips,
perqué a mi el que m’interessa és la li
teratura, no fer el tifa.
7. Pel que fa a la seva al-lusió a L’án
sia d'influéncia de Harold Bloom (autor
també de Kabbalah and criticism, New
York, 1975) i alió deis querubins, que li
deu venir del seu freudisme cabalístic,
pensó que és una banalització fácil,
pero maliciosa —no de vosté, sino del
senyor Comadira—, d’un tema que ja
analitzava en els quatre epígrafs de la
meva tesi. Aquí sí que hi hauria maté
ria de polémica (si en té ganes, que jo
no en tiñe) i d’estudi. Tota la resta, se
nyor Guardiola, em semblen discus
sions de parada d’autobús, com aquelles deis tristos anys en qué s’havia de
fer una rigorosa cua per poder accedir
a un atapeít i modest lloc a la platafor
ma del darrere.
Atentament.

LLETRES
HOMENATGE PERSONAL I HUMIL AL FINAT

ODISSEAS ELITIS,
POETA I GREC
per Rubén Montañés

E

n agafar el teléfon, ja sentia una

Skufás, a Atenes, amb poques activitats
angoixa inconcreta. Mig amb
públiques. L’editorial íkaros me’n va fa
senyals, m’havien dit: «És en Dimitris,
cilitar l’adrefa: l'hivern del 1991 li vaig
que vol parlar amb tu.» El meu amic
escriure una carta, demanant-li el perDimitris, mariner en térra, literat de
mis per a publicar la traducció catala
vivéncies perqué no li ve de gust ser-ho
na de To Áxion Estí. Per primavera
d’escrits, és potser l’únic entre deu mim’arribava una carta, atenta pero breu,
lions de grecs declarats que menysprea
potser escrita amb esforg, on em donael teléfon si no és en cas de forga major.
va el permís escaient i m’encoratjava a
No sé si arribárem a encreuar un con
continuar endavant. Recordé que poc
vencional «hola, com anem» pero a la
més tard el van ingressar en un hospi
veu li pressentia un punt de tristor, una
tal; l’episodi s’havia de repetir diverses
tristor antiga, de segles, de mil-lennis,
vegades. Li vaig enviar un exemplar de
els mateixos de la fórmula tradicional:
la traducció, quan aquesta fou publica
«Apélipen o Theós ton Odissea Eliti»
da; pero mai no vaig trobar cap bona
(«Éns ha privat Déu d'Odisseas Elitis»).
ocasió per a conéixer-lo personalment.
Vaig respondre, sense pensar-ho, tradi
I ara ha partit. Se’ns n'ha anat quan ja
cional i automátic: «Zoí se sas, El-lines»
s’albirava molt a prop la primavera que
(«Visqueu vosaltres, grecs»). Pero, més
posa tons violeta ais vessants de l’Himet,
enllá deis mots habituáis, em brolla
aquesta primavera dol$a que fins i tot
deis llavis la pregunta: «Píos mas ekhi
pot fer-nos oblidar que Atenes és un
apomini?» («Qui ens resta?»). I novamonstre demencial i cao tic. A Elitis li
ment la veu de l’amic, llunyana i trista,
hauria agradat morir un llostre o potser
va ser la veu de molts segles, va ser un
un capvespre de primavera. Sabia de
grec rotund i antic: «Udís» («Ningú»).
l’immens valor que té; ho havia escrit:
Mor un home i mor una Grécia. Hi
«UNA l’oroneta i la primavera cara / El
haurá altres homes i altres Grécies,
sol per a tomar vol molta feina / Vol
pero ja no serán el mateix. El darrer
que mil morts siguen a les Rodes / Vol
poeta viu de la generació deis trenta ha
queelsvius donen la seua sang.»1
mort. El meu amic Dimitris, personaliNo havia estat, empero, un poeta
tat ben poética i gens llibresca, entén la
necrófil, ans al contrari. S’havia definit
transcendéncia del fet, i aixó explica la
com a «poeta deis núvols i les ones»;
telefonada, la pena, la necessitat de
havia cantat el sol i la murta gloriosa.
compartir-la mar enllá. Els darrers
Pense en els seus versos, i no m’evoanys hem assistit a un lent degoteig de
quen llibres sino illes, i no m’evoquen
morts, famosos com Melina Mercuri,
pagines sino platges. «HEUS-me dones,
combatius com Ritsos, menys coneguts
/ el creat per a les petites Xicones i les
com Vrettakos, i amb cadascun d’ells
illes de l’Egeu.»2
en Dimitris serra les dents i em diu el
Hi ha a Limnos un poblet que en
mateix que jo acabe d'escriure: «Aque
diuen Kodiá, de cases sóbries amb sella Grécia mor.» Ara ha mort Elitis, i un
nyorívols balcons petris. Hi ha una pla
grec i jo, que no tiñe l'honor de ser-ho,
ceta que és com una patria, i a la place
ens sentim units en un humil homenatta sis moreres i un café-taverna. Hi ha
ge, a tants quilómetres de distancia.
l’aire de la nit estiuenca, calent i caneNo vaig conéixer personalment Elitis.
gat de ferums de rostit. Els déus ens
Quan em vaig veure captivat pels seus
contemplaven i nosaltres vam fer molpoemes, dedicat a la tasca de vegades
tes libacions. Aquelles nits jo entenia
difícil de fer-ne la versió en la nostra
molt més encara la grecitat intensa d’Ellengua, la seua salut ja es trobava mallitis, i Dimitris em feia de mestre ommesa pels anys: havia nascut el 1911.
plint-me un got de retsina rere d’un alVivia retirat a la seua casa del carrer
tre. No importava que l’Egeu d’Elitis

fóra molt més cap al sud, lluminós de
sol i de calg; érem a la mateixa mar.
Cap a horabaixa, féiem llargues caminades, menjávem el raím que els illencs
ens donaven, perqué acabava agost i el
cep prenia color definitiu. I aixó també
ho havia escrit Elitis: «Caia migjorn
com una llosa i aixó que en diem pensament colpejava per a trencar-se dins
l’anyada del raím negre.»3
Més enllá deis ginjolers feréstecs hi
havia els vinyals, i més enllá la mar, i
molt més enllá la costa de l’Asia Menor,
i a sobre nostre tot de núvols de coto
que filtraven un crepuscle de dits de ro
sa com l’Albada homérica.
«Així, si en veritat l’amor és, segons
que diuen, “comú divisor” / caldrá que
jo siga María Núvol i tu, ai, l’Aplegador
de Núvols.»4
La meua darrera nit a Limnos, Dimitris em va regalar l’exemplar de l’«Entefktírio» del 1993 dedicat monográficament a Elitis. A la portada hi ha la
seua fotografía, joven encara, recolzat
en una barana, i, al fons, novament la
mar. Dimitris em deia: «Hauries hagut
de traduir-la ací. En una illa. A les
seues illes. T’hauria costat menys, hau
ries entés moltes coses més fácilment...»
És possible. Cap altre poeta ha travat
tan estretament la seua obra amb el
seu paisatge com Elitis, i cap altre poe
ta m'ha tramés la certesa que l’aventurer de YOdissea, Yakritis Digenís i lfl,j"
dartis de la Resisténcia són el mateix
poblé. Que no importen tres milers
d’anys, com no importen tots els daltabaixos que la historia ens ha donat, si
la llengua t’arrela intensament a la tér
ra: «LA LLENGUA me la donaren &e'
ga; / la casa pobra a les platges dH°'
mer. / Únic quefer la meua llengua a les
platges d’Homer.»5
. .
Potser per aixó vaig estimar Elitis,
sense conéixer-lo: per haver-me conciliat la formació clássica amb la llengua
del poblé, per haver-me fet Grécia tan
propera, tan present en cada codole ,
en cada paret emblanquinada, en cad
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seus afanys haguessen estat en va. No
cree que siga així, pero el regust amarg
a la boca no ens el llevará ningú.
«Com el vaixell que ha obert / el velam i s’allunya / Em sembla que la térra
ferma desapareix / i el món es fa
petit.»10
Seferis, Embíricos, Elitis, Engonópulos, Vrettakos, Ritsos, Vafópulos..., tota
la generació deis Trenta. I el pintor Tsarukhis. I Nikos Kawadias, el poeta ma-

***

'
< Nf

■ ' r~'A<Z
'y/

<

■,

’‘ffXc^avóp’os
'Bóo^x;

X

T n:Zad^B

OAYXSEA1 EAYTH £: Aórof

' / Ni*viTa<; Hapionq •

MAPIOX HAÍ1P1THX
M1KHX WEOÁIll’AKHl
EAEMI AI’BEAEP
E. MHAMnrNIQTHE
K. I EnPrOYXOUOY \<>v
AAES. AI’IYI’IOY
M. Z. KOHIAAKHE
TZE«»PEY KAPSON
T. UAHANTONAKHS
EYFENIOE APANITSIIS
IIAOAA MAFIA MINOYTE1
NIKIITAX IIAPISHS
0. A. «DPArKOITOYAOE
N. A r r E A1A H - X n IN E AI
K. XAPAAAMniAlli.
JNIKOS A FIMO Y
ÍOYAITA IIAIOIIOYAOY
ZIA POYAFIE
riQpros BEHY
MIXEA TKPONTAN
0OAÍ1PHE AAXKAPO.AI 1Y
K \r \ \i \ \i« >■!>
AHMHTPHX \ IANTIXIIY
1 I WXIIX IÍ1ANNOY
FIQP FOX XTE<l»A X A K i 1X
f
SACHE MI10PNT
BIK l ili’ IBANOBITX

■'.
’ ¿ayiqX Iaxu6
ieóawpoqnarrayycAQdr^S

’touAtio HAtonoúAou
ngQXn Maoía Mivoórot
KwTÍSqq
-.¿np^rp'n^ Ka*oKúp$?^¡^«Tüivnc;
' •

ríávxoc; AvópLoQrim

I

riner. Són massa mancances. Potser és
una Grecia que jo he conegut de biaix;
pero el fet és que no sé ben bé quina altra pot prendre el seu lloc. Eren punts
de referencia. Orientacions. I ara?
«Ai on ets ara pobret meu arbre de la
llum on ets ara arbre de la llum / parlava massa i corría ara et vull ara que
he perdut fins i tot el meu nom / Ara
que ningú no duu dol pels rossinyols i
tots escriuen poemes.»111
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El número de l’«Entefktírio» de 1993,
monográfic dedicat a Elitis, duu, a la portada,
un retrat del poeta encara ¡ove.

brinet de timó i de llentiscle; tant com
Per haver-me redescobert l’erotisme de
la natura quotidiana i comuna:
«Vaig flairar dins Taire el eos de la figuera com m’arribava frese encara per
jes pinturas de la mar. / On em vaig beUugar al seu damunt fins que vaig des
pertar dolgament i vaig sentir enganxar-se’m la seua llet entre les carnes.»6
Ara aquest home ha mort, i sé que
Ihmitris recorda, com jo, sense havernos-ho dit, aquells dies, pero sobretot
aquelles nits a Limnos, i sé que totes
jes nostres converses i les moltes ampo
nes que vam buidar li les ofereix, com
J°, en tribut al poeta, que ho entendria,
Perqué havia escrit el següent passatge
Que en diríem dionisíac:
«Un vespre, a la taverna de Barbaannis, tingué lloc oficialment el meu
ateig, enmig d’un pandemónium de
g°ts que s’esmicolaven contra les parets, paelles que els nostres peus topeaven, cridadissa, calpissots i udols.»'
Amb Elitis, tots els presents en aquest
lí’teig literari han mort. Cadascun
. s havia fet el seu camí poétic; halen «entrat de nou a la tradició per la
Porta de darrere».8 Ja fa molts anys que
e?s havia deixat Iorgos Seferis, i també
S uiUS mots m arriben puntuáis:
«Els companys van morir cadascun
Se Seu torn, / amb els ulls abaixats. Els
Us reñís / assenyalen el lloc on desusen a la platja. / Ningú no els recoraa„ Justicia.»9
so e|^Ue tanqbé a Dimitris aquests vertic ' Pare’xen dissortadament proféca”S
com s' els poetes que van enen|nar les ¡llusions i els darrers
a Usiasnies de Grecia haguessen mort
esPai i calladament, com si tots els
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Un altre monográfic sobre Elitis, de la revista «E Lexe»,
de 1991, amb una altra imatge de /'autor.

L’emb/ema del dofíi el triden/.
que apareixia i era citat a To Axion Estí,
que s’entén com a molt representatiu d’E/itis.

1. Cant 4 de «La Passió», To Axion Estí. Per a les citacions d’aquest poemari, la paginació correspon a la
traducció catalana: Odysseas Elytis, To Axion Estí,
traducció, noticia preliminar i notes de Rubén J.
Montañés, Valencia, IVEI, 1992, pág. 113.
2. Psalm I de «La Passió», ibidem, pág. 89.
3. O. Elitis, «Perí Politias», To fotódendro ke i dekati
tetarti omorfiá, Atenes, íkaros, 1984 (4a. ed.), pág. 21.
No n’hi ha traducció catalana. Els títols del poema i
del poemari equivalen a «Sobre la ciutat», Lcubre de
la llum i la catorzena bellesa.
4. O. Elitis, «I Nefeli», María Nefeli, Atenes, íkaros,
1984 (5a. ed.), pág. 22. No n’hi ha traducció catalana.
Com a més a l’abast, tenim l’espanyola: Odysseas
Elytis, María Nefeli, traducción y notas de José Anto
nio Moreno Jurado, Madrid, Hiperión, 1990.
5. Psalm II de «La Passió», To Axion Estí, pág. 91.
6. To fotódendro..., pág. 22.
7. O. Elitis, «Tozknronikó mias dekaetias», Anikhtá
kharíiá, Atenes, Ikaros, 1987 (3a. ed.), pág. 362. No
n’hi ha traducció catalana; d’aquesta parí en concret,
la més a l’abast és també l’espanyola: Odysseas Ely
tis, Crónica de una década, traducción, prólogo y no
tas de José Antonio Moreno Jurado, Córdoba, Cultu
ra y Progreso, 1989.
8. Ibidem, pág. 427.
9. G. Seferis, «Argonaftes», Mithistórima, recollit a
Piímata, Atenes, íkaros, 1985 (15a. ed.), pág. 46. Precisament n’hi ha traducció catalana: Iorgos Seferis,
Mithistórima, trad. de Caries Miralles, Barcelona,
Quaderns Crema, 1980.
10. O. Elitis, «Tu mikrú Voriá», Ta ro tu ¿rota, Atenes,
ípsilon-vivlia, 1986 (3a. ed.), pág. 20. Els títols del
poema i del poemari equivalen a «Al vent del nord»,
Les erres de l amor.
11. To fotódendro..., pág. 44.

MIQUEL FERRA I MARTORELL
I ELS RETALLES DE LA HISTORIA
per Miquel López-Crespí
s segurament un deis escriptors

£

més prolífics del país. Des de la
seva atalaia mallorquína, fa i desfá
la paciencia deis ermitans. Pero no és
cap ermita. Es, com ell s’ha volgut defi
nir, un «treballador de la cultura», més
concretament un narrador, que ha cercat
els fonaments de la majoria de les seves
novelles i deis seus contes en aquest
pou sense fons que és la historia. No es
tracta, pero, de la historia general, coneguda i compartida, sino deis racons més
obscurs i polsosos, que l’autor treu a la
llum per una via en bona part imagina
tiva. Cristófor Colorn, Jafuda Cresques,
Jules Veme, George Sand, fra Juníper
Serra, Jeroni Picomell, Ramón Franco,
Mary Griffith, Ahmed Al-Farrasí, el capitd Aranya, el cardenal Despuig, el dic
tador Macías, i un auténtic exercit de
fantasmes del passat on no manquen esclaus tártars o guineans, jueus i xuetes,
immigrants xinesos i altres grups de la
crónica sempre possible de la margina
do.
Una trentena de llibres publicáis, milers d’articles i contes a diaris i revistes,
alguns treballs d’história i d’arqueologia
i, fins i tot, una historia de la gastrono-

mia mallorquína amb receptes antigües
incloses. Nascut a Sóller, l’any 1940, Mi
quel Ferrá i Martorell és efectivament un
amb
treballador de la cultura. Lloreng Villalonga va escriure de la seva obra que «la
historia hi conflueix amb la poesía»...
Pero no fa poesia. Fa prosa.
—Sí. La prosa és la técnica que tiñe
assumida per tal ¿'explicar les curolles
que a cada punt se m’acudeixen. He de
dir que no tota la nieva obra pertany al
capítol de la novel-la histórica. Així, per
exemple, Ciar lliri d’aigua és una altra
cosa. Ha existit un poeta mallorquí,
ben conegut, Miquel Ferrá i Juan, que
morí quan jo era un infant petit, i que
algú ha confós amb mi. No ha estat la
primera vegada ni será la darrera que
algún lector em feliciti pels poemes que
ell va escriure i que de tant en tant són
reeditats. Per aixó, sempre que puc,
m’agrada signar, també, amb el segon
llinatge. I així ho han entes, fent la di
ferencia amb els segons llinatges, les
enciclopédies on l’un i l’altre estam presents. Tot i que alguna vegada la nieva
prosa traspua poesia, vull deixar ciar
que més que poeta em sentó narrador...
—Es pot viure de la literatura? O, en

tot cas, és possible teñir cada dia (aula
posada vivint de l’art d’escriure?
—Durant un quart de segle he exercit
l’ensenyament. I esser mestre ¿'escola,
encara que siguí esgotadora tasca,
m’ha resultat ben gratificant. Potser n°
hi ha feina més engrescadora que la
d’ensenyar; contribueixes a l’arquitectura de l’esperit humá, amb moltes mes
responsabilitats que no es plantegen
molts professors d’avui. No és cap JoC’
no es pot jugar amb els sentiments de
les animes tendres. Cree que, dins les
aules, els ensenyants sense vocacio o
sense escrúpols poden fer molt de malLa pedagogía és, segurament, la mes
directa de les arts comunicatives...
—Parlant de pedagogía, ara Documen
ta Balear t’acaba cl’editar un llibre sob¡e
les llegendes populars de les liles. He vis
que aquesta feina consisteix a expHca'
ais lectors els aspectes i condicionan15
que han duit els fabuladors del poblé a
inventar mites entom ais fets historiesÉs aquesta l'obra d’un escriptor o W
d’un ensenyant?
—És ambdues coses. La imaginacio
popular, anónima, ha romput a, to
época tots els motiles. Era cosa dasto

«Potser no hi ha feina més engrescados
que la densenyar.»

«La imaginado popular, anónima,
ha romput a tota época tots els motiles.»
«Els escriptors, que només hauríem d’escriure,
som, ben sovint, instrumentalitzats.»

«El més important de la vida és viure.»
«Aleshores les llegia, les critiques.
Ara mai no ho raig.»

«Vaig decidir d’interessar-me per les plantes
i la meva terrassa és una auténtica selva.»

rar l’oient. Com més fantástica fos la
distorsió histórica, més entusiasmat es
ntostrava el públic. La vida real recla
ma, ben sovint, la il-lusió deis miracles.
Com podríem viure sense faules?
.—Recentment has rebut el premi En>jc Valor de novel-la juvenil, amb el relat
d aventures d’un pilot d'autogir deis
v’-nt a l’escenari exótic del Marroc.
Shi repeteix el missatge antibel-licista,
Que ja remarques en una altra novel-la
del genere, El soldat desconegut. És que
a la novel-la juvenil sempre s'ha de
Vansmetre una llipó detica o d'humanitarisme?
No sempre. El que passa és que
Quan contes una historia, i hi aboques
els teus sentiments i les teves inquieuds, el lector, encara que sigui molt joVe> en sap treure conseqüéncies. El
§ran mestre de tot aixó és, tal volta, el
grau de sensibilitat de l’escriptor i del
Quins projectes, en el camp de la li
gatura, no has pogut realitzar encara?
~~Essent més jove era més ambiciós.
ra ja no és així. Pensó, com molts d’alres escriptors, que la societat, i em reeresc no únicament a la societat en geeral, sino també a la societat literaria,
0 eps Paga el nostre esforq com pertoa- En el regne de l’Enveja, de tota maapFa’ aix° no és cap novetat. I, per una
h ra banda, els escriptors, que només
uríem d’escriure, som, ben sovint,
a ^H-'mentalitzats. Com deia el bon
‘IT11C ’ recordat poeta Josep M. LlomrC «només em manca dansar ballet».

Sí. Potser ens fan fer massa coses que
no són escriure...
—Ho dius com qui está cansat, com
un que retoma de la cantonada i no té
ganes de tomar-hi més... No és la litera
tura, juntament, com ja has dit, amb les
eóla, el més important de la teva vida?
—Sens dubte ha estat així. Pero ara,
quan miro tota la feina que he deixat
enrere, pensó que el més important de
la vida és viure. I ho dic des que som
conscient d’esser un malalt amb complicacions coronáries. Un malalt que es
rebel la i va peí carrer, pero que no ig
nora que hi pot quedar i que amb
aquesta dura experiencia ha aprés de
mesurar els esforqos, dosificar les feines i mirar des duna total relativitat
honors i glories passatgeres. Cada instant de la nostra vida és un regal que la
gent sana no sap valorar...
—Aixó m'obliga a demanar-te quines
són les teves activitats de temps lliure, al
marge de la literatura.
—Una vegada, un crític i poeta em va
fer a la premsa una mala crítica. Ales
hores les llegia, les critiques. Ara, mai
no ho faig. No me’n refio. Si són bones,
hi pot haver la lloanqa fácil de l’amic o
simpatitzant. Si són dolentes, poden
ocultar sentiments inconfessables. D’altra banda, més que guiar-te, et poden
desviar d’una tasca válida. Aquell crític,
tot parlant malament de la meva obra,
mostrava alhora, en termes comparatius, un cert menyspreu envers l’art del
jardiner. Des d’aquell moment vaig de
cidir d’interessar-me per les plantes, i la

meva terrassa és una auténtica selva.
Pero també m’agrada el col-leccionisme: segells, numismática, cómics antics, literatura de quiosc, miniatures,
pintura i dibuixos... Són les petites
il lusions de la vida. Una altra afecció
de sempre és el cinema; se m’han
amuntegat els vídeos d’una manera gairebé alarmant... Passejar, el café amb
els amics, una bona conferéncia, algu
na mostra de pintura, el teatre... Amb
tot aixó plegat som com un peix dins
l’aigua... Es, pero, molt difícil aconse
guir una relació d’amistat, més o
menys freqüent, amb escriptors i poe
tes. Som..., com dir-ho?, massa franctiradors...
Quan un abandona la casa de Miquel
Ferrá, un primer pis al costat de la Clíni
ca Planes, a Ciutat de Mallorca, té potser
la sensació de sortir d’un rar musen on
el desondre creatiu imposa per ell mateix
una no menys estranya dinámica. No hi
ha pols, perqué els objectes antics,
autentiques peces históriques, altament
evocatives, no es troben molt de temps al
mateix lloc. Formen part d’aquesta voluntat vital, d’aquesta recerca de la su
pervivencia. M'ha fet veure documents,
medalles, mobles d'església, records d’Africa i d'América, eines i atuells de pagesos o mariners... Bé, jo diría que, més
que museu, alió és una illa on Miquel
Ferrá conviu amb els seus vius i amb els
seus morís. Una illa, és ciar, urbana.

LES «RELACIONS»
DE XAVIER BENGUEREL
per Montserrat Bacardí

any 1974, quan ja en feia més
de vint que havia regressat de
Santiago de Xile, Xavier Benguerel va
donar a conéixer el seu primer lliurament de versions de poesia: Xavier Ben
guerel es confessa de les seves relacions
amb La Fontaine, Edgar Alian Poe, Paúl
Valéry, Pablo Neruda. Algunes —revisades ara— havien sortit a la llum els
anys quaranta a l’exili, a «Germánor»;
i, el 1969, a Barcelona, la traducció
deis sis primers llibres de les Faules de
La Fontaine. En les Memóries 19051940 dona noticia de l’existéncia duna
versió anterior, perduda a lultim, de
poesia simbolista, en la qual treballava
en el periple del confínament francés.1
Cinc anys més tard, el 1979, publica
Els altres'. una mostra de traduccions
de Poe, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud i Valéry. Després vingueren les de
La jove parca (1980), El corb i altres
poemes / Filosofía de la composició
(1982), El cementiri marí i altres poe
mes (1984), Fables / Faules. Tots dotze
llibres (1984), Les flors del mal (1985) i
Narcís (1986). Les dates són prou eloqüents: la labor de Benguerel com a
torsimany, tenag i ininterrompuda, es
va divulgar amb molta demora.
Relacions (que va sofrir, a més, una
distribució irregular2) s’estructura en
cinc parts: una «Declaració de principis» i un capítol per a cada un deis au
tors triats que, al seu torn, conté un assaig i les versions poétiques. A Els
altres, en canvi, uns «Antecedents» succints, que no aporten novetats substan
ciáis respecte de Relacions, encapgalen
el conjunt de poemes traduíts. Si bé
Benguerel fa notar, amb la seva modes
tia característica, que «No escric aqües
tes notes amb cap mena d’intenció crí
tica»,3
insinúen,
com
assenyala
Doménec Guansé en el próleg de Rela
cions, «un art de traduir».4 Nosaltres
volem apropar-nos-hi.
Potser cal remarcar de primer que es
tracta d’unes reflexions en qué l’ombra
del novel-lista és molt perceptible. Bo
na part de cada un deis capítols és de
dicada a relatar la génesi —antece
dents, móbils, circumstáncies...— del
seu interés per cada autor: de vegades
hem de recular a la infancia, com en el
cas de La Fontaine; d’altres, a la joventut, com s'esdevé amb Valéry, i d’altres

vegades a la maduresa: Poe i Neruda.
Benguerel no renuncia tampoc a oferirnos retrats físics i moráis deis seus poe
tes, sovint a partir d'anécdotes, fets cu
riosos, detalls il-lustratius que palesen
el judici del traductor. Per bé que pri
mer, és ciar, va ser lector, un lector ávid
i persisten!, que passa de l’«admiració»
(págs. 23 i 106) i del «fervor» (pág. 41)
a l’«enveja» (págs. 23 i 106) i fins al
«rancor» (pág. 106), sense negligir el
«respecte» i el «temor» (pág. 111) que a
voltes provoquen els «grans».5 Amb tot,
la translació duna llengua estrangera a
la llengua propia, segons conta a les
memóries, se li va presentar d’una ma
nera instintiva: a Perpinyá, el 1926,
després d’haver adquirit un exemplar
de Choix de poésies de Paúl Verlaine.6 I
ja no va deixar d’ensinistrar-s’hi mai
més. Amb molts «remordiments», aixó
sí, com si es tractés d’auténtiques «incursions de pirata» (pág. 23) en térra
aliena. En moments de defallenga,
pero, la necessitat d’aprofundir en la
llengua propia, l’«amor a l’idioma»
(pág. 28), l'obligaven a perseverar, considerant, fet i fet, un consell proverbial
respecte deis beneficis de la traducció:
«Traduia pacientment, apassionadament, ara un vers, ara l’altre, sobretot
per tal de sentir-me cada dia més aplomat en l’ús del meu idioma...»7 Aques
ta idea tan modesta de l’ofici del tra
ductor, equiparable a una exercitació
escolar —d’una certa altura, no cal dirho—, el va dur a estimar poetes «difícils»: amarar-se’n primer i mirar d’interpretar-los després li exigía ampliar el
potencial expressiu: «Traduir aquest
poeta [Valéry] va produir-me d’immediat la confortable sensació d’entrar a
posseir un vocabulari i fins i tot un
idioma summament superior al que jo
solia manipular» (pág. 109).8 En part,
deixava de ser ell, l’escriptor Xavier
Benguerel, amb el seu estil peculiar,
per a convertir-se en un La Fontaine,
un Poe, un Valéry, un Neruda... cata
lans. La traducció, en definitiva, el
transcendía.
Al costal d’aquests móbils de primer
ordre que l'impel-lien a apropiar-se
d’obres alienes, Fautor no deixa d’indicar-ne altres, si es vol més circumstancials, pero així mateix valuosos. El pri
mer, formulat ja a la «Declaració de

principis», és el que ell en diu «fer bona
lletra»: traduir, abans de la guerra, implicava «inqüestionables mires políti
ques» (pág. 27) que es concretaven en
el treball de reforgament i consolidació
de l’idioma en tots els ámbits, i, per
tant, també en el de l’empelt de litera
tura estrangera.9 Més endavant, els pri
mers mesos d’exili va revisar un projecte de versions deis «meus quatre
simbolistes» emprés abans de la conte
sa: «Urgía defensar-se d’un present
aclaparador i sense perspectives» (pág.
116) . Afliccions d’índole semblant van
contribuir a fer que provés de fer-se seu
«El corb» el 1944, a Santiago de Xile:
«Edgar Alian Poe (...) era encara la noguerra, el no-camp de concentració, el
no-bombardeig de ciutats indefenses, el
no-éxode, la comoditat de sentir-se in
temporal» (págs. 89-90).
No obstant aquest conjunt d’incentius, Benguerel no s'enganya: si com a
novel-lista experimenta la insuficiéncia
deis materials amb qué se les heu, com
a intérpret parteix de la base que la tra
ducció d’un gran poema és impossible.
Es tracta, per principi, d’una tasca «ab
surda, petulant, feixuga, descoratjadora» (pág. 54). «Traduir és robar» (pág23), per més que el lladre maldi per
rescabalar el propietari. En el decurs
del furt, pero, amb independéncia de la
qualitat del treball, el traductor gaudeix d’«excepcionals moments d’una
comunicació tan fonda, tan singularment intensa, que t’adones que has
aconseguit d’arribar al molí del poe
ma» (pág. 26). De la mateixa manera
que el pillard ha de conéixer l’indret
que pensa saquejar, el traductor, primer
de tot, ha de ser un lector bregat. I des
prés, és evident, com més domini els
recursos expressius de la llengua pro
pia, millor. Així i tot, Benguerel aplica a
aquesta maniobra la célebre sentencia
de Valéry: «Un poema s'interromp, no
sacaba; una traducció, també» (pág117) . La qual cosa, entesa amb rigorimplica «un indefallent aíany de superació» (pág. 118) i grans dosis de
modéstia, d’humilitat, a fi i efecte de
«servir, no de servir-se de l’obra d'altri”
(pág. 27). Un darrer requisit sembla en
cara necessari per a arrodonir el perfil
del torsimany óptim: la «identificacio
tant com amb l’esperit amb l’estil de
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l’obra sotmesa a la traducció« (pág.
28);10 l’afinitat amb l'escriptor que trasliada ha de permetre-li, en suma, convertir-se en el seu émul.
Per a aconseguir-ho Benguerel se serveix d’un métode curios, una teoría tal
vegada d’escassa volada intel lectual,
que exposa a partir d’un símil textil —i
que, inevitablement, ens fa pensar en la
famosa comparació de Cervantes,1
11 ni
que sigui per contradir-la: «la teoría de
lordidor»: així com per a l’análisi duna
tela cal destriar l’ordit de la trama, les
passades de l’un i de l’altra a fi d'obtenir el dibuix de la roba, per a la tradúc
elo de poesía cal «destriar minuciosanieni el teixit del poema,12 no adoptant
una retórica uniforme sino buscant per
a cada poema la que posseís les orgániques propietats de la pell, la que més
sajustés per necessitat, per naturalesa,
al seu principi, a la seva esséncia» (pág.
25). La traducció literaria —i la no li
teraria— no pot basar-se en la mecáni
ca de buscar l’equivaléncia exacta per a
cada paraula o per a cada frase. Cal
transferir el discurs sencer, la seva
■diosincrásia, el seu estil particular; la
qual cosa sovint fa impossible una
translació literal, mot a mot, com ja advertia Horaci fa uns quants segles. Per
a Benguerel, «cal cometre obertament
un indispensable pecat d’orgull» (pág.
52): hem de poder llegir La Fontaine,
P°e, Valéry o Neruda com si haguessin
escrit en catalá, amb tots els trets característics —sintaxi, modismes, locucions...— de la llengua d'arribada. Més
encara, el traductor ha de dur a terme
un procés de «descale» i fins d’«adaptació» (pág. 55), si ho creu oportú.13
Yalent-nos de la terminología de JoaQuim Mallafré, hem de concloure que
enguerel aposta per un model de tra
pecio literária «artística» (o «substiutiva») —enfront de la traducció
“didáctica» (o «subsidiária»).14 Així
°ncs, no resulta estrany que es mostri
Partidari, amb una contundencia inuSual, de la traducció de poesia en vers,
Pfeservant el ritme i la rima. Les verP>ns Prosif>cacles constitueixen una
“heretgia» que atempta contra l’essénc,a mateixa de l’objecte artístic (pres3uposa que és possible separar el signilcant del significat) i, per tant, contra
exactitud de la interpretació: «Una

tiren en la qualitat de la seva prosa,
que esdevingué més tensa, més dia
mantina».16 Aixó, és ciar, deixant de
banda el més important: la válua de les
versions, que van meréixer, entre molts
altres, l’elogi de Salvador Espriu: «rotund, sense cap reserva, entusiástic i
sinceríssim».17 En fi, un Ilegal copiós i
fértil.
Xavier Benguerel va practicar
amb exigencia i eficacia l’exercici,
acceptat com a dur, de la traducció.

traducció vers=vers, mantenint ritme i
rima, és possible (per a mi, aconsellable si no indispensable) perqué partici
pa d’idéntica naturalesa que la de l’original: compenetració amb els discutits
(...) conceptes de fons i forma...» Per
damunt de tot, cal salvaguardar aques
ta unitat, i després, en segon terme, les
«personáis formes d’expressió de fau
tor», sempre «modificables» (pág. 81)
per un intérpret respectuós, destre i
exigen!.
Aquest concepte de traducció —ben
proper a la creació mateixa— el duu a
relacionar la seva prolongada activitat
com a torsimany amb la seva flaca poé
tica estroncada, a preguntar-se fins a
quin punt el contacte assidu amb la
magnificéncia deis versos de Poe o de
Valéry va contribuir a fer que se sentís
«disminuí! en la meva capacitat crea
dora, encegat, pobre, reduít al silenci»
(pág. 118). En qualsevol cas, en la déria
d’ensenyorir-se de l’obra deis altres, cal
veure-hi una mena de subterfugi per a
desplegar uns dots, un «ofici»15 que no
li hauria servit, tanmateix, per a assolir
l’auténtic «alé secret» de les creacions
majors: «Traduir, en el meu cas, pot haver estat una astuta fórmula, un derivatiu que m’ha permés de participar activament en importants obres alienes (...)
com si es tractés gairebé d’obres nie
ves» (pág. 119). Em sembla que no cal
subratllar gaire ni la coneixenqa de les
própies aptituds que un tal plantejament implica ni la lligó d'humilitat que
se'n desprén.
No va treballar debades. Doménec
Guansé deia que «les traduccions en les
quals consumí dies i més dies repercu-

1. Xavier Benguerel, Memóries 1905-1940, Barcelo
na, Alfaguara, 1971, págs. 183-184, 315 i 359.
2. Segons que ho reporta Lluís Busquets i Grabulosa,
en donar compte de la correspondencia amb Miquel
Martí i Pol, a Xavier Benguerel, la máscara i el mirall,
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1995, pág. 197.
3. Xavier Benguerel, Els altres, Barcelona, Planeta,
1979, pág. 25.
4. Xavier Benguerel, Relacions, Barcelona, Selecta,
1974, pág. 20.
5. «Havia deixat d’escriure versos. Els "grans” m’acovardien, em desmoralitzaven» {Memóries 1905-1940,
op. cit., pág. 205).
6. «El primer poema, Nevermore, s’iniciava amb
aquesta melangiosa interrogado: Souvenir, souvenir,
que me veux-tu? Vaig tornbar el cap com si algú
m’interrogués servint-se de la meva propia veu. "Re
cord, record, qué vols de mi”» (Ibídem, pág. 153).
7. Memoria aun exili: Xile 1940-1952, Barcelona,
Edicions 62, 1982, pág. 74. I, referint-se a una altra
época, a fináis deis anys vint: «Comentar de bell
nou. D’acord. (...) I practicar un aprenentatge fervorós i humil que em portés a considerar qué han fet
els altres, sobretot com ho han fet. (...) Va ser a partir
d’aleshores que em vaig dedicar a traduir amb rigor,
amb disciplina» {Memóries 1905-1940, op. cit., págs.
180-181).
8. Expressa la mateixa idea a Memoria d’un exili: Xile
1940-1952, op. cit., págs. 152-153.
9. «Per a qualsevol que considerés la importáncia
que té per a una literatura que el seu vehicle d’ex
pressió aconsegueixi la suma de concisió i bellesa
que reuneix un llenguatge com el de Paúl Valéry, no
és sorprenent que s’esmercés a traduir-lo» {Memóries
1905-1940, op. cit., pág. 224).
10. Un escriptor tan proper a Xavier Benguerel com
Joan Sales —si més no, en una época determinada—
iutja, a la «Nota deis editors catalans» que encapcala
la seva versió d’Els germans Karamázov, de 1961,
com a exigéncia inexcusable del traductor que «s’identifiqués amb l’esperit i l’estil de l’obra» (Fiódor
Dostoievski, Els germans Karamázov, Barcelona,
Club editor, 1990, pág. 8).
11. Recordem que en el capítol 62 de la segona parí
del Quixot l’«hidalgo» afirma: «E/ traducir de una
lengua a otra, como no sea de las reinas de las len
guas, griega y latina, es como quien mira los tapices
flamencos por el revés, aue aunque se veen las figuras,
son llenas de hilos que las escurecen, y no se veen con
la lisura y tez de la haz» (Miguel de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha, Barcelona, Planeta, 1980, pág.
1027).
12. «Destriar el lons i la forma del poema», escriu a
Memóries 1905-1940, op. cit., pág. 181.
13. Ho exemplifica de la manera següent: «En "Le
viellard ct lañe” vaig permetre’m de canviar la nacionalitat de rase-protagonista de la faula, conven^ut
que La Fontaine no acceptaria de bon grat» (pág.
55).
14. Joaquim Mallafré, Llengua de tribu i llengua de
polis: bases d’una traducció literária, Barcelona, Quaderns Crema, 1991, págs. 101-111.
15. Vegeu la lloan^a que fa d’aquesta noció a «Últimes paraules», Memóries 1905-1940, op. cit., págs.
407-411.
16. Doménec Guansé, Abans d’ara, Barcelona, Avmá,
1966, pág. 219.
17. Lluís Busquets i Grabulosa, op. cit., pág. 101.

L «ANTOLOGIA» CARNERIANA DE

MARIA-ANTÓNIA SALVA
per Lluisa Julia

Una reedició necessária
Els volums de poesies de Maria-Antónia Salva reeditats per l’editorial Molí
el 1981 són poc llegidors i quasi introbables al Principat. És una gran satisfacció, dones, poder teñir a les mans la
nova edició de \’Antologia poética (Edicions de la Magrana, «L’Ésparver Lle
gir», 70, Barcelona, 1995) feta per Jo
sep Carner el 1957. Ara presentada
sense els apéndixs de traduccions i pre
ses, la selecció carneriana de setantaset poemes esdevé més central, més essencialitzada. La introducció a carree
de Joan Triadú, un admirador de sempre de la poeta mallorquína, és un text
important que ajuda a entendre la poe
sía de Salva encara que presenta algu
na imprecisió, per altra banda molt ge
neralizada (indica que la poeta és filia
de La Llapassa, finca familiar de Llucmajor, per Palma, lloc on en realitat va
néixer), i diría que no se sap sostreure
suficientment de qualificar d’intuíció
femenina l’alé poétic de Salva, atribució comunament acceptada per una
crítica entestada a fer-la cantora del
«goig casóla».1 Darrere la «intuíció»,
potser cal veure-hi l’aprehensió, que
amb els anys va madurant de forma
molt personal, d’un ingent pósit folklóric absorbit per tradició oral des que
era infant: quan a quatre anys sap reci
tar gloses i compondre’n a imitació
deis glosadors populars, quan a tretze o
catorze i proveída d’una memoria pro
digiosa diu i rediu cants sencers de Canigó o poemes de Costa i Llobera, per
exemple; aquest darrer, amic personal
de la poeta i principal mentor deis seus
inicis literaris al tombant del segle XIX i
inicis del xx.

