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N oiicentisrne

la creació d'una gamma amplissima
d'objectes útils, i soviet albora décoratifs, d'ençà que l'bome es an èsser

organitzatsocialment. Plmb les imatges d'aquestcalendari as propesene
una selecció de les rajóles céramiques mes représentatives conservades
a Catalanga des del segle XIV [ins al Noucentisme. Des de les rajoles

blaves considerades tipicament götiques i que perduren [ins al segle
XVI, / eis conjunts tan notables deis segles XVI al XVIII, com també la
producció popular, i fins a la recuperado deis models que fa el

Noucentisme, ja ben entrât el segle XX.

LAMINES A TOT COLOR.

Mides del calendari. 49x34.
falls mensuals bicolors ambxifres moli visibles i festes ben diferenciades.
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SENYOR DIRECTOR...
Recomanem ais lectors desitjosos de fer una aportació a aquesta secció que s'esforcin a reduir l'extensió de llurs caries: com més breus, com més condensades, més
probable será que puguem publicar-les. D'altra banda, no ens podem comprometre a mantenir correspondencia sobre les comunicacions adrecades a aquesta secció.
Red.

NO ENS EN SORTIREM
Creix cada dia el nombre de
persones que creu que no ens
en sortirem. Tal vegada feia falta
el periode de govern del PP que
ara sofrim, perqué se'ns obrissin
ben bé els ulls i se'ns aclarís la
ment d'una vegada.
Acaba el segle XX i les reivindicacions catalanistes están
si fa o no fa com a començaments de segle, amb l'agreujant que pel cami hem perdut
l'entusiasme. El segle XX ens
deixa, a Europa, la independència de Noruega i de Fin
làndia, la d'Irlanda, la sobirania a
Bèlgica del pais flamenc, les

independències recents d'Eslovènia i d'Eslovàquia, les dels
Països Bàltics, entre d'altres, i
una presa de consciència gene
ral sobre els drets dels pobles
de regir-se per élis mateixos.
A casa nostra tot és difús i mal
embastat. La tragèdia del País
Valencia no ens permet ni obrir
la boca, la feblesa de les Illes
ens té amb l'ai al cor i el
mesellisme del Principat no té
parió. Cada dia, dones, és més
pròxim l'horitzó d'aquells qui
entreveuen una Catalunya sen
se llengua pròpia, una Cata
lunya totalment espanyolitzada
i, per tant, de llengua castella
na. Haurem perdut el nostre
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tret més genuí; l'ùnic que
somniàvem inexpugnable. La
victoria será dels nostres ene
mies seculars i, com a poblé, els
deixarem un camp abonat per
qué ens trinxin definitivament.
Comentava una persona ami
ga, no fa gaire, que tanmateix
el nostre nacionalisme aigualit
no ens havia anat, al llarg de la
historia, malament del tot (suposo que es refería a la butxaca). Dones si, tenia més raó que
un sant: només cal llegir amb
atenció les respostes dels nos
tres empresaris a l'enquesta de
l'etiquetatge en català («Avui»,
19-X-1997) per a morir-se de
vergonya.— Simeó Pastó i Gri
(Barcelona).

DEL PÜBLIC DELS CONCERTS
Creiem que és arribat el
moment de fer quelcom amb
relacio al comportament d'una
part del public dels concerts,
tant pel que fa al descontrol de
tos i sorolls de tota mena,
sobretot en les pauses enmig
de les obres, com a la lentitud a
incorporar-se als seients en
acabar els descansos i a la falta
de silenci als moments prévis a
la represa dels concerts. Pensem que, a més de la molèstia
causada a la resta dels assistents, és una greu desconsideraciô als intèrprets.
Suggerim a les entitats I'endegament d'alguna campanya
de sensibilitzacio als programes
mateixos o, potser, amb cartells
informatius a les sales.
Per part nostra, adrecem el
mateix comentari als promo
tors de concerts, a les sales i a
altres mitjans de comunicacio.— Colomer i Truyols (Sabadell, Vallès Occidental).

sorprès, però, que August
Bover i Rafael Caria aprofitin
els seus articles per desqualificar persones i entitats que
fan molta feina a l'Alguer, sense
pretensions de protagonisme i
sense l'ajuda d'entitats barcelonines. Em sap greu que es
doni una visió parcial i poc
objectiva d'unes iniciatives po
sitives i ben acceptades popularment, i em dol d'una manera
especial que s'acusi d'anticatalanista el síndic de l'Alguer,
sense cap argument més que el
d'haver contractai un mallorquí
com a assessor lingüístic del
Municipi.
Confio que una altra vegada
completareu el panorama amb
unes opinions més adequades.— Jaume Corbera (Univer
sität de les liles Balears).

LA FUNDACIÔ BERNAT METGE I ELS CLÀSSICS
He vist a la premsa les declaracions d'una escriptora catalana que minimitzava la contribuciô de Francesc Cambô i
dels seus hereus a la creaciô i el
manteniment dels volums de
clàssics llatins i grecs de la
Fundacio Bernat Metge i que,
pitjor encara, sospitava que
ningû mai no s'havia aprofitat
de la col-leccid amb finalitats
d'estudi. Voldria recordar que
no solament a les Universitats,
sinô sobretot als seminaris de
llati dels Instituts de segon
ensenyament de Catalunya
molts professors treuen un gran
profit de les traduccions de la
Bernat Metge i es lamenten
que n'hi hagi molts volums
exhaurits als quais Costa de
tenir accès. No fa pas gaire,
una professora de llati em deia
que n'havia trobat una collecciô sencera en una llibreria
SOBRE EL NÚMERO DEDICAT de vell, on en demanaven un
milio de pessetes, i em consta
A SARDENYA I CATALUNYA
He llegit amb interés el que son molts els qui cerquen
dossier que la vostra revista ha amb interès volums solts de
dedicat a Sardenya. M'hi ha clàssics i que naturalment els

fan servir. M'agradaria que la molt més fonamentals (en
Fundaciô Bernat Metge fos més proporció) al paper que Abadal
coneguda fora dels ambients té en relació amb Acció Cata
académies i que l'aparicio dels lana, que no pas respecte a la
seus volums tingués més relleu historiografía abadaliana; potdins la nostra societat.— Fran- ser és una paradoxa, perô ni
cesc Pi i Saura (Barcelona).
Jordi Casassas (Jaume Bofill i
Mates, Curial, Barcelona, 1980)
ni Montserrat Baras (Acció
RAMON D'ABADAL I ACCIÒ Catalana, Barcelona, Curial,
CATALANA
1984), ais dos unies treballs de
Al número de «Serra d'Or» de dicáis a aquest partit polític i
setembre de 1997 el vostre ais seus dirigents, no van ascol-laborador Joaquim Coll i senyalar el paper fundacional
Amargos va tenir l'amabilitat que Abadal va tenir (recordem
de dedicar quatre ratlles (més i la «Ponéncia sobre actuado
tot) al meu llibre Ramon d'Aba- catalanista a desenrollar») en
dal: entre la historia i la politica aquesta formado política i,
(Pagès editors, Lleida, 1996). d'altra banda, la seva inter
No me'n puc queixar del trac- venció en la compra de «La
tament, extraordinàriament gé Publicidad» i la seva reconneros i positiu. Però si que em versió en «La Publicitat». L'Abasembla intéressant fer una dal del capítol III del meu llibre
petita precisió a la primera part («El compromis amb Acció
del comentan bibliografie.
Catalana», págs. 143-243) és
En un moment determinai, un Abadal prácticament descoJoaquim Coll escriu que el negut (ell mateix es va encarllibre recull «una quantitat d'in- regar, després de la guerra i ais
formació extraordinària, si bé anys seixanta, de no parlar-ne),
en alguns casos perfectament pero amb una projecció política
prescindible. A parer nostre, el i pública força considerable.
capítol en qué aquest fet es
En relació amb tôt aixó, si
posa més de manifest —segu- hagués de fer un ránquing de
rament perqué és la part que novetats historiques, amb re
aporta més poc al coneixement lació a Ramón d'Abadal, situ
historie— és el que explica el aría aquest capítol al primer
compromis del biografiat amb lloc; després h¡ situaría la part de
Acciò Catalana». Em penso que la segona República, la guerra i
aquí hi ha un problema de la seva preséncia en el conseil
valoracions. Des de la meva privât del comte de Barcelona.
óptica, el llibre aporta dades
Certament, el volum d'infor-
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mació és excessiu en certs
moments, cosa que el doctor
Josep M. Font i Rius ja assenyala, amb elegància, en al
gún moment del pròleg. Però
aquest és un problema que es
dona al llarg de tot el llibre; és
un problema volgut, un rise
calculât, que es basa en uns
motius que ara fora llarg d'explicar.
Com veieu, son précisions
minimes a un comentan bibliogràfic del quai només puc
sentir-me satisfet i honorât.—
Francesc Vilanova i VilaAbadal (Barcelona).