Historia de l’«Antologia» carneriana
L'AníoZogza poética de Maria-Antónia
Salva va ser publicada per l'Editorial
Selecta de Josep M. Cruzet la primave
ra de 1957. Es posava així fita a un projecte que arrencava de 1953, quan, després d’anys de silenci epistolar (des del
comengament de la guerra, el 1936),
Carner i Salva, dos antics i vells amics,
reprenien el diáleg poétic.2
Salva acabava de publicar el seu dar
rer volum —Lluneta del pagés (1952)—
i Carner enllestia les proves á'Arbres
(1953) i revisava tota la seva producció
amb vista al volum Poesía (1957). A
vuitanta-tres anys, Salva té clara cons
ciencia que difícilment tornará a publi-

Maria-Antónia Salva en una foto de joventut.

car. Consegüentment, dones, quan, lec
tor captivat per Lluneta del pagés, Car
ner li escriu: «Em vagará una vegada o
altra, de fer una Antologia de la seva
poesía?» (22-11-1953) i ja fa una prime
ra tria deis poemes que seleccionaría
d’aquest hipotétic llibre, Salva veu la
possibilitat que el seu nom, apadrinat
per qui ella, com molts altres, conside
ra «el poeta» nacional, podría teñir en
cara un darrer esclat sois aconseguit,
segons ella, per la traducció de Mireia
de Mistral (de la qual ja s’havien fet
cinc edicions) i que realment «han esbombat pels aires el meu pobre nom»
(ll-V-53). La poeta manifesta, com en
altres moments anteriors, la necessitat
de l’amic per a trencar l’aíllament en
qué viu.
Una antologia, com moltes de les que
es feien en aquell moment, li donava la
possibilitat de posar d’actualitat el seu
nom i de ser llegida entre les generacions joves. Salva, pero, se’n malfia fins
a darrera hora, tem que tot quedi en
projecte. Carner, en canvi, es responsabilitza de tot el llibre. De primer, la tria
deis poemes, que dura més de dos
anys, entre setembre de 1953 i gener de
1956; la fa amb el propósit explícit de
«popularitzar la seva obra entre una o
dues generacions catalanes —les dar-

reres— no pas sense una mica de concessió a llur estética. Els que se sentin
més profundament corpresos, ja cerca
ran després la seva obra completa» (4V-1954). Carner deixa ciar que será la
«seva» tria, tenint present la posició
d’alta exigéncia que també practica en
la revisió de la seva obra original i que
també prepara Selecta, i, evidentment,
el seu gust. Esporga, dones, tots els po
emes que li semblen circumstancials o
massa descriptius, aquests últims —in
dica— propis de lepoca en qué, tots
dos, comentaren a escriure.
En segon lloc, contacta amb Selecta
per saber si els interessa el projecte:
«M.A. Salva desitja que jo li trii i prologui una antologia breu de 30 o 50 poe
mes. No sé si vosté [Josep M. Cruzet]
estimaría convenient d’editar-ho» (20X-1955).3 Ja en aquell moment, pero, i
tot i que la idea inicial havia estat de
fer una selecció breu, Carner está embrancat a fer una revisió exhaustiva de
l’obra de l’amiga: li comenta diversos
poemes, li proposa canvis i es llegeix
cinc vegades toca l’obra original (carta
a Josep Miracle, 9-VIII-1956).4 En ter
cer lloc, immediatament després de
tornar de Méxic la primavera de 1956,
es posa a escriure el próleg i agilita les
qüestions formáis: un vocabulari de
mots illencs amb l’equivalent catala
estándard que confeccionen, a peticio
seva, Francesc de B. Molí i Josep Miraele, i la selecció rápida de dos textos
del volum de memóries Entre el record i
l’enyoranca (1955) i de diverses traduc
cions de Mistral que van a tall d’apendix i per satisfer les indicacions editorials de llargária, atés el nou format de
la «Biblioteca Selecta» (carta de J- tMu
racle a Carner, 30-VII-1956). Amb
aquests elements lliurats a l’editorial, e
llibre encara s’entreté fins a la primave
ra següent. Carner continua escrivim'
se amb Salvá i sap que des de 195
aquesta sofreix una decadencia física
progressiva: supera una broncopneumónia davant la sorpresa de metges i familiars, pateix d’arterioscleros
i, finalment, cau i es trenca el fémur
Carner tem que la seva mort es p'°
dueixi abans no aparegui el llibre; m
sisteix, dones, diverses vegades perqué
almenys li enviín el próleg, el seu n
menatge personal a l’amiga i la poeta»
que finalment li és tramés a princip1
de marq de 1957. Salvá escriu a Caí nel
la seva darrera lletra conservada (15-1
*

1957), on remarca que l’activació del lli
bre li ha estat «una mena de resurrecció». La poeta moria el gener següent i YAntologia de la seva obra passa
a ser la seva presentació davant les generacions deis anys seixanta i setanta.

La fórmula manlleu folklóric +
reminiscencia + evocació
Carner va creure sempre en la capacitat i en la volada poética de la seva
amiga i companya de lletres. En valora
ra principalment la capacitat d’incorporar la poesia popular dins una poéti
ca personal. La defineix amb la
fórmula «manlleu folklóric més reminiscéncia i evocació», que inauguraren
els poemes «L’estiu», «Del pía», «Fla
biol de pastor»..., de comengaments del
segle xx i que, segons Carner, van se
guir Joan Alcover (per exemple, a «La
Serra») i Llorenq Riber. Salva rebutja
dhaver influít ningú, sobretot per por
que, en la comparació amb Alcover, el
seu nom surti perjudicat.
Amb El retom (1934), un llibre corregit de prop per l’amic Carner, la fór
mula s’interioritza i dona poemes importants com «Libél-lula», «Temps
deixut», «D’un cactus», «Rimes i pámPols», «L’aranya oscil-lant» (finalment
no recollit en l’antologia), entre d’altres. En els llibres posteriors, trobem
alguns poemes encara més essencialitzats, destil-lats d’una austeritat de formes que porten a la perfecció la simbiosi entre el dir popular i el jo poétic.
Al final de la vida, Salva es presenta so
ta la imatge de Yabella que ha volgut
ser «romeu de vesta humil» per resseguir la seva natUra particular, la seva
experiéncia personal, també l’amor, i el
Pas del temps, i la soledat; i després
Plegar, perqué: «Ma bresca fora temps,
°ra enutjosa cosa: / la nova gent d’avui
eleix una altra mel... / L’abella —tant
Se val!— peí card i per la rosa / trobá
amí del cel.» Imatge poética que, com
a de 1 aranya, designa freqüentment la
Poeta al llarg de la seva obra i l’acosta a
ota una altra tradició, la de la poética
emenina, desenvolupada al llarg del
Segle xix per noms com Emily Dickinson.
J
Puio ®eu/.,Pe,r. exemple, l’article que li dedica Valentí
™ libres ae la tribu («El País», 25-1-1996,
/opiífn ern>>’ Pag. 8), on es basa en el llibre Llepolies i
qUe
Per definir-la; justament un llibre anecdótic
ae l-> <a va refulja d’incloure en la selecció carneriana
2 Ia reva obra.
*
Antbn
eU<; ^pP^stolari entre Josep Carner i Mariadins
balvá», a cura de Lluísa Julia i Capdevila,
Josep Carner'"
,
**
a cura d’Alberl
Publicaci' aUme Medina (Curial, 1995), en curs de
Cru^e^'Ep^tolai'i entre Josep Carner, Josep M.
dins Pn
*
Miracle», a cura de Jaume Subirana,
nent -.f)¡sl()la,'i de Josep Carner
,
**
a cura d’Albert Maones , aum.c Medina (Curial, 1995), págs. 133-358,
loein1,1 e&1 , ue¡xen diverses cartes parlant de I’anto4-Un d 1 Va'
sobre n e!‘s Poemes més comentáis són els dos sonets
ció» eins XIPrers: «Enterrament familiar» i «Desola*sdsi ni iSC8on deis quals coincideix amb el coneguPrers»
Joan Alcover. Carner proposa «Volguts xiaPuntá <pIC s.era el títol definitiu, mentre Salva
’^terns <<tt'sPa’>>’ clue Carner no admet. Altres canvis
Carn^i- ,n° s°n acceptats per Salva; en aquests casos,
respecta la decisió de la poeta.

NARRAR A MALLORCA,
NARRARMALLORCA
per Sebastiá Alzamora
a uns quants mesos vaig publicar

F

aquesta incipient modernitat narrativa
en aquesta mateixa revista un ar
illenca, una segona: la del costumisme,
ticle en el qual, sota el pretext d’invenels exponents més representatius de la
tariar els noms deis joves que actualqual els trobaríem en els Aigoforts de
ment escriuen poesia a Mallorca, feia
Gabriel Maura, L’Hostal de la Bolla de
un repás —necessáriament sumari i
Miquel deis Sants Oliver i les Novel-leavar— dalló que més o menys ha estat
tes menorquines d’Ángel Ruiz i Pablo.
la modernitat en la poesia catalana de
Naturalment, aquesta línia sorgeix com
les liles. Ara em toca de fer el mateix
a reflex de la moda del quadre de cosexercici en relació amb la narrativa
tums, que tant d’éxit tenia dins les lle
illenca, i em sembla que el més adequat
tres hispániques del moment. Pero el
per a lligar una cosa amb l’altra será re
cas és que les aportacions d’aquests au
marcar que en tots dos casos pártese
tora a la tal moda marcaren un nivell
duna mateixa premissa: si en l’ocasió
altíssim dins el génere, possiblement el
anterior afirmava que la poesia insular
més alt que mai van assolir els costus’havia anat desenvolupant d’acord
mistes catalans en conjunt. Seguraamb uns condicionants histories i cul
ment hi ajudava la mateixa estructura
turáis específics, que la distingeixen
social illenca de principis de segle, tan
dins el marc comú de la historia de la
tancada i tan complexa i, per aixó ma
literatura catalana, i també d’acord
teix, tan aprofitable com a matéria de
amb un funcionament diguem-ne cenquadre de costums. Pero tampoc no és
trífug o endogámic de la propia tradi
qüestió ara dañar a cercar atenuants al
ció poética, ara tornaré a dir el mateix
talent d’aquests escriptors.
sobre la narrativa. Tot i que, com veu(Podríem encara parlar d’una tercera
rem, hauré d’afegir-hi algunes matisalínia, molt curta pero no per aixó
cions.
menys interessant, que seria la de la
El fet és que la modernitat en la nar
prosa religiosa, representada em sem
rativa illenca s’inicia podem dir que ara
bla que en solitari per Miquel Costa i
fa justament cent anys a partir d’una
Llobera i les seves Visions de Palestina,
única línia estética i temática: la del
que no són própiament narrativa, pero
folklore, dibuixada per la má poderosa
sí una mostra brillantíssima de prosa
de mossén Antoni M. Alcover en els
dietarística, mai no prou considerada,
seus vint-i-quatre volums de les Rondaestudiada ni llegida.)
lies mallorquines, el primer lliurament
Costumisme i folklorisme, dones. No
de les quals apareixia el 1896. Naturaltrobam, pero, cap rastre deis auténtics
ment, no es tracta de suposar que són
corrents narratius en voga a l’Europa
«moderns» els materials que mossén
del xix i principis del xx: el realisme i
Alcover manejava en aquests relats,
el naturalisme. Les liles no van teñir,
procedents com eren de la més atávica
per entendre’ns, cap Narcís Oller, ni tan
tradició oral mallorquína, sino que mó
sois una ombra seva. Tampoc, cap
dem ho era el tractament a qué els sotromántic tardá, a l’estil de Martí Genis
metia: una reelaboració literária de pri
i Aguilar (si és que Julita, més enllá de
mer ordre, en la qual aconseguia de
la mera preséncia testimonial, ens feia
conciliar la més pura i viva expressivirealment cap falta). I només un (ara,
tat del propi dialecte i l’espontaneítat
aixó sí: d’una forga i una qualitat extrafresca de la contarella a viva veu amb
ordináries) representan! de la narrativa
els recursos i les capacitats d’un narra
modernista catalana: Salvador Galmés,
dor brillant i cuite com era Alcover.
un altre deis grans oblidats dins les caTalment els millors folkloristes i narratalanesques lletres contemporánies. La
dors popularitzants europeus de l’époseva novel-la Flor de card, o les narra
ca (uns germans Grimm, un Perrault),
ciones breus com Negrures o La dida,
mossén Alcover va saber fer una síntesi
brillen amb la mateixa intensitat que
perfecta entre literatura «culta» i litera
Solitud i els Drames rurals de Víctor
tura «popular», per dir-ho així. (Us n’aCatalá.
consellam la lectura immediata, ara
El que sí va teñir Mallorca, pero, va
que l’editorial Molí es disposa a cele
ser noucentisme, o, si més no, una ma
brarme el centenari amb la publicació
nera de noucentisme: la que ha passat
de l’edició crítica de les Rondalles, a cu
ais manuals amb el nom d’Escola Ma
ra de Josep A. Grimalt i d’Antoni Guisllorquína. I si el noucentisme principad
cafré: segur que hi passareu un gust inva suposar una época de recessió, alsospitat.)
menys quantitativa, per al génere noA aquesta primera línia de carácter
vel lesc (recordem la polémica sobre la
folklóric, rápidament s’hi va afegir, dins
manca de novel-la en catalá que, a mit-

jan anys vint, va encetar Sagarra i va
clausurar Riba), l’Escola Mallorquína
va comportar dues décades llargues de
sequera absoluta. Fos peí motiu que
fos, el cas és que els interessos deis
noucentistes mallorquins anaven per
altres camins (molt diversos, per cert:
com ha denunciat Damiá Pons, no és
cert el prejudici, creat i difós per Llorenq Villalonga, segons el qual els intel-lectuals de l’Escola Mallorquína se
rien una colla de babaus reaccionaris
sense ambicions artístiques ni científiques, sino ben al contrari. Ja sé que
aquest seria el tema d’un altre article,
pero val la pena apuntar-ho). Peí que fa
a la literatura, aquests interessos passaven per la poesia, el periodisme i el
quadre de costums, pero no gens per la
novel-la, el conte, ni la nouvelle. De fet,
el mateix Salvador Galmés —i aquí sí
que hi va haver una falta greu, d’omissió— els va ser, ais homes de l’Escola
Mallorquína, grandiosament indiferent.
Qui no els va ser indiferent, en canvi,
fou Lloreng Villalonga. I no els ho va
ser perqué els va atacar frontalment,
amb premeditació i traídoria. La pri
mera novel-la villalonguiana (Mort de
dama, publicada el 1931) introduia Ma
llorca de cop dins el mapa de l'estricta
modernitat en materia de narrativa i, a
més, es presentava com un pamflet enverinat contra els membres del moviment noucentista mallorquí. Al marge
de la polémica suscitada per Villalonga
amb la seva sátira deis cercles senyorials i intel-lectuals de la Mallorca deis
anys vint, és cert que Mort de dama es
revela com una obra de valor emblematic: la primera aportació d’un mallor
quí, en catalá, a la narrativa del segle
xx tal com la concebem (tot i que no
deixa d’arrossegar un cert llast costumista peí que fa a la construcció es
tructural i ais recursos narratius). Val a
dir que el mateix Villalonga ja havia
anat treballant en el mateix sentit, en
castellá i d'acord amb un cert humorisme vagament avantguardista, amb els
«Cuentos sintéticos» i les entrevistes
fictícies que havia anat publicant en el
diari «El Día» al llarg de la segona meitat de la década deis vint.
Perd el més important que a hores
d’ara, i primer de tot, hem de dir de
Mort de dama és que representa la
inauguració —espléndida— d’una trajectória creativa que havia de donar a
la literatura catalana títols de la magni
tud de L’hereva de donya Obdulia, Desenllag a Montlleó, Un estiu a Mallorca,
L’ángel rebel, Andrea Víctrix o, sobretot,
aquella obra mestra que és Bearn. Una
trajectória que ha fet que més d’un exclami que Villalonga és l’escriptor més
important que ha donat Mallorca des
de Ramón Llull. Exclamació que molt
probablement, a més, sigui certa, pero
que immediatament ens planteja un interrogant: com actúa una figura de la
talla literaria de Villalonga dins el des-

envolupament posterior d’aquesta petita, endogámica i centrífuga tradició li
teraria autóctona de les liles?
Evidentment, Villalonga hi marca un
abans i un després, pero no per aixó es
converteix en un model per a les generacions que el segueixen. Més aviat
aqüestes reben la seva influéncia com
una mena de barem qualitatiu, com
una ombra referencial que plana constantment sobre els nous autors pero
sense manifestar-se mai entre ells com
a preséncia tangible. El que vull dir és
que tots els narradors illencs posteriors
a Villalonga coneixen la seva obra, l’admiren i la tenen en compte a l’hora
d’escriure la seva propia. Pero el fet és
que Villalonga no crea escola: el narra
dor més important de la generació deis
cinquanta, Blai Bonet, se n’allunya radicalment; mentre que Jaume Vidal Alcover sí que presenta alguna empremta
villalonguiana, pero en un nivell bastant superficial, relatiu sobretot al gust
comú de tots dos autors per la cultura i
la literatura franceses, i la generació
deis seixanta i primers setanta (la de
l’anomenat, en altre temps, boom de
narradors mallorquins) es decanta peí
realisme historie, peí qual Villalonga
mai no va sentir el més mínim interés.
Entremig de les dues generacions hi ha
Baltasar Porcel, que coincideix amb Vi
llalonga en la voluntat de construcció
d’un mite literari a partir de Mallorca,
pero des d’una perspectiva i uns inte
ressos estétics molt diferenciats. (Punt
en comú de tots ells: narrar Mallorca.)
Tant peí que fa a Porcel com ais au
tors del boom (i vagi l'expressió de boom
amb tota la humilitat que calgui), els
nostres «joves irats» deis seixantasetanta, la relació que mantenien amb
el mestre Villalonga era ben curiosa:
d’una banda buscaven la seva amistat,
la freqüentació de la seva tertúlia al bar
Riskal o, després, al seu propi domicili;
li donaven a llegir, perqué en fes el co
mentan crític, les seves obres primerenques; li dedicaven llibres, el respectaven com a persona, l’admiraven com
a escriptor i es gloriaven de les conver
ses que hi mantenien (i Villalonga, cofoi d’aquesta atenció deis més joves,
certament els responia, i els acollia
com a tertulians, els llegia i els comentava les obres, els promovía tant com
podía en la seva tasca de jurat de pre
mis literaris). Pero, per una altra ban
da, Gabriel Janer Manila, Guillem
Frontera, Antonia Vicens, Antoni Serra
i Maria-Antónia Oliver desobeíen completament el pensament literari i polític
del «vell liberal» de Bearn: deis francesos, no llegien Proust ni Anatole France, sino Sartre, Camus i Beauvoir; deis
italians, preferien Sciascia i Gramsci
abans que Lampedusa o Manzoni; deis
alemanys, prescindien de Goethe o de
Mann a favor de Brecht, i així successivament (d’aquesta generació, només
Jaume Pomar, en un recull de narracions breus publicat molts anys més

tard sota el títol Un dia o l’altre acabaré
de legionari, recull amb profit una part
de l’heréncia villalonguiana, concretament en el conte «Benaventurats els ossos»), Villalonga va veure en Porcel la
representació més llampant d’aquesta
influéncia contradictoria que els seus
successors assumien d’ell, i va arribar a
convertir l’autor de Solnegre en el filldeixeble impossible de Langel rebel
(més endavant reelaborada i reeditada
amb el títol de Fio la Vigne).
Entre els autors del boom mallorquí,
només Carme Riera —traslladada de
molt jove a Barcelona— sembla allunyar-se d’aquesta órbita de gravitació
villalonguiana, com també de les ma
neras retoriques i estétiques —que no
ideológiques— del realisme historie, tot
descrivint una molt interessant tra
jectória que neix amb l’éxit de Te deix,
amor, la mar com a penyora i que des
emboca, de moment, en l’envergadura
espléndida de la novel-la histórica Dins
el darrer blau.
La ruptura clara i definitiva amb el
realisme historie, pero, arriba a mitjan
setanta des de Mallorca per a tota la
narrativa catalana amb Biel Mesquida i
Eadolescent de sal, text —com s’usava
dir aleshores— que introduia entre
nosaltres, amb més o menys rigor, les
proclames deis Tel Quel i els jocs litera
ris en clau intertextual del nouveau ro
mán. Avui dia Mesquida, sense renun
ciar a la forqa d’enlluernament del
barree modern, incorpora Villalonga
—-juntament amb Pía i Rodoreda—
dins la recent Excelsior o el temps
escrit, des de la tranquil-litat d’haver estat, amb aquell adolescent de sal, un
deis artífexs (juntament amb Quiñi
Monzó al Principat i Josep Lozano al
País Valencia, tots ells sota l’auspiciconscient o no, de Pere Calders i J°an
Perucho) d’un deis grans orificis de
transpiració de les lletres catalanes des
prés de la sobrecárrega de marxismeexistencialisme mai del tot ben paít.
Sí: un deis grans orificis de transpira
*
ció, pero no l’únic. Més o menys dins
els mateixos anys, naixia com a narra
dor el fins aleshores poeta Miquel An
gel Riera, autor, a partir de Fuita i martiri de Sant Andreu Milá, d’una de leS
obres narratives més atractives i inten
ses que s’hagin escrit en catalá dins els
últims vint-i-cinc anys. Una obra
convoca, com a antecedents, un fil de
la narrativa europea moderna que es
trenat, com assenyala Vicenq Llorca (Ja
és imprescindible, per a un coneixement complet de la narrativa rieriana,
l’assaig de Llorca Salvar-se en la paranla), amb els noms de Flaubert, Gide,
Proust, Mann i Yourcenar i de la qLia ’
com a máxim elogi, s’ha de dir que
aconsegueix d’incorporar-se de pie dre >
amb títols com Els déus inaccessibles 0
Illa Flaubert, a la continuítat d’aqueS
fil.
s
Amb tot aixó arribam ais any
vuitanta i noranta, i ais noms de

*

Carme Riera, protagonista
d’una molt interessant tra¡ectória
fins a Dins el darrer blau.

Miquel-Angel Riera
té una obra intensa
per a la qual és pertinent
la referencia a Flaubert,
Gide, Mann, Proust,
Yourcenar...

c.arn més fresca del mercal de la narra1Va ¡Henea en catalá. Com succeía en el
rreny de la poesia, la característica
comuna més evident entre els autors
aquests últims anys és la dispersió de
erents, propostes i ideari estétic i, en
i°9seqüéncia, una forta tendencia a la
r aiv¡dualització, a la impossibilitat de
umr-los sota etiquetes cronológiques
generiques. En canvi, a diferencia del
A e vam veure respecte deis poetes (i
tot °
Per a 'es I^es Per° també per a
c s els indrets on s’escriu literatura en
ala), resulta notable la tendencia
aquests narradors a cercar el mestrattu autors pertanyents a d’altres literavilM Zembla com si la impossibilitat
trad °.nl=u’ana de crear escola, de fer
afe
siSu¡, de fet, un problema que
cti el conjunt de la narrativa catalagCOntemporánia.
s el cas, per exemple, d’un deis
s més interessants sorgits a Ma

llorca en els últims anys: el manacorí
Gabriel Galmés, que, en títols com El
reí de la casa o La vida perdurable, mostra una evident filiació anglosaxona i
nord-americana (que podria anar de
Dickens a Julián Barnes, passant per
Truman Capote o Raymond Carver),
sobretot pel que fa al subtil pero cons
tan! maneig de la ironía i a la construcció psicológica deis personatges. O el
del menorquí Joan Pons, que, amb la
seva única novel-la publicada fins al
moment (Ndufrags, un molt bon de
but), ens fa pensar en els densos i apassionants entramats socials i sentimentals ordits per narradors sud-americans
com Gabriel García Márquez o Alejo
Carpentier. Altrament, el gust per la li
teratura anglófona també es fa notar
en les narracions de Rafael Crespí (Sílencis'), el qual la combina amb reflexos
d’altres autors més propers, com ara
Gabriel Janer Manila, amb el qual con-

treu alguns clars —i reconeguts— deutes d’estil. Mentrestant García Márquez
torna a guaitar, juntament amb Pavese,
per les pagines de La lluna i els
calápets, primera, i molt atractiva, incursió del poeta santanyiner Antoni Vi
dal Ferrando dins el camp de la
novel-la, i —curiosament— la novel-lis
ta mallorquína de més éxit deis últims
anys, María Pau Janer, és també la més
referencialment catalana: les empremtes del seu propi pare, Gabriel Janer
Manila, marcaven profundament les
seves dues primeres novel-les, Els ulls
d’ahir i L’hora deis eclipsis. Una vegada
ben assimilat el mestratge patern, pero,
la narrativa de María Pau Janer creix i
cobra una forta personalitat mitjanqant
un ric aparell simbólic que remet tant a
Rodoreda com a la narrativa popular
(Sense compromís de perversitat, Marmaro), o la villalonguiana voluntat mí
tica de Natura d’anguila, sense perdre
de vista els models de poetes com Es
priu, Martí i Pol o Llompart. En canvi,
Allunyeu-vos deis professors i Odi, les
dues novel-les publicades fins ara pel
molt jove Héctor Hernández (fill de la
ja citada Antonia Vicens), posen l’accent en una narrativa fresca, eixuta i
rápida, amb arrels en el cinema i la cul
tura pop-rock, i en autors diversos com
ara Boris Vian, Carver, Bukowski o
Quim Monzó.
Deixem-ho aquí. Per acabar, voldria
cridar l’atenció sobre un fet que m’ha
servit per a titular l’article i per a donar-me un punt de cohesió a l’hora
d’enfrontar-me a aquesta visió panorá
mica de cent anys sobre la narrativa
illenca. I aquest punt de cohesió és Ti
lla: tots aquests autors, des de mossén
Alcover fins a Joan Pons o Héctor
Hernández, passant per Villalonga,
mostren una marca comuna, que és la
marca de viure i d’escriure dins una
illa. Mallorca —o Menorca— sempre
apareix, amb un propósit o altre, des
d’una perspectiva o altra, a tot aquest
corpus de narracions escrites al llarg
de cent anys, i, així, se’n configura com
Tauténtica protagonista. Narrar a Ma
llorca, dones, és —sembla que indefectiblement— narrar Mallorca. El fet em
sembla molt significatiu, i per aixó cree
que és important, com a mínim,
constatar-lo. Em limito, pero, a deixarlo a la vista del lector, perqué siguí ell
qui es plantegi les consideracions de
tot ordre que se’n desprenen, relatives a
la influéncia que un determinat territori geográfic —i un territori geográfic
amb unes característiques tan particulars com pugui esser una illa— pot
exercir sobre la literatura que s’hi es
criu. Perqué aquesta ja és matéria que
requeriría, tirant curt i com s’acostuma
a dir per estalviar-se feina, tot un altre
article.

—

L'esplendor de la pintura del
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EL MACEA
REIVINDICA EL SEU PASSAT
per María del Mar Gabriel
Tomás

Exposició commemorativa

MUSEO DE ARTE CONTEMPOR
1960-1963

Catáleg de l’exposició que el MACBA dedica al seu predecessor.

E

1 Museu d’Art Contemporani de
— Barcelona ha presentat fins al
° de maig una mostra d’homenatge al
SfA avanlPassat més directe: el Museu
Í1Q
Contemporani de Barcelona
i 760-1963). Una mostra que és també
1 feconeixement d’aquells que el feren
Pasible, com Alexandre Cirici Pellicer
Cesáreo Rodríguez Aguilera, que, a
Jties de ser-ne, respectivament, director
secretari general, foren dos deis seus
maxims impulsors.
Cexposició, amb un bon disseny conalk U& ’ recoi'dava aquest antic museu
nora que el reivindicava com el seu
tecessor, L’estructura de l’exposició
Partía de la idea d’un gran cub. A la
retlr?iera cara s’hi recollien documents i
J alls de premsa relatius a la historia
museu. A les dues parets laterals,
del \ln Cantó’ Lina Pel'^a representació
Ta °nS
^’anl-'c museu i l’obra que
Pies féu per a la inauguració; en un
re> reproduccions deis catálegs de les
Qi S
que va organitzar- Les obres
e s hi podien veure eren d’Andreu Al-

.

faro, Angel Ferrant, Albert Ráfols-Casamada, Joan-Josep Tharrats, Josep M.
de Sucre, Español Viñas, August Puig,
Evarist Valles, Armand Cardona Torrandell i Joaquina Lluciá. Finalment, la
part frontal, simbolitzant l’aparent
fracás del projecte, era buida. Tanmateix, si el visitant la travessava es trobava davant d’un immens mirall amb la
inscripció Museu d’Art Contemporani
de Barcelona. L’interés a fer-ne patent
els lligams, més enllá de la coinciden
cia de noms, era evident. El mateix di
rector del MACBa, Miquel Molins, en el
llibre editat per a l’exposició, afirmava
que ambdós museus comparteixen ob
jectius malgrat els trenta-cinc anys que
els separen. La reivindicació, dones, és
també una manera de defensar l’existéncia del nou museu d’art contem
porani de Barcelona.
D’aquesta manera, el lema de la mos
tra era una frase que Alexandre Cirici
escriví per a l’opuscle de la inauguració
del museu, el 21 de juny de 1960: «El
Museu d’Art Contemporani de Barcelo

na no aspira a ser un cementiri d’obres
passades, sino una col lecció actuant
per donar a les creacions més valuoses
de la nostra época la plataforma irradiant que mereixen.» Es a dir, el mu
seu pretenia ser una institució viva, un
centre actiu amb projecció universal,
més de divulgació centrífuga que no
centrípeta, amb un fons permanent i
progressiu que omplís el buit d’art ac
tual ais museus de Catalunya. Les connotacions ideológiques del projecte
eren evidents: es tractava de reunir l’actualitat artística del país i, per tant, do
nar a conéixer una cultura propia i di
ferencial.
Les dificultáis a l’hora d’obtenir el
necessari suport institucional se succeíren des que el Club 49, fundat el 1949,
inicia les primeres gestions per a teñir
un empla^ament. Després de nombrosos projectes, l’Associació d’Artistes Ac
tuáis, creada el 1953, aconseguí que el
Foment de les Arts Decoratives —a la
junta del qual havien accedit feia poc
A. Cirici, A. Cumella i J. J. Tharrats—

1960. Catáleg de la coLlecció inicial
del Museu drArt Contemporani de Barcelona,

La inaugurado d’una exposició durant el període 1960-1963 en qué el Museu d’Art Contemporani
tingué activitat a la cúpula del Coliseum, el local del FAD.

amb un original d’Antoni Tapies.

cedís, de manera provisional, la cúpula
del Coliseum.1
Davant la manca de suport oficial, el
1958 el museu es constituí com una societat anónima que comptava amb el
suport de destacats noms de la burgesia per mitjá de la subscripció d’unes
cent accions de mil pessetes. Entre els
socis fundadora, pero, hi havia gent tan
diversa com María del Carmen de Pallejá Ricart, el comte de Godo, José Vi
cente Muntadas, Gustau Gili Esteve,
Joan Prats, Oriol Bohigas, Joaquim Gomis, Miquel Porter, Antoni de Senillosa
i Manuel Ortínez.
El museu s’inaugurá el 21 de juny de
1960 i, per mitjá de donacions, aconse
guí reunir un fons d’unes dues-centes
obres. La collecció fou plantejada com
una continuació del Museu d’Art Mó
dem de Barcelona i pretenia, en parau
les del mateix Cirici, «reflectir la totalitat deis corrents creadora, deixant a
part l’art conformista de les galeries
tradicionals, closes a les avantguardes». S’iniciava amb el mediterranisme
noucentista (des de la pintura de Sunyer i Galí fins a l’escultura de Gargallo
i la cerámica de Llorens Artigas) i continuava amb la figuració expressionista
(entre d’altres, amb obres de Sucre,
Abelló, Ripollés i Fenosa), el formalisme (com la pintura d’Aragó i l’escultura
de Tarrago), l’abstracció expressiva
(d’un Miró o un Saura i un Angel Ferrant) i constructiva (Tápies, Cuixart,
Rálols-Casamada, Subirachs, etc). S’acabava amb l’espacialisme, un grup
fluctuant i provisional preocupat pels
problemes de relació (format, entre
d’altres, per Romá i Evarist Valles, Borrell i Villélia). A la col lecció hi havia
un ciar domini de les obres de caire in
formalista, una majoria que responia a
l’apogeu que el corrent experimentava
en aquells moments. En aquest sentit,
és il lustratiu que el museu s’obrís amb

un cartell i una pintura de Tápies fets
expressament per a l’ocasió.
Al llarg deis tres anys d’existéncia, el
museu celebrá vint-i-tres exposicions.
La primera fou la de l’escultor Villélia
(21 de juny - 21 d’agost de 1960). La seguiren les dedicades a l’arquitecte An
toni Bonet, a l’escultor Ferrant, ais pin
tora Fautrier, Ráfols, Romá Valles,
Curós, Sucre, August Puig i ais grups
Picasso de Málaga, Signo de Xile i
Massieu-Monzón. L’última mostra va
ser la titulada «L’Art i la Pau» —en la
qual s’exhibia La sardana de Picasso—
(4-15 de febrer de 1963). Aquesta darrera, presentada pocs mesos després de
la condemna a mort i l’execució del dirigent comunista Julián Grimau, tenia
un ciar rerefons polític, i les autoritats
la consideraren subversiva. Després de
ser clausurada, el museu ja no torna a
obrir, tot i els acords que un any abans
s’havien fet amb la Diputació per acon
seguir un edifici propi.
La pressió política del moment i els
problemes económics, deriváis de la
manca de suport oficial, van acabar
motivant la dissolució de la societat i la
cessió d’una part del fons al Castell de
la Geltrú.2 Tan sois era una part, per
qué molts artistes catalans s’endugueren les peces que havien deixat en dipósit. Així, les més importants que se
cediren foren d’artistes no catalans,
com Saura, Foule i Zabaleta, que les
havien regalades. Unes obres que es po
den tornar a veure a la remodelada Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú.
Finalment, és interessant observar
que la creació del Museu d’Art Contem
porani de Barcelona posa de manifest
com, malgrat que es vivía sota el franquisme, existia una clara voluntat de
normalització del país per part d’una
determinada intellectualitat. En el
fons, aquest tema podría explicar la pe-

tita controversia a les págines de «La
Vanguardia» i de l’«Avui» que ha derivat, potser en excés, en la figura exclu
siva de Cirici Pellicer.3 Baltasar Porcel i
Manuel Trallero destacant l'hipotétic
dogmatisme del crític. Les contrarépliques, fetes per David Cirici, Ernest
Lluch i Xavier Barral, remarcan! el paper que Alexandre Cirici tingué, des de
la lluita antifranquista, tant en la continuítat cultural com en la divulgació i la
revitalització de l’art catalá.
En tot cas, l’exposició del MACBa po
sa de manifest quin era el projecte del
museu d’art contemporani que tenia
Alexandre Cirici i quina concepció ar
tística i museológica se’n derivava. Una
idea del que havia de ser el Museu d Art
Contemporani que, com hem dit, coincideix amb la del que ara s’ha inaugu
ra t.
1. El Club 49 va obtenir el compromís de Joan Anaud de Lasarte de fer els possibles perqué ocupe»’
sin dues sales del Palau de la Virreina. L’AAA va.Pr?e
moure els projectes següents: amb la col laboracio o
l’Ajuntament, condicionar el palau Berenguer d W-v'
lar; ocupar les plantes altes del museu de la Ciutaa
lia; construir un nou pavello al pare de Cervantes
partir d’un acord amb l’Automóbil Club de Barce
*
na. Tanmateix, els entrebanes institucionals lo
* .
tants que el llibreter Josep Porter arriba a olerii
planta noble del palau Barbera del Portal de 1 Ange
*2. El 1962 s’acordá crear una entitat mixta D
*P Ul¡a
ció-Museu i construir un edifici ais terrenvs de
Universitat Industrial. Un any després s’inicia el .
llat de les obres a l’antic Hospital de la Santa r1 1'
on havien de ser exhibides cíe manera provisión ■
Res de tot aixó no es materialitzá, tot i que el
¡
s’obtingué l’autorització del ministeri d’Educaci
Ciencia per a crear el museu.
ei
3. A les págines de «La Vanguardia», Baltasar r°r
acusa el crític d’haver iniciat, des de 1 opos
politicoartística al régim, una «caca de bruixes»
contra d’un tipus d’avantguarda i cf’haver mollV j¡c¡ó
clima de menyspreu envers una part de la l.rzaC1* ,
artística (7, 20 i 30 de marg de 1996). Una visio c.
partida per Manuel Trallero, segons el Q^k^’V^j'art
nía una concepció metonímica de la historia de
i, des de la lluita antifranquista, exercia una cen . ¡a
artística paral-lela a Policial (3-IV-96). Aquesta '
negativa lia estat contrastada per les opinions de .
vid Cirici (19-III-96) i de Historiador Ernest Liuc
(28-III-96), els quals han reivindicat el paper que
xandre Cirici tingué en la valoració i la divulgue
*
la tradició artística. Una defensa compartida pe
*
,
vicr Barral («Avui», 23-IV-96), que també ha repa»
la controversia sorgida a «La Vanguardia».

Relleu de pedra de l’Ascensió, probablement provinent del retaule de la Seu Vella de Lleida.

A L'ENTORN
DE L’ESCULTOR GÓTIC
BARTOMEU DE ROBIÓ
per Maria-Rosa Manóte

L

a monografía sobre l’escultor gótic Bartomeu de Robió —docu
mental a Lleida i a Valencia entre 1359
' deSuda a Francesca Español i
Hada per la Universitat de Lleida, soa e> htol & escultor Bartomeu de Robio
r,^a- ^co de Ia plástica toscana en
^talunya (1995), era sens dubte espeada arnb expectació —atés que en fou
• Unciada la publicació més o menys
ta Mediata l’any 1985. He de fer const r5Ue m’ha despertat un innegable inres pero també sovint sentiments de
cL, xitat a mesura que progressava
en lectura.
I estudi d’Español vol posar en relleu
s0|Pe’|Sonahtat de Bartomeu de Robió
t a diferents aspectes, com el seu pro§onisme com a cap de fila de l’anoen inada escola de Lleida, especialitzada
•He dta^a de retau¡es petris, i l’italianisdel 6 art'sta i el seu paper innovador
j
retaules de pedra, entre els més
|e
Amplia notablement el catájnte atr>bucions a l’escultor, presenta
duereSiSants documents inédits i introCa
la hipótesi d’una possible práctihn ef d’debreria per part de Kartista,
taci- ¿?ref°ns de tota la seva argumenm-J’ ™
'a persistent intenció de des
dar Robió de la relació de subordi-

nació/continuítat envers l’excellent es
cultor palatí Jaume Cascalls, que diver
sos autors havien establert.
Com diu l’autora, la pedra de toe per
a definir les característiques del llenguatge artístic de Robió és una sola
obra. Es tracta d’una obra cabdal, tot i
que modificada al segle xv, fragmenta
da, i amb molts deis elements desapareguts: el retaule major de la seu vella
de Lleida, dedicat a la Mare de Déu, pa
traña del temple sota l’advocació de
l’Assumpció.
No esmenta, pero, en relació amb la
composició
iconográfica
d’aquesta
obra, el relleu atribuíble a un seguidor
de Robió i dedicat a l’Ascensió —Museu Nacional d’Art de Catalunya, núm.
d’inv. 9886—, company, peí que fa a
l’exhibició, del relleu de la Pentecosta
—MNAC, núm. d’inventari 71911—,
procedent del retaule Ileidatá, durant la
¡larga estada d’ambdós en el museu
barceloní, fins que aquesta darrera
pe$a torna a Lleida l’any 1973, en el
Museu Diocesá de la qual es conserva.
Préviament, des deis primers anys de la
postguerra probablement, la represen
tado de la Pentecosta va estar un cert
temps a l’Institut Municipal d’História,
en haver estat recuperada per Duran i

Sanpere, i quan passá al Museu d’Art
de Catalunya fou reproduída en guix,
reproducció que encara es conserva en
dependéncies del Museu d’História de
la Ciutat de Barcelona.
Es una omissió inexplicable i com a
conseqüéncia d’aixó es fa difícil d’admetre la proposta d’Español sobre l’estructura iconográfica de l’antic retaule
major, sobretot tenint present que alguns autors, com Joan Bergós, ja ha
vien fet esment de la temática de dos
relleus que ella no considera, un deis
quals es dedicava a l’Ascensió. Com a
mínim cal que Español consideri plau
sible que el relleu amb aquest tema en
el retaule major Ileidatá podía haver
tingut característiques properes a les
de l'actualment conservat al MNAC,
ateses també la similitud de les mides i
les pautes mimétiques amb qué actúa
sovint leseóla lleidatana.
Són moltes les qüestions que caldria
ressenyar, sobretot relatives al camp de
les atribucions presentades. No és pos
sible en aquest moment, atesa l’extensió del catáleg confegit per Español, del
qual es deriva en termes qualitatius
una irregularitat en l’estil del mestre
Robió que no es pot minimitzar.
Cal fer esment d’omissions bibliográ-

fiques relatives a díverses obres com
l’escultura d’un sant evangelista, atri
buida a Guillem Timor, la Magdalena
titular del retaule de l’església d’aquesta advocació a Lleida, la Mare de Déu
de les Valls procedent del santuari de
Sant Medir del Valles, el tabernacle
procedent de Vilafortuny, etc. A l’omissió de diversos autors en actiu, cal afegir com a molt significativa la relativa a
Amador de los Ríos, peí que fa al sepulcre deis Boíl a Valencia, amb referents
importants per a la contextualització
del tema del «correr les armes».
Cal de totes passades que Español esmeni confusions com la localització
d’un retaule de la importancia del dedicat, des de Poblet, a Sant Vicenq, atri
buí! a Bernat Martorell, i que, proce
dent de la Santa Creu de Menárguens,
es troba en el MNAC —-núm. d’inventari 15797— i no en el Museu Diocesá de
Barcelona; així mateix és convenient

que revisi l’oportunitat cronológica i
iconográfica de certes obres que propo
sa per tal de reforjar amb métodes
comparatius l'italianisme de Robió, italianisme comú a aquest escultor i a alguns deis artistes que treballen en da
tes próximes i que per tant caldria
haver ponderat en el context més gene
ral de les arts plástiques del període a
Catalunya, com a mínim.
Peí que es refereix al paper que pertoca a Robió com a innovador en l’estructura deis retaules petris, cal no
oblidar que, en termes globals, es tracta d’un procés evolutiu, produít, entre
altres qüestions, per una de les característiques inherents a l’estil gótic: lin
teres progressiu peí desplegament del
que és narratiu es va materialitzant en
una necessitat creixent d’espai. En
aquest procés els artistes, a mesura que
s’avanqa en la cronología, treballen
deslliurant-se primer de la inicial es

tructura horitzontal, encara molt Híga
da al record deis antependis, i fan créixer després les obres en grandária i
monumentalitat, fins que es constata
un canvi substancial, relatiu si es vol al
dimensionat de les escenes i de la cres
tería, ornamentada més i més, pero sobretot al fet que els retaules poden ar
ribar a teñir fins i tot una real
incidencia en l’organització de l’espai
absidal en alguns grans temples, i aixó
efectivament té lloc al segle xv, com és
ben sabut.
Per cloure, és de doldre que aquest
estudi, sobre un escultor probablement
d'origen catalá, pero en tot cas actiu a
1 ambit catalá, degut a una autora cata
lana i publicat en una universitat del
país, no hagi vist la llum finalment escrit en llengua catalana.
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UN HOMENATGE DE TIANA
A LOLA ANGLADA
tI?’ n levocació, la figura de Lola
" Anglada desperta admiració per
a qualitat de la seva obra i simpatía
Per la dolcesa deis seus dibuixos, pero
Ce seguida aquests sentiments es barregen amb una mena d’inquietud i de
reala consciéncia per l’oblit en qué ha
anat quedant l’obra d’aquesta artista al
,arg deis anys. És cert que de bon prin^Pi aquest oblit va ser imposat pels eseveniments polítics; ningú no va poer fer res davant el daltabaix cultural
que es va viure al país ais inicis del
anquisme. Temps després, des deis
nys seixanta, i més endavant amb la
ansició, també els anys van anar pasut sense que es fes l’esforg de recoeixement i de recuperació de l’autora.
er nixb el sentiment de culpabilitat es
c anté difús pero constant, i va actuant
re un coreó dins el subconscient
c°Hectiu.
Ul?oth°rn sap que Lola Anglada va ser
c a ue les grans il-lustradores des de
CivI?en9ament de segle fins a la guerra
en í 1 que va crear uns contes poétics
litat S ^ua^s donava vida a una sensibireal- esPecia< en el tráete amb els ani|a .S’ en la visió del paisatge i en les re10ns humanes. Una sensibilitat i una
tatnCra
^er 9ue han tingut continuiSe en els il lustradors actuáis. Amb els
¡1-lu C°n^s’ hola Anglada ha creat una
ambició d’ambient catalá, ha pintat
lint PFeCÍSÍÓ l’encant del Maresme i
<je er'9r de les masies típiques, el món
reés hS^’
donat expressió ais rostres
nect-.e s de les figures infantils i ha renect'f1111 sentd religiós amable i contamk- aiT|b la natura. Tothom reconeix
e Que Lola Anglada —la noia que,

per Carme Rubio
ais primers encárrecs que, a partir de
1946, li van fer des de Montserrat; va
haver de resignar-se a fer publicacions
escadusseres, tot i que continuava dibuixant com sempre. Els darrers anys
de la seva vida la situació económica es
va alleugerir amb la pensió vitalicia
que li va concedir la Diputació, hereva
de bona part de la seva obra. L’oblit,

l

Aquest autoretrat de maduresa
havia restat desconegut peí públic.

Lola Anglada, ¡ove, en un autoretrat ben conegut.

arribada a París amb una carpeta de
dibuixos sota l’aixella, va triomfar i va
fer il lustracions per a les millors editorials franceses— era per damunt de tot
una catalana fervent que va lluitar per
la causa republicana, i que va manifes
tar de manera molt activa el seu nacionalisme apassionat i el seu amor per
Catalunya. Lola Anglada, pero, no va
resistir a l’embat de la desfeta de 1939
i, després d’aquesta data, es va recloure
en ella mateixa, tancacla en un món
propi, afilada d’una societat que li era
hostil. Durant el llarg franquisme, Kar
tista va patir l’oblit més dolorós. Va so
breviviré grácies a unes petites rendes i

Sempre la idealització de la infantesa en un entorn mediterrani.

El món sobrenatural s’introdueix dlns la quotidianitat sense trencar-ne l'equilibri.

pero, continuava, perqué els temps eren
deis joves i ella ja era una dona molt
gran instal lada en un temps passat.

Filia adoptiva de Tiana
El dissabte 16 de marq de 1996 el po
blé de Tiana, on Lola Anglada va passar
els estius de la infantesa i on es va refu
giar després del 39, va iniciar una serie
d’actes per homenatjar-la. En primer
lloc, l’Ajuntament la va nomenar Filia
adoptiva de Tiana, en un acte solemne

que va congregar nombrases autoritats
municipals i representants de la Diputació de Barcelona i de Convergencia.
A l’acte, hi va assistir també bona part
del poblé, molta gent que l’havia coneguda i d’altres que l’estimen perqué sa
ben que darrere les seves il lustracions
sempre hi apareix Tiana. Els represen
tants polítics van lloar la figura de l’artista i van subratllar la vinculació que
va teñir amb el poblé. Tots els partits,
per unanimitat, havien donat suport al

nomenament i van reivindicar la n®ceS
sitat de fer el museu Lola Anglada
Tiana. L’acte va resultar emotiu i P
d’adhesions, pero també va ser eXC ueS
vament polític: en cap moment n°
va expressar cap compromís en re
per part de les institucions. D'aqü^
acte, pot sortir-ne el museu Lola Ang
da, qui sap si també un centre dens^
nyament d’art vinculat al museu 9ue. •
dinamitzi i el faci viu i útil, que serve
per a projectar l’art entre les noves g

Paisataj rnediterrani des de Tiana.
Complaenca en l’harmonia d’una térra suau, humanitzada.

Pintura a l’oli. Els animáis són importants al món de Lola Anglada.

Pintura a l’oli. La collidora de raim.
El vestit evoca la túnica clássica.

es *CI°ns; Per°’ en e' pitj°r deis casos,
(orn°SS^^e que no en surt* res> * 9ue tot
*
finit
3 qU6dar en un aj°rnament indeCXposició
eXnod’a
es va inaugurar una
ral d1Cí°’ organitzada peí grup cultuL’e e
Casa de la Punxa de Tiana.
na P°Slc*ó mostra, durant una setmasa de
* 1? Selecció var>ada de l’obra diver1 autora, que es va poder aconse

guir grácies a l’ajut de Montserrat Carrió, hereva de Lola Anglada, la persona
que la va atendré els últims anys. L’ex
posició, feta amb les peces que no
pertanyen a la Diputació, pretenia mos
trar una panorámica general de les diferents activitats de Kartista. Per aixó,
l’obra hi apareixia classificada en quatre grans seccions:
A la d’il lustració, aquarel la i dibuix
es podía veure el projecte de decoració
per a l’església de Tiana, una decoració

que Kartista pensava fer amb la técnica
del frese. Aquesta obra sembla que no
es va arribar a pintar mai per la negati
va del rector de lepoca, que no volia
veure una dona amb pantalons pintant
l’església. També hi havia una mostra
del Parenostre i de l’Avemaria, dues
obres magnifiques de Lola Anglada,
juntament amb aquarel les de la casa
on va viure i imatges de Tiana. A més,
un parell de cafameus que va dissenyar,
un treball d'orfebreria que no és gaire
conegut.
A la secció de litografía s’exposaven
diverses planxes de gravat i es mostrava el muntatge que es feia entre planxa
i planxa. Resultaven interessants les
vistes d’interiors d época i les escenes
costumistes que mostren festes i diades
tradicionals, com ara el pas deis ge

Conte del Paradís, La meva casa i el meu
jardí, entre molts d'altres volums.

El món de Lola Anglada

Lola Anglada dedica actlvitat a fer-nos retrobar escenes i ambients del passat vuitcentlsta.

gants, la benedicció del diumenge de
Rams a Barcelona o la fira de Santa
Llúcia.
L’apartat de pintura oferia peces molt
diverses, algunes deis inicis creatius de
l’autora, com ara unes roses que va
pintar quan tenia només dotze anys, en
les quals encara no apareix la seva sig
natura habitual. En algunes d’aquestes
pintures sobresurt el carácter noucentista de Lola Anglada: l’equilibri de la
composició, l’aire clássic de les figures
i, sobretot, el fons paisatgístic que sempre mostra la Mediterránia. També hi
havia dos autoretrats, un de molt conegut, amb una imatge de noia jove, i un

que probablement no havia estat exposat mai, on es mostra en la maduresa.
En la secció de tapís, frese i escultu
ras sobresortia una composició de Les
tres grades, formada per tres nenes, feta amb la técnica del frese, probable
ment de quan l’artista es preparava per
fer les pintures de l’església.
L’exposició es tancava amb la mostra
deis llibres que Lola Anglada va escriure i il-lustrar. Entre aqüestes obres podíem veure alguns contes que va publi
car a París per a l’editorial Hachette, a
l’época juvenil, i les seves obres més
consagrades, com ara En Peret, Margarida, Martinet, Monsenyor Llangardaix,

Els dibuixos i pintures de Lola Anglada ens introdueixen dins un món infan
til —tot i que ella no estimava gaire la
companyia de les criaturas— poblat de
nens i sobretot de nenes, atés que les
nenes signifiquen una evocació de la
infantesa propia. Un món en el qual els
animáis i l’entorn tenen un gran protagonisme, perqué l’autora va ser una
gran pintora d’ambients, que gaudia
tant en la reproducció deis mobles i objectes concrets com en la representació
de l’arquitectura i de l’animació duna
plaga pública.
Encara no hi ha cap estudi serios so
bre Lola Anglada, tot i que s’han publicat articles, s’han fet conferéncies i,
fins i tot, sembla que hi ha una biogra
fía enllestida que no sacaba de publi
car. Tampoc no es poden trobar obres
fonamentals de l’autora com les Visions
barcelonines i tot just s’han fet edicions
facsímils d’alguns deis seus contes. Lajuntament de Tiana acaba de fer un pas
important per a la recuperació de la se
va obra, peró cal que aquest projecte
del museu Lola Anglada tiri endavant i
que no torni a quedar enterrat com
tants d’altres per la indecisió o la man
ca de recursos.
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Andorra, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussá i Pallars Sobirá

Al sumari de juliol:
El foc descontrolat.

Un reportatge a fons sobre els incendis forestáis.
El forat de 8.000 milions a la Seguretat Social andorrana:

Tres anys en trámits judicials.
Barcelona: sol, platja i ciutat. Un recor regut arran ele mar.

Arséguel: un pía urbanístic polémic.
Radio Pirineus: tecnología punta a la Cerdanya.

I 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
(J)

S u b s c r i p c i o n s per teléfon:

( 0 7 - 376 ) 8 65
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LLUÍSA VIDAL, FILIA DEL MODERNISME»
UNA CONTRIBUCIÓ A L'ART CATALA DEL TOMBANT DE SEGLE
per Pilar Vélez
es monografíes d’artistes són un

L

complementaria la llista que aporta de
tipus del llibre que encara fan
les exposicions. Precisament aquesta
molta falta dins del panorama histollista fa ben palés l’oblit patit per Lluísa
riográfic de l’art catalá deis segles xix i
Vidal i la seva obra d’engá de la seva
xx, per tal de poder comptar amb la vamort, car, tret d’alguna comptadíssima
loració específica de l’obra individual
excepció, l’obra de Kartista no va estar
de cada artista, ara que ja tenim prou
present en cap exposició fins a 1975 a
ben dibuixat el marc general d’aquesta
Sabadell, i també, tot i que no figura en
época.
l’esmentada llista, l’any 1989 en una
Tot just acaba de publicar-se un llibre
mostra organitzada per la Generalitat
dedicat a una de les figures encara més
de Catalunya, amb Mireia Freixa de coPoc conegudes de la pintura catalana
missária, que va teñir lloc a Estocolm.9
de lepoca modernista: Lluísa Vidal, filia
Vist el panorama, cal dir que el llibre
del modernisme, «el descobriment d’u
de Marcy Rudo és una contribució, no
na pintora i d’una familia excepcional
sois a l’estudi de Lluísa Vidal, sino a la
en la societat catalana del tombant de
pintura i, encara de manera més ámsegle», tal com afegeix una mena de
plia, a la cultura catalana de Képoca.
subtítol que apareix a la coberta del voPerqué Vidal no sois és notable per la
lurn de Marcy Rudo.1
seva obra pictórica, sino també peí seu
La bibliografía recent sobre Lluísa
marc de relacions familiars i socials.
Tidal (Barcelona, 1876-1918) i la seva
Filia d’un personatge clau de l’etapa
obra és torga escassa. L’únic article de- just anterior al Modernisme, Francesc
dicat específicament a ella és el d’Isabel
Vidal i Jevellí,10 que va teñir un paper
Loll intitulat «Algunes noticies sobre
decisiu en el món de les arts decoratiLluísa Vidal i Puig. Pintora del segle
ves que precedí el Modernisme; deixeXlx», i Púnica citació de caire més ge
bla de Mas i Fondevila; cunyada de
neral és la que en fa Francesc FontboManuel de Montoliu, amiga de mossén
na al volum vm de la Historia de l’Art
Collell, d’Enric Granados i de Pau Ca
atala —on a més reprodueix a página
sáis —que el 1954, després de comparsencera una notable pintura a l’oli de
tir-hi molts anys de vida musical, s’aartista—,3 obra que en canvi M. Rudo
cabá casant amb la seva germana
n° inclou en la bibliografía del seu lliMercé—; de la mateixa generació que
,re- Igualment el volum sobre la Históels pintors Nonell, Mir, Canals i Picas
ria de la Sala Pares fa referencia a les
so; col laboradora i amiga de Dolors
g>osicions de Vidal que hi van teñir
Monserdá i de Francesca Bonnemaison
de Verdaguer, per esmentar-ne només
Si anem més enrere, cal dir que els
algunes, Lluísa Vidal, que des de ben
nics autors que n’havien fet esment jove dedicá la vida a Kart, és considera
,.ren els avui ja consideráis clássics
da la més rellevant pintora catalana
.lns de la temática modernista: Alexan—entre les poques existents— del seu
s^.irici, en El arte modernista catatemps. Per tant, valia la pena dedicar-li
jn’ .1 J-F- Ráfols, a Modernismo y moun estudi que contribuís al coneixepistas, on inclou algunes dades
ment de la seva labor.
(P re Lluísa Vidal en l’apéndix biográL’autora, Marcy Rudo, investigadora
de ?Ue tanca
Uibre i on, quan parla
nord-americana amb una gran expe„ les exposicions presentades a Els
riéncia com a editora, establerta a Bar
^uatre Gats, n’esmenta, tot dient que
celona des de l’any 1982, des don ha
col-laborat en diversos treballs de re
Vi i6?
Precisar Ia bata, una de Lluís
r aL dada que podría ser un error mecerca historicoartística com també lij. nient tipográfíc o una veritable conteraris, ens presenta el seu treball de
Sio de ]’autor7
av¡at ¿eu ser ej
manera novel-lada. Aquest genere darbé I]’er Cas’ car Ráfols havia estat tamrerament sembla haver-se posat de mo
, > any 1935, l’autor del primer article
da i s’aplica tant a figures d’artistes de
Carnentat sobre Vidal després de la
ressó internacional com a d’altres de
circumscrits a un marc més restrind Torl.’rany 1918-8
]’a e la bibliografía contemporánia de
git.11 Aquest projecte, al meu parer, no
tiVg1Sta’ cal recordar les critiques relaés del tot reeixit. Si l’objectiu és acostar
desS a ^es seves exposicions aparegumés fácilment el personatge —Kartis
ta— a un públic lector més ampli, conMar 3
Premsa barcelonina, que
per'Cy Rudo demostra conéixer bé,
sumidors de best sellers podríem dir-ne,
Un ? 3Ue tHulauradament no detalla en
probablement és difícil que aquest pú
ndex específic, que seria molt útil i
blic s’interessi per uns temes i uns

noms tan minoritaris, com ho és, posem per cas, el de Lluísa Vidal. Si en realitat el que es propugna és un text a
Kabast, no es tracta d’escriure llibres
«fácils» amb un marc de generalitats
históriques, sino de saber elaborar tex
tos ágils, tot i ben documentats i amb
la sufícient informació sobre les fonts
en un apartat de notes, que ajuden el
professional i el curios i que no desbor
den el lector no especialitzat, que en
pot prescindir.
Així, dones, l’obra de Rudo peca en
aquest sentit de fer una divulgació en
certa manera equívoca. Frases com ara
«... Santiago Rusiñol, també ric pero
més bohemi, es va dedicar a col leccionar antiguitats i peces de ferro, a escriure, a injectar-se morfina i a pin
tar...»12 o «... el seu amic inseparable
Ramón Casas,’ considerat posteriorment com el rei de Kimpressionisme
catalá»,13 o bé «Lluísa Vidal i Pablo Pi
casso tenien en comú que tots dos van
fer la seva primera exposició a Els Quatre Gats...», tot i que més avall afegeix
que «segurament l’obra d’ella va formar
part duna de les exposicions collectives»,14 en són bons testimoniatges. Alhora hi trobem algunes especificacions
innecessáries, lógiques en l’obra d’una
autora forana, com també alguna confusió, tal com dir Caldes de Montbui
per Caldes de Boí,15 fácilment esmenable en properes edicions.
El fet cert és que, no obstant aixó, l’obra de Rudo és una aportació. Tanmateix, aquest tipus d’edició hauria estat
més lógic si el personatge de Lluísa Vi
dal ja comptés amb un catáleg raonat i
algún estudi sistemátic de la seva obra
i la seva significació dins el seu temps.
Sens dubte, l’autora coneix bé la biblio
grafía de lepoca, que, a més, en algún
cas cita textualment enmig del seu
text, i ha pogut consultar amb els descendents directes fets relacionats amb
la polifacética familia Vidal, cosa que
ha enriquit notablement el coneixement sobre la vida de Kartista. Pero
potser la valoració de l’obra pictórica
de Vidal no queda prou subratllada,
mentre que en canvi tota la seva activitat de caire més social i docent, aquesta
sempre dins el marc pictóric, queda
ben enaltida fins i tot des d’una pers
pectiva feminista, que al meu entendre
en ocasions resulta exagerada si tenim
en compte el personatge i el seu món
real.
Cal dir, pero, a favor de l’autora, que
l’obra plástica de Lluísa Vidal és torga

Lluisa Vidal, Les mestresses de casa, 1905.

Lluisa Vidal, La nena del gatet negre, 1903.

desconeguda. En colleccions públiques
catalanes és prácticament inexistent,
tret deis cinc olis del Museu d’Art Mó
dem - Museu Nacional d’Art de Catalu
nya, tres deis quals surten en el llibre
—un a la coberta i els altres a l’interior,
tot i que no s’especifica la procedencia
de l’obra, sino la de la seva fotogra
fía—, i d’algun dibuix, avui al Gabinet
de Dibuixos i Gravats del Museu Na
cional d’Art de Catalunya. Dedicada fonamentalment al retrat, la seva obra
deu trobar-se repartida en múltiples
col leccions particulars, especialment

barcelonines. Reproduccions gráfiques
del seu temps són les de la revista «Pél
& Ploma» del mes de setembre de
1903, vuit en total entre olis i dibuixos,
i les diverses il-lustracions que féu per
a la revista «Feminal», on col-labora
des del primer número, d’abril de 1907,
i on es publicaren un seguit d’articles
sobre les seves exposicions.
Al final del llibre, pero, s’avanqa la
noticia d’una propera exposició intitu
lada «Lluisa Vidal, pintora modernis
ta», actualment en preparació, que podrem veure al Palau Moja, i que em

porta a pensar que la recerca de Marc?
Rudo no ha acabat i que amb la puW1'
cació del catáleg de la futura mostra
seva labor pot quedar del tot a
rodonida. Alhora ens pot fer concia
una obra fins avui prácticament ineo
ta, valuosa segons la crítica del
ment, si més no tant com la de m° ,
col-legues seus masculins, fins a
punt que, com remarca Rudo, un c r
Vidal «ja havia mort, obres seves v
ser signades i venudes com si f°s6
d’un altre artista, concretament de R
mon Casas».16

Lluisa Vidal,
L’actriu Margarida Xirgu,
vers 1914.

I-luisa Vidal, Les germanes Rosina i Teresa Vidal, 1914.

Lluisa Vidal, Dolors Vidal d’Utrillo.

n definitiva, Marcy Rudo ha con?at a descobrir una obra pictórica
¿A.a hores d’ara ja ens agradaría
neixer en profunditat. Confiem po^'hoferbenaviat.

La
Rudo, Lluísa Vidal, filia del modernisme, Ed.
2. i Cn ?UV!’ Barce¡ona, 1996.
Pintora / j&u,ies noticies sobre Lluisa Vidal i Puig.
ferien t
x,x> separata de «Miscel lánia Pene3. Franc ’
’tut d’Estudis Penedesencs, 1989.
me, Hkr? bombona, Del Modernisme al Noucentispa, 19R:;OllP ae l Art Caíala, vol. vil, Ed. 62, Barcclo1 entrado’ Pa?s,- 114-116. Ell mateix ja havia redactat
oe Lluísa Vidal a la Gran Enciclopedia Ca

talana, on es reprodueix en petit el mateix quadre.
4. Joan A. Maragall, Historia de la Sala Pares, Ed. Se
lecta, Barcelona, 1975.
5. A. Cirici Pcllicer, El arte modernista catalán, Avmá
Editor, Barcelona, 1951.
6. J.F. Ráfols, Modernismo y modernistas, Ed. Desti
no, Barcelona, 1949.
7. Vegeu J.F. Ráfols, op. cit., págs. 360 i 120 respeclivament.
8. J.F. Ráfols, Pintures i dibuixos de Lluísa Vidal,
«Butlletí deis Museus d’Art de Barcelona» (Barcelo
na), núm. 50, juliol 1935, págs. 202-205, on se’n re
producen algunes pintures i on citava alguns anieles
sobre Vidal publicáis a la revista «Feminal», en la redacció de la qual Kartista havia treballat durant uns
quants anys, des del primer número.
9. Modernismen i Katalonien, Kulturhuset Stockholm, Generalitat de Catalunya, 1989, on s’exposá
I’oli intitulat Maternitat (Cat. núm. IV, 14), procedent
d’una col lecció particular de Sitges.

10. Precisament algunes peces dissenyades i realitzades ais tallers de Francesc Vidal (1848-1914), com
posteriorment del seu lili, Frederic Vidal i Puig, for
maren part de l’exposició «El Modernismo», Museu
d’Art Modern, Barcelona, octubre 1990 - gener 1991,
en el catáleg de la qual jo mateixa vaig fer una valo
rado d'aquests tallers a l’article De les relacions entre
l’art i la industria 1870-1910, págs. 225-239. L’esmentat catáleg, avui obra de referencia sobre 1'época del
Modernisme, tampoc no apareix a la bibliografía.
1 1. En el cas de Catalunya, un exemplc forca recent
és el llibre de Zencida Sardá, Una nissaga de joiers a
Barcelona, els Capdevila, Ed. Destino, Barcelona,
1992.
12. M a rey Rudo, op. cit., pág. 62.
13. Op. cit., pág. 61.
14. Op. cit., pág. 81.
15. Op. cit., pág. 40.
16. Op. cit., pág. 74.
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MUSICA

DEL «TIRANT LO BLANC»
A CABLES SANTOS
aportació del País Valencia a
la cultura catalana ha tingut
unes característiques própies. Des
d’Ausiás March i Joanot Martorell, al
segle xv, fins a Vicent Andrés Estellés i
Ferran Torrent, el vitalisme profund, la
desmesura, l’humor estripat o el sa desvergonyiment —expressió d’una mane
ra peculiar de viure la vida— han estat
una constant en la literatura valencia
na, en contrast amb la contenció de la
produída al Principat. Aquesta síntesi,
evidentment simplista, em serveix per a
comentar dos espectacles musicals que,
almenys en l’origen, són expressions de
la cultura del País Valencia.
La pianista i compositora Leonora
Milá (Vilanova i la Geltrú, 1942) s’ha
nasal en alguns capítols de l’obra de Jo
anot Martorell (Gandía?, 1413/15-1468)
nrant lo Blanc —concretament, en les
seves aventures guerreras i amoroses a
limperi bizantí— per compondré una
Partitura destinada al ballet. Leonora
Milá, que no és gaire coneguda a Cata
lunya, va aconseguir curiosament que
el seu ballet s’estrenés a Sant Petersnurg, el 8 d'agost de 1994, peí Ballet
Lstatal del Teatre Musorgski, amb co
reografía del seu primer ballarí Iuri Petukhov. L’estrena a Catalunya s’ha produit dins la temporada 1995-96 del
Cran Teatre del Liceu a carree deis mateixos ballarins russos, amb l'acompanyament de l’Orquestra del Liceu.
El ballarins russos van protagonitzar
B,n espectacle técnicament irreprotxa*e i brillant, en el qual la dansa s’integrava amb l’escenografia, el vestuari, la
’ ’luminació i la música. Els trets caracerístics de Tirant lo Blanc, de la prin
cesa Carmesina, de Plaerdemavida, de
'afebus i de la maligna Viuda Reposaa> passats peí filtre rus i peí llenguatge
e la dansa, han quedat estilitzats fins
Punt d’haver perdut la referencia ais
eus orígens genuínaments valencians.
el que fa a la música, la forca de l’ac10 fa que quedi en segon pía, en funció
e «banda sonora» de l’escena. Un en^egistrament del Tirant en CD a carree
m’k 3 fondón Philarmonic Orchestra
e . mostrat que Leonora Milá té una
criptura fácil i que domina l’orquesnit’ d11 Un 6St^ t?Ue e^a mate^xa Ea defi
na
neoromántic. Confessa la seva
i MS'ó PCr Bauh’ i també per Beethoven
l Ozart. Del segle XX, li agraden Proob CV’ Stravinski i Ravel, i algunes
s¡.res de Schónberg. Sobre els compovi °rs catalans actuáis —en una entres a a 1 «Avui»—, fa una afirmació agotin Üa: «No velg ningú que pugui ser
És jUl en compte a un termini mitjá.»
thcil de preveure com será la músi-

per Sebastiá Benet

Tirant lo Blanc de Leonora Milá,
peí Ballet Estatal del Teatre Musorgski,
un espectacle irreprotxable, brillant.

ca del segle xxi, pero l’eclecticisme de
Milá té més referéncies del passat que
perspectives de futur, i negar altres camins més arriscats és tant com acceptar que la música s’ha acabat.
Caries Santos (Vinarós, 1940), també
pianista, aviat es va voler alliberar del
ritual del concert i va adoptar un repertori avantguardista i fins i tot rupturista i, sense deixar el piano, va anar introduint elements escénics a les seves
creacions, fins a presentar espectacles
musicals, films, i fins i tot operes.
L’inconformisme de Caries Santos
sempre m’ha interessat, perqué parteix
d’una situació real. En aquest moment
tant la creació musical —des d’una
perspectiva estética, técnica i funcio
nal— com la institució sociocultural
del concert están en crisi. Sense negar
la llibertat d’expressió deis creadors de
música, ni la possibilitat que les seves
obres puguin preparar un futur musi
cal esplendorós, alió que és cert és que
la música que es produeix avui no es
valora en el mercat musical. El repertori deis cicles de concerts més concorreguts abasta només des de mitjan segle
xviii fins al primer terq del XX, període
tanmateix extraordináriament ric, pero

quan els programes deis concerts es li
miten a oferir enésimes versions de les
mateixes obres es cultiva la inercia de
l’auditori i es corre el risc de produir
una certa sensació claustrofóbica.
=! Durant el segle xix i el principi del xx
o la sala de concerts va ser el lloc social
g de la música culta en qué es presentaP ven les obres actuáis en aquell mo§ ment, assumint una funció que abans
o s’havia limitat ais temples i ais palaus
£ de l’aristocrácia. Mozart i Beethoven
interpretaven les seves própies obres a
les sales de concerts, i malvivien d’aixó,
i el públic aplaudia o rebutjava les
obres tot just acabades de fer. El con
cert era un organisme viu. Avui manté
aquella estructura i el mateix ritual,
pero s’ha buidat del contingut més essencial: el fet de presenciar un acte cre
ador en el moment de la creació. I, d’altra banda, cal teñir en compte que, ais
concerts en qué es presenta música ac
tual, hi va un públic molt reduít encara
que l’accés sigui gratuít.
Poden agradar o no els espectacles
que presenta Caries Santos, pero és in
discutible que té raons objectives per a
buscar alternatives al concert i, encara
més, a l’ópera; pero és que, a més a
més, té una imaginació exuberant i un
coratge extraordinari. Santos no és,
com algú pot suposar, un bufó o un pallasso. Coincideix amb Leonora Milá en
la seva admiració per Bach, que, com
confessa, interpreta cada matí «abans
de res». Afirma també que «no es pot
entendre la música clássica si es rebutja la música actual», considerant la
música com un «continu». I finalment
es fa la pregunta fonamental: «Es pot
viure sense música?»
Caries Santos ha presentat ara una
nova ópera, amb un títol fantasiós com
tots els seus: Figasantos-Fagotrop, missatge al contestador: soparem a les nou.
Com en obres de teatre de l’absurd
—és inevitable la referéncia a Beckett,
Ionesco o el nostre Manuel de Pedrolo—, buscar lógica en l’acció no solament és inútil, sino que fa perdre el veritable sentit de l’obra. Alió que és
evident és que l’ópera de Santos és un
devessall trepidant d’accions escéniques, amb la voluntat de mantenir l’estructura formal d’una ópera tradicio
nal. Quatre sopranos —Charo Vallés,
Urna Ysamat, Jen-Chen-Pon i María Ri
bera—, amb noms tan fantasiosos com
els del Tirant —Segona Termopília, Fetapoc la Valenciana, Purilla ¿áceres i
Albumínia—, interpreten els personatges femenins cantan! texis inintel-ligibles, mentre que els personatges masculins s’expressen tocant instruments

Ficjasantos-Fagotrop:
missatge al contestador,
soparem a les nou.
Un devessall
d’accions escéniques
amb la voluntat
de mantenir l’estructura
d’una ópera.

______ A PUNTADES DE VEU

MISCELLANL
DESTIU
per Miquel Pujado

Lladre d’instants

de metall a l’escenari mateix: trompeta
(Bernardo García), trompa (Judit Rovira), trombo (Pere Bono), bombardí (Vicent Baldó) i tuba (María José Moli
nos). Es impossible explicar tot alió
que es veu i s’escolta a l’ópera. Alguns
efectes escénics són sorprenents: ninots
inflables, una enorme tecla de piano que
toca una campana, i una geganta amb la
fesomia d’una de les sopranos. Caries
Santos apareix en dues escenes tocant el
piano amb la seva habitual exuberancia,
i la violinista Olvido Lanza no para de
tocar melodies que podrien ser de Bach
en un paper enigmátic: Deessa de la
sordesa. Altres personatges polivalents
contribueixen a omplir l’espectacle,
ajudats per un continu canvi de plans, i
peí joc de llums. La música s’integra
perfectament en l’acció. El conjunt
d’instruments de metall, en alguns moments, recorda la música que Santos
mateix va fer per ais Jocs Olimpios de
Barcelona, dins l’estil de les bandes de
música del País Valencia.
Caries Santos exerceix de valencia
amb espontaneítat i sense complexos, i
aixó dona a les seves obres una frescor
totalment mancada d’artificiositat.
Amb independencia de la qualitat de
les obres de Leonora Milá i de Caries
Santos, impossible d’establir amb objectivitat, alió que és indubtable és que
parteixen de criteris estétics ben diferents. Leonora Milá opta per la seguretat i refusa l’experimentació, mentre
que Caries Santos s’apunta a l'aventura
i intenta posar en evidencia la crisi ac
tual de la música, tot contribuint a
obrir nous camins, sempre en el seu estil genuínament valencia, amb desme
sura i amb humor.
El Tirant «lo Rus» de Leonora Milá es
contempla sense problemes. És un espectacle confortable, una festa per a la
vista i per a l’oída, pero em va deixar la
sensació d’una obra decadent, més per
la coreografía que per la música. La
companyia de Sant Petersburg em va
semblar més fidel a la gran tradició ru
sa del ballet que oberta ais corrents
contemporanis. A l’ópera de Caries

Santos, en canvi, es va de sorpresa en
sorpresa —amb algún moment en qué
decau la tensió per a preparar un efecte
encara més desconcertant— i s’obliga
l’espectador a una reacció que tant pot
ser de complicitat com de rebuig, pero
mai d’indiferéncia.
Quina postura artística té més perspectives de futur? El «vell Bach», com
era titllat al seu temps, es va «limitar»
a fer música amb els mitjans del barroe, i d’altra banda els avantguardismes sistemátics, si bé no es pot negar
que hagin aportat alguns elements al
llenguatge musical, no s’han consolidat
com un camí de futur. Al segle xx Stravinski ha contribuid a agreujar la crisi a
la qual havia arribat la creació musical,
i Schónberg ha intentat obrir noves
perspectives que no s’acaben de con
cretar. En aquest moment hi ha cap
creador comparable a Bach, a Stravinski o a Schónberg? Tal vegada pensem
encara amb parámetres obsolets, quan
la funció social de la música i les possibilitats creatives i de difusió han canviat radicalment.
Jo no puc saber quina de les dues
obres comentades passará a la posteritat. De moment el Tirant es representa
regularment al Teatre Musorgski de
Sant Petersburg, mentre que Caries
Santos, un cop s’acabi la representació
de l’ópera, afirma que estripará les par
tituras.
Probablement el músic del futur no
es podrá limitar a crear alió que en
déiem música pura, i tal vegada fará
música per a «usar i llenqar», sense
pretensions d’immortalitat. Fará músi
ca per al cinema, per a espectacles teatrals, per a la televisió o per a la publicitat. I, si és genial, algún dia será
reconegut.

P.S. El nou director titular de l’OBC,
Lawrence Foster, en el darrer concert
de la temporada, ha aconseguit una interpretació memorable del «Bolero» de
Ravel. Tenim director? Tindrem or
questra?

Toni Catany i Colita... Aquests són
sens dubte els fotógrafs que al llarg del
temps han manifestat un interés més
gran per la canqó catalana. Ara ens cal
afegir un nou nom a la llista: Juan Mi
guel Morales. Nascut a Almería, i enamorat de la cangó com a mitjá d'expressió i de comunicació, fa uns quants
anys que aquest professional de l’objectiu té al seu punt de mira la majoria
d’autors i intérprets catalans, tot cercant la veritat permanent que s’amaga
sota la fragilitat del gest efímer. Algunes cobertes de discos (Lydda de Toti
Soler, per exemple), cartells (el darrer
póster de Pi de la Serra), il-lustracions
d’entrevistes i reportatges en revistes
diverses són una bona mostra del seu
treball, treball que ja ha assolit a hores
d’ara una entitat considerable.
Pero Morales també ha exposat publicament la seva obra: el proppassat
mes de maig, el centre anomenat Pal1
Llimona va acollir una trentena llarga
de les seves imatges centrades en cantants i músics (Jaume Amella, Ovidi
Montllor i Marina Rossell són els protagonistes de tres de les fotografíes que
han copsat millor, al meu entendre, el
carácter deis personatges). I, coincidirá
amb aquesta exposició, ha aparegut un
llibre —distribuid per la mateixa ernpresa que edita la revista «Enderrock»— que li aplega una cinquantena
de treballs, espléndidament reproduíts
en un expressiu blanc i negra que no te
res a envejar a Robert Doisneau. De
Serrat a Lidia Pujol, passant per Mana
del Mar Bonet, Héctor Vila i tants d al
tres (sense oblidar músics i arranjadors
com Manel Camp o Joan Albert Arnan
gós), aquest volum presenta una vrsio
personal de la nostra cangó actual, i de
l’univers que l’envolta. Per cert, si no W
ha hagut canvis de darrera hora, quan
llegiu aqüestes línies Juan Miguel Mo
rales tindrá exposada la seva obra a j
sala d’exposicions de Cajamadrid, a 1
plaga de Catalunya, de Barcelona. Del
xeu-vos-hi caure: no us sabrá pas greu-

Un quart de segle a París
Fa vint-i-cinc anys que un jove Lm1
Llach actuava per primera vegada a r
rís (a la Mutualité, si no meriof
D’engá d’aleshores, el cantant ernp01
danés ha esdevingut per ais francés
fautor i intérpret catalá més coneg

(si hem de ser sincers, prácticament
i'únic conegut). Gairebé tots els seus al
buras han estat editats i distribuíts a
l’Estat veí, ha aparegut en emissions televisives de máxima audiencia, ha
coLlaborat amb músics francesos (recordeu la seva gira amb l'Orquestra
Simfónica de Lille?), i ha actual repetidament arreu de YHexágon, pero molt
especialment a la capital. Gairebé tots
els escenaris parisencs han acollit un
dia o altre les notes de «L’estaca», «Itaca» o «Maremar»: l’Olympia, el Theátre de la Ville... És precisament en
aquesta darrera sala, a tocar del Sena i
del Chatélet, on Lluís Llach ha decidit
celebrar les seves noces d’argent amb
París, al llarg de tres vetllades diferents: la primera, dedicada a Un poní
de mar blava; la darrera, centrada en

jectiu la divulgado i la recuperado de la
cangó popular (precisament aquests dies
se’ns n anuncia la quarta edició, que tindrá
lloc del 18 de maig al 4 d’agost, al llarg de
vint-i-una sessions). Al disc, un álbum d’u
na gran vivesa, interpretat de la manera
més espontánia possible, hi trobem intervencions sovint improvisades (a l’hora de
sopar, per exemple) i sense acompanyament instrumental, protagonitzaaes
—deixant de banda noms com Jaume Arnella o Ramón Manén— per cantants no
professionals, que han sabut mantenir viva
la tradició, alguns deis quals (com Josep
Verdaguer, «Roviretes») són essencials per
a comprendre la vitalitat actual de la cangó
d’arrel tradicional.
María Albero, ESTAMPIDA. Actual Re
cords, CD 80 0024-02.
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Tralla, CANCONS DE RONDA. Actual Re
cords, CD 90 0082-03.

Tralla és un grup de Santa Coloma de Farners que es mou peí camp de la música
tradicional tot aportant-hi torca elements de
collita propia. El seu primer CD (préviament
havien partidpat en alguns discos col-lectius, i havien publicat, com a Samfaina de
colors, un álbum per a infants) aplega majoritáriament textos d’orlgen popular, alguns
deis quals amb músiques, molt reeixides,
escrites pels membres del grup. També hi
trobem un parell de cangons própies (la
molt arabitzant «Tonada a Colette» i el bellíssim «Poema de sucre», el millor de l’álbum peí meu gust), i una curiosa versió de
la cangó de Jaume Sisa «Qualsevol nit pot
sortir el sol». La instrumentació i el desen
volupament deis temes són prou origináis
per a fer-nos creure que ens traben davant
d’un grup que pot arribar a assolir una torta
personalitat propia, com ha estat el cas de,
posem per cas, Primera Nota o Urbália Rurana. L’ús de les veus és corréete i equilibrat, tot i que de vegades tiñe la impressió
que la Mima Vilasís canta un to més alt que
no caldca, I amb un émfasi sovint excessiu.
Un bon bateig discográfic, en tot cas.

El valencia Mariá Albero és un auténtic
Guadiana de la nostra música i la nostra
cangó. El 1967 va fer una sortida de cavall
siciliá, amb cangons («Napalm») senzilles i
directes, interpretades potser massa raimonianament. Al liara deis setanta, va fundar
el grup per a infants La Pataqueta, i La
Rondalla de la Costa (amb Manel Joseph i
d'altres), grup mític relaciona! amb Tona
laietana que va publicar un sol álbum (Re
cords de Valencia), recentment editat en
CD per PDI). Altres experiéncies seves fo
ren els grups Sardineta i Mosaico, i els darrers anys ha exercit com a líder d’EIs Grallers de Banyoles. Precisament, la major
part deis temes que trobem a Estampida,
el seu darrer disc, són danses utilitzades
sovint per aquest grup per tal d’animar cercaviles i altres actes de carrer. Es tracta
d’un recull de temes procedents de Serbia,
Armenia, Grécia..., i alguns d’extrets deí
cangoner castellá d’Agapito Marazuela
(folklorista a qui fou deaicat el primer ál
bum de l’esmentat grup Mosaico). La veu
de Mariá Albero només la sentim a «La nit
diem», musicació molt especial d’un poe
ma extret de Sol, i de dol de J.V. Foix. La
instrumentació combina hábilment els instruments módems amb els andes i/o tradicionals i exótics (djembé, tabil, zurná, llaüt
árab...) tot fornlnt un resulta! atípic pero
francament suggeridor i atractiu.— M.P.
Montserrat Torrent, oraue, i Maria-Lluísa
Cortada, clavicémbal. P. ANTONI SOLER.
6 CONCERTS PER A DOS TECLATS. DiscantCD E1003.