LLIURAMENT D'ARMES EL 19
DE JULIOL DE 1936
En relació amb la carta del
senyor José Manuel Piniés pu
blicada al número de novembre
passat, vull manifestar que, de
la documentació escrita i els
testimoniatges oráis existents
en el nostre arxiu resulta que,
peí que fa a Sant Andreu, les
armes eren al pare d'Artilleria i
no a la caserna del Regiment,
custodiades peí capitá López
Gatell al capdavant d'una companyia de la GNR, la qual amb
descárregues a Taire rebutjá
dos intents d'assalt, seguint
instruccions del capitá Escofet.
Com que es reagruparen els
assaltants i augmentaven en
nombre, López Gatell informa
novament a Escofet del que

succeTa i demana autoritzacio
de disparar sobre els que s'acostaven. Les comunicacions
entre el pare i la comissaria es
feien pel telefon del capita
Carles Botet, principal testimoni dels fets.
El capita Escofet considera
que I'autoritzacio que se li
demanava tenia una consideracio politica i no policial i
traspassa la comunicacio al pre
sident Companys, el qual
despres d'uns aclariments so
bre la naturalesa dels que
volien les armes ordena que es
fes el lliurament. Hague de
repetir-ho dues vegades, puix
tant Lopez Gatell com Botet i
els militars no revoltats que hi
havia al pare consideraven un
greu error lliurar les reserves
d'armament a uns incontrolats.
Les persones interessades a
coneixer mes details i eventualment de parlar amb els
testimonis encara vivents (en
queden pocs) es poden posar
en contacte amb nosaltres:
Fonoteca Histdrica de la
Fundacio Jaume Font, tel. 93
213 34 73.— Jaume Font
(Barcelona).

Revista de Llengua i Dret és una publicació semestral
dedicada a l’estudi del llenguatge administratiu i jurídic, el
Dret relatiu a l’ús de les llengües i la planificació lingüística.
Des de 1983.
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TAULER D'AVISOS

PREMIS JESÚS CATALÒNIA
Són el premi Enric Bayerri d'estudis histories sobre la regió de
Tortosa, dotat amb 250.000 ptes., i
el premi Joan Cid i Mulet, de
creació literaria, dotat amb 75.000
ptes.
Poden participar al premi Enric
Bayerri treballs d'investigació histó
rica, historia social, literaria, arts,
dret, arqueología i lingüística,
referits a l'àmbit del territori histo
rie de les Terres de l'Ebre, origináis
i inèdits, redactats en català, meca
nografiáis a dos espais i per una
sola cara, d'una extensió minima
de 75 fulls, signats per l'autor, que
hi ha de fer constar l'adrepa i el
telèfon. No hi són acceptades
obres premiades en altres concur
sos ni tesis universitàries. L'acceptació del premi comporta la cessió
deis drets de publicado d'una
primera edició de l'obra, en el ter
mini de tres anys. El jurat, constituit
per Joan F. Cabestany, Ramon
Miravall, Lluis Pegueroles, Salvador
J. Rovira, Josep M. Sans i Travé i
Josep-Ferran Bertomeu, es pro
nunciará el 25 d'abril de 1998. Si el
premi resta desert o no és adju
dicat, l'import es destinará a
subvencionar un estudios que desenvolupi una investigado de la
mateixa línia o es podrá optar per
concedir un accèssit o més d'un.
El premi Joan Cid i Mulet será
atorgat al millor conte o narrado,
de tema lliure, original i inèdit,
d'una extensió minima de deu folis
i màxima de vint, amb un màxim de
dos textos per autor. Cal presentar
los amb una plica dosa, a l'exterior
de la qual ha de figurar un lema o
pseudònim coincident amb el que
identifiqui l'obra; a l'interior de la
plica ha de constar el nom, l'adreqa
i el telèfon de l'autor. L'acceptació
del premi comporta la cessió deis
drets d'una possible publicado, en
primera edició, en el termini de tres
anys. El jurat, constituit per Josep Pa
esello, Daniel Arasa, Joan-Josep Ro-
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vira, Vicent Pellicer i Secundí Arras
traría, es pronunciará el 25 d'abril
de 1998. En el cas de no ésser
adjudicat el premi, el jurat podrá
optar per concedir un accéssit o
més d'un.
Les obres aspirants ais premis, en
quádruple exemplar, cal trametreles per correu certificat o presentar
les directament abans del 28 de
febrer de 1998 a l'Associació de
Ve'íns de Jesús, avinguda Molins
d'en Comte, 96, 43590-Jesús
(Tortosa).