El pare Antoni Soler (Olot, 1729 - El Esco
rial, 1783) va ser escolá del monestir de
Montserrat, d'on va sortir a disset anys per
exercir el carreo d’organista de la catedral
de Lleida. El 1752 ingressa al monestir d’EI
Escorial com a monjo, on prossegueix la
dedicado musical com a organista i com
positor, i té l’ocasió de perfeccionar la seva

técnica amb el compositor italiá Domenico
Scarlatti, músic de la cort espanyola, que
l’influí molt. El pare Soler té una obra
extensíssima, en el més genuí estil rococó,
que abasta diverses formes musicals, des
de la sonata per a instruments de tecla fins
a música per a l’escena i música religiosa, i
també fou un notable pedagog. A partir de
1925 es van reeditar algunes de les seves
obres a cura de Joaquim Nin i de Robert
Gerhard, i les seves sonates i obres de ca
mera es van introduir ais repertoris deis
intérprets més famosos. Els Sis Concerts
per a dos teclats, els va dedicar al seu deixeble, I’infant Gabriel de Borbó. Es una
obra agradable d'escoltar i, si bé és pos
sible que l’escrivís per a dos orgues, la ver
sió del disc per a orgue i clavicémbal manté l'equilibri sonor i una combinado
(imbrica molt atractiva. Discant, segell dis
cográfic sorgit d’Euroconcert, ha comptat
amb dues de les millors intérprets en les
seves especialitats. L’organista Montserrat
Torrent, concertista i pedagoga, ha tocat
els més importants orgues d’Europa i
d’América, i tots els instruments histories
de Catalunya. Ha estat catedrática d’oraue
al Conservatori Superior de Música de Bar
celona. Maria-Lluísa Cortada inicia els estudis a Barcelona i els amplia amb el cone
gut clavlcembal-lista Gustav Leonhardt. Ha
actual com a solista amb les més impor
tants orquestres, i els seus recitáis abasten
la major part,del repertori historie per al seu
instrument. Es professora al Conservatori
Superior de Barcelona, i doctora en Histo
ria de l'Art, en l’especlalitat de Musicología.
L’enregistrament es va efectuar al monestir
de Montserrat amb l’orgue de l'Escolanla,
construít per Gabriel Blancafort, i amb una
reprodúcelo d’un clavicémbal antic cons
truí! per Pascal Taskin. Pere Casulleres, un
deis més qualificats técnics de so, va teñir
cura de l’enregistrament, que és extraordináriament fidel — S.B.
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Noveláis

Marina Rossell,
en una foto de
Juan Miguel Morales.

TEATRE
Porrera; enmig, un concert molt espe
cial: Llach, sol al piano, passant revista
ais temes més diversos del seu repertori, de «La gallineta» a «Amor particu
lar», per a una sala plena i seduída.
En Lluís, pero, ha aprofitat aquests
concerts per fer unes declaracions d’aquelles que et deixen una mica amb l’ai
al cor: «No em veig de gran damunt
l’escenari», «Potser caldrá comentar a
pensar en un comiat progressiu»... Caram! En Lluís encara no ha arribat a la
cinquantena: Léo Ferré tenia més anys
que no pas ell quan va encetar l’etapa
més frutífera de la seva carrera. I, sen
se arribar a casos extrems com els de
Trenet (en actiu, i amb plenes facultats,
a vuitanta-tres anys) o Mireille (que
acaba de publicar un disc en directe a
noranta repicats!), noms com Nougaro,
Paolo Conte, Bécaud, Aznavour i tants
d'altres demostren que l’edat és un parany, un piége a cons, com diuen els
francesos. Es ciar que en Lluís ja va es
tar a punt de considerar Somniem
(1978) com el seu álbum «póstum», i
va acabar repensant-s’ho. I, per una al
tra banda, abandonar els escenaris no
implica necessáriament deixar de cre
ar: vegeu el cas de Jean Ferrat. En fi:
decidir el propi futur és una prerrogati
va personal i intransferible. Només ens
cal esperar que el comiat, si es produeix, siguí lent, molt lent.

Una decisió difícil
Punt A: La Marina Rossell ha estat al
llarg de molts anys un nom lligat al
monolingüisme militant. Punt B: La
Marina Rossell acaba d’editar un disc
en castellá. No cree que la decisió hagi
estat fácil de prendre i, en tot cas, ens
agradi o no, tota tria personal mereix el
nostre respecte. Caldria, per cert, abans
no comencin a ploure els anatemes so
bre ella, que ens plantegéssim quines
possibilitats dona el país ais artistes
que volen viure professionalment de la
seva feina emprant únicament la llen
gua catalana... Sense circuits normáis
d’actuacions, marginats pels mitjans de
comunicació comerciáis i menyspreats
pels institucionals (els uns es mouen a
cops de talonari, i els altres, a cops de
modes i prejudicis), amb una política

discográfica ínfima i un mercat lingüístic trossejat, l’opció pel bilingüisme
—especialment en el cas de la Marina,
que sempre s’ha mogut més en el camp
de la interpretació que no pas en el de
la creació literária— és, si més no,
comprensible. Que les conseqüéncies
siguin positives o no, ja és tota una al
tra historia: el tema mereix reflexió, i
d’aquí a un cert temps valdrá la pena
dedicar-hi un article sencer. En tot cas,
cal teñir en compte que penetrar en un
nou mercat no és sovint tant una qüestió de llengua com de carácter i de
mentalitat: al llarg deis anys, molts deis
que ho han intentat (Núria Feliu, Gui
llermina Motta, Enric Hernáez...) han
acabat fent marxa enrere (em temo que
el cas Serrat és atípic i irrepetible). I re
cordó que el desaparegut Gato Pérez
em comentava a fináis deis vuitanta
que —tot i cantar básicament en cas
tellá— era considerat a Espanya com
un cantant catalá...
Tant de bo que el cas Rossell serveixi
per a parlar-ne, de tot plegat. Per a remoure una mica —sense histéries de
cap signe— les aigües massa quietes
d’un genere que alguns voldrien veure
agonitzar. Sempre és millor el debat
que no pas el silenci: demostra que, almenys, hi ha vida.

Un nou Raimon?
Feia massa anys que el cantant de
Xátiva no ens oferia temes nous. Exac
tament, d’encá de 1987, quan va publi
car el disc Presencies i oblit —la seva
integral en CD només tenia un tema
inédit («Oh, desig de canqons», enregistrat en directe al Palau Sant Jordi l’any
93). Pero els assistents ais seus darrers
concerts han pogut fruir de noves musicacions de poemes d’Ausiás March.
Sembla que aqüestes canqons serán a
la base d’un proper treball discográfic.
Ignoro, a hores d'ara, si el disc en qüestió estará dedicat íntegrament al poeta
valenciá o inclourá textos de Raimon
mateix. En tot cas, es tracta d’una molt
bona noticia: tant de bo que l’álbum no
es faci esperar massa —de fet, ja s’ha
fet esperar prou!

a Selva del Camp representa el

L

seu Misteri, la Representado de
l’Assumpció de Madona Santa M
un text del segle xiv felipment recuperat, des de 1980. Enguany, dones, amb
les representacions del 14 i el 15 d’agost, la Selva complirá una llarga tirallonga de disset anys de continuítat.
Paradoxalment, pero, la tradicionalitat selvatana és una mica rocambolesca, ja que, segons el parer de Josep Romeu i el de Jesús-Francesc Massip, el
lloc de la Representado de l’Asumpsió
de Madona Sancta María hauria estat a
Tarragona, a la piafa del Corral —avui
plaga de la Font—, on consta documentalment que s’havia representat el mes
d’agost de 1388. Tant li fa, pero. Els selvatans es van aprofitar del fet que, al fi
nal del segle passat, el prevere Joan Pie
i Faydella trobés a la Selva del Camp
un quadern allargat on, entre altres pe
ces poétiques, hi havia, manuscrita, la
Representado. La llibreta tenia anotats
—aquesta sembla la seva funció pri
migenia— els censáis que els senyors
de Prades i de Mont-ral cobraven de
particulars i de llocs concrets. Posteriorment, a la mateixa llibreta, hi fou
afegit l’esborrany d’una carta del batlle
de Prades dirigida a la seva Molt Alta
Senyora, datat el 1420. Després que fou
donat a conéixer per mossén Pié, aquest
manuscrit es va perdre i fou ei professor Amadeu J. Soberanas qui el redescobrí. Ara es conserva a l’Arxiu Historie
Arxidiocesá de Tarragona (ms. 60).
Els selvatans, dones —com podien
haver estat els de Prades o, potser mes
própiament, els de Tarragona—, van
saber avanfar-se i fer-se seva la Repfe'
sentado. (De fet, el professor Josep RO'
meu ja l’havia donada a conéixer escenicament al Saló del Tinell, el 1963
—amb uns joveníssims Joglars repiesentant els diables—, en els Cicles de
Teatre Medieval.) I, com que ja fa disset anys que dura, podem concloure
que el Misteri és un fet tradicional ple
nament assumit per la Selva del CampHavia vist la Representado l’agost d
1981 —el segon any de la seva Pre®en
cia a la Selva— i hi vaig tornar lam
passat. D'entrada cal dir que em sem
bla extraordináriament difícil, en d
món actual dispers i d’estius esbojar^
rats, poder aplegar a mitjan mes d
gost més d’un centenar de person
perqué intervinguin en una represen
ció teatral. Aixó sol ja mereix tots,ee
meus respectes. Em va sorprendí .
pero, que, després de setze anys d1
sisténcia, la vila posés en joc un recia
turístic tan minso. Arribáis al vesE1.e£S
la població, poc feia pensar que alta
representava un drama assumpci°nl^‘
antiquíssim, el més antic deis textos
talans conserváis d’aquesta temati
Pensó que, al voltant de l’interés 9uetot
Representado genera, hi ha d’haver

LA SELVA DEL CAMP I LA SEVA

«REPRESENTACIÓ DE L ASSUMPCIÓ
DE MADONA SANTA MARIA»
per Joaquim Vilá i Folch

complementan divulgatiu
íet tradicional, des d’una valoració
na explicado de l’espectacle mateix
div Vna lectura primaria essencialment
^Sativa a col leccions de materials
&Dr erudits i especialitzats— fins a un
lur°]Panient a^s asPectes historicoculte a s * artísticoliteraris, que a la Selva
blaeri uns encants especiáis. Moltes poglév °nS catalanes voldrien Huir una esdrela Com Ia parroquial de Sant Anfet ’ on se celebra la Representado,
te¡ Per Un arquitecte, Pere Blai, el maGe au*? r de la lagaña del Palau de la
eraÜtat de Barcelona, o bé el castell
¡

i les restes de muralla, o les ermites, o
els records de Puig i Ferreter, o de Ven
tura Gassol, o bé... O, fins i tot, en un
altre ordre de coses, potser caldria po
tenciar les possibilitats gastronómiques
i de restauració de la vila, com també
els productes —naturals, artesanals...—
d’elaboració propia.
Vaig coincidir en la Representado
amb el professor Soberanas i vaig ser
testimoni de la seva profunda emoció
durant l’escenificació del drama. Jo
mateix em vaig sentir corprés en molts
moments per la bellesa deis diversos
passatges, per la singular austeritat del

joc dramatúrgic selvatá, per l’eficácia
de la tradicionalitat i peí pes específic
deis segles que la pega porta al darrere.
La sensació de viatge a través del
temps, de retrobament d’un profund
signe d’identitat, de continuítat históri
ca, es fa present durant la representació i després. És fácil d’adonar-se que
ens trobem davant d’un auténtic tresor
cultural. El fet viu de la representació
connecta passat i present i esdevé directe, proper. És en aquest sentit que
hom sent engruixir-se el fet comunicatiu, de recuperació de la memoria
col-lectiva que representen els valors

tradicionals. L’experiéncia és, vista des
d’aquest angle, extraordináriament gra
tifican!.
A l’hora de filar més prim, pero, a
l'hora de considerar els valors dramatúrgics desenvolupats i els resultats reals obtinguts —sempre teatralment
parlant—, pensó que els intérprets de
la Selva s’han deixat anar una mica,
com si els anys de representació
autoritzessin un cert relaxament, com
si hi hagués una certa inercia interpre
tativa. En un muntatge sobri i auster
com el de la Selva, el rigor, la concentració, la disciplina escénica han de ser
extrems i hi ha moments —el del comiat de María passant per davant de
cada apóstol, per exemple, en els quals
els intérprets cauen en una excessiva i
perillosíssima frivolització. Pensó que
fóra bo que la Selva fes un replantejament a fons de la seva Representació.
Un replantejament cap endins, que, tot
i respectant les línies mestres de la pro
posta —la qual no ha de ser pas diferent de la que s'ofereix—, en vigoritzi la
part interpretativa; cal un sotrac des de
la direcció —o des d’un consell de direcció que sápiga mirar-s’ho desapassionadament i des duna certa distan
cia— que enforteixi les parís més febles
i que vetlli peí manteniment —i la superació— de l'espectacle amb l’exigéncia i el rigor máxims. El Misteri de la
Selva —nom de ressonáncies equivo

ques i de possibilitats cómiques que jo
bandejaria a favor de la Representació...
original— i els seus disset anys mereixen, aixó pensó, una qualitat notablement superior, sense sortir de les pos
sibilitats reais deis seus realitzadors
pero treballant per millorar-les. I cal,
també, un replantejament cap enfora,
propiciat per la regidoría de Cultura
del municipi, peí Consell Comarcal, per
l'organisme o l'entitat que siguí, que
treballi paral-lelament al Patronat i que
el deslliuri de tot alió més extern a la
Representació. (Els premis obtinguts
—el més recent, de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,
a la millor iniciativa artística popular—
exigeixen una responsabilitat creixent
en tots els ámbits.)
Una de les qüestions més urgents a
resoldre —ignoro en aquests moments
qui en té la responsabilitat directa— és
la publicació immediata de l’edició crí
tica de la pega, enllestida ja fa temps
peí mateix professor Amadeu J. Sobe
ranas, amb tot l’apartat documental i
informatiu que envolta el drama i que
ha de contribuir notablement a l’enriquiment de la visió que tenim del nostre teatre antic.
Precisament durant aquest any, des
del moment en qué vaig veure la repre
sentació fins al moment d'escriure
aqüestes línies, han aparegut dues contribucions bibliográfiques de primer

ordre en aquesta temática. Per una
banda, el recull ja comentat a «Serra
d’Or» de tots els materials escrits per
Josep Romeu i Figueras sobre el Teatre
Caíala Antic i, per l’altra, les Actes del
VII Col loqui de la Société Intemationale
pour l'Etude du Théátre Medieval, For
mes Teatrals de la Tradició Medieval,
editades per l’Institut del Teatre de Bar
celona a cura de Francesc Massip, que
corresponen a l’aplec d’estudiosos celebrat a Girona el mes de juliol de 1992,
el qual, en plena febre preolímpica,
passa forca desapercebut en el panora
ma cultural del país. Les consideracions que aqüestes publicacions ens
provoquen, els suggeriments que ¿es
perten, les possibilitats que plantegen
són tan importants i dibuixen un mapa
tan seductor que ens hi haurem de re
ferir en un altre article.
Bibliografía essencial sobre la Representació de
la Selva:
.
Jesús-Francesc Massip, Teatre religiós medieval ais
Pai'sos Catalans. «Monografies de Teatre», 17, Publicacions de l’Institut del Teatre de la Diputadode
Barcelona, Edicions 62, Barcelona, desembre 1984.
Josep Romeu i Figueras, Teatre caíala antic (Tres volums). «Biblioteca de Cultura Catalana», 77, 78 i 82,
Instituí del Teatre de la Diputació de Barcelona, Cu
rial Edicions Catalanes, Barcelona, 1994-1995. (Lis
estudis sobre el tema assumpcionista es troben al volum II.)
Representació de TAssumpció de Madona Santa
María. Opuscie —amb el lext original, a cura dAma
*
deu J. Soberanas, i una versió en catalá actual—eaitat peí Patronat de la Representació. La Selva de
Camp, 1983.
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Josep Benet
L’intent franquista de genocidi
cultural contra Catalunya

contra Uliengu
2a. edició

Una obra impressionant -basada en una documentació
exhaustiva i irrefutable- que ressenya amb objectivitat
l’intent de genocidi cultural que s'iniciá amb la guerra
civil, provocada peí pronunciament militar del juliol
de 1936, especialment actual en uns moments en qué
organitzacions, peribdics i personalitats centralistes
combaten la normalització lingüística del catalá i
neguen que mai hagués estat perseguit des de l'estat.
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AMBROSI CARRIÓN
I EL DEBAT SOBRE LA QLJESTIÓ TEATRAL
A COMENCAMFXTS DEL SEGLE XX
per Assumpta Camps

L

a producció d’Ambrosi Carrión,
------ autor de tragédies i poeta,1 és un
deis casos en qué la influencia de Vita
lia Gabriele D’Annunzio —més evident,
potser, o, si més no, més freqüentment
remarcada per la crítica del seu motoent—, més enllá de quedar xifrada en
els tópics habituáis i, al capdavall,
manllevables no exclusivament a D’An
nunzio —com ara una sensualitat emPeltada de misticisme o sublimada en
heroisme—, s’ha de cercar més aviat en
la coincidencia en una certa concepció
del teatre, i en una via d’experimentaeió literaria. És a dir, en un intent de
recuperació del sentit trágic grec, que
es planteja, en Carrión com en D’An
nunzio, com a retorn ais clássics. Ara
de. no es tractará en cap cas d’un re
torn endegat des d’una óptica academi
sta o neoclássica, sino, més aviat, d’una veritable «actualització», en un
sentit que no tan sois no nega en abso
to —a diferencia del que succeeix, des
altres posicions, a comenqaments de
S j6— aQuell món de «passions desfertoades» i «fatalitats que pesen sobre
todividu», que tots dos autors entenen
que és present en els grecs antics, sino
que, ben al contrari, malda per reivin
dicarlo.
Carrión deriva cap a una producció
e tall marcadament classicista, de fet,
.Partir de 1909 amb Tribuí al mar
ragédia en un acte),2 escrita en vers.
ec que podem afirmar que ho féu
U°to a resultat de l’impacte del corrent
mista que s’anava estenent per EuÉs^d’^65
Ia darreria del segle xix.
- d altra banda, una experiencia teaa cIUe cal relacionar necessáriament
o tot el debat, que té lloc a
^toenfament de segle a Catalunya, sodg61 Abestió teatral; és a dir, a l’entorn
con a,necessitat d’un teatre nacional,
^.cebut sobretot com a teatre poétic
etlCs a dir, no d’entreteniment—, i entes
ció®ran Part com un retorn a la tradiVa tosiga i, per tant, defensat en la setaci .'mensió social. La data de presenSe
Ce Ia tragedia de Carrión ens
t¡Va a- en aquest sentit, ben significafeto’j110 lan s°ls perqué ens remet ais
que ramátics de 1909 —i és ben sabut
|a en aquest context historie concret
linar0P°Sía d’un teatre poétic adquireix
per tognificació transcendent—, sino
atob ]G Ca^ relacionar aquest assaig
Cació a. Presencia recurrent de la invo0 al D’Annunzio dramaturg durant

aquell any, tant com amb una certa
«utilització» de la figura d’Ángel Guimerá en un sentit —podríem dir-ne—
clarament d’annunziá, tal com es posa
de manifest arran de l’homenatge que
se li ret la primavera de 1909.
I, en efecte, el referent immediat d’aquesta proposta teatral, que trobem
també defensada en Ambrosi Carrión,
era, evidentment, D’Annunzio, l’empremta del qual es deixa veure en
aquesta seva primera tragédia no tan
sois perqué Carrión explora la temática
classicitzant, sino fins i tot en un nivell
més concret: per exemple, en el personatge central de Nike —la qual mostra
molts punts de contacte amb la Basiliola de La nave— i en la resolució del
conflicte dramátic. Darrere el recurs de
Carrión a La nave —i no pas a d’altres
tragédies d’annunzianes ben conegudes, per cert, a casa nostra, com ara La
cittá moría, o fins La figlia di lorio—
descobrim una intencionalitat ben cla
ra: la utilització d’aquesta proposta
dramática per a la creació, no tan sois
d’un teatre nacional en catalá, sino
d’un teatre amb vocació d’intervenció
social, directament orientat a fornir de
mites nacionals la col-lectivitat a la
qual s’adreqa. En aquest sentit, hem
d’admetre que La nave, més que no pas
altres tragédies de Vitalia, oferia tots els
ingredients. Si tenim en compte la data
que consta a l’obra de Carrión —el
1909—, Tribuí al mar se’ns presenta, ai
xí dones, com un resultat directe de
l’impacte que va exercir la tragédia
d’annunziana de La nave en l’ámbit ca
talá.
La derivació cap al teatre clas
sicitzant, en Carrión, s’ha d’entendre,
per tant, com una manifestació més
d’aquell intervencionisme ben present
entre la gent afí al diari barceloní «El
Poblé Catalá» a fináis d’aquesta prime
ra década del XX, i teoritzat, d’altra
banda, per Gabriel Alomar —el qual,
val a dir, remetrá, així mateix, a La na
ve, en parlar d’aquest tema a la mateixa
época. Un intervencionisme social, en
fi, que troba en la recuperació d’un génere com la tragédia o en el retorn ais
clássics, i més especialment en el teatre
de tall d’annunziá de moda al tombant
de segle, una via de formulació d’una
eventual acció social des de la literatu
ra.
Aquesta línia es mantindrá, fet i fet,
durant tota la primera etapa clas

sicitzant de Carrión, fins cap a mitjan
la segona década del segle xx. Podem
prendre’n com a exemple obres com
ara El fill de Crisí (íragédia en un acíe)
—escrita en vers endecasíl lab—, estre
nada i publicada el 1912,3 on Carrión
accentua el tret característic de tot
aquest corrent —un messianisme empeltat de paganisme i de sensualitat deliberadament subversiva—, o Epiíalami
(esbós írágic), estrenada i publicada el
1912,4 que forma part de la trilogia La
Sort (1915),5 juntament amb El mal íraginer i La núvia verge, ambdues escrites
el 1914 pero estrenades el 1915 i publicades el 1916; i especialment Periandre
(írágedia en fres actes), escrita el 1911 i
estrenada i publicada el 1913,6 una
obra també en vers que s'inicia amb un
lema de l’oracle de Delfos i trasllada els
conflictes i l’ambientació característics
de les tragédies clássiques gregues a
l’escena moderna.
La suggestió d’annunziana, d’altra
banda, es fa ben evident, així mateix,
en l’idil-li dramátic escrit en vers, Tesía
d’Or, obra publicada el 1913 i mai no
estrenada, ambientada a l’edat mitjana,
on, una vegada més, apareixen els tó
pics de l’erotisme fin-de-siécle.
Després de 1915, tot i la derivació
cap a un teatre que podríem considerar
«més arrelat al terror» —com ara El
mal íraginer (1915)—, Carrión continuá
defensant, tanmateix, el teatre grec peí
seu carácter «religiós», és a dir, de «litúrgia civilista», present en les seves representacions, tal com es posa de ma
nifest en les seves obres: Les Danaides
(1915), inédita, i la versió de Cliíemnestra (íragédia en tres acíes), estrenada el
8-V-1916 al Teatre Novetats per la
companyia d’Enric Borras (pero, de fet,
escrita el 1911 i, per tant, pertanyent a
l’etapa anterior).
Val a dir que en tot aquest intent de
recuperació de la tragédia clássica té
una importancia cabdal la temática bí
blica, comuna a bona part de la litera
tura de la fi de segle, que Carrión ex
plora especialment en Agar, estrenada
el 1907 pero mai no publicada, i a La
filia del cec Nathan (íragédia en vers, en
íres actes) (1908), inédita.7 Aquesta
temática era present, d’altra banda, en
la poesia de tot aquest corrent, en ma
jor o menor grau, en un sentit que assajava, des duna ambientació fortament exótica, la via d’una certa
literatura paganitzant, el valor i la filia-

terária, i que cerca en el teatre el punt
de máxima incidencia. Així es posa de
manifest, un cop més, en una conferen
cia que Carrión llegí molts anys després, ja a l’exili, el 1962.16 En efecte,
veiem com el teatre poétic —igual que
el teatre d’idees— té, en tot moment,
per a Carrión la funció de «torbar la digestió de burgesos i menestrals», ja si
gui per mitjá de l’exploració d’una certa
F o to : J O R D I C O C A

En la segona fase classicitzant de
Carrión, durant els anys de la col-laboració amb Aurea de Sarrá i de la direcció del Teatre Grec de Montjuíc (19281930), insistí novament en l’adaptació
deis clássics ais temps moderns. Aleshores, una vegada més, el model fou
D’Annunzio. D’altra banda, la seva tas
ca com a crític teatral a la revista «La
Ñau», iniciada el 1927, s’ha de conside

ció de la qual ja foren posats en relleu
el 1898 per Joan Pérez-Jorba des de la
revista barcelonina «Catalónia», en la
seva important presentació de l’obra de
D’Annunzio, que elogia les paráboles
d’annunzianes aparegudes a «La Nuova
Antología» de Roma. El referent d’annunziá, per tant, és en tot moment ben
ciar, també en el terreny programátic,
en totes aqüestes obres, més enllá de
consideracions sobre préstecs directes i
comprovables.
Quan, la década deis anys vint, Carrión reintentará la via d’un teatre del
llegendari que ja havia explorat de
bon comenqament amb La filia del
marxant,9, Una posta
(esbós de
¡legenda)9 i La princesa Eriselda,10 tot
prosseguint en aixó la recuperació d’aquesta temática endegada per Josep M.
de Sagarra amb Rondalla d’esparvers11 i
Dijous Sant (1924), i defensada ferventment per Ventura Gassol a El nacionalisme en el teatre12 i per Francesc Curet
a El arte escénico en el resurgir de Cata
luña, entre d’altres, una vegada més
trobem clarament el model d'annunziá
darrere els seus assaigs. Es el cas de
Cap de fiantes (Tres actes. Tragedia ru
ral), estrenada el 6-III-1918 al Teatre
Cómic per la companyia d’Enric Bor
ras.13 L’«agre del terrer» —que es recreava a l’época, amb tota la seva torca,
amb la representació de tragédies com
ara La figlia di lorio de D’Annunzio—
en aquest cas se sitúa en unes terres del
Priorat vistes en tot el seu primitivisme, i s’amara de paganisme i d’obscurs
misteris dionisíacs en el poema que en
ceta la tragedia, el qual marca el to de
tota l’obra, construida sobre el paral lelisme entre la sang i el most. Semblantment, a El foguera! (drama en tres ac
tes) ,14 Carrión recuperá novament la
temática de la li de segle sota la clara
suggestió d’annunziana.

Ambrosi Carrión l’any 1972, a París.

rar en la mateixa línia, ben present en
tota la seva producció anterior, d’un
ciar intent de dignificació de l’escena
catalana, que troba novament l’origen
en la proposta dramática d’annunziana
del tombant de segle. Fins i tot en la se
va derivació cap a un teatre de factura
més aviat expressionista, com podría
ser el cas de Molock i ¡'inventor (farsa
dramática en tres actes) (1930),13 se’ns
presenta, un cop més, l’intent de recu
peració de la solució messiánica que ja
era present a comenqament de segle.
Per concloure, Ambrosi Carrión és
un deis autors en qué es fa més palesa
a casa nostra i en el terreny teatral, especialment, la funcionalitat de la lectu
ra de D’Annunzio en aquest retorn a un
classicisme grec de tall paganitzant
—en conflicte amb un classicisme de la
norma i de l’harmonia, com es pretenia
des de posicions noucentistes. Val a dir
que aquesta presa de posició tan clara
es produí, en Carrión, des d’un coneixement profund de l’antiguitat clássica,
grácies a la seva formació. Al darrere,
peró, hi descobrim, una vegada més,
aquella voluntat intervencionista sempre latent en ell, aquella actuació
adietada, tal com ell dirá, a «sacsejar
les consciéncies» i induir a l’acció, que
s’oculta darrere tota aquesta praxi li-

temática —sovint d’un erotisme Per"
vers—, o bé per mitjá de la proposta
d’un classicisme «diferent», vehicuta
grácies a un llenguatge cuite, arcaitzant, marcadament plástic i diíícilmen
digerible.
Certament, amb la crisi que presenta
el teatre catalá ja pels volts de 191 >
quan es va frustrar la iniciativa del Tea
tre Catalá Romea i va aparéixer la 8o
cietat d’Autors Dramátics Catalan
—crisi que s’accentua amb el iracas
la temporada de 1912-1913, que henj
de considerar el veritable punt hna
d’aquest intent de creació d’un tea
nacional—, el model d’un teatre, P°e
també entrá en crisi. Davant lasce.
del noucentisme i l’aparició de la c0 ¡
día burgesa, la qual constitueix el g1U'
de la producció teatral local els an.¿
vint, aqüestes mostres d’un teatre p°
tic que es nodreix del llegendari o de
temática classicitzant, i neix amb
clara voluntat intervencionista, es "
den considerar, de fet, epígons del rn
dernisme, apareguts en un context c
tural que els és cada vegada
advers. És el cas d’un Ambrosi Cair'^
tal com hem vist, o també de Ranl
Vinves. Fet i fet, els diversos Pr°Je5sade teatre poétic catalá, sorgits
ment en relació directa amb la reivi

cació d'un teatre poétic endegada des
de la revista «Teatrália» i el diari «El
Poblé Catalá», com també amb fexaltació de l’exemplaritat de Guimerá el
1909, i amb un lligam del tot indiscuti
ble amb la recepció de D’Annunzio a
Catalunya, s’han de situar, en línies ge
neráis, a partir de 1910. Apareixen, per
tant, en un moment en qué rápidament
quedaran com a formes literáries periclitades. D’aquesta manera, molts au
tora que a les acaballes del modernisme
derivaren de la poesía cap al teatre, en
virtut duna presa de posició alhora li
teraria i social, es trabaren abocats,
amb l’ascens del noucentisme, a una si
tuado de progressiva marginalitat.

núm. 14 de «La Lectura Popular» [1913],
da H u al mar (tragedia en un acte) fou confeccionahliír
ement eI 1909, pero no s’estrená ni es punaf P nS r
1 /Estampa de Manuel Tasis, BarceloBar i e*ecte’ l’estrena, elogiada fins peí «Diari de
baJi8 fef- Almanaque del «Diario de Barcelona»
^ael.a5° bisiesto 1912, Barcelona, 1911, pág. 107),
enir Hoc el 19-V-1911 al Teatre Catalá Romea.
comStrena^a a’ Teatre Principal el 8-V-1912, per la
. panyia Xirgu-Giménez, i publicada per A. Anís,
‘^Pressor, a Barcelona el 1912.
d:An¡nS
^reu temporada 1912-1913 del Sindicat
tronA iS10
->?lam^tics Catalans al Teatro Español, s’esbé ae> 27-XI-1912 aquesta historia sórdida, on tam5 sC)knnfln/ao és vist com un referent immediat.
I’estr Pe jS critlQues que la premsa publica arran de
1915Cna íc les dues íiltimes obres de la trilogía el
veppi'i0? es P°sa de manifest el referent d’annunziá,
19|r e* recull que en fa «El Teatre Catalá» el 23-X6 l?’ Pags. 699-702.
28-ljSQÍona’ en casteila, al Teatre Catalá Romea el
dedicó 3’ ^ou mplt elogiada. «El Teatre Catalá» hi
1913 Una> atenció especial en el núm. 49, de 1’1-IIclaSs¡c?er
«torca amb qué Carrión recupera els
^arcelona 1
^ca(^a Per
Art,s’ ¡mpressor, a
Nathan és, de fet, una altra «belle dame
r*ón rLetcll>’ com la Basiliola dannunziana, que Cara9UestCrea’iSen-1^)^anlment’ a
al mar. Pero en
fidin jC?s el referent, més que La nave, podría ser La
8
1 /o.ri(f
190í?íSO^M,r’c en un acte i quatre quadres, escrit el
9, p’.aedit.
a estrin3 1910, pero publicada el 1914, no s’arribá
hr») jr ma¡ (cír. núm. 14 de «La Lectura PopuaQUesta 3 te™at*ca Ifegendária porta Carrión, en
reix a i ?.casiú, a una ambientado decadent, i confe10. Óhv - geu^a dramática tot un aire d’al legoria.
festrprc lne$uta, que Carrión va escriure el 1^10 i no
* I - Est.? rna?’ segons sembla.
12. Vent011. a al Teatre Catalá Romea el 8-1-1918.
A-Artíe lna Gassol, El nacionalisme en el teatre, Imp.
'3 c‘k’Barce!°na[1923].
blicar r?»?’ Peru. íou escrita el 1917 i no s’arribá a putelona r a 1924, per la Impremía Garrote, de Bar^elrete» Orn a número 1 de la «Biblioteca de Teatre

^^licaíU13?3 el 29-V111-1925 al Teatre Barcelona i
naCatnia e maleix any en el núm. 184 de «La Esce’5, puk ?na>>> segona época, el 5-IX-1925.
el 1930 Cada Per Ia Llibrcria Bonavia, de Barcelona,
any. ’ 1 estrenada el 19 de febrer d’aquell mateix
1 A p
l^na»
L’art dramátic en la Renaixenca cataAasal f'.,?reacia ais Amics de la Llengua (TOc i al
Paialunvn i de Tolosa (1 1-XI-1962) i al Casal de
i^iliaf i ue Par,s(7-XII-1964). Es conserva a l’arxiu
'M.dew'K11 amb el títol, i no tan sois amb
.°u.ra de Francesc Curet, El arle dramático
&lr de Cataluña, no és casual.

RODOLF SIRERA
VINT-I-CINC ANYS DESPRÉS
per Rafael Pérez González
A hores d’ara ¡a es pot dir:
Rodolf Sirera és, de tots els temps,
l’escriptor més important de
la literatura dramática valenciana.

E

nguany és el vint-i-cinqué ani-

ha enllagat el nostre teatre amb l’avantversari del descobriment de Ro
guarda europea, amb el teatre espadolf Sirera per Xavier Fábregas. Era
el i fins i tot les seues obres han esnyol,
1971 quan el crític descobria Homenattat traduídes i/o muntades en anglés,
ge a Florentí Montfort, i a partir d’alesfrancés, italiá o polonés.
hores va apostar fortament pels gerLa magnitud de la seua creació, la
mans Sirera, amb el Premi Especial del
varietat de formats i de dimensió, la diJurat del Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi
versitat de generes i d’estils... (no hi ha
(1971) i la presentació posterior a les
prácticament cap cosa que li reste per
pagines de «Serra d’Or». Les portes
explorar), com a demostració práctica
d’Edicions 62 van restar obertes per al
de totes les mancances que mitjanqant
treball d’aquests capdavanters que destextos (pero també mitjanqant la teoría
puntaven en l’anomenat «nou teatre va
ínteLlectual i la práctica de la gestió
lencia». Avui no podríem explicar el te
cultural) calía omplir per aconseguir
atre i la literatura dramática valencians
un teatre normalitzat al si de la seua
recents sense aquesta parella no sois de
societat sense deixar de satisfer la cudramaturgs, sino també de crítics, in
riositat personal, n’ha dificultat festudi
vestigadora i teórics del fet teatral. Joi la divulgació (agreujada peí carácter
sep-Lluís ha focalitzat el seu veri tea
periféric de la seua residéncia). Nortral des de la Universitat, sense rebutjar
malment les classificacions d’una obra
la col-laboració amb el seu germá, fau
tan extensa resulten una repetició d’antor professional. Pero no sois aixó: Ro
teriors, a les quals s’afegeix, com es
dolf Sirera ha esdevingut fhome de tea
pot, les noves obres que no paren de
tre de major válua en els darrers
veure la llum. El que sembla ciar (i
vint-i-cinc anys al País Valencia i fau
l’obvietat no minva la válua de l’afirtor més important de la literatura
mació) és que cada nova obra de Ro
dramática valenciana de tots els temps.
dolf Sirera resulta de la interrelació de
Ha estat professor estimat pels seus
tres factors: el seu moment personal i
alumnes a la Universitat de Valéncia, el
autoral, el factor social concret i tota
gestor teatral valenciá de més conla producció anterior. L’aparició d’un
sisténcia des de l’inici de la democra
nou treball esdevé una reacció a les circia, traductor i guionista. La seua procumstáncies vitáis i socials més preducció passa de la quarantena d'obres,
sents i concretes i una conseqüéncia se
moltes de les quals estrenades i totes
gura d’anteriors peces. Aquests factors
publicades, que li han valgut nombrodeterminen des de l’inici dues grans lí
sos premis. A més de dignificar el tea
nies en constants lluita que conflueixen
tre valenciá des de molts vessants, i
al llarg de la darrera etapa i més definiconquerir les editorials i fescena del
tivament amb La Caverna (1993): duna
Principal, tot connectant la producció
banda la personal, el món circumstanvalenciana amb la del nord de la Sénia,
cial del jo, la reflexió siga com a ésser

huma o en qualitat d’escriptor; i de l’altra la social, la interrelació de l’intellectual (l’individu pensant) amb la
societat per a la qual escriu. La voluntat creadora sense cap condicionant extern enfront a les obligacions socials
del moment en una primera etapa o els
imperatius i condicionaments de la desitjada professionalització després.
Des de l’inici de la producció de Rodolf Sirera, el 1969, fins avui hi ha un
tall evident al voltant de l’any 1977. A
partir d’aleshores les peces es poden
agrupar en els períodes segiients: fins a
1981, de 1983 a 1986, i des de 1986, tot
i arriscant-nos, fins a 1993. La primera
de les etapes consta com la més estu
diada i clarament delimitada peí mo
ment polític. Definida per, entre altres
trets, la vinculació del dramaturg a di
versos grups, un teatre al servei d’un
projecte polític més ampli, obres en ge
neral fortament contextualitzades en el
present de la recepció, i el plantejament de la dicotomía adés al-ludida.
Una línia, la constitueix el teatre que fa
segons les exigéncies del moment (és el
cas del teatre «popular» urgent, crític
i a la recerca del públic perdut), que
inclou: La Pau (retorna a Atenes)
(1969/72), Homenatge a Florentí Montfort (1971) amb J. Lluís Sirera, Tres farses populars (1972/73), les revistes, la
represa de la figura d’Escalante amb
lexit del muntatge de Tres forasters de
Madrid (1973) i com a colofó la trilogía
histórica de La desviado de la parábola
(1975-1977), les dues darreres escrites
amb el seu germá. L’altra línia, el teatre
que l’atrau, escrit en solitari: Plany per
la mort d’Enric Ribera (1972), que vam
qualificar en un altre lloc de «vertader
“big-bang”, destrucció i origen de tot
alió més peculiar en l’escriptura de Si
rera», el recull de peces breus Tres variacions sobre el joc del mirall... (1974),
on experimenta conceptualment sobre
el fet teatral i enllaga amb l’avantguarda europea, per liquidar l’etapa amb el
creu i ratlla que suposa Memoria Gene
ral d’Activitats (1976), que recull apunts
del Plany... i a més mostra gran part
deis trets distintius de l’escriptura de
Rodolf Sirera.
Les noves condicions sociopolítiques,
l’abandó de la vinculació a un grup de
teatre i sobretot la voluntat d’esdevenir
un autor professional marquen l’inici
de la segona macrofase. A partir de
1978 la producció de Rodolf Sirera, ara
en solitari, es diversifica i s’obre en acceptar
encárrecs
com
1’ÁrnnM
(1977/78), pega que enceta la segona
etapa i que la caracteritza com una
especie de període negre al voltant deis
temes del poder i la mort. Eclipsades,
com quasi la resta de les obres, molt
sovint per lexit d’El veri del teatre
(1978), cim del període i que va cata
pultar Rodolf Sirera més enllá de les
nostres fronteres, inclou peces d’apassionant lectura com L’assassinat del
doctor Moraleda (1977/78), experimen-

Plany per la mort d’Enric Ribera, una pega ben representativa, de 1972.

tacions a frec del cabaret i el circ com
Bloody Mary Show (1979), o el recull de
peces breus Histories de desconeguts,
entre altres treballs.
Després de dos anys sense escriure,
Sirera continua la seua professió aproant-la ara cap al genere de la comedia.
El primer producte va resultar un éxit.
Agredolga i amb pinzellades biográfiques, com d’ara endavant serán les
comedies, La primera de la classe
(1983/84) l’encoratja vers els escenaris
comerciáis, ara públics. El següent pas,
la comedia d’enjólit Fundó de Gala
(1982/85), seguit d’un intrigant guió televisiu, Tardor perillosa (1985), base de
Tactual Maror
*
S’inicia amb el teatre
infantil (La princesa del desert, 1986),
continua amb les peces breus (Número
de pallassos, 1986) i mamprén el segon
llibret d opera, El prtncep (1983/84).
La represa de la col laboració entre
els germans Sirera per a una nova obra
histórica el 1986, propiciada per un
canvi d’orientació en la política teatral
del Principat, obre la darrera de les eta
pes, tancada (potser) peí carácter concloent de La Caverna (1993), vertader
gresol, testament personal i segona
creu i ratlla a la manera de Memoria
General d’Activitats. Des del nostre punt
de vista, aquesta darrera etapa mostra
la maduresa de Fautor, amb pie domini
de l’ofici teatral per a aconseguir el
projecte artístic que es proposa en cada
moment. Les dues línies iniciáis aconsegueixen d’acoblar-se precisament ara.
L’etapa s’obre amb Cavalls de Mar
(1986), que inicia la segona trilogía
histórica —completada amb La partida
(1989) i La ciutat perduda (1993)— es
crita amb el seu germá. Hi destaca, al
nostre parer, Cavalls de Mar, perqué re

presenta un vertader equilibri entre
l’experimentació teatral, la funció so
cial del genere historie i el grau de comercialitat necessari. El resultat és pot
ser la pega més reeixida de tota la
producció deis Sirera. El moment, tanmateix, entre moltes altres coses, gene
ra una comedia biográfica clau, Iridian
Summer (1987), o Terudit llibret d ópe
ra El triomf del Tirant (1991), escrit en
col-laboració amb Josep-Lluís. Despres
de La Caverna (1993), a més d’incorp0'
rar-se al treball dramátic televisiu,
veurá la llum com a epíleg (per ara;
Maror o les regles del genere (1994), una
piéce bien faite plena d’intriga que pot;
ser obre pas a nous previsibles éxits >
l’estrena de la qual ens serveix ara o
pretext.
El teatre de Rodolf Sirera es caracte
ritza per ésser un teatre literari, culte’
amb voluntat perdurable, que pales®
un coneixement d’altres expressions a
tístiques com Topera, la dansa, el cine
ma, la novel-la o la radio i una volunta
d’establir-hi relacions textuals.
menysprea recursos del teatre come
cial ni del més codificat genéricamen^
pero tampoc no deixa de renunciar
l’experimentació que cada pega trac
de justificar internament, esdevenin ,
més, autosuficientment expücative ■
Tant els components teatrals: lestf
tura, els personatges, el punt de vis
el temps, l’espai, la recepció..., com
llenguatges fronterers (la novel-lacirc, cabaret...), s’hi veuen afectaJsJL.
sondeigs i temptatives de Rodolf o)
ra. L'autor utilitza el teatre per conel -u,
el món (i a si mateix) i relacionar^
tot coneixent-lo/se. Les seues oareSjjta.
bretot les de la darrera época, en s°^na
ri o amb el seu germá, presenten

pens en ciar homenatge al geni del ge
nere Alfred Hitchcock. Pero, a més, el
text de Maror, o millor si ens fixem en
el subtítol, Les regles del genere, manté
una cárrega de profunditat sota l’aparenga de mera joguina escénica. Escri
ta poc després de La Caverna, hi comparteix el to amarg, ara concretat en
l’amargura derivada de la impossibilitat del creador d’escapar deis condicionaments ais quals esta exposat: ja si
guen les regles del joc del mercat, ja
Indian Summer, dirigida per G. Heras
per al Centre Dramátic de la Generalitat
de Catalunya, al Romea.
Gener de 1991.

elaboració mil limétrica, on cap detall
no és descurat, mostren una gran capacitat per a la creació i el domini deis
personatges, i un desenrotllament
dialógic modélic, sense oblidar la solidesa de la construcció teatral.
Malgrat la importancia demostrada
de la figura i l’obra de Rodolf Sirera,
aquesta, sovint, no s’ha vist reflectida
ni apreciada en la seua mesura per la
societat valenciana. Un problema que
ve de llarg, quan a mitjan anys setanta
els germans Sirera es queixaven del
desinterés que peí fet teatral mostraven
els intel lectuals i el públic nacionalisles, i arribaren a qualificar la situació
u exili interior. El resultat és que avui el
Públic catalanoparlant a penes acudeix
al teatre de la ciutat de Valéncia, on les
■nanifestacions audiovisuals públiques
enen una recepció cada vegada més
eastellanitzada. Per altra banda, Ies insúucions democrátiques valencianes
an mostrat un interés mínim pels auOrs del país. En el cas de Sirera, s’han
niuntat conjunturalment i puntual
unció de Gala (1980), o I opera EZ
Uomf del Tirant (1992), sense treure’ls
Pr°u profit social. A més, cal dir que a
Partir de 1993 la política teatral valen■ana sembla desaparéixer fins al des¡n ■ de la temporada 1995/96. Les
stitucions espanyoles, juntament
]e ,Jes de Catalunya i les del País Va,.ncia, per altra banda, van muntar In¿an Summer el 1991. Les catalanes ho
199? en s°ütari amb Cavalls de Mar el
si 1 ¿ ^otes dues experiéncies van rer¡ ar un xic allunyades d’una lectura
ca)°d°iSa (ex'g'ble a tota proposta públilav
^enguatge dramátic, que formudj en s°ta el criteri i els interessos del
F]0^CtO1 de torn. A més, el muntatge de
cia atS no sestrena mai a terres valen,es, la qual cosa no va teñir la més
noilrn.a repercussió local, com tampoc
^laro tlnt'ra e' fet Que no s hi exhibesca

h La Política de suport ais autors que
lu esenvolupat la Generalitat de Cata
ta ",a a Partir de la meitat deis vuitanfj-úi e la qual comenga a recollir els
MadS'uUna cartellera envejable, el salí a
rlfJ lc* yels autors, una professió que
havi°ne^ latur’ i un públic fidel), no
arribat a un autor tan important

Cavalls de mar, muntada per la Companyia Flotats, al Poliorama barceloní. Abril de 1992.

com Rodolf Sirera, sobretot peí fet
d’escriure des de la periféria. Aixó sem
bla que avui s’ha acabat, no sabem si
definitivament.
Enguany, el Centre Dramátic de la
Generalitat de Catalunya, que dirigeix
Doménec Reixach, ha estrenat la darrera de les obres: Maror. Una estrena, ara
sí, respectuosa amb l’escriptura de Fau
tor, que ha resultat un éxit pero del
qual, novament, els seus paisans més
propers (per ais quals en primer terme
escriu) no gaudiran. Joan-Lluís Bozzo
ha dirigit intel-ligentment aquesta
comédia amarga d’intriga. Amarga com
la resta de les comédies de Fautor (ex
cepte l’enjólit de Fundó de Gala), on es
dramatitzen relacions humanes (de parella, generacionals...) i plena d’intriga
per atrapar Fespectador, pero no gens
plana. Com déiem, ha respectat l’escriptura de Rodolf Sirera: la fragmentació de la trama, l’alteració temporal,
els diversos punts de vista, el joc d’espills. I l’autor hi ha incorporat experimentacions anteriors. Ens referim al
tractament de l’espai que havia investi
ga! a Cavalls de Mar, i que al muntatge
va desaparéixer. Igualment ha poten
cial els referents intrínsecs del cinema
d’intriga amb l’escenografia ambienta
da els anys seixanta, l’actuació deis per
sonatges i un ús de la música de sus

siguen les altres regles que sempre con
dicionen un fet artístic tan mediatitzat
com el teatral. Amb l'intent de saltarse-les, Isabel reuneix la familia per comunicar-los un canvi de vida, que en la
vessant artística suposa un canvi d’escriptura cap a una major volada, i engegará tota la intriga, on les morts (ella
inclosa) i les victimes se succeiran.
Malgrat (i afortunadament) la marca
da escriptura personal, es tracta d una
pega de repertori que enllaga amb el te
atre británic (J.B. Priestley), amb el te
atre comercial de postguerra (Mihura?,
es preguntava Gallén al próleg), i que
és fruit de molts anys de professió tea
tral d’un autor de suficient qualitat per
a meréixer un coneixement i un reconeixement públics d’acord amb la seua
importancia histórica. I no parlem de
les dificultáis d’aquells autors valencians que comencen o que no han tingut la sort de Rodolf Sirera, d’ésser
descobert per Xavier Fábregas enguany
ja fa vint-i-cinc anys.

* Rodolf Sirera, Maror (Les regles del genere). Próleg
d’Enric Gallén. «Els llibres de l’Escorpí, Teatre/El
Galliner», 147, Edicions 62, Barcelona, 1995.

CINEMA

LA MIRADA DELS ALTRES
per Miquel Porter i Moix

O

aláh al-Din Yúsuf ibn Ayyub
(1138-1193), anomenat Salad! I,
fou sóida d’Egipte i de Siria i és conegut a Occident per la seva invasió de
Palestina i deis llocs sants de Jerusalem, cosa que tingué com a conseqüéncia la proclamació i l’execució de la ter
cera croada. Si el citem aquí no és pas
que vulguem dedicar-nos a la Historia
general, sino que ens interessa com a
personatge cinematografíe. El seu valor
i la seva saviesa n’han fet una figura llegendária ben propicia per a aprofitar-la
com a base literaria, des de la qual ha
saltat sovint al cinema.
Fa algún temps, en una emissió tele
visiva sobre les varietats de les cultures,
a manera de próleg ens van oferir la
projecció d’un film que li era dedicat,
Sciladí. L’interés especial de la pega radicava en el fet que no era un film
nord-americá o occidental, sino egipci.
Es a dir, que podía permetre veure la
historia des d’una perspectiva diferent
del que s’acostuma, des de la mirada
deis altres.
Una mirada, d’altra banda, ben de
fiar, puix que el seu autor, Yussef
Chahine (Alexandria, 1926), continua
essent avui, juntament amb Salah Abu
Seyf (1915), un deis patriarques del ci
nema egipci i probablement el més
prolífic. Des deis llunyans documentáis
deis anys quaranta fins ais seus melodrames socials deis noranta, ha fet de
tot, compresos films musicals, policíacs, comedies, drames de costums i
cintes de base histórica. Com és natu
ral, en una producció tan extensa, la
seva collita ha estat ben desigual, amb
films quasi perfectes i amb errors monumentals, pero amb cintes sempre es
timables, almenys com a testimoniatges sincers i encarnats del viure en el
moment en qué han estat fetes.
Tres aspectes sobresurten, al meu parer, de \An-Nasir Salah al-Din que va
fer el 1963: l’exaltació deis costats positius del món árab, la voluntat d’entesa
amb el món cristiá i, en un altre ordre
de coses, una cinematúrgia semblant a
l’occidental pero, malgrat tot, amb característiques ben diferenciades.
Peí que fa al primer aspecte, els árabs
hi són mostrats, de manera generalitzada, com a gent intel-ligent i culta, no
bles i generosos, creients fervorosos i
excel-lents guerrers, per bé que no s’amaga que entre ells hi pugui haver, en
una mínima proporció, algún traidor.
Es evident que el guió va ésser molt

treballat i consta que Chahine hi va in
tervenir directament quan li varen fer
l’encárrec de dirigir la cinta, que, en
principi, havia estat encomanada a un
altre director, que hi renuncia. Aquest
guió fou fet no pas en solitari, i compta, entre d’altres, amb el concurs de
Naguib Mahfuz (el Caire, 1911), que,
uns anys després, havia d’esdevenir
premi Nobel i que sovint havia col-laborat en films d’Abu Seyf. Entre altres
coses, aixó significa que a la cinta s’hi
reflecteix, al mateix temps, un sentit
novel-lesc i poétic, una barreja de vo
luntat historicista amb unes components imaginades o reimaginades.
En el segon aspecte, cal comprendre
l’especial situació d’Egipte en el conjunt geopolític de l’Orient Mitjá d’aquells anys. Després de la crisi de nivell
mundial creada per la nacionalització
del canal de Suez, dins la política na
cionalista del coronel Nasser i en el pa
norama general de les intermitents
guerres amb Israel, el país necessitava
«explicar-se» davant el món. Presentar
la causa árab com a justa no ja de ma
nera conjuntural, sino des d’un prisma
historie. En aquest sentit, la personalitat de Salad!, dins el context de les croades i en les seves relacions amb els occidentals, resultava ben adient.
Amin Maaluf (Liban, 1949), escriptor
d’obres de gran éxit, com Lleó l’Africá o
Samarcanda, és autor també d’un llibre
que hauria d’ésser més conegut entre
nosaltres: Les croades vistes pels árabs,
on, destriant deis vells cronistes i historiadors autóctons, fa un ampli resum
historie, una narració que va des de la
primera croada fins a la fi de la presen
cia deis «franj» a l’Orient. A aquest lli
bre senzill, metódic i ben escrit, remeto
aquells lectors que ho creguin necessari. En concret, la figura i l’acció de Sa
lad! hi són ben resumides i enteses. Val
la pena d’observar que Chahine té tam
bé un origen libanes, i que tant ell com
Maaluf practiquen més una mena de
panarabisme il lustrat que no pas cap
nacionalisme sistemátic.
Per una altra banda, no és cap atzar
que, en el film, un deis personatges
principáis siguí precisament un árab
cristiá, atés que, a part de la veritat
histórica del fet, Chahine va néixer en
el si d’una familia cristiana i aquest
rastre, de caire humanista, pot seguir
se en altres obres seves. Aquell perso
natge, tot i ésser un deis cabdills de
guerra de Salad!, s’enamora d’una cris

tiana, servidora de l’Orde del Temple, i
aquests amors serveixen per a distingir
entre raga i religió, pero també per a
mostrar com l’amor interracial pot és
ser difícil pero també ben plausible.
Mentre que el cap militar de l’Orde
del Temple i posteriorment la seva víclua són presentáis com a cruels, intolerants i traídors, com també el rei Felip
de Franga, en canvi hi ha figures cris
tianes, en particular Ricard Cor de Lleó
d'Anglaterra, que són mostrats com a
ferrenys pero idealistes, valents i no
bles. Al llarg de tot el film hi ha referéncies sufícients per a deixar palesa
una doble voluntat d’entesa: entre races
i entre religions. Només cal recordar el
film nord-americá de Cecil B. De Mille,
The Crusades (1935) —en qué, precisa
ment, les figures de Saladí i de Ricard
d’Anglaterra tenien també una importáncia capital—, per a adonar-se de
la diferéncia d’actituds. I precisament
aquesta diferéncia en la visió ideológi
ca ens mena al tercer aspecte d’interés.
Per a entendre els mérits d’una cinta
com aquesta, és imprescindible saber
que, en la seva joventut, Chahine va es
tudiar teatre i cinema ais Estats Units,
a la Pasadena Playhouse, i que, PeI
tant, coneixia els sistemes de realitz®'
ció i de muntatge nord-americans. Aix°
es reflecteix en molts deis aspectes d aquesta obra, que, malgrat tot, no es
hollywoodiana.
La «mirada de l’altre» no és solamen
una qüestió de qué ens vol dir, sino una
qüestió lligada a com ens ho diu: si le
llengües són tan diferenciades, les V1
sions no ho són menys.
,
Com en els métodes tradición®s
americans, les estructures mostratives
són, en aquest film, plenes de munta
ges alternants. Els diferents canips e
les accions són mostrats de manera ®
ternativa, en una adverbiació del tipu
«mentrestant» o «al mateix temps».
pero aquesta mena de regla no está so
mesa a una cadéncia rítmica merame
funcional, sino categoritzadora: ®
que es té com a més indicatiu o slgnl£S
cant «dura més» que alió altre que
considera complementan. Aquesta
una norma comuna a bona part deis °
nemes orientáis: la durada deis P* aI)<
fins de les seqüéncies no depén s?.
ment d’ajudar a la comprensió del
curs, sino de crear els temps per a
ditar-lo a mesura que es produetx.
resultat, per a un espectador occiden
acostumat ais films de génere i dac

TELEVISIO

DEL SAFAREIG A LA CLAVEGUERA

LA TELEVISIÓ
QUE ENS AMENAQA
predigerits, pot ésser el d’una certa sensació d’enuig o de cansament, pero en
realitat ve de dues maneres diferenciades d’utilitzar la mirada i seria ben difí
cil de dir quina és la més raonable.
D altra banda, i com ens recorda
Chahine en el seu film, aquesta no és
1 única manera cinematográfica d’adverbiació temporal. A Saladí hi ha, per
exemple, una llarga i molt important
seqüéncia en qué es comparen dues
reunions simultánies: la que el personatge té amb els seus collaboradors i
•a que reuneix els sobirans europeus invasors. Aixó s’aconsegueix amb un enQuadrament únic pero dividit en dues
z°nes que, a manera de miniatures,
Presenten ambdues reunions, il luminant més fortament aquella zona en
qué s’expressen les idees d’una dialécti
ca que anirá passant de luna a l’altra,
ae manera que es produeixen contras
tes riquíssims de significació.
Una cosa semblant passa amb els sig
ues de cessura. Els sistemes del cutting
a 1 americana o deis fosos, tant en negre com encadenats, no són compresos
ue la mateixa manera en totes les cultu
res, per bé que puguin assemblar-se,
ant en el motiu com en les funcions.
a comprensió deis ritmes no essent
entica, tampoc no ho poden ésser els
“súencis» visuals.
U'O tot discurs cinematúrgic es poden
uitzar recursos metafórics i simbóI Cs. tant en les formes com en els co, >s, pero és evident que cada col-lectiu
r11,11 a amb una tradició propia n’elaboa uns de propis, i en aixó, una vegada
es, no hi val a confondre semblanza
^nib identitat. Cari Gustav Jung, en el
eu estudi Symbolik del Geistes i en d’allatS q res’ Ia va advertir de la necessicol I
comPrendre els «inconscients
c ’tectius», i és evident que, sense ñe
co S1 v c‘e recórrer a análisis gaire
te jPacades, un s’adona que per a enure «la mirada de l’altre» cal cotapn^r Per voler-lo entendre. Si en can a. diem que parlant la geni s’entén,
ni ha motiu perqué no ens entenmira„,.

per Joan F. de Lasa

s trist, molt trist, pero el fet in

E

des subnormals i tot— emparellats
negable és que setmana rere setamb dos o tres cantants, ballarins o re
mana assistim a una progressiva degracitadora, préviament escollits com a
dació deis programes que certes
guanyadors del diguem-ne «concurs»,
emissores de televisió —tant públiques
que fa més pena que res més.
com privades— ens van presentant
Finalment, tenim com a auténtica
amb l’únic objectiu aparent de superar vergonya de la televisió de Madrid
els «nivells d’audiéncia» deis competiaquest parell d’espais que es diuen «La
dors.
noche prohibida», darrera reminiscénAixó, en principi, no seria negatiu si
cia d’aquell «¡Ay, qué calor!» amb qué
aquest augment de públic es volgués
la curiosa parella Berlusconi-Lazarov
aconseguir a forqa de millorar la qualiintentaren conquerir el máxim d’espectat deis continguts lúdics, l’espectaculatadors quan Yestrip-tease encara era un
ritat de les formes o la riquesa informa
«pecat mortal» inédit a casa nostra, i
tiva i cultural deis programes. La
sobretot «Esta noche cruzamos el Mis
realitat, pero, és ben diferent, i alió que
sissippi», on un home de talen! —com
els espectadors atents observem és, en
sense cap mena de dubtes ho és Pepe
termes generáis, que Túnica cosa que
Navarro— renuncia fins i tot a la seva
preocupa els dirigents de les cadenes
dignitat professional per assolir el més
televisives és l’augment de públic per si
nombrós públic de la matinada grácies
mateix, siguin els que siguin els proceal ventall de prostituts d’ambdós sexes,
diments que guionistes i directors embésties de Hit, zoófils, necrófils, transprin per assolir llurs propósits.
vestits, pervertits de tota mena, assasHeus ací una petita llista—no cree
sins que un dia es disfressaren de poli
pas que completa— deis programes
cía, masoquistes de tant el quart i
que aqüestes setmanes ocupen els hocomerciants d’escándols i de pura merraris preferents de la televisió que es
da, que es diputen a estiracabells els
veu a l’Estat —i entre els quals, grácies
minuts d’emissió, mentre ell i la seva
a Déu, no n’hi cap que siguí un producfauna —Pepelu, Doña Reme, Igor,
te catalá— «Menudo show», «Rompeetc.— ho contemplen tot amb el somriure ais llavis.
cocos», «Quién sabe donde», «Nunca es
tarde», «Cita con la vida», «Sorpresa«Esta noche cruzamos el Missis
sorpresa», «El semáforo», i molt espesippi» és evidentment el programa més
cialment «La noche prohibida» i «Esta
afrontós i amoral que hem vist fins ara,
noche cruzamos el Mississippi».
com a demostració palpable dalló que
En tots aquests misérrims poti-potis,
pot fer el mal gust emmascarat de lliens desplacen! des d’una estúpida menbertat d’expressió per aconseguir uns
talitat de safareig —en el millor deis ca alts nivells de públic. Perqué el pitjor
sos— fins a la insuportable fortor del
de tot és que el programa de Pepe
clavegueram. En els primers, són les
Navarro s’ha convertí! en un auténtic
«revistes del cor» Ies que donen la me
fenomen de masses, del qual íothom
sura del pa que s’hi dona, en aquest baparla —bé o malament, és ciar—, pero
tibull d’imatges enganxifoses on la intique al capdavall no és més que una
mitat es compra i es ven, tot cercant el
barreja de grolleria i vulgaritat, malllagrimeig del respectable. «El semáfo
grat que quasi sis milions desperta
ro» és una trista demostració de la de
dora el segueixin per comprovar quina
cadencia creativa d’aquest gran profesen po! fer encara aquest presentador
sional que lou Chico Ibáñez Serrador,
sense cap mena de sentit étic, que ex
ara, en hores baixes, dedicat a fer mofa
plica que, «actualment, ser boig és una
de quatre desgraciáis —algunes vegacondició quasi obligada, si volem so-

Pepe Navarro, ara com ara, aran campió
del temer televlsiu espanyolamb el programa
«Esta noche cruzamos el Mississippi».

breviure dins el nostre món, on res no
és intrínsecament pervers, perqué la
perversió es troba només en els ulls i
en la ment de qui mira i analitza».
No deixa desser una curiosa empremta filosófica. El fet és que, després
de les alienacions i les aberracions que
constitueixen el nucli central del pro

grama de Navarro, ens sembla quasi
impossible que la televisió pugui anar
més lluny en aquesta bursa de vulgaritat i xaronada... Pensant-ho bé, pero, sí:
amb una mica més d’imaginació i d’afany de morbositat, la petita pantalla
encara podría apropar-se més a l’absoluta bestialitat i la definitiva salvatjada.

De moment, pero, el triomf correspon
a Pepe Navarro.
L’enhorabona, dones, a ell, gran cam
pió del femer televisiu espanyol.
Per comprendre d’una vegada el mal
que aquest insaníssim espai pot fer en
la ja prou deteriorada mentalitat popu
lar, només cal que us fixeu en els resul
táis d’aquestes petites enquestes que els
reporters cridaners d’«Esta noche cru
zamos el Mississippi» fan, un dia sí i
l’altre també, pels carrers de Madrid,
quasi sempre adreqades a persones de
baix nivell cultural. Ja sabem —és
ciar— que tot és un muntatge on el di
rector del programa només deixa alió
que li convé. Pero, així i tot, esborrona
la quantitat de niciesa, desorientació i
manca de sentit comú que respira bona
parí de la pobra gent consultada, que,
sense ni sospitar-ho, ens dona la mesu
ra de la brutícia moral d’aquesta
andrómina televisiva que, si més no,
demostra el poc respecte que Tele 5 es
té a ella mateixa i ais seus espectadors.

SOBRE LA HISTORIA CONTEMPORÁNIA DE
LES ILLES BALEARS

Josep Massot i Muntaner

-Josep Massot I Muntaner
crEkPR,MER

El primer franquisme a Mallorca

FRANQUISME
A
MALLORCA

Guerra civil, repressió, exili i represa cultural
486 pp. Biblioteca Serva d'Or, 162

NOVETAT
Del mateix autor a la mateixa col-lecció:
Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la
postguerra (1930- 1950) (volum 14)

El desembarcament de Bayo a Mallorca (volum 61)

Vida i miracles del "Conde Rossi". (Mallorca, juliol-desembre
1936 / Málaga, gener-febrer 1937) (volum 72)
Georges Bernanos i la guerra civil (volum88)
Els escriptors i la guerra civil a les liles Balears (volum 94)
El bisbe Josep Miralles i l'Església de Mallorca. De la Dictadura a la
guerra civil (volum 101)
Els intel-lectuals mallorquins davant el franquisme (volum 110)

El consol Alan Hillgarth i les liles Balears (1936-1939) (volum 142)
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LLIBRES

UN LLIBRE CADA MES
per Joan Triadú

Caries Torner, EL PRINCIPI ACOLLIDA. SOBRE EL DIÁLEG INTERCULTURAL. «Biblioteca universal Empúries»,
Edicions Empúries, Barcelona, 1995.
El títol d’aquest ¡libre és més que un títol: és la clau per a comprendre tota l’o
bra, la qual, d’altra banda, és un exercici
d’aprofundiment en uns terrenys que
semblen fets a la mida per a un treball
superficial. L’explicació succinta és a la
pagina 73. Caries Torner, que per alguna
cosa és poeta, parteix, almenys com a
Punt de referencia, d’un fet de llengua,
l’equivaléncia de relació que hi ha entre
els mots hoste i hostessa, amb els quals
el diccionari anomena tant els qui s’allot9en a casa d’altri com els amfitrions, i en
dedueix que l’esmentada equivalencia
certifica que «la pérdua d’evidéncies
culturáis fa trontollar tant qui és acollit
com qui acull», fet que cal considerar
"l’experiéncia mateixa de l’hospitalitat».
“Anomenaré aquest fenomen —afegeix
tot seguit—, que al meu entendre és el
centre dinamitzador del diáleg intercultural. el principi acollida.» Més avall hi inS'steix, precisant axiomáticament: «El
Principi acollida: qui acull és acollit i qui
es acollit acull.» Llegim aixó a la segona
Part de les quatre que en té el Ilibre, titu
lada «Des de la pérdua d’evidéncies
culturáis a la fraternitat». Ja ens podem
adonar, dones, del sentit que té tot ple9at, de com va a fons l’autor en titular aiXl el seu llibre i en estudiar, partint de la
Psicología social i d’altres experiéncies
que descriu, un principi que fa notar que
es present no sois en espiritualitats
Or|ontals sino també en el cristianisme,
en concret en la tradició monástica i,
mes en concret encara, a la regla de
®ant Benet, de la qual cita fragments
un capítol (el cap. Lili) com a exemple
el fet que la regla, hereva així del moaaquisme anterior i fent memoria del text
P^ngélic de Mt. 25, 35-43, dona, diu, a
Ppspitalitat deis monestirs «una dimen'o salvífica», de manera que si Agustí
tdipona fa de l’hospitalitat un acte de
yermanor en el Crist, sant Benet «acull
r'st en persona en l’hoste».
het un seguiment gairebé punt per
uunt del comengament de l’apartat que
P°rfe el mateix títol que el llibre, el lector
amh
Pot estar en condicions d’entrar
irib bon peu, sense perdre alé, a l’arri-

EL PRINCIPI ACOLLIDA
SOBRE EL DIÁLEG INTERCULTURAL

bada oberta de la ¡dea de fraternitat
(des d’aquella «pérdua d’evidéncies cul
turáis») i a la seva operativitat práctica
per mitjá de l’actuació d’aquest mateix
principi, definida així (pág. 116): «El
principi acollida actúa fent sorgir les
identitats deis uns i els altres en l’encontre, portant els interlocutors a tocar de
la seva limitació, a la frontera, i fent-la
acollidora, habitable, frontissa i franja
de fraternitat.» Tot és aquí: en lloc d’un
encontré en «l’espai internacional», de
cosmopolites desarrelats, per a poder-se
obrir ais altres, es tracta «d’una assemblea d’autóctons, d’un diáleg ¡ntercultural» entre persones arrelades al seu
context cultural». Ja coneixem prou situacions a casa nostra —fent una digressió breu enllagada amb el concepte
d’«espa¡ internacional»— d’un internacionalisme superficial i en contradicció
amb ell mateix, com a fórmula fácil i al
capdavall banal per a descomprometre’s
deis deures envers la nació (la propia) i
fondre la identitat cultural no pas en una
suposada, utópica i acrítica «internacionalitat», sino, de fet, en un magma
d’una cultura «superior», absorbent i
tancada en ella mateixa tot ventant aires

de grandesa, en realitat de domini per
l’opressió. L’europeisme, combatut al
principi des deis dos extrems —el filocomunisme i el filofeixisme, i els seus
inevitables, sovint de bona fe, fellowtravellers—, ha permés distingir ben bé
el combat per la identitat nacional (i, per
tant, cultural, identificat amb la ¡dea
d’Europa des de sempre) d’un internacionalisme, tant el «proletari» com el
cosmopolita de luxe, al qual la diferencia
fa nosa si passa de la ratlla del tipisme
de clixé. Enfront d’aquesta situació —ara
ja, amb perdó per la digressió, enllagant
amb el llibre—, Caries Torner, partint de
la pluralitat d’ámbits d’encontre entre
cultures, s’ha volgut submergir en els
corrents de fons que en sorgeixen, al
llarg d'EI principi acollida, el qual qualifica de quadern d’apunts sobre el diáleg
intercultural que fa una crida per a una
pedagogía intercultural, «entesa com un
deis més crucials reptes polítics i socials
amb qué ens confrontem».
L’assaig de Caries Torner no és, pero,
limitable, ni per obra d’ell mateix, sino
que, ben al contrari, és obert i vessa per
totes bandes. De preguntes, sobretot,
de grans interrogants concrets, sobre
experiéncies concretes, viscudes i sentides. Ja diu que el fil conductor de la se
va reflexió és, i ho subratlla, l’imperatiu
de l’experiéncia. Des de l’experiéncia i
com a conseqüéncia de les actituds
adients al diáleg sorgeix una pedagogía
de la comunicació intercultural, objecte
de la crida esmentada, mentre el món és
travessat per «un procés d’homogeneítzació cultural galopant». Pero alhora
l’autor es pregunta, en un deis eixos del
seu assaig, si es pot trabar «una magni
tud transcultural» que sigui el suport básic de la comunicació i de la diversitat, i
apunta la possibilitat que entre homogenéítzació i particularismo es pugui parlar
d’un universalismo que activi les identi
tats culturáis locáis, i deixa en un esperangat interrogant la vigencia, en aquest
ámbit, d’un concepte que anomena «de
fraternitat universal». Aquest concepte,
que a les mans de l’autor no té res
d’abstracció, en entrar en crisi les arrels
sagrades del sentiment de familia huma
na (i aquí Torner remet a Rovira Belloso,
Les arrels sagrades de la fraternitat) ha
estat en certa manera suplantat peí con
cepte de «soiidaritat», que és, diu, la se-

cularització d’aquella fraternitat ¡I-lustra
da. La fraternitat fóra la germana gran
de la solidaritat, i aquesta és desgasta
da cada dia per l’abús que se’n fa des
deis poders públics. En unes pagines lúcldes en la crítica pero amb la ¡dea que
«tot concepte té el seu revers» (pág.
115), Torner, tot i que manifesta que no
vol entrar en l’análisi aprofundida de
rambigüitat i de l’ús pervers que es pot
fer de les iniciatives de solidaritat, assenyala que tot depén, pero, del fet que
l’altre, és a dir la víctima, objecte d’efímers i desviats sentiments de commiseració per part de l’espectador televisiu o
cinematografíe, en comptes de teñir només auxili, assisténcia, «tingui la paraula, dret de proposta i resposta», de ma
nera que
el
carácter
mutu
que
s’estableix amb el diáleg intercultural
«retorna a la solidaritat el seu vincle amb
l’experiéncia de fraternitat universal».
En una tercera part, «Pedagogía inter
cultural», hi ha la descripció de l’experiéncia viscuda i sentida, com sempre,
per l’autor dins l’anomenada «pedago
gía de la immersió» (en anglés,
exposure programm; en catalá ens hi re
ferirá en sentit lingüístic, pero també és
pedagogía intercultural), de la seva esta
da a Lima, a La Independencia, un deis
seus pueblos jóvenes. Aquest apartat,
sense deixar els límits de l’assaig, posa
al descobert, encara que no ho fa expressament, la superficialitat del reportatge que ens serveix el gran periodisme
d’aventura (amb hotel) i d’imatge agosarada, i la banalitat, la veritable insignificanga que és el gest de fer novel-la d’u
na realitat que la ultrapassa. Caries
Torner hi apareix com a escriptor i prota
gonista, sense protagonisme, mai com a
espectador, sempre immergit en el viure
i en la reflexió, cosa que el porta a parlar
«d’una teología contextual» i d’una interpretació de la modernitat «des del seu
revers», per exemple. I a continuació,
gran coneixedor de les trobades internacionals, n’estudia la construcció de l’universalisme i assenyala que una trobada
internacional parteix d’una ficció: la
igualtat deis participants.
Així, una darrera i quarta part és dedi
cada a l’universalisme i, finalment, a tall
de conclusió, en l’«Obertura: per una
pedagogía intercultural», ens dona la in
tenció del llibre: «escoltar atentament la
conversa intercultural sense que el descobriment de la diferencia esgotés el
sentit de la comunicació.» Fets alguns
altres aclariments, amb el rigor deis matisos i de les precisions, el missatge és
aquest: «al capdavall, no renunciar a la
paraula.»

TRIA PERSONAL____

Joan-Lluís Lluís
10.58. h VAGONS ROBATS

per Josep Maria Ripoll

Joan-Lluís Lluís, VAGONS ROBATS.
Edicions de La Magrana, Barcelona,
1996.
A Joan-Lluís Lluís ningú no pot negar-l¡
contundencia. Aquest rossellonés nascut l’any 63, periodista i diplomat en
Historia de l’Art, es revelá amb Els ulls
de sorra, de 1993, com un narrador sólid
i eficag, amb un punt d’efectisme pero
dotat d’una torga expressiva fora de
dubtes. Si aquella primera novel-la cons
tituía l’esfereídora recreació d’un episodi, imaginan pero ben versemblant, de
la guerra d’Algéria, ara en canvi Vagons
robats, la seva segona obra, adopta un
caire més intimista en centrar-se en les
vivéncies d’un jove que fuig de la casa
materna. Val a dir, pero, que no ens trobem amb cap retrat complaent d’una
etapa de transicló, o de suposada pleni
tud vital, tan sovint mitificada per la li
teratura, sino amb una visió més aviat
ácida, tirant sovint a sórdida, deis seus
condicionants, sobretot d’aquells que
fan referencia al descobriment i la prácti
ca del sexe.
Escrita, com Els ulls de sorra, en pri
mera persona, la novel-la está constitui
da per onze caries sense resposta que
el protagonista, Antoni Bellefargues,
adrega a la noia que més ha estimat.
Deslliurament catártic i joc de la veritat,
aqüestes caries evoquen la vida d’Antoni, per acabar expllcant la raó de la seva
fúgida: ja que aquest jove ferroviari, amb
dret a viatjar gratuítament per les vies de
la SNCF, recorre Franga amb tren, fent
vida sovint ais vagons, per allunyar-se
d’una familia amb qui no sent cap lligam
i, sobretot, per un motiu inconfessable
que es revelará en el desenllag. En un
clima, dones, proper al de les road-movie americanes, si bé amb trens en lloc
de cotxes i amb una ambientado escrupolosament francesa, assistim a constants salts enrere en el temps que ens
conduiran, per exemple, a la monotonía
de la vida provinciana de Saint-Malo, a
les colles d’amics motoritzats a ritme de
rock, al món deis joves recol-lectors temporers de fruita, ais petits robatoris per a
sobreviure o a una avidesa de sexe no
sempre satisfeta i convertida en motiu
argumental básic. Tan lluny de la ingenu'ítat com del moralisme, l’autor fa ver
semblant el punt de vista del personatge; i aquest, al seu torn, mostra unes
actituds que es revelen com a resposta
a un desarrelament perpetu, del qual el
viatge constant i sense cap més objectiu
que la fúgida suposa una metáfora prou
corprenedora. Obra sense concessions,
d’una duresa matisada a estones per un
cert alé poétic, Vagons robats reafirma
Joan-Lluís Lluís com un autor que té co
ses a dir, que sap com dir-les i que re
sulta prou singular en el panorama ac-

Joan-Lluís Lluís a la fotografía
de la portada del seu llibre Vagons robats

tual de les nostres lletres. Per tots aquests
motius, cal estar alerta a la seva evolució.

Jaume Pía, DE L’ART I DE L’ARTÍSÍÁ
DIETARI (1982-1991). Edicions 62, Barcelona, 1996.
Aquesta obra, premi Sant Joan 1995,
té d’entrada la virtut de provocar polémi
ca. Són molts els qui, abans de llegir-la,
ja han sentit a parlar deis atacs que con
té contra la pervivéncia de les avantguardes —Miró, Tapies o Brossa entre
d’altres— o contra personatges ben di
versos del nostre entorn cultural. Aixi
mateix, la defensa d’un cert realisme o
de la validesa de moltes concepcions
noucentistes conforma bona part del
món personal de l’autor, Jaume Pía,
es mostra del tot sincer, rotund i radica1
en aquest dietari premiat just abans de
la seva morí.
Alió que, en canvi, es desconeix molt
més és la llarga trajectória vital i artística
de Jaume Pía, dins la qual és imprescin
dible situar l’obra present, que en fou e
colofó. Considerat sovint el millor gravador del país —al llarg del dietari es ma
nifesta tip d’aquest judici de valor ja topic—, fou també
pintor epígon de
Noucentisme i responsable de les EdJcions de la Rosa Vera, experiencia insó
lita deis anys cinquanta en qué els escriptors il-lustraven els gravadors ¡ a
pas al contrari, com sol ser habitual. L
llista de creadors que participaren en e
projecte és més que considerable, ¡ai
entre els escriptors s’hi trabaren de
d’Aleixandre fins a Cela o Delibes, de
de Riba fins a Foix o d’Ors, o des d E
priu fins a Sarsanedas passant per
ders o Perucho; mentre que els artist

anaven des de noucentistes com Obiols,
Nogués, Sunyer o Domingo fins a noms
com els de Zabaleta, Guinovart, RáfolsCasamada o el mateix Pía, entre d’altres.
Artista tena? i promotor, dones, d’estimulants iniciatives, Jaume Pía ja havia manifestat els seus dots literaris en una au
tobiografía i una col-lecció de retrats.
Il-lustrador també d’obres d’escriptors
ben diversos, des de Ruyra fins a Es
pinas, és prou ciar que el nostre autor
fou moltes més coses que el polemista
que aquí sembla ser. Bon coneixedor
deis ambients artístics i literaris de qué
parla, era un amic de la feina ben feta,
d’opinions potser discutibles peró d’una
independencia de criteri i una exigencia
—amb els altres i amb ell mateix— tan
solides com el seu do natural per a la
¡lengua. D’altra banda, el present dietari
no es limita a ser un conjunt de critiques
contra tendéncies i personatges més o
menys de moda, sino que incideix so
bretot en la consciéncia del propi enveHiment, la pérdua progressiva de salut,
la manca de reconeixement públic o les
penúries económiques, temes entreHapats que ens poden ajudar a entendre
millor el radicalisme d’algunes posicions. Celebrem, en definitiva, que l’edició del seu dietari ajudi a donar a conéixe[ Jaume Pía; peró remarquem que,
nnés enllá d’unes quantes opinions que
és fácil treure de context, hi ha al darrere
tota una vida i una obra marcades per la
coherencia i la tenacitat, que trabaren,
a|xó sí, un encertat colofó en aqüestes
Pagines.

Diversos autors, DE RUSIÑOL A
MONZÓ: HUMOR I LITERATURA. Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1996.___________________
El volum aplega els textos de set contoréncies que conformaren un cicle cele-

Santiago Rusiñol és un bon punt d’arrencada
per a un itinerari de l’humor a les nostres lletres.

brat a Girona l’any 94, a carree d’un
grup de professors universitaris sota la
coordinació de Margarida Casacuberta i
Marina Gusta. L’humor de Rusiñol, Carner, Trabal, Pía i Calders és analitzat per,
respectivament, Margarida Casacuber
ta, Jaume Aulet, Josep M. Balaguer, Ma
rina Gusta i Maria Campillo, mentre que
Xavier Cercas fa una breu introducció a
l’entorn de Quim Monzó, que és qui tot
seguit respon les qüestions que li plantegen sobre el tema. A més, Pere Ballart fa
una introducció sobre el concepte d’ironia i Albert Rossich és l’autor d’un prefaci ben suggestiu que diferencia l’humor
de l'alegria, constata, seguint Bergson,
el vessant social de l’humor i fa un breu
repás a l’humorisme en la literatura cata
lana fins al segle xix.
Heus aquí, dones, una miscel-lánia so
bre un tema tan estimulant com poc
abordat fins ara. Si Albert Rossich ens
recorda que «viure és convíure» i que

«l’humor no és subversiu, i només algu
na vegada ho és la ironía» (pág. 6), Pere
Ballart cita Josep Pía quan entén la ira
nia com a «adhesió incompleta» (pág.
23) i, aplicada a la literatura, la vincula a
la consciéncia de la complexitat del món
i, per tant, a la multiplicitat de sentits de
l’obra. Peí que fa al cas de Rusiñol, Mar
garida Casacuberta n’analitza l’evolució
deturant-se, per exemple, en el Glosari
que parodiava el d’Eugeni d’Ors; Jaume
Aulet distingeix entre facécia i ironía en
Carner i estableix diferents etapes, cadascuna amb característíques própies,
en la utilització carneriana de la ironía;
Josep
M.
Balaguer
relaciona
les
novel-les de Francesc Trabal amb els articles periodístics del mateix autor, o
amb un liibre tan inclassificable com
L’any que ve, peí que fa a l’actitud enfront del llenguatge, i se serveix d’una
série d’agudes observacions d’Armand
Obiols sobre la novel-la moderna per caracteritzar l’actitud paródica de Trabal
enfront del génere; Marina Gustá es refereix al «malhumor» planiá, d'intencionalitat moral i amb el costumisme com a
camuflatge, que ridiculitza la realitat «a
base de minimitzar-se ell mateix» (pág.
104); Maria Campillo remarca l’escepticisme de Pere Calders en relació amb el
seu horror a l’émfasi i la seva «benevoléncia», tret aquest últim que l’emparentaria amb Carner, mentre que l’actitud
moral seria més propera a la de Joan
Oliver. Finalment, Quim Monzó desmitifi
ca el concepte «d’humor catalá» i apos
ta per un humorisme intel-ligent fins i tot
en la immediatesa deis mitjans de comunicació. En resum, un conjunt d’aportacions que, sense pretendre esgotar el
tema —es podría parlar també, entre
d’altres, de Pujols, Espriu, Oliver, Brossa
o Perucho—, suposen un excel lent punt
de partida per a possibles iniciatives futures en la mateixa direcció.

Oriol Vergés

Els cementiris sagnants
de Mallorca (1936 1939)

Els cenicníiris

Un nou volum de la gran col-lecció per a adolescents
que entrediga l'aventura i la historia. La guerra civil
espanyola tingué una tónica de crueltat, característica
de tota confrontació entre germans. A Catalunya, la
derrota deis militars revoltats comporta la violencia de

mans deis extremistes deis sindicáis obrers, mentre que
a Mallorca, on els rebels triomfaren, vingué per l'actuació
deis feixistes.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

Darrers títols de la
col-lecció:

Per camins de
llum i de foscor
(1931-1936)
Una avioneta per
a en Maciá
(1923-1930)
Cremen les pistóles
(1910-1923)
Al damunt d'un
polvorí (1875-1909)

Josep Romeu. Publicacions recents palesen, en la maduresa,
la valúa deis diferents aspectes d’una obra rigorosa.

Josep Romeu, ASSAIGS I ALTRES INDAGACIONS
CRITIQUES.
Reial
Academia de Bones Lletres de Barce
lona, Quaderns Crema, 1996. TEMPS,
Proa, 1995.
La trajectória de Josep Romeu i Figueras és una de les més completes i constants del nostre panorama cultural: poe
ta, estudios, assagista i professor, ha
aprofundit camps tan poc coneguts com
la poesia popular, el folklore o el teatre
catalá antic, entre d’altres. Fundador,
amb Triadú o Palau i Fabre, de la ja míti
ca revista «Ariel» en uns temps prou difícils, reconegut medievalista, ha combinat des de sempre l’erudició académica
amb la creació poética, dos aspectes
complementaos d’una única obra que té
el rigor com a característica primordial.
Dones bé: heus aquí que han aparegut dos Ilibres representatius de l’un
vessant i l’altre; si d’un cantó Assaigs i
altres indagacions critiques és una miscellánia d’estudis breus a l’entorn de la
poesia i la crítica catalanes del nostre
segle, Temps ens retorna al Romeu poe
ta que havia aplegat la seva obra en un
sol volum l’any 93.
En el primer cas, tenim un recull de
textos, publicats en diferents mitjans de
comunicació o pronunciats com a con
ferencies, a l’entorn de Foix, Riba, Bofill i
Ferro, Manent, Rosselló-Pórcel, Espriu i
Brossa, a més d’unes «notes» fináis so
bre la versificació a la poesia catalana
contemporánia. La tria d’autors denota
d’entrada un criteri prou ampli, i val a dir
que se n’estudien vessants de vegades
ben poc coneguts, com ara l’epistolari
de Riba de 1939 a 1952 o alguns aspec
tes personáis d’Espriu i, sobretot, de
Foix que, més enllá d’un mer valor
anecdótic, ajuden a entendre’n trets
prou rellevants. Aixó no exclou la crítica
detallada, per exemple en el cas del po
ema «Historia del soldat» de RossellóPórcel, objecte d’una análisi aprofundida, o la visió panorámica en l’estudi
sobre versificació. Estudios tan metódic
com obert a tendéncies contrastades,
Romeu qualifica d’enriquidora la coexisténcia de formes métriques en la poe

sia catalana actual, com també en l'obra
concreta del versátil Joan Brossa, per
damunt de dogmatismes i encasellaments.
Ara bé: si en el prefaci a aquest recull
d'assaigs breus l’autor discuteix que la
crítica tingui la categoría d’obra d’art, a
Temps ja se’ns mostra en el terreny de la
creació pura. El volum aplega poemes
d’époques diferents, pero amb el temps
com a motiu recurrent, ja siguí de mane
ra explícita o implícita. Així, ens parla, si
citem els títols de les diferents parts del
Ilibre, del «Temps de conservar i com
partir», del «temps d’estimar», del «temps
d’afirmar», del «temps de recordar» i del
«temps de morir», atorgant unitat a un
recull format per poemes en principi
independents. Si el Romeu crític es defi
nía com «un home de lletres motivat per
una necessitat de comprensió», el poe
ta cercará semblantment un sentit a
l’existéncia («Viure i existir tenen un sen
tit / quan se’ls apropia l’home a consciéncia / del propi designi») que passa
per una voluntat d’ordenació («Vaig en
cerca d’un ordre en les coses del món»).
Aquesta cerca de sentit es duu a terme
en bona part en el mateix poema, si bé
amb plena consciencia del seu carácter
convencional: «Vocables i conceptes
flueixen en el joc / deis versos i les rimes
en cerca d’aparenga / de la realitat, pero
caic en temenga / que sois vorejo el ver i
del símbol no em moc.» Més enllá de les
paraules, pero, és l’amor alió que sosté
r«equilibri entre ordre ciar i follia», i és el
«combat entre vida i temps» alió que
centra l’atenció del poeta, ja siguí per
mitjá del record, el carpe diem, el tribut
ais avantpassats o a la térra i la llengua
própies. Poesia, dones, reflexiva, discur
siva i de to greu, pero també profundament humana i vital, referma com, citant
l’autor, «el llenguatge poétic és un acte
de creació artística emmotllat en formes
definidores i clares». No cal dir que
l’exigéncia formal és tan important en
la poesia de Romeu com la recerca
d’aquest sentit últim que s’albira en els
seus versos.

Pía, Manent, Maseras
Durant l’any 1995 s’han publicat tres
monografies especialment interessants.
La primera, la que Marina Gustá ha dedicat a Els orígens ideológics i literaris
de Josep Piad Es tracta d’una análisi
molí detallada del pensament i l’obra
de Pía entre 1917 i 1925, la qual, sobre
tot, posa de manifest que l’enfocament
més adequat per a entendre la complexitat de l’obra de l’escriptor empordanés
és el que es basa en l’evolució cronoló
gica. I el millor és comentar peí principi,
pels primers anys. D’aquesta manera es
corregeixen imprecisions d’altres treballs
més periodístics sobre el tema o es de
rrostra que el pensament plañía no és
tan homogeni com ens podría fer enten
dre \'Obra completa. D’entre les moltes
aportacions del Ilibre, val la pena desta
car les dades que proporciona la corres
pondencia amb Josep M. Junoy, la relació de Pía amb Francesc Maciá durant
els anys vint, la constant consciencia de
professionalitat que es desprén de les
múltiples activitats de l’escriptor en
aquests anys o la manera com es docu
menta la variació de la seva posició res
pecte a Ors i el Noucentisme.
En segon lloc tenim la biografía que
Albert Manent dedica a Mariá Manent, el
seu pare.2 El retrat ofereix molts detalls
literaris i íntims que en bona part prove
nen del record personal, pero tambe
deis dietaris inédits del poeta, «la pedre
ra principal que exploto en la biografía”
(pág. 165). El text dona a conéixer elements fins ara desconeguts i alguns de
curiosos. Tot plegat ens confirma que,
almenys fins a la guerra i a les penúries
de la immediata postguerra, la vida de
Manent queda molt centrada en la seva
activitat estrictament literaria, perqué
aquesta és l’opció vital a la qual el poe a
dona prioritat. D’aquesta manera, el H'"
bre ens permet fer un seguiment ordena
d’aquestes activitats.
I en tercer lloc hem de destacar l’estud¡ de Montserrat Corretger sobre Alfons
Maseras.3 L’autora treballa amb materia
inédit procedent de l’arxiu personal d
l’escriptor. Amb aqüestes referéncies^
amb el buidatge de premsa i amb altre
fonts documentáis (cal destacar la co respondéncia amb Narcís Oller) es reconstrueix la biografía del personatg ■
També se’ns parla de la seva activit
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periodística en un capítol final potser
massa concís. L’análisi de l’obra literaria
queda per a una altra ocasló. L’estudi
deixa ciar el procés de marginació d’autors com Maseras, procés que en bona
Part s’entén per una «voluntat immode
rada de publicar, no sempre acordada
amb les possibilitats materials de produir» (pág. 37), pero també perd lleugerament la perspectiva quan afirma que
“Maseras es pot considerar un deis pi
lara més sólids i ben fonamentats del
raón intel lectual catalá del primer terg
de segle» (págs. 114).

Monografies sobre altres autors
Peí que fa a la poesia, cal assenyalar
duna banda l’aproximació d’Enric Bala9uer a l’obra poética de Josep Palau i
rabre.4 Es tracta d’un estudi molt corracte, més divulgatiu que segurament no
aparenta, que fa un repás a la biografía
de descriptor, a la seva concepció de la
Poesía, ais llibres que publica i a tres asPectes concrets de l’obra (el tema orien
tal, l’atenció a les arts plástiques i l’exper|encia de lectura d’altres autors). Hi ha
també un darrer apartat amb una reflexió
taes especulativa sobre l’aportació del
Poeta al món literari, la qual, segons Baaguer, queda en «clara sintonía amb el
Aue serán les actituds postmodernes»
iPag. 157). S’observa igualment una prea de partit poc objectiva de l’autor a faor de| poeta qUe per sort no va deixant
paires rastres en el text. D’altra banda,
enirn una nova incursió de Fernán Carbó
rn la poesia de Joan Vinyoli.5 És un altre
ecull de treballs a afegir ais nombrosos
PUe Carbó ha dedicat al tema. En
puesta ocasió ens trobem amb el coentar¡ de tres poemes concrets, una
va análisi de recursos i estratégies forals, una doble aproximació a El Callat i
a^,,aPartat sobre la relació de Vinyoli
Maritain.
tes’ ^Sprés deis poetes, els novel-lis, ■ Ed primer lloc tenim la biografía de
ume Pomar sobre Lloreng Villalonga.6
un treball extens, que aporta molta
c CLJrnentació fins ara desconeguda,
ve resP°ndéncia inédita, fonts oráis diQ ses I que fins i tot reconstrueix l’arbre
Xv m
de¡s Villalonga des del segle
pa P^lgrat que en la solapa del Ilibre es
som a'“’Pbjectivitat exemplar», en realitat
m davant d’una biografía forga ten

denciosa. Només cal donar un cop d’ull
a l’índex onomástic i veure les diferents
referéncies a Blai Bonet o a Josep Mas
sot. El Ilibre es un gavadal d’informació
impressionant, pero algunes de les interpretacíons són forga discutibles. Per
exemple, la posició de Villalonga durant
la guerra civil o durant els anys setanta.
En segon lloc hem d’esmentar la intro
dúcelo de Viceng Llorca a la novel-lística
de Miquel Ángel Riera.7 El Ilibre queda a
mig camí entre l’especulació assagística
i el que própiament hauria de ser un es
tudi literari. Llorca opta per un concepte
creatiu de la crítica —una ¡dea si més no
discutible— per la qual cosa tendeix a
un discurs abstráete i vague pie de conceptes, imatges, referéncies, retoricismes, etc. És un discurs amb el qual pot
fer aportacions molt suggerents al tema
de qué parla, pero que també pot camu
flar mancances, obvietats o vaguetats.
Malévolament, podem arribar a qüestionar qui se salva en la paraula, en realitat.
Per exemple quan es diu, respecte a Pa
norama amb dona, que «per a Riera la
novel-la és una paraula tensada peí joc
d’unes frases que, en la seva sinuositat,
recorren Péscala lírica d’una elegancia
majestuosa» (pág. 87) o quan es relacio
na la sinuositat de la frase ni més ni
menys que amb «la unitat de la
consciéncia vivent» (pág. 83). Enmig
d’aquest discurs enganyador —més ambiciós que rigorós— podem esporgar
aspectes interessants: les connexions
entre novel-la i poesia o els lligams amb
Flaubert. En tercer lloc tenim l’estudi de
Lluís Busquets i Grabulosa sobre Xavier
Benguerel.8 En poques págines, l’autor
ofereix dades biográfiques, s’endinsa en
el pensament literari —amb especial
preocupado per qüestions moráis i religioses— i planteja una hipótesi d’evolució de l’obra novel-lística de Benguerel.
El més interessant de tot plegat són les
citacions que van apareixent de l’epístolari inédit del novel-lista —que funcionen
gairebé com a pretext del discurs— o
els amplis apéndixs bibliográfics, que
ocupen ben bé la meitat del llibre.
Quant al teatre, hem de parlar del lli
bre de Joan Martori sobre La projecció
d Ángel Guimerá a Madrid (1891-1924).9
Es tracta d’un excel-lent treball de recer
ca sobre la recepció madrilenya del tea
tre de Guimerá, la qual passa per diver

ses fases i queda forga Hígada a la rela
ció del dramaturg amb María Guerrero i
la seva companyia. Al darrere de la investigació hi ha un important buidatge
de la premsa de Madrid. Malauradament, Martori no ha pogut disposar del
material de l’arxiu Guimerá, que segons
sembla proporciona molta informado so
bre el tema. Aixó no obstant, quan la tinguem a l’abast, segurament no fará res
més que confirmar les idees ara formulades.
El catáleg de monografies sobre au
tors es completa amb quatre llibres més,
de carácter menor o que no són própia
ment estudis: la biografía de Joan Salvat-Papasseit a la col lecció «Gent Nostra»;10 un opuscle de Joan Veny amb
una reflexió sobre el model de llengua
de Maria Antonia Salvá;11 el llibre de
Joaquina Romaguera sobre la faceta d’Avel-lí Artís-Gener com a escenógraf
—farcit d’anécdotes curioses—, que és
la reelaboració d’una ámplia conversa
sobre el tema i, per tant, un complement
de les memóries;12 i finalment les con
verses de Rosa Serrano amb Enríe Valor,
per mitjá de les quals es fa un repás de
tota la biografía del narrador.13

Fuster i més Fuster
Joan Fuster és, ben segur, l’autor que
ha generat més bibliografía els últims
anys. Darrerament han aparegut dos
nous llibres sobre la seva persona i la
seva obra. El primer, és un intent de re
lectura de Fuster des de la filosofía, a
cárrec d’Antoni Riera.14 Alió que vol de
mostrar l’autor és l’ínterés real de Fuster
per la filosofía i que el seu discurs, per
molt fragmentan i polimórfic que siguí,
és també un discurs filosófic que connecta perfectament amb el d’alguns
pensadors contemporanis. La tes! del lli
bre gira a l’entorn de la ¡dea d’humanisme com a «proposta ¡1-lusionada de llibertat» (pág. 82), i des d’aquesta
perspectiva s’analitzen i es desmunten
alguns tópics habituáis, com els d’atribuir a Fuster la condició d’il-lustrat del
segle xx o de volteriá de Sueca. Riera
vol demostrar que la filosofía fusteriana
es fonamenta en plantejaments assagístics més que no pas doctrinaos, pero ho
fa precisament des de l’aplicació, una
mica escolar, de conceptes filosófics de
carácter doctrinan (els conceptes de

moral, d'escepticisme, de voltairianisme,
etc.). El segon Ilibre és una recopilado
de treballs ja més o menys coneguts de
Francesc Pérez Moragon que perfilen
una imatge de Fuster com a «contemporani capital».15 Val la pena destacar la
reflexió final del Ilibre, sobre el Fuster
conversador a propósit d’un encontré
mantingut amb fautor del Ilibre.
Hem de donar noticia també de dues
recopilacions d’articles de Joan Fuster
que han vist la llum recentment. L’una,
sobre textos publicáis en revistes d’exili
entre 1950 i 1967,16 i l’altra, sobre les
col-laboracions a «Levante» entre 1952 i
1957.17 No donen a conéixer material
nou, pero certament posen a l’abast uns
textos de difícil accés o que havien quedat molt enterráis a les hemeroteques.
Del primer Ilibre, quant a estudis literaris
I literatura contemporánia, mereixen es
pecial atenció les ressenyes d’actualitat
a «Pont Blau», la polémica amb J. Roure-Torent en la mort d’Eugeni d’Ors o els
articles sobre Agustí Bartra i Pere Quart.
D’entre les col-laboracions a «Levante»,
podem destriar també, a part de nom
brases reflexions genériques sobre el fet
literari, algunes aproximacions a l’obra
de Salvador Espriu, de Lloreng Villalonga, d’Eugeni d’Ors, de Josep M. de Sagarra o de Sebastiá Juan Arbó.

I més Espriu
La bibliografía sobre Salvador Espriu
també ha crescut torga els darrers
temps, en bona part grácies ais treballs
del Centre de Documentació i Estudi
Salvador Espriu. Ara, a iniciativa d’aquest centre, s’ha publicat una miscel-lánia d’homenatge a deu anys de la mort
del poeta.18 Són onze treballs, entre els
quals destaquen d’una banda els tres
que es basen en l’edició de material
epistolar: Lluís Alpera analitza algunes
de les cartes que Espriu li envía (págs.
7-21), així mateix ho fa María Ángels An
glada (págs. 21-28), i Rosa M. Delor se
centra en les diverses etapes de la relació amb Caries Riba i Clementina
Arderiu («Espribarderiu», págs. 29-48).
D'altra banda, cal fer mencló d’un interessant estudi sobre Laia de Gabriella
Gavagnin i Víctor Martínez-Gil, que es
basa en la diversitat formal de l’obra, el
lligam d’aquesta diversitat en l’estructura
del text i la connexió amb els corrents
novel-lístics del seu moment («Laia o la
tensió entre el confllcte psicológic i l’espectacle grotesc», págs. 71-106); d’una
aproximació de Denise Boyer ais trets
distintius de la tanka usada peí poeta
(«Les tankes espriuenques», págs. 5570); d’un repás de M. Isabel Pijoan i Pi
cas al paper de l’hel-lenisme en Espriu i
d'alló que podem considerar com a
auténtica mitificado del mite («Salvador
Espriu: hel-lenisme i modernitat», págs.
137-150); i d’un buidatge de Francesc
Reina, amb dades interessants pero
amb interpretacions una mica escolars,
de la recepció de l’obra de l’escriptor a
«Destino» («La crítica de l’obra de Sal

vador Espriu a “Destino” (1937-1980).
Qüestions historiográfiques», págs. 161178). Completen el volum uns altres tre
balls de Mathilde Bensoussan sobre
Primera historia d’Esther (págs. 49-54),
de Josep Grau i Colell sobre Final del
laberint (págs. 107-136), d’Antoni Prats
sobre la idea de fidelitat (págs. 151160) i d’lsabel Turull a propósit de Les
roques i el mar, el blau (págs. 179-214).
El mateix Centre de Documentació i
Estudi ha publicat també dos volums
d’enquestes i entrevistes a Salvador Es
priu, a cura de Francesc Reina.19 Es
tracta d’un buidatge molt exaustiu, ordenat cronológicament, que recull material
des de 1933 fins a 1985 i que recupera
algunes declaracions que havien quedat
oblidades a les págines deis diaris o
que eren prácticament desconegudes,
com les d’«EI Pensamiento Navarro», «El
Comercio» de Gijón, «Hoy» de Badajoz
o «El Progreso» de Lugo. Fins i tot s’hi
transcriuen entrevistes radiofóniques i
televisives. Tot plegat és una documen
tació de primera má al servei deis especialistes, que ara queda a l’abast i ben
editada.
M. Isabel Pijoan i Picas ha recollit al
guns deis seus treballs ja publicats en el
volum Viatge per l’imaginari de l’obra de
Salvador Espriu.20 El conjunt, malgrat la
recopilació, és unitari. A partir de l’aportació teórica de l’estructuralisme figuratiu i la mitocrítica es defineix un «métode
d’hermenéutica simbólica que exposo
sistemáticament en un intent de fer una
didáctica de l'exploració de l’imaginari
d’un text» (pág. 12). El gruix del Ilibre
consisteix en l’aplicació del métode a la
poesía d’Espriu. Tot són estudis ja cone
guts i no cal estendre-s’hi.

Historia literaria
Han vist la llum dos nous Ilibres dedicats a la historia literaria valenciana. El
primer és La poesia catalana de post
guerra al País Valencia de Josep Balles
tee21 amb una part d’história de la poe
sia valenciana entre 1939 i 1959 i una
altra amb capítols individualitzats dedi
cáis a Vicent Andrés Estellés, María Beneyto, Xavier Casp, Joan Fuster i Joan
Valls. El conjunt és un treball de poc
gruix, entre descriptiu i divulgatiu, que el
que vol és demostrar la connexió d’a
questa poesia i d’aquests autors amb la
modernitat literaria del seu temps. El se
gon és una Aproximació a la narrativa
valenciana d’Adolf Piquer.22 L’autor parteix d’una rápida descripció de manual
del que ha estat la narrativa valenciana
des deis orígens i se centra després, en
una segona part més assagística i més
interessant, en la situació de la narrativa
actual (la deis anys vuitanta i noranta) i
les perspectives de futur. Hi reflexiona
sobre la diversificació de l’oferta i s’entreté sobretot a analitzar el paper de la
novel-la de génere, sempre tenint en
compte el perill de fons de la regionalització.
Tenim també entre mans el segon vo

lum de l’estudi de Joan Samsó sobre La
cultura catalana: entre la clandestinitat i
la represa pública (1939-1951).23 Aquest
cop fautor se centra en les revistes, les
editorials i els premis literaris. Com en el
primer volum, el que s’ofereix sobretot
és una bona sistematització de dades, a
partir de les quals es reconstrueix el
context literari del moment. En alguns
casos, com el de les antologies poétiques universitarios, la presentació és purament descriptiva. En d’altres, com en
les polémiques entre «Ariel» I «Antolo
gía» o la política d’Editorial Selecta, es
planteja una análisi més a fons.
Com és lógic, la historia de la literatura
també té cabuda en l’ambiciós projecte
d’HIstória de la cultura catalana que ha
llangat Edicions 62. Quant a la cultura
del segle xx, ja s’ha publicat el volum
dedicat al Modernisme. El capítol sobre
literatura ha anat a cárrec de Jordi Cas24
tellanos, un especialista en el tema.
L’autor planteja básicament una interpretació de l’evolució de la narrativa i de la
poesia modernistes des de 1892 fins a
1911, d’acord amb els corrents estétics
vigents.
Finalment voldria fer esment, ni que si
guí al capdavall d’aquesta primera parí
de l’article, d’un Ilibre que no és propia;
ment d’história literaria pero que s’hi
acosta torga. Es tracta de l’estudi d’lsa
bel Grana sobre l’activitat de Nostra Par
la, l’entitat catalanista —o pancatalanista— que va actuar entre 1916 i 1924.
L’autora Higa l’aparició de propostes d’aquest tipus a la situació de crisi del Noucentisme, cosa que l’obliga a introduir-se
en una época difícil i poc estudiada. Al
darrere hi ha un treball important de do
cumentació, grácies al qual obtenim no
ves dades d'interés literari. Per exemple’
les referides a les activitats de Jaume
Bofill i Mates o d’Ernest Martínez Ferran
do. També es desenterra algún poema
curios de Josep Carner.

1. Marina Gusta, Els orígens ideológics i literaris Aggs
sep Pía, Barcelona, Curial Edicions Catalanes,
(«La Mata de Jone», 32).
. , . „ / li2. Albert Manent, María Manent. Biografía ,n/irL„mor
terária, Barcelona, Editorial Planeta, 1995 (“«<
*
Llull», serie biografíes i memdries, 4).

3. Montserrat Corretger, Alfons Maseras: intellectual
d'acció i literat (Biografía. Obra periodística. Traduccions), Barcelona, Curial Edicions Catalanes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995 («Textos i Estudisde Cultura Catalana», 44).
4. Enríe Balaguer Pascual, Poesía, alquimia i follia.
Aproximado a l’obra poética de Josep Palau i Fabre,
Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
1995 («Biblioteca Serra d'Ór», 158).
5. Ferran Carbó, La freda veritat de les estrelles (Leetures de Joan Vinyoli), Barcelona, Publicacions de l’A
badia de Montserrat, 1995 («Biblioteca Serra d'Or»,
156).
6. Jaume Pomar, La rao i el meu dret. Biografía de Lló
reme Villalonga. Palma de Mallorca, Editorial Molí, 1995
(«Els treballs i els dies», 38). S’ha de mencionar també
l’elecció d’una recopilació deis articles de Pomar so
bre el tema, amb un títol prou sianificatiu: Jaume Po
mar, Elmeu Llorenq Villalonga. Palma de Mallorca, Edi
torial Molí, 1995 («Raixa», 153). Només inclou un text
inédit, no especialment atractiu: «Discurs amb motiu
déla proclamació de Llorenp Villalonga com a fill il-lustre de Palma» (págs. 119-142).
'■ VicenQ Llorca,. Salvar-se en la paraula. La novellística de Miquel Angel Fiera, Barcelona, Edicions 62,
1995 («Llibres a l’abast», 280). Premi Joaquina Xirau,
1994.
8. Lluís Busquets i Grabulosa, Xavier Benguerel, la
máscara i el mirall. Barcelona, Publicacions de l'Abadiade Montserrat, 1995 (Biblioteca Serra d'Or», 149).
9. Joan Martori, La proiecció d'Ánael Guimerá a Ma
drid (1891-1924), Barcelona, Curial Edicions Catalanes
i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995 («Tex
tos i Estudis de Cultura Catalana», 46). Tot i referir-se a
buimerá, l'estudi se centra en uns anys que poden incloure’s en un panorama con aquest, d’estudis de li
teratura contemporánia.
10. Angels Cardona, Joan Salvat-Papasseit, Barcelo
na, Columna, 1995 («Gent Nostra», 111). La mateixa
col lecció ha publicat recentment una biografía de Jo
sep Carner redactada per Albert Manent, que en realitat no és més que un resum i una adaptació, a cura de
Jaume Medina, de la biografía ja clássica que Manent
publica el 1969: Albert Manent, Josep Carner. Barce
lona Columna, 1995 («Gent Nostra», 114).
11- Joan Veny Ciar, La Higo lingüistica de Maria Anto
nia Salva, Llucmajor, Edicions de l’Ajuntament de Llucniaior, 1995 («Papers de l'Allapassa», 7).
i¿. Joaquim Romaguera i Ramio, Tisner l'escenógraf.
'ea re, dinema, televisió, publicitat, Barcelona, Editorial
Portic, 1995 («vides i memóries», 15).
'J- Rosa Serrano, Enríe Valor. Converses amb un
seriyor escriptor, Valencia, Tándem Edicions, 1995
14 a em de la Memoria», 3).
Antoni Riera, fíellegir Fuster. Textures fílosófiques
lassaig fusteriá, Alzira, Editorial Bramera, 1995
("Textures», 1).
'o. Francesc Pérez Moragon, Joan Fuster. el contemPorani capital, Alzira, Germania Servéis Grafios, 1994
"Sagitari»),
„„Joan Fuster, Papers d'exili. Assaigs, polémíques i
yeensions (1950-1967), edició a cura de Josep Ferrar
urasta i Joan Pujadas i Marqués, Barcelona, Curial
toicions Catalanes, 1995 («La Mata de Jone», 34).
r„.Joan Fuster, Llegint i escrivint. Artículos períodístien -Levante- (1952-1957), edició d’Antoni Furió,
mcí-elona. Editorial Prensa Ibérica, 1995 («Colección
, J'TjJ.nicación y Periodismo»),
e<¡i, ¿lversos autors, Salvador Espriu: algunes cades i
siuais sobre la seva obra. Edició en homenatge ais
rTari7s,cte ie seva mort, Barcelona, Centre de Docu«entació i Estudi Salvador Espriu i Publicacions de l'A151 ja de Montserrat, 1995 («Biblioteca Serra d'Or»,

ígzq[ai2.cesc Reina, Enquestes i entrevistes, I (1933enirí ’ ■ edició critica i anotada de les enquestes i les
rvr¡rjlstes tetes a Salvador Espriu, Barcelona, Centre
62 i2$IJmentació i Estudi Salvador Espriu i Edicions
Esnr 95 ("Obres completes - Edició crítica Salvador
annex 1); Francesc Reina, Enquestes i entreenSs' 1 0974-1985). Edició crítica i anotada de les
QarriStes ' les entrevistes tetes a Salvador Espriu,
EsrT- ona’ Oentre de Documentació i Estudi Salvador
criti» ' Edicions 62, 1995 («Obres completes - Edició
20 M ^alvador Espriu», annex 2).
f’obía Jsabel Pijoan i Picas, Viatge per /'imaginan de
i’Ahoa- Salvador Espriu, Barcelona, Publicacions de
153) 19 de Montserrat, 1995 («Biblioteca Serra d’Or»,

al p¿°s2? Ballestee La poesía catalana de postguerra
(„o^ls-Va1enciá, Valéncia, Eliseu Climent editor, 1995
^uaderns 3 i 4», 47).
valen • 0|f P¡quer. Aproximació a la narrativa
versír2a2a’ Valencia, Servei de Publicacions de la UniPuiar» 25 Valéncia’ 1994 («Cultura Universitaria Po^arrisó, La cultura catalana: entre la clandes'^¿epresa pública (1939-1951). Volum II, Barce(«REpUbliCBCions de l’Abadia de Montserrat, 1995
24 lb'°>eca Abat Oliba», 147).
Pero r i¿ pastellanos, La literatura modernista, dins
/um vn niel (dirT Historia de la cultura catalana. Vo62 lañe Modernismo 1890-1906, Barcelona, Edicions
25’ |¿T'fé9s- 81-128.
llenn.JJ ., Oraña i Zapata, L'acció pancatalanista i la
cion» y, Costra Parla (1916-1924). Barcelona, PublicaSerra
( Abadía de Montserrat. 1995 («Biblioteca
^madOr», 145).

LLIBRES
PER A INFANTS I JOVES
per Teresa Maña i Terré

Estudis i bibliografies
Pocs són els espais d’encontre i formació per ais especialistes de la literatu
ra infantil; per aixó cal remarcar la cele
brado de les IV Jornades de Llibre
Infantil i Juvenil organitzades per la Universitat de les liles Balears i el Consell
Insular de Mallorca sota el lema de «La
literatura infantil i la construcció d’Europa». Les ponéncies, amb interessants
aportacions de Josep M. Pujol, Teresa
Duran, Gabriel Janer Manila i Caterina
Valriu, entre d’altres, conformen el núme
ro monográfic de la revista «Estudis Ba
learles», 52, publicat amb data de junysetembre 1995. També de Mallorca ens
arriba la revista «Lluc», dedicada en el
núm. 70 (gener-febrer 1996) a «Les rondalles mallorquines», en qué reconeguts
especialistes fan un repás del passat i el
present d’aquest ríe folklore.
D’altra banda, cal fer esment de l’inici
de l’edició de l’obra completa de Josep
Vallverdú a carree de l’editorial La Gale
ra. Aquesta primavera n'han aparegut
els dos primers volums, que inclouen, el
primer, sota el nom genéric d'E/ vent de
la mitología, les narracions El fill de la
pluja d’or, El vol del falcó i Mans de
bronze; el segon, que té per títol El vent
de la historia, reuneix Bernat i els bandolers, Un cavall contra Boma i Tres xacals
a la ciutat. L’extensa producció infantil i
juvenil de Vallverdú fa necessari aquest
recull que, a més de les conegudes no
vel-íes, hi afegeix la biografía i la presen
tado de l’autor a carree de ¡'especialista
Josep M. Aloy, a la vegada coordinador
de l’obra. Resultará també interessant
per ais estudiosos i curiosos la lectura
de Vagó de tercera (Proa), on Josep
Vallverdú narra records d’infantesa i d’adolescéncia durant els anys quaranta.
Com a recull bibliográfic, cal recomanar la selecció «De quan les bésties parlaven», publicada peí Consell de Llibres
per a Infants, que acompanyava l’exposició de llibres del Saló del Llibre Infantil;
més d’un centenar de títols, ressenyats i
agrupats per edats, que ens parlen de
les relacions entre els homes i les bésties
i ens deixen amb les ganes de llegir-los.
També és una publicado del Consell
la completa relació de llibres premiáis
que acaba de sortir en una modesta pe
ro acurada edició. Sota el títol de Premis
de Llibre Infantil i Juvenil editats a Cata
lunya (1985-1995) es presenta la llista
alfabética de divuit premis, tretze concedits a obra inédita i cinc a obra editada.
En la fitxa de cadascun, hi podem trabar

la relació cronológica deis guanyadors,
a més d’una breu noticia biográfica i el
resum de l'argument de l’obra premiada.
Tot plegat mostra la vitalítat d'aquests
guardons, que massa sovint són des
placíais pels premis d'adults o simplement ignorats. Esperem que amb
aquesta publicado el món deis llibres
infantils no solament siguí més conegut,
sino també més reconegut.

Premis d’obres infantils
Molts han estat els premis concedits
des de la primeria de l’any, i publicats en
ocasió de la diada de Sant Jordi. La nó
mina d’autors s’eixampla amb alguns
que s’estrenen (Antoni García, «Davi»...),
pero d’altres ja són vells coneguts, i en
alguns casos amb una llarga relació
de premis al seu haver (Janer Manila).
Aquesta presencia notable d’uns mateixos autors en diferents convocatóries ens
hauria de fer reflexionar sobre la necessitat que tenen els escriptors d’aconseguir
les dotacions económiques que compor
ten els guardons i, també, sobre la competéncia desigual que s’estableix entre
els autors novells i els experimentáis.
L’únic premi a obra editada i amb
carácter honorífic és el premi Crítica
«Serra d’Or» que atorga anualment
aquesta revista, i que presenta com a
notable particularitat el fet d'incloure en
tre les seves mencions els llibres de coneixements per a infants i joves. Entre
les obres publicades durant el 1995, el
jurat va escollir la novel-la de David Cirici La fábrica de mentides (Empúries),
novel-la de carácter futurista, amb elements de ciéncia-ficció, que presenta la
revolta de l’individu contra la societat
despersonalitzada i mediatizada. Per
ais petits, es premié la innovació que representava el cómic Món de Mumerons
(Glénat) d’Esther Prim i Marta Balaguer;
la «Biblioteca de Classe» (Grao) es va
endur el premi de coneíxements per la
seva llarga trajectória i la seva proposta
basada en la realitat propera ais nens.
Entre els premis concedits a novel-les
juvenils en catalá, hem d’esmentar l’obra
realista i poética a la vegada del veterá
Gabriel Janer Manila, Negre, del color
d’un cop blau (Columna), que ha estat
premi Columna Jove; el premi Joaquim
Ruyra atorgat a Josep Lorman per El galio
de les Ules Cíes, una narració ¿'aventures
protagonizada per un arqueóleg, i el pre
mi Gran Angular, a Montserrat Beltran, per
Les joies de la princesa berber (Cruílla),
novel-la de misteri ambientada a Tunísia.

Dibuix de Marta Balaguer a Món de Mumerons.

Peí que fa ais lectors infantils, també
podem escollir novel-les guardonades.
El premi Folch i Torres fou concedit a An
toni García Llorca per Ulls d’ocell (Gale
ra), que a la manera d’una llegenda nar
ra la historia d’un nadó abandonat que
es comunica amb un estol de corbs; el
premi Guillem Cifre de Colonya fou per a
Entre el cel i la térra (La Galera) de Pong
Pons, on s’explica la vida d’en Damiá,
un vailet menorquí decidit a fer-se frare
al monestir francisca de Toro; el premi
Vaixell de Vapor és Vullyugar (Cruílla) de
M. Jesús Bolta, i el recull de contes que
va meréixer el premi Lola Anglada és Els
contes del llop de Ramón Monton.
En el camp de la ¡I-lustrado, només te
nim una convocatoria, el premi Apeldes
Mestres, que aquest any va recaure en
David Zaday, «Davi», per Histories de
sois (Destino), petits gags o acudits amb
el Sol de protagonista.

Novetats destacables
Per Sant Jordi és habitual que les editorials presentin les seves novetats; en
alguns casos, a més, es presenten no
ves editorials. Així, tenim l’aventura ini-

Arnal Ballester ¡I-lustra Vull jugar!

ciada per ING, que s’estrena amb Ia
coldecció «Tusitala», amb dos contes
protagonitzats per una nena i un folie
que explica histories, escrits per lgnasl
Roda i il lustráis per Carme Solé i Maria
Espluga.
Peí que fa a les noves coldeccions.
sorprén «Popof i Kokatasca» (Publica'
cions de l’Abadia de Montserrat), le_
histories d’un cuiner i un pollastre decidits i divertits que han arribat portats Pe
Teresa Duran i dibuixats per Max ad
dos títols que fan esperar els següent,
I, per ais joves, sis títols de la col lecci
«Antaviana Jove» (Barcanova), una Pr0

deis dibuixos de Davi a Histories de sois.

Il'lustració de Carme Solé i Vendrell al primer volum de la codecció «Tusitala».

Posta de novel-les actuáis i modernes

conviden, amb títols com L’impostor,
rsflexionar sobre el punt de mira amb
p e es judiquen els actes il-lícits de l’es1 el robatori.
Val tr®ball continuat i persistent al País
ei„enc'a es fa notar. Cal que remarquem
ció
c*e úuaranta títols de la col-lecp "Biblioteca Infantil», publicada per la
oselleria de Cultura de la Generalitat
(j, enciana, amb propostes que van des
atotreciJ" de Hegendes valencianes fins
a ur|a serie de monografies sobre la
d¡t0'cf’ tots excel-lentment editats. L’eel r. Bromera, d’Alzira, coneguda en
faer°n del Hibre infantil per la seva satis¡nCo°ria col'lecció «El Micalet Galáctic»,
arnn|P°ra~e's textos dramátics en el seu
tgaP1 catáleg amb la col-lecció «Micalet
p¡at~e>>' Bis textos, que poden ser aproaita P.er a la lectura col-lectiva en veu
0 individual, s’acompanyen d’infora

macions complementáries per a l’escenificació. Una col-lecció que ens permet
ampliar les propostes de lectura en un
camp tan erm, el deis textos dramátics,
si descartem la veterana col-lecció «Tea
tre, joc d’equip» de La Galera.
En el camp de la poesia, genere tam
bé escás en les publicacions per a infants i joves, recomanem el frese recull
de Miquel Desclot publicat amb el títol
d’Oi, Eloi? (La Galera). Cal dir que resul
ta positiu que hagi estat publicat dins
una col-lecció tradicionalment de nar
rativa; aixó permetrá a infants i a adults
retrobar-se amb més facilitat amb aquest
tipus de text.

Des de les liles, on de mica en mica
comencen a prendre noves iniciatives,
tenim noticia de les novetats de Bufa,
editorial de Menorca que presenta la
col-lecció «Contes a sa farola» escrits en
lletra de pal per ais nens que comencen
a llegir, i que ha publicat Estalagmita vol
veure el sol, un conte d’Aurora Díaz Plaja, encara en plena facultat de nar
radora.
Els llibres de divulgació de creació
autóctona són escassos; l’habitual és
que les editaríais comprln drets a l’estranger i publiquin les obres tradu’ídes, i,
en el millor deis casos, adaptades a la
realitat catalana. Per aquest motiu resul
ta notoria la col-lecció «Els amics d’en
Dodo» (La Galera): és a la vegada una
proposta innovadora perqué es distingeix d’altres productes que hi ha al mer
cat i és també una creació d’autors i
il-lustradors d’aquí. Els llibres presenten,
per mitjá de Dodo, un animal desaparegut, els animáis en perill d’extinció, i in
formen i creen consciencia sobre el te
ma. Tant el format com la presentació els
fan summament atractius.
En aquest camp de la divulgació, tam
bé cal citar l’espectacular edició de la
Carpeta de matemátiques (Destino), un
llibre-caixa que incorpora tota mena de
complements i materials per a aproximar-se ais números d’una manera amena
i fácil. Creiem que cal felicitar-nos per l’edició en catalá d’una obra tan costosa.
Finalment, tot i que no és un llibre in
fantil ni juvenil, per a tots aquells que en
llegiu i que recordeu els contes tradicionals us resultará imprescindible llegir els
Contes per a nens i nenes políticament
correctes (Quaderns Crema), per a riure
a costa deis coneguts contes infantils i
de la moda d’utilitzar un llenguatge artifi
cial i ridícul.

LLIBRES PER A FER CAMÍ
per Jordi Mir

La Casa de l’Herbolari, a Viladrau. Una de les peces incloses al Ilibre de Postáis del Montseny, 2.

Caries Albesa i Riba, POSTALS DEL
MONTSENY / 2. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996.
Amb orígens paral-lels en el temps,
l’excursionisme i la fotografía han fet
sempre camí junts. SI ha estat d’agrair
des del primer día poder reteñir imatges
d’alló de qué gaudim recorrent el país,
també ha estat enriquidor per a la foto
grafía el fet que la primera visió —i en alguns casos única— que ara ens pot oferir de molts llocs és grácies a un
d'aquests primers excursionistes.
La divulgació en massa de les imat
ges fotográfiques es va produir amb la
irrupció de les clássiques postáis, coincidint amb el canvi de segle, i ara alguns d’aquests documents gráfics són
petits tresors que ens permeten reviure
l’aspecte i l'ambient de llocs totalment
transformáis. Repassar-les, dones, tam
bé és una manera de fer camí, i si les
podem teñir a l’abast ordenades en el
lloc i en el temps, i a més acompanyades de comentaris adients, esdevenen un testimoniatge doblement útil.
Caries Albesa ha estat capdavanter
en la idea de basar-se en postáis per
donar-nos una visió gráfica i histórica a
la vegada d’una parcel la de país deter
minada, i amb l’aparició de la segona
serie de Postáis del Montseny ens en re
confirma l'encert. Linteres de la informació que ens ofereix amb les aparentment
senzilles anotacions a unes imatges que

tenen el mérit, aixó sí, d’haver parat el
pas del temps, abasta els aspectes més
impensables.
Tot esplaiant-nos rememorant visions
pretérites, Albesa ens fa avinents apunts
histories i curiositats que van des del
pas del primer tren que va passar peí
Congost camí de Vic (8-VII-1875), les vicissituds de la important fábrica textil
Gramunt de Sant Celoni o el record punyent del sojorn i la mort de Bartomeu
Rosselló-Pórcel al sanatori del Brull (5-I1938) fins a un viatge per les primeres
fondes de Gualba, la constancia de la
nevada máxima al Turó de l’Home (2,85
metres el 1984), la petita historia del xalet
de la familia Espriu a Viladrau o el testi
moniatge de l’arrelament i la concurrencia
que tenien els aplecs de Sant Segimon.
La reproducció de postáis antigües
és, dones, una bona manera d’acostarnos al país, i és bo que proliferi, pero
creiem que hauria de procurar fer-se
sempre d’acord amb la fórmula iniciada
per Albesa i no desaprofitar mai l’ocasió
d’acompanyar-les deis comentaris que
la seva visió ens pugui suggerir. Les
dues-centes imatges que componen els
dos volums (el primer va aparéixer el
1990) són certament suggestives per
elles mateixes, pero sense les anota
cions que les complementen no representarien la magnífica passejada, en el
sentit més ampli del mot, que ara ens
permeten de fer per tota l’área montsenyenca.

L’embassament de Solcén.
Una de les ¡l■lustracions del Ilibre de Ramón Vinyeta
La pica d’Estats. La gesta de mossén Cinto.

Ramón Vinyeta, LA PICA D’ESTATS■
LA GESTA DE MOSSÉN CINTO. Collecció «Art i Paisatge», Torelló, 1995^
En l’orografia catalana hi ha alguns
cims que per la singularitat i la rellevancia han estat motiu d’una atenció espe
cial dins el conjunt de la nostra biblio
grafía excursionista. El Pedraforca, e
Canigó, les muntanyes de Núria amb e
Puigmal com a símbol i el massís de la
Maladeta amb l’Aneto com a rei han donat lloc a una bona colla de guies i nan
racions de caire muntanyenc.
La Pica d’Estats, en tant que cim me
alt de la Catalunya estricta, és lógic Qu
formi part d'aquest grup i que hagi esta ■
també, tema de moltes glosses excu
sionistes. Ramón de Semir, Pere Gaba
ró, Jolís-Simó, i el volumet col-lectiu P
blicat en l’escaienga del centenari d
l’ascensió de Jacint Verdaguer, P°d®
encappalar la llarga llista de testimom
ges d'excursíonistes que s’han esrner?
a narrar les seves impressions a l’ento
d’aquest cim emblemátic i les valls 1
pies que l’envolten.
a
Ara, Ramón Vinyeta ens ofereix u
nova visió d’aquesta zona que, aCorriPa.
nyada de la ressenya de la mítica jc>r
da verdagueriana (25-VIII-1883) que jtJ
teñir l’ascensió a la Pica com a objec
principal, vol ser un homenatge al

com a fita de tots els excursionistes ca
talans i al poeta en la commemoració
deis cent cinquanta anys de la seva naixenja.
La descripció de les valls que enron
den la Pica, el clima, la vegetació, la fau
na, els monuments i els itineraris princi
páis que hi menen, precedeix en el text
lanarració detallada del que l’autor anomena escaientment
«la gesta de
mossén Cinto», que és un complement
perfecte de la visió que es vol donar d’a
quest cim, ja que ens acosta amb tota la
forja a la vivencia del primer catalá que
h¡ va pujar.
El ilibre, succint pero concís peí que fa
al text i esplendió d’il-lustracions, és una
dena més, i notable, en el llarg rosarl de
publicacions de Ramón Vinyeta. Les se
ves guies ens han acompanyat a tots
moltes vegades, sobretot per la muntanya mitjana de les serres prelitorals i
Prepirinenques, i ara s'avé a guiar-nos
fins al cim més alt. Sigui d’on sigui, una
quia d’en Vinyeta sempre és una bona
companya i aquest llibre, quan ja és ben
a prop la data que ens permetrá com
memorar el cinquantenari de la seva pri
mera publicació, pot ser un bon motiu
Per a afegir l’autor a l’homenatge que ell
ni vol retre. Per la seva dilatada i fecun
da vida excursionista, Ramón Vinyeta té
den merescut que el seu nom vagi unit
amb tot honor al de la Pica d’Estats i al
de Verdaguer.

nalment ja l’acompleixen les guies que,
responent a l’esperit d’aproximació al
país que comporta l’excursionisme, no
es limiten a descriure les incidéncies del
terreny i ens acosten al coneixement
deis seus aspectos bastos. Aixó, que és
perfecte i agráit peí que fa ais punts més
o menys secundaris d’un itinerari, ben
sovint no és suficient per a l’interés que
ens desperten alguns indrets singularitzats per la situado, la historia o la monumentalitat. Llavors, normalment, ens ve
de gust aprofundir i poder disposar de
més noticies sobre la importancia del
lloc. Al gran nombre de monografies lo
cáis o monumentals de qué disposem,
que ens faciliten aquesta curiositat, ara
n'hi podem afegir una que ens endínsa
cómodament al coneixement d’un indret
clássic en el repertori básic d’itineraris
excursionistes: el castell de Montsoriu.
L’autor, Jaume Coll, un bredenc mort
el 1990, havia recollit moltes dades históriques sobre la rodalia i d’una manera
especial sobre aquest punt. Tot aixó ha
estat recopilat en una edició d’homenatge, en un volum que, d’una manera
directa, ens informa de tot el que pot interessar de saber d’aquest lloc i la rodalia: des deis orígens fins ais esdeveniments histories que s’hi han succéít, a
les nissagues que l’han posséít i a les
llegendes de tota mena que s’hi sitúen.
Un tractament més sistemátic de tot
aquest material ben segur que donaría
per a un treball més ampli i rigorós,
pero aquesta mateixa manera directa i
fragmentada de servir-nos la documen
tado aplegada per Jaume Coll permet
d’espigolar noticies i dades d’époques i
aspectos diversos sense haver-se d’endinsar en una lectura a fons, la qual co
sa converteix aquest volumet en un
company d’excursió que ens pot ajudar
a comprendre rnillor sobre el terreny el
significat d’aquells murs mil-lenaris.
La transcripció d’una bona colla de
documents i una forja extensa bibliogra
fía ens obren les portes a la possibilitat
d’un coneixement més aprofundit d’a
quest emblemátic indret de tantos rutes
montsenyenques.

Jordi Presas i Canyameras, ELS REFUGIS DE CATALUNYA I ANDORRA.
Edicions Proa, Barcelona, 1995.

una í>°rtada del llibre de Jaume Coll,
a ,oto del castell de Montsoriu.

¿ l?.e Co11 ' Castanyer, EL CASTELL
.5 MONTSORIU. Parroquia de Santa
aiadeBreda, 1994._____________
ensUan anem d’excursió, quan fem camí,
ComeS
de disposar d’una informació
anerr?1^3 ®mPl'a rnillor deis punts per on
01 Passant. Aquesta funció, tradicio-

En un país com el nostre, amb una
práctica elevada de l’excursionisme, no
és estrany que els refugis de muntanya
hagin estat un tema preferent tant per a
preveure’n la construcció com per a utilitzar-los. On més necessaris són, és
ciar, és al Pirineu, i ja des deis inicis es
va maldar per seguir els passos del vessant nord, on els clubs alpins francesos
n’havien comenjat a construir ja feia
anys. El 1909, deu anys després del
deis Cortalets al peu de la Pica del Canigó, fou inaugurat el mític refugi d’Ulldeter —ara enrunat, pero magníficament
substituTt—, després va venir el de la

El refugi forestal Bassa d’Ulles a l’Artiga de Lin.
Del llibre Els refugis de Catalunya i Andorra.

Renclusa (1916) i, ja com a resultat d’u
na voluntat col-lectiva, el 1934 s’obria el
de la Valí Ferrera, primer fruit del recentment constitui't Comité Catalá de Refu
gis.
Deis anys quaranta enjá, aquest Co
mité, les entitats, els servéis forestáis i
institucions diverses han construí! o habilitat un nombre considerable d’espais
destináis a lloc de suport en les nostres
marxes o activitats muntanyenques. Per
poder-ios utilitzar amb eficácia és molt
important de saber-ne bé, al marge de la
situació precisa, les característiques i les
condicions d’ús, i aixó, que ja ens havia
estat donat de manera més parcial en al
tres ocasions, és el que ens proporciona
aquest volum.
Per mitjá de cent cinquanta-vuit fitxes,
hi trobem totes les referéncies d’emplajament, accés, comunicacions, enilajos amb altres refugis i cims i excursions immediates, referents ais refugis
de tot caire que tenim a l’abast en els
nostres recorreguts per tot el Principat,
la Catalunya del Nord i Andorra. La infor
mado és la que cal, ben ordenada i ac
tualizada al moment de l’edició, fet que
li assegura un temps máxim de vigéncia,
que és el problema d’aquest tipus de
publicacions. Els topónims, que lógicament hi apareixen en gran nombre, hi
són ben tractats, llevat d’alguns lapsus
escadussers, potser inevitables. L’únic
detall una mica sorprenent és, potser,
que a l’hora d’indicar els accessos a al
guns refugits situáis a la Catalunya nordpirinenca es fací referencia a Franja
quan s’hi detallen itineraris a partir de
pobles nord-catalans, zona en la qual
també és on es nota una major descuranja en el tractament deis noms de
lloc.
En conjunt, pero, tant peí carácter exhaustiu del recull com per la fórmula
práctica de presentar-lo, aquest fitxer
esdevé, des d’ara, una eina de consulta
imprescindible a l’hora de projectar itine
raris de més d’un dia i vulguem teñir la
informació máxima d’on podrem passar
la nit.

El ¡libre de la UEC sobre el románic
de la Valí d’Ora conté, entre d’altres,
aquesta imatge de Santa Creu d’Ollers, a Guixers.

Joan Vinyoles, D’EXCURSIÓ PEL
ROMÁNIC DE LA VALL D’ORA. Unió
Excursionista de Catalunya, Barcelo
na, 1995.
No hi ha dubte que, peí que fa a elements de caire arquitectónic, el romá
nic, sobretot a la Catalunya Vella, és la
font que dona el máxim nombre de
punts d’interés ais nostres itineraris i,
consegüentment, és l’estil del qual dlsposem de més informació. Al marge
deis tractats generáis I extensos i de
l’encara insubstituible i ara malauradament introbable Esglésies romániques
catalanes - Guia de Viceng Buron, hi ha
un nombre apreciable de reculls que
ens detallen les característiques, amb
gráfics inclosos, deis monuments románics d’una comarca determinada.
A aquesta oferta diversa, ara s’hi ha

afegit aquest llibret sobre el románic de
la Valí d’Ora, senzill, peró que utilitza
una forma intermedia entre el que és un
simple índex general i la descripció ámplia de cada monument. És estructurat
en forma de fitxes que en comprenen la
situació, la categoría, les característi
ques, l’estat actual i possibles maneres
d’anar-h¡ i, opcionalment, observacions
complementáries. Amb aquest llibret arribarem amb facilitat a les ermites més
amagades ais replecs d’aquests vessants esquerps peró paisatgísticament
fascinants de les serres d’Ensija i del
Verd, i hi trobem la informació ¡mmediata
desitjable de cada una.
En aquest cas es tracta d’un aplec
volgudament reduít que es limita a descriure vint-i-sis monuments circumscrits
a una área molt concreta, peró és un
exemple perfecte d'alló que seria bo de
teñir sistemáticament de tot Catalunya i
justament per zones o comarques, de tal
manera que formessin un conjunt de volumets molt ámanosos, orientadora i fácils de consultar. Una condició impres
cindible perqué aquest projecte sigui
válid és que cada fitxa, com l’autor es
veu ben ciar que ha fet en aquest cas,
sigui contrastada sobre el terreny i comprovant una per una les dades que s’hi
facin constar, ja que, si no, la utilitat d’aquest tipus de treballs queda molt com
promesa i esdevé massa sovint enganyadora.

Dalt del Tuc d’Era Pincéla, amb les Maladetes al fons.
Del Ilibre Itineraris d’esquí de muntanya, 2. De la pica d’Estats a I’Aneto.

Oriol Guasch i Terré, ITINERARIS
D’ESQUÍ DE MUNTANYA / 2. DE LA PI
CA D’ESTATS A L’ANETO. Edicions
Proa, Barcelona, 1995.
Quan l’any passat Oriol Guasch va pu
blicar els vint itineraris d’esquí de munta
nya que anaven del Puigmal a la Pica
d’Estats, vam creure que fóra bo que els
amants d’aquesta activitat poguessin
disposar, sota aquella fórmula, d’un con
junt de recorreguts que els posés a l'abast tot el Pirineu catalá.
La nova serie de fitxes que ara ens
ofereix Guasch completa aquest objectiu. Són vint rutes més d’alta muntanya
I que culminen a l’Aneto i que, com en l’a-

plec anterior, plantegen itineraris concrets, cada un deslligat de l’altre. No for
men, per tant, una travessia integrál del
Pirineu, peró són quaranta opcions que
ens han de permetre conéixer-ne les
valls més atractives per a aquesta modalitat d’esquí i ens porten a superar una
seixantena de pies que van des del
Puigllangada (2.406 m) fins a l’Aneto
(3.404 m).
La nostra serralada mestra dona per a
altres itineraris i sobretot per a moltes
variants, peró qualsevol bon esquiador
de muntanya que aconsegueixi de com
pletar aquesta proposta podrá ben dir
que en sap tot els racons.

Eduard Escalante, TEATRE ORIGINAL
COMPLET. Edició a cura de JosepLluís i Rodolf Sirera. 2 volums. Edi
cions Alfons el Maqnánim, Valencia,
1995.
Els dos escriptors mítics del segle xix
valencia són, sens dubte, Teodor Llóren
te i Eduard Escalante. Ara bé, Escalante,
a diferencia de Llórente, produía una
obra literaria adregada a les classes po
pulara i, en tot cas, mitjanes baixes, el
públic assistent a les programacions
que incorporaven el sainet. Escalante
produía una obra popular elaborada peí
a un públic igualment popular. Contri
buía, és cert, a la supervivencia i la recuperació literáries de la llengua, peró
també és innegable que no dona gaires
proves de sentir-se pregonament ¡mplicat en el procés renaixencista. Mai nova
intentar, aprofitant el prestigi guanyat,
d’oferir al seu públic i al del Principa1
unes obres de major exigencia estético;
literária i d’enlairament lingüístic. No s’hi
sentía amb prou torces? Li sembiava ¡nripossible tal empresa tenint en compte la
realitat teatral valenciana? O simplemen
se sentía cómode amb l’éxit assegurat
del model del sainet i no volia arriscar
se? Ara com ara no sabem amb certesa
la resposta. Peró sí que sabem que en e1
moment, per exemple, d’escriure uns
contes per a «Las Provincias. Almana
que para 1890» optá peí castellá. Esca
lante és un escriptor paradigmátic Pera
analitzar les limitacions de la Renaixenga valenciana.
. ,
Autor d'obra controvertida, admirad
per la grácia deis personatges-t¡PuS’
l'encís del retrat de costums, l'imaginaH
ús lingüístic..., i censurada per la mane
d’ambició crítica i de compromís, P
conformisme esteticoliteran..., semp
ha gaudit d’un lloc de privilegi en el te
tre valenciá. Encara en vida d'Escalarn ■
l’editor de «Las Provincias», Eedenc
Doménech, li va proposar l’edició de
obres dramátiques completes, que va
veure la llum l’any 1895, poc després
la mort del sainetista, ocorreguda I’aQ0
d’aquell mateix any. I ara, just cent any
després, el 1995, acaba d’imprimir-se
recopilació del teatre original comp g
Els curadora de la nova edició són
germans Josep-Lluís i Rodolf Sirera,
.
tora teatrals ben coneguts ells mateixo

TOT EL TEATRE
D'ESCALANTE
per Vicent Simbor i Roig

albora estudiosos igualment destacats
del nostre teatre. L’editorial és institucio
nal, Edicions Alfons el Magnánim de la
Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, que depén de la Generalitat Va
lenciana i de la Diputació Provincial de
Valencia. El resultat de l’esforg conjunt
és, en el pía material, les 2.170 pagines
Apartides entre dos volums i, en el pía
cultural, la disponibilitat en edició acura
da de tota la producció teatral d’Eduard
Escalante I Mateu. Un gran esforq d’oPortunítat indiscutible.
Els germans Sirera han estructurat l’oora de la manera següent: una introducció general, el raonament deis criteris
d edició emprats i l’edició de cada obra,
encappalada per una introducció parti
cular, en qué aporten una valoració críti
ca i una análisi deis elements més signincatius, indos l’estudi del sistema métric
1 e?trófic.
Es just d'advertir de bon principi que
els dos curadors de l’edició no s’han lia reproduir les obres recollides a
edició de 1895, sino que han fet el perinent treball d’investigació i d’escorcoll
D|bliotecar¡, que ha donat interessants
dits. Com ara la recuperado de dues
Pastures primerenques no incloses a
edició de 1895: Qué no será!, sainet
acompanyament musical, que hala r°más inédit, amagat entre els maUscrits de la Biblioteca Nacional de
adrid, escrit, segons els descobridors,
s voltants de 1862, i Angelito, sarsuela
. un acte escrita en castellá, publicada
strenada l’any 1864, el manuscrit de la
a al es troba igualment a la Biblioteca
acional de Madrid. Aquest parell d’or as- més Los ardides de Benito, seguJaent una traducció, en castellá, amb
anuscrlt descobert a la mateixa biblioDl¡ a’ Permeten ais dos estudiosos omfPL e' Període de desembre del 1862 a
r®.r del 1868, que fins ara s’havia
j nt|ngut en un enigmátic buit creatiu.
és aitre deis mérits de la present edició
cg
Pmsentació cronológica sistemátiase 'es,obres' de valor impagable per
total^U'r ''evollJció creat'va de l’autor. En
cipo’ cincluanta obres teatrals i dos miraca|a \ICentins. tot el teatre original d’EsD me perfectament editat i analitzat
Pe?a a Pega.

cent aquest breu comentari m’agradaria
rar-me en algunes remarques sobre

l’estudi de presentació i sobre els criteris
lingüístics adoptats. Tal com ja hem advertit abans, l’estudi és dividit en dos
blocs: la presentació global de l’inici i la
presentació de cada obra. La presenta
ció inicial se centra sobretot en un dibuix
general del trajéete biografié i creatiu
d’Escalante, mentre que les análisis i
opinions de pes sobre el seu teatre es
troben repartides al si de les diverses introduccions de les obres. És a dir, que
l’auténtic estudi personal, amb aportacions significatives, no el trabará el lec
tor en el próleg, sino ací, disseminat pels
diferents prólegs particulars de cada
obra. I tiñe la impressió que no ha estat
la millor opció didáctica. Si, per contra,
la ben notable quantitat d’aportacions
origináis sobre la conformado i l’evolució del teatre escalantí hagués estat
convenientment integrada i exposada
dins l’estudi preliminar —sense suprimir
les presentacions particulars, molt riques en diversitat d’informació—, cree
que haurien facilitat en bona mesura la
comprensió del lector i haurien evitat al
guna reiteració. Per tant, el lector ja que
da advertit que la introducció inicial és
en realitat un breu tast de la vertadera
aportado deis dos germans Sirera, que
cal anar descobrint en cada introducció
particular de les obres.
Així hi descobrirem punts tan essencials com els següents: les diverses etapes creatives i el ritme d’escriptura; el
procés de madurado deis diversos ele
ments de la seua dramatúrgia; el carác
ter de la visió satírica; l’establiment de la
morfología definitiva deis diferents models de sainet, com ara el de véínat; el
moment de la incorporado de la sarsue
la i de la composició més ambiciosa en
dos actes, que li permet acostar-se a la
comedia; la modalització i la fixació deis
tipus seus més distintius —com la coenta, per exemple— i les característiques
del tractament deis personatges; l’ambientació urbana (majoritária) o rural;
quin tipus d’obres fa en col laborado; el
creixent predomini del romang, com a
opció estrófica, i del vers octosíl lab a la
castellana, etc., etc. Voldria afegir un pa
rell de consideracions o desitjos ben
personáis: cree que no valia la pena catalanitzar les estrofes castellanes, que
pertanyen a una tradició literaria diferent
de la nostra: redondilles, quintales, ser-

ventesis, etc., són própiament redondi
llas, quintillas, serventesios, etc., és a
dir, estrofes de la tradició literaria caste
llana; i em sembla que el lector hauria
agráít la incorporado d’una bibliografía
específica al final de la introducció.
L’edició actual deis textos escalantins
ofereix unes dificultats extraordináries
grácies a l’endimoniat i continu joc amb
el castellá i a la incorporado del valenciá popular, amb les peculiaritats fonétiques i léxiques própies. Josep-Lluís i
Rodolf Sirera, perfectes coneixedors del
teatre per dins, eren els més indicats per
a saber fins on calía arribar normativa en
má per a no trair l’encant de la llengua,
un deis pilars básics en qué descansa
l’obra escalantina. Han aplicat la norma
tiva ortográfica, pero han respectat els
castellanismos, les deformacions lingüístiques i les vacil-lacions fonétiques. En
resum, s’ha respectat la sintaxi, la morfo
logía, el léxic, i s’ha intentat normativitzar
l’ortografia fins allá on era recomanable
per a no esborrar el sabor, teatralment
necessari, de l’opció original. El meu
únic pero es refereix al tractament de les
vacil-lacions fonétiques en sentit ampli,
on cree que, sense adulterar el text origi
nal, s’hauria pogut sistematizar molt
més normativament: solucions, per po
sar alguns exemples, com hu, heu, taulaes, sancer, etc., podrien haver estat
normativitzades en ho, teulaes —o fins i
tot teulades—, sencer, car ens trobem
davant un problema de normativització
general del catalá. Una altra cosa dife
rent és que cada lector o actor opte per
una realització determinada.
Per a l’establiment del text de cada
obra han consultat les edicions disponi
bles, partint de les obres completes de
1895, i, quan ha estat possible, del ma
nuscrit. Les notes textuals i critiques que
acompanyen cada obra en donen la
pertinent i interessant informació.
Lectors interessats i estudiosos estem
d’enhorabona. El treball de Josep-Lluís i
Rodolf Sirera ens possibilita de manera
adequada, per f¡, la coneixenga i la investigació de l’obra del Mestre del sainet valenciá. Una obra, ja ho adverteixen ells,
«molt més rica i complexa del que convencionalment s’ha pensat» (pág. 12).

Una coblecció destinada a fer conéixer la Sagrada Escriptura ais nois i noies.
Traducció deis monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de mossén Joan Guiteras
Il-Iustracions de Marta Balaguer
LA BIBLIA PASA PAS
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LA BIBLIA PAS A PAS

PRNT H El C I LLIBRES HISTORIES
PER A NOIS I NOIES

PARAULA

Els quatre Evangelis.
Amplia selecció deis
evangelis de Mateu, Marc,
Lluc i Joan, que manté
l'esquema básic evangeli
per evangeli.

I raducció deis monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

■WAZSA Oí

SEREU
EL MEU POBLE
El Pentateuc i els Llibres
histories.
Una auténtica historia
d'Israel, basada en l'Alian^a
o Pacte de Déu amb el seu
poblé estimat, feta a partir
deis textos origináis del
Pentateuc i els Llibres
histories de la Biblia.

LA BIBLIA PAS A PAS/

ESTIC AMB TU

ELS
PRIMERS DIES

LA BIBLIA PAS A PAS

Llibres poétics i
sapiencials, i profetes de
l'Antic Testament.
Aquest volum completa
l’Antic Testament,
amb anotacions i
comentaris que permeten
d'endinsar-se en el
coneixement de la Biblia i
de trobar-ne tot el sentit.

ESTIC AMB TU
LLIBRES POETICS I SAPIENCIALS.
1 PROFETES DE I. ANTICTESTAMENT
PER A NOIS 1NOIES

de Marta Ba£“'‘

Traducció deis monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer
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Els Actes deis apóstols,
les Cartes apostóliques i
l'Apocalipsi.
El darrer volum de la Biblia
ens ofereix el panorama
fonamental i entranyable
de les primeres comunitats
cristianes. Una visió del
fervor, de l'alegria, de
l'esperit evangelitzador
deis qúi vivien agrupats a
l'jentorn deis apóstols.
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Amadou Hampaté Bá,
escriptor en francés, i en ful,
que ens ha ofert,
amb la historia d’Amkul-lel,
una de les obres
més ¡mportants
de l’Africa del nostre temps.

UNA
VEU
AFRICANA
per M. Carme Junyent

Amadou Hampáté Bá, AMKUL LEL, EL
NEN FUL. Traduít del francés per Gofetti López i Helena Reig. Editorial LíJBjts, Andorra la Vella, 1996._________
Atés que els lectors catalans de litera
tura africana tenim tan poques alegries,
Ieí sol fet de la publicado d’una obra traduída al catalá ja és tot un esdeveni' ^ent, pero si, a més, com en el cas
uAmkul-lel, el nen ful, resulta que el que
es publica és una de les grans obres de
la literatura africana contemporánia, la
veritat és que et sents compensat per la
liarga espera amb el regal magnífic que
¡ es aquesta obra d'Amadou Hampáté Bá.
I Hampáté Bá és una de les personalij tats més rellevants del continent veí. A la
seva obra literaria —escrita en ful i en
rancés—, cal afegir-hi la seva tasca
c°m a col-lector de la tradició oral africa
da, tasca en qué s’apleguen la passió
Per la cultura i un rigor que ha de ser re^arcat en un home que, coetani deis imPuisors de la négritude, no es va deixar
Portar mai per l’exaltació apriorística, i,
ernbre d’un deis pobles més mitificats
e I Africa —els ful—, no es va deixar
n|luernar per les teories deis «cientíos» occidentals que els atribulen la ca
gona de poblé «pont» entre els no
l Ws mítics «camites» i la resta de poes africans. Tot aixó el lector ho podrá
nstatar ja en el primer capítol, on l’au[ Parla del seu llinatge, i en les refleps que acompanyen tota l’obra. I sey rament n’és un bon exemple el seu
nsentari sobre la colonització: «Una
ra, ?resa colonizadora només és de papr¡ a una empresa filantrópica (...). Cal
f0 rrier arrencar els pensaments, com si
turn'0 ma'es herbes, els valors, els cosbraSh'Jes cu|tures locáis per poder semturn '*1*' en "oc seu e's va'ors’ e's cos~
* ' 'a cu'tura
colonizador,
Cinic erats com suPeri°rs i com els
o)’- s válids. I quina és la millor manera
corn0,?Se9uir~h0 s¡ no arnb Pescóla? Pero,
sárja lu
conte “Kaidara”, tot té necesturn=rT1Dnt una cara diurna i una cara nocPe I a S’ en acluest m(ón, no és dolent
teñir3 i a la Z i la colonització també va
pr¡ a.l9uns aspectes positius, que en
'P' no estaven destináis a nosaltres

pero que vam heretar i que hem d’utilitzar
de la millor manera» (pág. 425).
Un altre deis aspectes remarcables
d’aquesta obra és la simbiosi gairebé to
tal entre oralitat i escriptura, i aquí sí que
hi té un paper fonamental la qualitat de
gran narrador d’Hampáté Bá. Tal com es
diu en la contraportada, aquesta és una
obra en la qual l’oralitat ha estat «fixada
sobre paper», pero aquesta fixació no
s’ha d’entendre com un producte estátic,
sino com una interacció constant entre
narrador i lector. Conscient que el món
que descriu és un món que ja no existeix, Hampáté Bá va donant resposta a
totes les preguntes que la narració mateixa suggereix, i de la mateixa manera
com ho faria qualsevol savi africá, segons la seva propia descripció: «un ma
teix anciá (en el sentit africá del terme,
és a dir, “el qui sap”, fins i tot si no té tots
els cabells blancs) podía teñir coneixements profunds tant de religió o d’história com de ciéncies naturals o de ciéncies de totes menes» (pág. 216), en el
transcurs de tota l’obra anem trobant explicacions históriques, culturáis, lingüístiques i de tota mena, de manera que la
narració quedi totalment contextualitzada i siguí comprensible per a tots
aquells que no coneixen el món de qué
parla.
Els aspectes formáis, suggeridors per
ells mateixos, s’adiuen plenament amb

el contingut del llibre. En la narració deis
primers anys de la vida de l’autor hi trobarem, a més d’alguns deis temes clássics de la literatura africana: el primer
contacte amb un blanc, l’escolarització,
el ritual d’iniciació, etc., altres histories
especialment colpidores, com la nar
ració de la mort del germá gran de fau
tor o l'episodi de «La gran fam de
1914». A aquests, hi podem afegir «La
batalla de Kadidja i del patró laptot»,
«un deis fragments preferits deis nostres
narradors familiars» (pág. 139), com diu
fautor, i ben segur un fragment inoblidable per a qualsevol lector. Kadidja, la
mare de fautor, és el personatge omnipresent, i mitjangant el testimoniatge del
seu fill descobrim una personalitat
impressionant, fins al punt que, per més
que el llibre siguí la historia d’Amkul-lel,
és aquesta dona admirable fauténtica
protagonista de l’obra.
Cal esmentar també el magnífic treball
que han fet les traductores, Goretti Ló
pez i Helena Reig, les quals han aconseguit de traslladar la veu d’Hampáté Bá al
text catalá, de manera que, tot i el canvi
de llengua, llegir aquest llibre continua
provocant la sensació de seure a «es
coltar» histories amb el desig que n’hi
hagi més. (Podrem gaudir algún dia de
la segona part de les memóries de fau
tor en catalá?)

PERE BOSCH
UN ECLESIASTIC RECUPERAT
per Josep Massot i Muntaner

Marta Bartrolí i Romeu - Isidre Surroca
i Lluciá, UN TEMPS, UN POBLE, UN
HOME. PERE BOSCH, RECTOR DE LA
POBLA DE CLARAMUNT. Ajuntament
de la Pobla de Claramunt, 1996.
Marta Bartrolí i Isidre Surroca ens ofereixen una documentada biografía de
mossén Pere Bosch i Ferran, un capellá
singular, músic, dramaturg, apassionat
per la fotografía i per la catequética
—famós al seu temps per les col-leccions de diapositives i vistes fixes que
eren comercialitzades i utilitzades arreu
amb vista a la catequesi— i historiador.
Nascut a Sant Gervasi de Cassoles,
aleshores poblé veí de Sarria, el 1888,
va estudiar al Seminan de Barcelona i
canta missa nova a Sant Viceng de Sar
ria el 1912. Després d'una primera destinació —que només va durar un any— a
la parroquia de Sant Martí de Teiá,
depenent de l’arxiprestat de Mataré, tota
la seva vida ministerial va transcórrer a
l’Anoia, primer a Capellades, després a
Cabrera i finalment a la Pobla, d’on fou
rector des de 1923 fins a la seva prema
tura mort, el 1945.
Mossén Bosch és un deis sacerdots
historiadors del nostre país que, com
tants altres, va aprofitar les seves estones de lleure i els seus coneixements de
llatí i d’humanitats per dedicar-se a la
historia local. Va deixar inédita una ex
tensa Historia de la Pobla de Claramunt i
del seu castell, anotada i ¡I lustrada amb
un bon nombre de fotografíes, que s’ha
pogut salvar en diverses copies i que
esperem que pugui ésser publicada
aviat.
El seu gust per l’escriptura el va dur,
durant la guerra civil, a escriure dos conjunts de memóries, Hores atribolades,
diari personal de guerra, i Recordant el
passat (1936-1938), compendi de cróniques i costums d’abans de la guerra,
que compara amb la situació de 1938.
Aquests textos, aprofitats ámpliament
pels autors i que també valdría la pena
de publicar algún día sencers, ens permeten de conéixer molts detalls de com
es va viure la guerra a l’Anoia i a la Po
bla de Claramunt en particular. Ens fan
saber, per exemple, que mossén Bosch
ja s’havia amagat durant els fets del 6
d’octubre de 1934 i que torna a fer-ho en
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diversos indrets, ajudat per persones de
bona voluntat de la Pobla. Des d’un
amagatall segur va seguir els desastres
de la repressió a l’Anoia i coneixia fins i
tots els articles referents a la destrucció
de l’Església que havien aparegut a la
«Solidaridad Obrera», com coneixia tant
els esforgos d’alguns deis seus feligresos i de voluntaris d’altres indrets de l’Anoia per salvar el patrimoni artístic i
historie del seu poblé, com la defecció
d’alguns deis seus antics escolans i de
jovent que abans anava a les processons i que llavors destruía l’església de
la Pobla.
Com és lógic, també hi ha casos evidents de desinformació, com quan la nit
del 21 al 22 de juliol de 1936, quan ja
feia un parell de dies que el general Goded havia estat fet presoner a Barcelo
na, Bosch es va despertar sentint «unes
descárregues que vaig creure eren de la
tropa que ens salvava» i es va «adormir
confiant en el pas de les tropes» (pág.
55). Aviat es va adonar que per aquest
cantó no podía esperar res i es dolía de
la persecució que li havia caigut a sobre
i de la ideología que la sustentava: «Els
vius ens trobem perseguits. Els germans

mártirs que han caigut en aqüestes llar_
gues tongades d’abatiment de les coses
santes, em són motiu per pregar PeJ
aquesta dissortada Catalunya que serit
tan intensament els efectes de les ideo;
logies modernes, destructores de la fe 1
organització de la civilització cristiana»
(25 de desembre de 1936, pág. 78).
Passats els fets de maig de 1937, en
una conjuntura més favorable, va acon
seguir de traslladar-se a Sant Julia de Vi;
latorta, on exercí com a mestre al col-leP
d’orfes, institució dependent de IAS"
sisténcia Social de la Generalitat i regen
tada, durant la guerra i tot, pels relig'O"
sos de la Sagrada Familia. Precísame
fou un conegut, afiliat a la FAI els Pr
mers moments de la guerra per salvar
patrimoni familiar, que li facilitará la d
cumentació que li va permetre d'apar
xer en públic sense por d’ésser afusei
o empresonat, com tants altres co
panys seus.
En acabar la guerra, mossén Bos
torná a la Pobla, pero, home de temp^
rament fort com era, topa per divers
motius —no sempre prou aclarits a (
les dretes locáis que hi havien recUP?¡v¡el poder i que, al seu torn, estaven d

LA
«SOCIOLOGIA DE L'ART»
DE VICENQ FURIÓ
per Francesc Fontbona

dides en diverses faccions. Les noves
autoritats demanaren al bisbe de Barce
lona, l’abril de 1940, el seu trasllat a una
altra parroquia i finalment aconseguiren
Que el 7 de desembre fos nomenat re9ent de Capellades, on s’instal-lá al
comengament de 1941.
A Capellades, mossén Bosch pogué
desplegar una afició que ja tenia des
d'abans de la guerra: arranjar o com
pondré de nou petites peces dramátiWs per ais actors que es reunlen al
Centre Moral i Instructiu dependent de la
Parroquia. La seva primera obra, Nit de
pssqua, havia estat escrita el 1908 i la
Prodúcelo continua a Barcelona, a la Po
día i, durant la guerra, a Sant Julia de Viatorta. El 1939 i el 1940, d’acord amb
les circumstáncies, escriví alguns textos
en castellá, el primer deis quals és Des
pués del 19 de Julio de 1936, de to patnotic. De seguida, pero, torna al catalá i
oal remarcar que entre el 1941 i el 1944
1 ’oren estrenades diverses peces a Ca
pellades, en un moment en qué a tot
arreu era prohibit el teatre en catalá (a la
seva Historia del teatre catalá, Barceloa. 1978, pág. 268, Xavier Fábregas fa
«Husió a representacions «áíllades» a
anyoles I a Capellades a partir de
. yz*3). Seria interessant de fer un estudi
terari d’aquestes obres. De moment,
em d’agrair a Joan Pinyol i Colom el
ataleg que n’ha confegit, que constieix un capítol d’aquesta biografía, el
4’dedicat a «El dramaturg».
d Cal agrair a l’Ajuntament de la Pobla
e Claramunt i ais autors d'Un temps, un
un home l’esforg que han fet per
j■ CuPerar un home d’Església del qual
.s ara gairebé només sabíem el que en
, la la necrología apareguda el desem® de 1945 al butlletí oficial de la diócer Pe Barcelona: «Don Pedro Bosch Fefíj1, Párroco de Pobla de Claramunt y
ch¡fente.de Capellades, [morí] el día 7
próximo pasado noviembre, a los 57
sar^6 eclacl ” Bn el cinquanté aniverSJ de 'a seva mort (celebré l’any pas' *1 en el seixanté aniversari de l’inici
pp a Querrá civil, es tracta d’un llibre esque'ament °P°rtú- La r'ca ¡Ilustrado
, conté n’augmenta encara l’interés i
nest|mula la lectura.

Viceng Furió, SOCIOLOGIA DE L’ART.
«Manuals Universitaris», 6, Universitat
de Barcelona - Barcanova, Barcelona,
1995.
La major part de vegades, els llibres
que tracten d’art ens parlen, més o
menys aproximadament, de la seva
historia, de la seva anécdota o de la se
va bellesa, pero és molt menys freqüent
que ens parlin básicament de tot alió
que hi ha al darrere, fent-lo possible, IImitant-lo o, en tot cas, condicionant-lo.
Viceng Furió, professor de Sociología
de l’art a la Universitat de Barcelona,
acaba de publicar un llibre que enfoca
l’art en general, precisament des de la
societat que el possibílita, des del
client, des del comerg, des de la crítica,
des de l’académia, des de la política.
Són aspectes que han estat tinguts en
compte abans en altres publicacions artístiques del país, pero no de manera ex
clusiva. Furió, amb aquesta visió espe
cializada d’un aspecte tan determinant
de l’art, continua i engrandeix una tradició monográfica catalana d’aquest tema,
fins ara massa exigua, que ja inicia el
1962 Enríe Jardí amb Esquema d’una
sociología de l’art, i reprengueren Alexandre Cirici amb Art i societat (1964),
Josep Meliá amb Art i capitalisme (1976)
i Arnau Puig amb Sociología de las for
mas (1979).
Primer de tot cal dir que el llibre de Furió és un manual; i els manuals sovint te
ñen l’avantatge de ser especialment
clars en la seva informació, més que els
llibres que tenen un altre enfocament.
Está molt ben estructurat en nou apartats, i es basa en l’ordenació de múlti
ples noticies i apreciacions espigolades
d’una ámplia bibliografía a la qual l’autor
es refereix constantment i que transcriu
a la f¡ del volum.
Les preferéncies bibliográfiques de
Furió es palesen observant la freqüéncia
amb qué apareixen referéncies a deter
mináis autors, els més habituáis Gombrich, Haskell, Burke, i en menor proporció Wittkower,
Schapiro, Baxandall.

Tanmateix, ni el conjunt no és cap anto
logía de judicis aliens ni pot considerar
se aquest llibre com l’obra d’un emissari
provinciá de cap llunyá assagista pre
ciar —a l’ús del que era freqüent entre
nosaltres fa alguns decennis—, sino una
madura i completa síntesi ben personal
de l’autor, que, per l’agudesa amb qué
está escrita I l’interés general que sens
dubte té el tema, pot ser de lectura apro
ntada per tota mena de públics, i no solament pels estudiants universitaris, a
qui va principalment dirigit.
De tots els apartats del llibre, el més
creatiu i suggerent és, a la meva manera
de veure, l’intitulat «Art per consens», ja
que aborda precisament l’esséncia ma
teixa del que és art, o millor del que la
societat diguem-ne «acreditada» consi
dera que és art. Perqué una cosa siguí
considerada art, segons Furió, «cal que
hi hagi un consens suficient entre els es
peciantes d’un determinat camp artístic» (pág. 75). Amb aquesta afirmado
l’autor no fa res més que corroborar una
conducta del món de l’art, potser discu
tible pero que indubtablement funciona
així. Aquesta corroborado d’un fet so
cial, pero, no treu que Furió hi aporti la
seva propia opinió, que posa el dit a la
llaga en un deis punts més febles, i en
cara més inadvertits potser per próxim,
del gran edifici de l’art del segle xx: «fal
ta una visió més crítica sobre alguns artistes i obres de l’art contemporani, en
qué certes operacions publícitáries i financeres i un excessiu cuite a la novetat
—que no sempre implica, ni de bon tros,
qualitat— han possibilitat que es presentessin com a art productes banals, i es
qualifiquessin de “genials" coses que és
dubtós que resistissin la comparado
amb les grans obres del passat» (pág.
82); la qual cosa el porta a concloure
que «hi ha moltes maneres de falsejar la
historia, una de les quals és reduir la
historia de l’art deis últims cent anys no
més a la historia de l’art d’avantguarda»
(pág. 240).
El llibre de Furió és d’abast ampli, i per
aixó mateix podría ser traduít i utilitzat
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SEGUINT
LES
PETJADES
DE MARIA
Jaume
Campalans
Aquest llibre aplega un
material senzill i práctic
que vol ajudar, tant a nivell
comunitari com a nivell
personal, a viure d'una
manera actualitzada i
profunda la devoció a
Maria, Mare del Crist i
alhora també Mare de
l'Església.
Altres llibres del mateix autor:

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

PUBLICAC1ONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

Acudit de Sempé reproduit al llibre de Vicenc Furió:
«—No sabia que l’art us interessés tant!»

arreu amb el mateix profit que aquí. Ate
sa aquesta amplitud, s’hi poden trobar
moltes coses a afegir; ell mateix diu que
no pretén ser exhaustiu, i és evident que
moltes altres referéncies bibliográfiques
podrien teñir entrada en l’ampli ventall
de textos consultats, tot i que les que hi
ha són prou explícites per a esclarir el
tema. A mi particularment m’hi manquen
referéncies a alguns noms importants ja
clássics com Élie Faure, Rene Huyghe
—de qui només cita un article sobre fal
sos Corots— o l’interessant text de Ju
lián Gállego El pintor, de artesano a ar
tista (1976). De mi mateix, ja que té
l’amabilitat de citar-me, utilitza els dos
volums meus de la Historia de l'Art Ca
tata, pero segurament li haurien estat de
més utilitat alguns articles de la «Revista
de Catalunya», o la meva ponencia a les
«Reflexions critiques sobre la cultura ca
talana», de 1987.
En un altre ordre de coses, a l’apartat
dedicat al vandalisme, que l’autor voluntáriament no redueix ais casos concrets obra de brétols, sino que també
amplia a les conseqüéncies deis grans
conflictes públics, normalment conside

ráis ben erróniament com a fruit inevita
ble deis fats, m’hi manquen referéncies
ben próximes de les destruccions artístiques produídes a casa nostra amb moW
de la revolució de 1835, de la Setmana
Trágica de 1909 o de la guerra civil de
1936-1939, tres esdeveniments que, a
part la seva transcendencia histórica,
ren espectacularment nefasts per a la
conservado del nostre patrimoni artísticNo em perdré pero en detalls. TothoT
podría dir-hi la seva. El que és ben cer
és que la visió general del llibre és excel-lent i els exemples adduíts són pr0
il-lustratius en cada cas. Només cal con_
cloure que un llibre com aquest, si
més d’una bona guia de viatge pels ca
mins de la sociología de l’art fos el ’d
d’un buidat més ampli, tindria la dob .
fundó de manual de consulta optativa^
d’auténtic vademécum de consulta ob
gada. Tanmateix, com que aquest Ihb
té fusta per a esdevenir un clássic o
génere, sens dubte ja coneixerá nov
edicions que acabaran fent-ne un Pur
de referéncia encara més definitiu.

NOTES DE LECTURA________

ESPECULACIONS
per Víctor Pallas
Guillem
Vallejo
Forés,
MIRALL
OBERT. Columna, Barcelona, 1996.
Antigament «especular» significava
«mirar el cel i el moviment de les estre
lles amb l’ajuda d’un mirall». Així, que
alQávem els ulls i intentávem comprendre la magnitud d’alló tan immens que
era per damunt deis nostres caps. Da
vant de tanta amplitud ens sentíem petits, pero, alhora, importants en la mesu
ra que volíem explicar-nos el perqué de
tot: del de dalt i del de baix. Amb el pas
deis anys intuírem que el mirall podia
servir no tan sois per a capir l’il-limitat,
sino també per a reflectir-nos-hi i veura’ns millor. Així dones especulávem.
Hem especulat i especulem. I [artista
especula amb tots els mitjans de qué
disposa.
Guillem Vallejo Forés, com a poeta,
especula intensament amb la vida. Planteja la sempre suggeridora relació entre
la realitat (l’humil objecte quotidiá) i el
Que se’n desprén (la ficció). Juga simbólicament amb la teoría del mirall i es deixa endur pels reflexos que se’n deriven.
Ell mateix s’hi reflecteix i, de retruc, s’hi
sent reflectit qui el llegeix, cosa que és
un rnérit innegable per a un escriptor. I,
raferencialment, la caverna platoniana
n° és aliena a aquest procés (i no és
Pas per casualitat que Guillem Vallejo si9u¡ llicenciat en Filología Clássica). Mi
rall obert (Columna), la seva darrera
°ora, es compon de dues parts comple
mentarles: «Les coses són perqué ens
miren» (catorze poemes) i «La dolpa
Huissor de les engrunes» (vint-i-vuit poe
mes). Descobrim que el nueli fonamental
de l'obra és a la segona part, la qual és
objecte d’análisi stendhaliana. La realitat
$ imposa des del seu reflex fragmentan
(el mirall trencat) i la veu del poeta s’aProfundeix en cada bocí romput. Cada
<<engruna» és un poema; pero cadascu-

na d’aquestes «engrunes» és filia d’aquells objectes, d’aquelles accions que
el poeta ha glossat a la primera part. Les
coses hi són per tal que ens les mirem o
perqué nosaltres, humans, ens podem
permetre de donar-los vida. No és vana
presumpció, és la voluntat creativa de
l’escriptor: «Si hi hagués un descans de
quatre peus / que ens acollís en el moment de caure, / que no parlés, ni preguntés, ni encara / ens demanés preséncies envejables...» (vv5-8, «Cadires
tortes»), Aquest tipus de personificació
de l’objecte és una nova visió poética,
que és repetida al llarg de l’esmentada
primera part. Serveix, també, per a «en
trar en matéria» a la segona part, per
oposició, i demostrar el fecund sentit vi
tal que destil la cada vers. La síntesi gairebé perfecta entre el fet viscut i l’experiéncia creativa apareix al poema
«Amant de la nit», homenatge i record
dedicats a la germana que va morir, jove, un sis de marp. El fet real provoca
que el poema es converteixi en un crit
d’impoténcia amarat d’un dolor intangi
ble i persistent (i per sobre del qual el
significant «dolor» plana subreptíciament i insidiosament sense manifestars’hi explícit). Aquesta capacitat de gene
rar un estat d’esperit confirma la qualitat
poética de Guillem Vallejo.
Per acabar, només vull esmentar un
recurs al qual recorre sovint aquest poe
ta: l’al literació. «Animal malalt del pensament», «Alada albada del deler»,
«Llac d’ulls» i, especialment, el joc de
paraules amb qué Guillem Vallejo ens pi
ca l’ullet: «Tustar, dones, un potser és
esperar respostes / de les coses que
viuen i moren pel silenci. / Espero que
m’esperin potser d’amables portes (...)»
(vv5-7, «Portes silents»). Aquest és,
dones, un element afegit a la valúa d’aquest poeta. Caldrá seguir-ne atentament l’evolució.
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Una versió
actualizada de
la «Historia
de Jacob Xalabín»
Anónim, HISTORIA DE JACOB XALABIN.
Versió de Francesc Machirant. Introdúc
elo de Josep Vicent Escartí. Propostes
de S. Bataller i J.V. Escartí. Illustracions
de Caries Prunés. «Els nostres autors»,
Edicions Bromera, Alzira, 1995.
Adaptado moderna d’una novel-la me
dieval, aquesta Historia de Jacob Xala
bín es va trobar en el mateix manuscrit
que la Historia de la filia de l'emperador
Constantí i es pot encabir en el grup de
novel-les medievals format per Tirant lo
Blanc, Lo Arderic o la Tragedia de
Langalot. L’acurada edició que d’aquest
text ha fet Edicions Bromera aplega tots
els elements per a servir una lectura especialitzada, pero també es pot utilitzar
per a gaudir simplement de la ingenuítat
i la innocéncia d’un elássie del segle xiv
molt més versemblant a vegades que el
mateix Tirant. En aquest sentit, la versió
moderna del text de Francesc Machirant
s’acompanya d’una completa introducció de Josep Vicent Escartí, que fa un
repás deis problemes filológics que pre
senta l’obra, com ara el nom de l’autor,
el fet de no saber si es tracta d’una traducció o no, [origen oriental deis ele
ments, la possible fusió de materials di
versos, etc. L’edició presenta, a més a
més, dos capítols segons apareixen a
l’original, perqué el lector es fací una
idea més ajustada del llenguatge que
s’hi utilitza.— V.E.

Empremta arábiga
a la poesía catalana
Josep Piera, EL PARADIS DE LES PA
RAULES. Historia i poesia a l’Orient
d’al-Ándalus, s. xi-xiii. Edicions 62,
Barcelona, 1995.
Premi Josep Vallverdú 1994 i premi
Crítica «Serra d’Or» d’assaig 1996, El
paradís de les paraules és la cristal-litza-

ció de la seducció que el món arábic i
concretament la seva poesía han exercit,
des de fa temps, en l’escriptor Josep
Piera. El volum, amb una bona i nodrida
base de documentació histórica, té per
objectiu presentar al lector «cuite no es
pecialista» la poesía arábiga del segle xi
al xiii produída ais territoris de l'Orient
d’al-Ándalus —la Xarquia— que, més
tard, formaran part de les zones de Men
gua i cultura catalanes.
D’alguna manera, fautor reivindica en
aquest assaig literari el reconeixement
de la poesía arábiga i les seves aportacions a la literatura medieval catalana,
de la mateixa manera que és reconeguda i acceptada la tradició trobadoresca
com a base de la nostra poesía, criteris
filológics a part.
El paradís de les paraules presenta,
dones, la poética que la civilització islá
mica deixá, abans de les conquestes,
en terres catalanes —al País Valenciá i a
les liles, sobretot—, descobrint, per al
lector, un món que sovint ha restat ama
ga! rere les ombres de la generosa ve
getado oriental, perdut entre els sons
fresquíssims de l’aigua; com la veu d’AIAbadiyya, la primera dona poeta de la
Xarquia.
El Ilibre, escrit des de la sensibilitat del
poeta, resulta un espléndid estudi, atractiu i ágil, que va descabdellant els fils

d’una poesía plena de sensualitat i de
simbolisme, com les histories tan primitives i alhora tan metafóriques de Les mil i
una nits.— M.N.

El patrimoni
natural-cultural
del cap de Creus
i de la serra
de Verdera
LA PENINSULA DEL CAP DE CREUS I
LA SERRA DE VERDERA. Actes de les
IV Jornades de la Institució Catalana
d’História Natural. Edició a cura de Jo
sep Maria Masdevall, Antoni Miquel i
Santiago Musquera. Institut d’Estudis
Empordanesos, Figueres, s.d. (1995).
Aquest volum, pulcrament editat, recull un conjunt modélic de treballs que
foren presentats a la Casa de Cultura del

Port de la Selva els dies 9 i 10 de maig
de 1992, dins les jornades que hi foren
organitzades per la Institució Catalana
d’História Natural, filial de l’lnstitut d’Es
tudis Catalans. La península del cap de
Creus i la serra de Verdera, localitzades
a l’extrem septentrional del litoral empordanés, són continuació de la serra de
l’Albera, i mereixen ésser objecte d’estud¡ a causa de la seva singularitat. Com
posa en relleu Santiago Musquera, la se
va geología és un escenari únic en el
qual afloren materíals i estructures
antiquíssims que només es troben a les
arrels de les gran serralades i que per
aixó tenen una ímportáncia mundial. La
seva botánica és excepcional, amb
especies que cal preservar. La seva
zoología ens ofereix uns exemplars
únics, des deis invertebrats marins fins
ais ocells que hi passen sovint en el decurs de les seves migracions. L’home ha
poblat aquests territoris des de la
prehistoria i hi ha deixat unes empremtes inesborrables, concretades en construccions i monuments (entre els quals
l’antic monestir benedictí de Sant Pere
de Roda) que mostren un paisatge molt
humanitzat, palés a les parets i bar
raques de vinyes i en les poblacions que
en el decurs de la historia s’hi han anat
creant. Tots aquests aspectes han estat
estudiats d’una manera seriosa pero

DE CAFARNAÜM A
JERUSALEM

LES FLORETES DE
SANT FRANCESC

Teodor Suau

Traducció de Bernabé Dalmau
LES FLORETES
DE SANT FRANCESC
Traducció de Bernabé Dalmau

La historia d'un jove del temps de Jesús de
Natzaret, inquirí com Ell i com tants de
joves actuáis, desitjós d'assolir una felicitat
plena i doradora, preocupat peí sen món.
que no li agrada i que vol deixar un poc
millor de com l'ha trobat.

Les floretes de sant Frúncese, editades i
traduides arreu del món, són un elassie
cristiá inesgotable. La traducció catalana
dona una oportunitat privilegiada per a
assimilar millor la simpática figura del
Poverello d'Assís.

sintética i entenedora. Hem de posar en
relleu que, tot i que la iniciativa partía de
laSocietat Catalana d’História Natural, hi
ha dos capítols ben interessants sobre el
poblament medieval a la zona de cap de
Creus i sobre el patrimoni cultural de la
península del cap de Creus: [arquitectu
ra i el paisatge.— G.B.

Reflexions sobre
l'aportació teatral
de Xavier Fábregas
HOMENATGE A XAVIER FABREGAS.
Universitat de París-Sorbonne (Centre
d’Etudes Catalanes), 16 de novembre
de 1993. «Biblioteca Milá i Fontanals»,
Publicacions de l’Abadia de Montserffl, Barcelona, 1996.________________
El volum dedicat a Xavier Fábregas re
culi les intervencions que Marie-Claire
¿¡mmermann, Maryse Badiou, Feliu For-

mosa, Enríe Gallón i Josep-Lluís Sirera
dedicaren al crític teatral a la Universitat
de París-Sorbonne, en un encontré organitzat peí Centre d’Estudis Catalans en
qué s'homenatjá Fábregas, a deu anys
de la seva mort.
Encapqala el Ilibre un llarg article de
Ricard Salvat concebut com a text intro
ductor! de les ponéncies recollldes al vo
lum. Salvat hi destaca, primer de tot, i
coincidint amb Zímmermann, la condició
de Fábregas com a pioner en una tasca
—la de crític teatral, historiador de tea
tre, teóric...— en la qual, prácticament,
hagué de comentar de zero. També en
remarca la válua com a «notarí fidel i
puntual del nostre teatre», i fa un repás
de les aportacions de Fábregas com a
teóric, autor i dramaturgísta, i com a es
tudios deis aspectes teatrals lligats a
[etnología i el folklore.
La consciéncia i l’estructura lingüística
deis treballs de Fábregas és el tema que
aborda M.C. Zímmermann al seu article
«Consciéncia crítica a l’obra de Xavier
Fábregas», on destaca l’estil personal
—la importáncia deis parágrafs, el seu
valor i la seva consisténcia— i la parauia
sempre viva en els textos d’un autor que
es caracteritzá peí seu esperit curios i
obert, atent no solament a l’obra i ais autors catalans, sino també ais d’arreu del
món. Enríe Gallón, a «Xavier Fábregas,

historiador del teatre catalá modern»,
aporta l'aspecte d’análisi ideológica,
més que espectacular, que ¡mpregná els
estudis de Fábregas deis anys seixanta i
setanta; al costat d'aixó, presenta la valoració i la reivindicació que el crític féu
del teatre popular posant al seu lloc
noms que fins en aquell moment no
s’havien tingut prou en compte. Tanca el
volum Josep-Lluís Sirera amb un article
en qué repassa la repercussió estimulant de l’obra de Fábregas entre els qui
treballen, escriuen i critiquen teatre al
País Valenciá.
Maryse Badiou, la vídua de Xavier Fá
bregas, hi analitza alguns aspectes del
Ilibre inacabat i inédit El personatge
dramátic i la seva estrategia, iniciat l’any
82 i que, després d’un temps d’interrupció, Fábregas reprengué peí febrer
de 1984.
Deis records personáis, de les reunions a la Granja Maldá on s’intentava
coordinar les activitats del teatre independent, de tirar endavant una revista i
una col-lecció de textos teatrals, aspec
tes aquests relacionáis amb la seva «Bi
bliografía», en parla Feliu Formosa, amb
qui Fábregas mantingué una extensa
correspondéncia, recollida al seu Ilibre
El teatre o la vida.— M.N.

NATURA

ELS TAURONS
DELS PAÍSOS

CATALANS
Joan Barrull • Isabel Mate
El Ilibre que desmitificará la ¡dea aeneralitzada
que hi na sobre els taurons i els donará a
conéixer tal com són, quins són els seus hábits
i el seu comportament i fins i tot els beneficis
que ens reporten, entre els quals no es pot
menystenir el valor gastronómic.
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(El Cangur, 202). 218 págs —990 ptes.
Gloria Casals: Joan Maragall. Deu rutes literáries— Araentona, L’Aixernador Ede
cions, 1995. (Els escriptors i el país, 4). 276
págs.— 1,875 ptes.
Diversos autors: La ciutat de Lleida / els
escriptors. Edició a cura de Mercé Biosca i
María Pau Cornadó.— Barcelona, Edicions
de la Magrana, 1996. (L’Esparver Llegir,
71). 168 pags.— 1.100 ptes.
Manuel Guerrero: J.V. Foix, investigador
en poesía — Barcelona, Editorial Empúries,
1996. (Biblioteca Universal Empúries, 80).
500 págs. + 16 págs. il-ls — 4.500 ptes.
Jordi Malé: Caries Riba i el Noucentisme.
Les ¡dees literáries (1913-1920). - Barcelo
na, Edicions de la Magrana, 1996. (Els Ongens, 39). 334 págs.
MisceLlánia Germá Colón, volum III. Coor
dinació de Josep Massot i Muntaner— Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montser
rat, 1996. (Estudis de Llengua i Literatura
Catalanes, 32). 312 págs — 2500 pies.
Miquel Pairolí: El princep i el fel. Una lec
tura de «El Guepardo— Lleida. Pagés Edi
tors, 1996. (Argent Viu, 18). 108 pags.
1.200 ptes.
Margárida Aritzeta:

„
Xerraires impenitents.— Bae
celona, Editorial Empúries. 1996.
págs— 1.600 ptes.
James Purdy: El papa Llop i deu comes
més. Traducció de Ferran Toutam — Barce
lona, Edicions Proa, 1996. (A tot vent, 33°)200 págs— 1.600 ptes.
Patrick Süskind: Tres histories i una cons
deració. Traducció de Carme Gala.— Bar
celona, Columna Edicions, 1996. (Ciassica,
188). 72 págs.
.. Hp
Oscar Wilde: De Profundis. Traducció o
Jordi Larios — Barcelona, Quaderns Crema
1996. (Mínima, 46). 176 págs - 1.800 ptes.
Narrado

Jaume Cela:

Novel-la

Tra.
El subratllat és meu i'«
ducció de Josep M. Güell. Prese(®c,
d'Anna Maria Moix — Barcelona, Edició
62, 1995. (Escriptores del segle xx, ¿P
454 págs — 995 ptes.
J, Rqí.
Eduard Castellarnau: Laberint perdut.-y“‘
celona, Columna Édícions, 1996.240 pags.
Víctor Catalá: Solitud.— Barcelona, t
cions 62, 1995. (Escriptores del segle •
26). 220 págs — 995 ptes.
,.na
Lluís Crous: El ñas al mapa- Barcelona.
Edicions de la Magrana, 1996. (Tropics,
198 págs — 1.900 ptes.
_
John Grisham: Temps de matar. Traduc
de Dolors Udina — Barcelona, Edici .
Proa - Columna Edicions, 1996.
págs — 3.300 ptes.
„.ire.
María de la Pau Janer: Mármara.— ^
lona, Edicions 62, 1995. (Escriptores
segle xx, 25). 252 págs.— 995 ptes.
de
Ismai'l Kadare: Labial trenca!. T^uccio
Núria Mirabel— Barcelona, Club to
Nina Berberova:

1996. (El Club deis Novel-listes. Biblioteca
Catalana de Novel.la, 94). 168 págs.
Stuart M. Kaminsky: Fora de combat. Tra
ducció d'Ernest Riera i Arbussá.— Barcelo
na, Edicions 62, 1996. (El Cangur, 203).
218 págs —1.650 ptes.
Stephen King: Cementiri d'animals. Tra
ducció de Miquel Bennásser.— Barcelona,
Edicions Proa - Columna Edicions, 1996.
346 págs- 3.300 ptes.
«son McCullers: El cor és un cacador
solitari. Traducció de Ramón Folch i Camarasa. Presentació d’Anna María Moix —
Barcelona, Edicions 62, 1995. (Escriptores
del segle xx, 28). 312 págs — 995 ptes.
Kenize Mourad: De part de la princesa
JWa. Traducció d’Antoni Serra Solar—
Barcelona, Columna Edicions, 1995. (Co
rana butxaca). 700 págs —1.600 ptes.
Baltasar Porcel: Cavalls cap a la rosca —
Barcelona, Edicions 62, 1996. (Les Millors
i Obres de la Literatura Catalana, 117). 186
daos.- 990 ptes.
Bobert Louis Stevenson: El cas misterios
de/Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Traducció de Sal
vador Oliva.— Barcelona, Quaderns Cre1996. (Mínima de butxaca, 61). 152
Pags.-1.350 ptes.
™y Tan: La clona del déu de la cuina. Tra
ducció de Mireia Porta — Barcelona, Co
rana Edicions, 1995. (Columna butxaca).
¿'8 pags —1.450 ptes.
™lena Valentí: La solitud d’Anna — Barjetona, Edicions 62,1995. (Escriptores del
«Ole xx, 29). 120 págs — 995 píes,
vnrista Wolf: Fundo d’estiu. Traducció de
Roig.— Barcelona, Edicions 62,
(Escriptores del segle xx, 30). 172
P9S.-995 ptes.
Xirinacs: Sense malicia— BarceloT Edicions 62, 1995. (Escriptores del seK® ®, 23). 158 págs.— 995 ptes.
yerguerite Yourcenar: Memóries d'Adriá.
naducció de Jaume Creus.— Barcelona,
jraions Proa, 1996. (Proa Butxaca). 276
gags.— 995 ptes.
"jarguerite Yourcenar: Obra negra. Trar;„„ci° de Felicia Fuster.— Barcelona, EdiJ'ons Proa. 1996. (A tot vent, 221). 144
pa9s-3.200 ptes.
p¿fa dompfeía
,erj(Gimferrer: Obra catalana completa
^(Uietari complet II. 1980-1982).-BarceS Edicions 62.1996. (Clássics Catalans
j,.¡®.9eXX, 76). 334págs — 4.500ptes.
fe „ Yerc*aguer: Dos mártirs de Ma PáLluciá i Marciá. Poema en dos
i/íp se Edició a cura de Ricard Torrents —
«¿[.turno Editorial - Societat Verdaguer,
SÁriüA'wCínt Verdaguer Obra Completa.
íle A. Volum I). 288 págs - 2.990 ptes.

tela
sc Faus: A roda e o vento. La roda i
leva io i foue et le vent- Introducció d’Eslla lon j Traducció portuguesa de Stetríck r?Pard°s. Traducció francesa de Paigg5Eraeu — Sao Paulo, Editora Giordano.
^
*
E
l(lerlin: Poemes de l'entene-

BaS' Traducció de Manuel Carbonell.—
Amfea Quaderns Crema, 1995. (In
MiniiaW*1,*P.
M.
£)■ 248 págs.— 3.5Ó0 ptes.
efe' de Palol: Gralles al galliner.— Bar"0<;wa’Ed'dons Proa, 1996. (Els Ilibres de
JaumanD-nor)-84 Págs.—1.850 ptes.
s¡áfe.ez Montaner: L'oblit. Premi AuI99fi
'"S — Barcelona, Edicions 62,
900 p¿s scorP'- Poesía, 179), 64 págs —
Amaafe,,' Guimó: Punt de fuga. Premi
LaMq^ OHer 1996 — Barcelona, Edicions
Antón??.nA'"6. (Cotlliure, 23). 50 págs.
dres %Vldal Ferrando: El batee de les pe
na Ern?mi 4oan Alcover 1995 — Barcelo18Ó)E64p^ss88’ '"8- (L’Escorpí. Poesía,
^Vidal' Bonaf°nt:

Invisibles. Pre-

1995
nr Espriu per a poetes ¡oves
(L,EsrX«B^rcelona. Edicions 62, 1996.
CSc°rPi. Poesia. 181). 72 págs.

Prosa

Viatge a Alemanya i al
tres narracions.— Barcelona, Edicions 62,
1996. (Les Millors Obres de la Literatura
Catalana, 118). 286 págs.— 1.490 ptes.
Epistolari de Josep Carner, vol. II. Edició
a cura d’Albert Manent i Jaume Medina —
Barcelona, Curial Edicions Catalanes,
1996. (Epistolaris de la Catalunya Contemporánia, 4). 532 págs.— 2.700 ptes.
Jaume Pía: De l’art / de ¡'artista. Dietari (19821991). Premi Sant Joan de Literatura Catalana
1995 — Barcelona, Edicions 62,1996. (El Balancí, 286). 272 págs — 2.500 ptes.
Emili Teixidor: les contraportades d'EI
Mati de Catalunya Radio — Barcelona, Edi
cions de la Magrana, 1996. (Meridiana, 17).
138 págs — 1.500 ptes.
Antoni M. Alcover:

Teatre

El funámbul. L'infant criminal.
Traducció de Moisés Maicas — Barcelona,
Edicions 62 - Editorial Empúries, 1996. (Babilónies, 1). 80 págs.—1.250 ptes.
Angel Guimera: María Rosa.— Barcelona,
Edicions 62, 1996. (El Cangur, 201). 124
págs — 850 ptes.
Jean Genet:

RELIGIÓ

El mal, problema i misteri.— Barcelona, Publicacions de ¡'Abadía
de Montserrat, 1996. (Saurí, 127). 146
págs.—1.100 ptes.
Soren Kierkegaard: Pregarles. Traducció i
próleg de Francesc Torralba Roselló.—
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1996. (ElGradeBlat, 117). 114
págs.— 850 ptes.
Miquel Estradé:

LLIBRES PER A INFANTS I ADOLESCENTS
Coneixements

El Perú
i els Pateos Andins.— Barcelona, Editorial
Planeta, 1996. (Quaderns de Viatge d’en
Tintín). 72 págs. il-ls.—1.700 ptes.
Chantal Deltenre - Martine Noblet: Rússia — Barcelona, Editorial Planeta, 1996.
(Quaderns de Viatge d’en Tintín). 76 págs.
il-ls.— 1.700 ptes.
Lucinda Green: Joves genets. Una guia
per a aprendre equitació.— Barcelona, Edi
torial Molino, 1996. (Un llibre per a ¡oves
actius). 66 págs. il-ls — 2.500 ptes.
Chantal Deltenre - Martine Noblet:

Infantil

Renoi, quin conte!—
Barcelona, L’Arca de Júnior, 1996. (Tren de
Fusta, 14). 60 págs. il-ls.—800 ptes.
Blancaneus i els set nans — Barcelona,
Editorial Beascoa, 1996. (Movillibre). 10
págs. il-ls —1.250 ptes.
M. Borgardt - M. Chambliss: / després
deis bdiquers? Barcelona, Grupo Editorial
Ceac, 1996.8 págs. il-ls —1.150 ptes.
P. de Bourgoing - Y. Calarnou: Tom I Tim.
Els jocs de mans — Barcelona, Editorial La
Galera, 1996.20 págs. il-ls — 835 ptes.
P. de Bourgoing - Y. Calarnou: Tom i Tim.
Jugant a fet a amagar.— Barcelona, Edito
rial La Galera, 1996. 20 págs. il-ls— 835
ptes
P. de Bourgoing - Y. Calarnou: Tom i Tim.
Un dia a la granja — Barcelona, Editorial
La Galera, 1996. 20 págs. il-ls — 835 ptes.
P. de Bourgoing - Y. Calarnou: Tom i Tim.
Una estona al lavabo— Barcelona, Editorial
La Galera, 1996.20 págs. il-ls — 835 ptes.
Roser Capdevila: L'hipermercat— Barce
lona, Editorial La Galera, 1996. (Mirem). 10
págs. il-ls — 850 ptes.
Roser Capdevilla: La festa — Barcelona,
Editorial La Galera, 1996. (Mirem). 8 págs.
il-ls.— 850 ptes.
Salvador Comelles: Els Dracs a la Térra
deis Cocos. Il-lustracions de Cristina Lo
santes— Barcelona, Editorial Cruílla, 1996.
(El Vaixell de Vapor. Serie Taronja, 71). 112
págs. il-ls.
J.M. Aloy - A. Balzola:

A comprar al mercal—
Barcelona, Grupo Editorial Ceac, 1996. (En
Teo busca les diferencies). 24 págs. il-ls —
900 ptes.
Violeta Denou: En Teo va a casa d’una
amiga.— Barcelona, Grupo Editorial Ceac,
1996.24 págs. il-ls.—1.100 ptes.
Violeta Denou: Passa-t'ho bé a la platjal—
Barcelona, Grupo Editorial Ceac, 1996. (En
Teo traba les errades). 24 págs. il-ls — 900
ptes.
Walt Disney: Pocahontas. El secret de Miko — Barcelona, Editorial Beascoa, 1996. 8
págs. il-ls — 690 ptes.
Walt Disney: Pocahontas. Les aventures
de Flitz.— Barcelona, Editorial Beascoa,
1996.8 págs. il-ls — 690 ptes.
Philippe Dupasquier: Prou televisió! Bar
celona, Grupo Editorial Ceac, 1996.—
1.150 ptes.
Dolors García i Cornelia: Els carrers d’en
Bru. Il-lustracions de Francesc Rovira.—
Barcelona, Editorial Cruílla, 1996. (El Vaixell
de Vapor. Serie Taronja, 72). 144 págs. il-ls.
E. Goma - A. Cañal: El peu def senyor
Puig— Barcelona, L’Arca de Júnior, 1996.
(Tren de Fusta, 13). 58 págs. il-ls — 800 ptes.
Colín Hawkins - Jacqui Hawkins: A Tescola!— Barcelona, Editorial Montena, 1996.
30 págs. il-ls.—1.800 ptes.
Peyó: La sarsa de Gargamell— Barcelona,
Editorial Planeta, 1996. (3 Histories de Barrufets, 6). 36 págs. il-ls —850 ptes.
Peyó: Les desgracies del barrufet presu
mí—Barcelona, Editorial Planeta, 1996. (3
Histories de Barrufets, 5). 36 págs. il-ls —
850 ptes.
Carlos Puerto: Criatures de la foscor.—
Barcelona, Grup Editorial Ceac, 1996. (El
Vampir Kasimir). 142 págs. il-ls.—925 ptes.
Jaume Ribera: Un problema de nassos.
Il-lustracions de Francesc Infante— Barce
lona, Columna Edicions, 1996. (Xip Verd,
5). 82 págs. il-ls.
D. de Saint Mars: En Max i la Lili tenen por.
Il-lustracions de Serge Bloch — Barcelona,
Editorial La Galera, 1996. (Aixi és la vida).
46 págs. il-ls — 730 ptes.
D. de Saint Mars: En Max no juga a fútbol.
Il-lustracions de Serge Bloch.—Barcelona,
Editorial La Galera, 1996. (Aixi és la vida).
46 págs. il-ls — 730 ptes.
D. de Saint Mars: La Lili está enamorada.
Il-lustracions de Serge Bloch — Barcelona,
Editorial la Galera, 1996. (Aixi és la vida).
46 págs. il-ls.— 730 ptes.
Una festa monstruosa.— Barcelona, Edi
torial Parramón, 1996. (Histories de Terror).
14 págs. il-ls — 1.990 ptes.
David Wood - Richard Fowler: Anem al
Hit!.— Barcelona, Grupo Editorial Ceac,
1996. (Llibre sorpresa per jugar). 18 págs.
il-ls — 1.250 ptes.
Violeta Denou:

podia volar. Traducció de Carme Rota —
Barcelona, Editorial Barcanova, 1996. (Bar
canova, 6). 218 págs — 975 ptes.
Andreu Martín - Jaume Ribera: Alfaaan
és Flanagan.— Barcelona, Columna Edi
cions, 1995. (Columna Jove, 106). 180
págs.— 995 ptes.
Víctor Mora: El meu cor es diu África —
Barcelona, Editorial Barcanova, 1996. (Bar
canova, 21.116 págs.— 875 ptes.
David Neí lo: El Duomo— Barcelona, Edi
torial Cruílla, 1996. (Gran Angular, 77). 142
págs.
Baltasar Porcel: Un amor a les Seyche
lles.— Barcelona, Columna Edicions - Edi
cions Proa, 1995. (Columna Proa Jove, 94).
129 págs.— 995 ptes.
Núria Pradas: Un estiu amb l'Anna.— Bar
celona, Editorial Cruílla, 1996. (Gran Angu
lar Alerta Roja, 7). 144 págs.
Andreu Sotorra: Geganter i contrabandis
ta.— Barcelona, Columna Edicions, 1996.
(Xip blau, 4). 146 págs.
R.L. Stine: El somriure de la morí. Traduc
ció de Mercé Diago.— Barcelona, Edicions
B, 1996. (Pánic, 4). 142 págs.— 595 ptes.
R.L. Stine: La casa de la mort. Traducció
de Jordi Vidal.— Barcelona, Ediciones B,
1996. (Pánic, 2). 138 págs —595 ptes.
R.L. Stine: No baixis al soterrani. Traducció
de Maite Subirats — Barcelona, Ediciones
B, 1996. (Pánic, 3). 136 págs —595 ptes.
R.L. Stine: Un dia a Horrorlándia. Traducció
de Dolors Berenguer—Barcelona, Ediciones
B, 1996, (Pánic, 1). 136 págs —595 ptes.
Susanna Tamaro: El cercle mágic.— Bar
celona, L’Arca de Júnior, 1996. (Tren Eléctric, 10). 162 págs.— 900 ptes.
Xulio Ricardo Trigo: El misteri del Barrí Gótic— Barcelona, Editorial Barcanova, 1996.
(Barcanova, 3). 108 págs.— 875 ptes.
Reinhold Ziegler: Senzillament, pots dirme Súper. Traducció d’lsabel Negre — Bar
celona, Editorial Barcanova, 1996. (Barcanova, 5). 134 págs — 875 ptes.
OBLIT BASEIRIA

ESTABLIMENTS

Juvenil
No tots
els amants es diuen Romeu— Barcelona,
L’Arca de Júnior, 1996. (Arca Oberta). 150
págs.—1.600 ptes.
Manuel L. Alonso: L’impostor.— Barcelo
na, Editorial Barcanova, 1996. (Barcanova,
4). 130 págs — 875 ptes.
Montserrat Beltran: Les joies de la prince
sa berber. Premi Gran Angular 1995.— Bar
celona, Editorial Cruílla. (Gran Angular, 80).
138 págs.
Michaeí Ende: Momo (o l'estranya historia
deis lladres del temps i de la nena que va
tornar ais homes el temps robat). Traducció
de Francesca Martínez. Il-lustracions de Fau
tor.— Madrid, Santillana, Grup Promotor, Al
faguara, 1996.274 págs. il-ls — 1.480 ptes.
Jaume Fuster: Les caries d’Anna — Bar
celona, Editorial Barcanova, 1996. (Barcanova, 1). 124 págs — 875 ptes.
Montserrat Galicia: Crit al bosc — Barce
lona, Editorial Cruílla, 1996. (El Vaixell de
Vapor. Serie Vermella, 70). 144 págs.
Josep Górriz: Punt negre — Saragossa,
Editorial Baula, 1996. (La Llum del Far, 3).
94 págs — 790 ptes.
Robín Klein: He tornat per ensenyar-te que
Josep Albanell - Albert Manclús:

Casa fundada el 1886

Especialitats en

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

MOTS ENCREUATS per Raixu____________ ____

Problema número 286

TARGETADE VISITA ____ _
per Amanci Mestre i Tirador

Número ti

Definició: El més conspicu d’una dinastía d’artistes
creadors. Ell, el personatge de la nostra targeta, un
extraordinari escultor.
Concurs

Un lot de llibres será sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquest problema núm. 286
de mots encreuats que hagin estat enviades abans
del día 31 d’agost a: «Serra d'Or», mots encreuats,
apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre
les vint respostes correctes, d’entre les vint-i-vuit
que han estat rebudes a temps, corresponents al
problema número 284, el lot de llibres ha correspost
a Lluís Palau i García, del Palau d’Anglesola (Segriá), a qui será properament enviat al seu domicili.

HORITZONTALS:

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

Fer perdre l'olfacte, el tacte, la vista, el gust i l’o'ída; i també l’equilibri!
Mig nexe. Té molt limitada l’ajuda que pot donar ais náufrags. Un bon principi d’enamorament.
Feréstega de mena, clava tot d’agulles ais seus captors (tres paraules).
Fregará amb sorra. Així comencen les insurreccions.
Rave agafat peí cap. El ñus del relat. Una e d’allá. Una a, també d’allá.
Fará sense cap a. No acabem de teñir sort. Atenció: ve per sota.
El vostre servidor. A dalt i a la dreta. Una contracció, si no us fa res.
Exposa la seva mercadería de cap per avall.
Una a fa un bon paper. L’auténtic invasor subtil. Altiplá belga.
Treguis importáncia al militar. Una altra e, si us plau.
Indica repugnáncia. Indica Dinamarca. Indica el sud. Indica el lloc.
Pensa per ell el senyor del pis de dalt.

Régul Bonpeu i Majoráis
Concurs

Un lot de llibres será sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquesta «targeta de visita»
núm. 161 que hagin estat enviades abans del día 31
d’agost a: «Serra d’Or», targeta de visita, apartat 244,
08080-Barcelona.
Al sorteig fet entre les quaranta-tres respostes cor
rectes, d’entre les quaranta-tres rebudes a temps, cor
responents a la «targeta de visita» núm. 159, el lot de
llibres ha correspost a Joan Esteve i Recasens, de
Sant Viceng deis Horts (Baix Llobregat), a qui será
properament enviat al seu domicili.

SOLUCIÓ
AL PROBLEMA DE MOTS ENCREUATS
NÚM. 284

VERTICALS:

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

Faganes projectades pels Xoriguera, pare i fill.
Cambres on es respiren aires campestres, a l’inrevés. S’ha devaluat abans de teñir cap valor.
Te per comengar. Podría acabar essent un geni. Aixó és poc per ais grecs. Ja som a Barcelona.
Diu que Vielha pertany a la Val d’Aran. Vila mexicana.
Va néixer al costat de Tiana. Hi va una erra.
Obraren, actuaren. Dues des separades per un negre.
No recordó si ja havíem posat una erra. És plena de dits. Despentina els caribenys.
Sembla nou. Opinen que [escolta telefónica és un joc infantil. Un glop de nitrogen.
Senyal de la creu. Existíeu, de cap per avall. Oca que ha perdut el centre.
Amb la veu del seny.

SOLUCIÓ A LA «TARGETA DE VISITA»
NÚM. 159
JOSEP GUARDIOLA

Par un món
an pau
justicia.

POTS COL LABORAR AMB
_ NOSALTRES DE MOLTES
| MANERES INFORMA'T!
JUSTICIA I PAU -RIv.deneyra, 6, 10'

08002- Barcelona -Tel. 317 61 77

3 AROMES DEI

43.900.
Vestit,

EMIDIO TUCCI
L'estil

Elegant en tot moment.
Una firma amb gran tradició en la moda home.

Amb classe. Molt exclusiva.
Sempre fidel al seu estil.
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