V CONCURS DE NARRATIVA
FREDERICA MONTSENY
Convocat per l'Associaciô Cultu
ral Dones de Manlleu, pot presentar-s'hi qualsevol persona,
home o dona, major de setze anys
i que no hagi publicat mai escrits
en els circuits normals d'ediciô
comercial. El tema de les obres ha
de tenir per base el mon de la dona
en la nostra societat. Els originals
han de ser totalment inédits, d'un
minim de 10 fulls i un màxim de 25,
tant si es tracta d'una sola narracio
com d'un conjunt de narracions
breus. Cal presentar-los per
quintuplicat, escrits a màquina, a
doble espai i per una sola cara,
acompanyats d'un sobre tancat
amb el nom i l'adreça de l'autor o
autora, i, a fora, el pseudènim. Cal
trametre els treballs a: Grup de
Dones de Manlleu, carrer del Pintor
Guardia, sn, 08560-Manlleu, abans
del 9 de febrer. L'import del premi
és de 150.000 ptes. A criteri del
jurat, el premi es podrà declarar
desert o bé repartir en diversos
accèssits. El jurat, désignât pel
Grup de Dones de Manlleu, sera
format per dones expertes i
solvents en el camp de la literatura
i es donarà a conèixer pûblicament
el mateix dia del veredicte i el
lliurament dels premis, el 8 de
març, en un dels actes organitzats
per l'Associaciô Cultural de Dones
de Manlleu.

PREMI LITERARI DE L'ATENEU
TERRASSENC
Convocat amb el tema «La
llibertat», el desenvolupament del
treball podrà ser orientât vers
qualsevol dels molts aspectes que
ofereix la llibertat, i de manera
especial la lluita per assolir-la en la
part individual o social i en els seus
aspectes historiés, filosôfics o ètics.
S'hi pot participar amb poemes o
articles, d'una extensiô minima
d'un foli, i màxima de très. Els
treballs seleccionats seran publicats als diaris locals i al butlletî de
l'Ateneu i els guanyadors rebran un
diploma i lots de llibres de premi.
Els treballs s'han d'enviar al carrer
d'Antoninus Pius, 79, baixos,
08224-Terrassa, abans del 31 de
gener de 1998.

II PREMI FUNDACIÓ RAMON
TRIAS FARGAS
Poden aspirar-hi
les obres
originals i inédites escrites en ca
íala i que no hagin estat premiades
en altres concursos, entorn del
pensament polític, económic,
social, cultural, historie o memorialístic, que facin referencia al
passat recent o al present de
Catalunya. Les obres han de teñir
una extensió d'entre 150 i 200 fulls
mecanografiáis a doble espai —30
línies de 70 espais— escrits en una
sola cara, i adequadament enquadernats, i s'han de presentar en
set copies i amb el nom i l'adreqa
de l'autor/a. Els autors/es es
comprometen a no retirar-les abans
de fer-se públic el veredicte del
jurat. La presentació d'una obra
comporta, així mateix, que l'au
tor/a no en té compromesos els
drets d'edició i que l'obra no ha
estat presentada a cap més premi
ni certamen pendent d'adjudicació.
Cal que els autors/es que vulguin
presentar-se al premi amb pseudónim dipositin a la Fundació
Ramón Trias Fargas una plica amb

la seva identitat, dins un sobre
tancat amb la indicació «Premi
Fundació Ramon Trias Fargas,
conté plica». La Fundació Ramon
Trias Fargas tindrà custòdia de les
pliques fins al lliurament del premi,
en el qual será oberta públicament
la plica corresponent a l'obra
guanyadora, com també la dels
finalistes que ho autoritzin. Si
l'autor/a desitja que l'obra siguí
feta pública amb pseudònim, cal
que ho indiqui expressament. La
dotació d'aquesta segona con
vocatoria és d'1.000.000 de ptes.
Aquesta quantitat és a compie dels
drets d'autor. L'adjudicació será
duta a terme per un jurat format
per set persones escollides entre
els membres del Patronat del
Consell Assessor de la Fundació i
de Columna Edicions. Si el jurat
creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat
mínima per a ser publicada, el
premi podrá no ser adjudicat.
L'obra guanyadora es publicará
conjuntament amb Columna Edi
cions, SA, dins la col-lecció de la
Fundació Ramon Trias Fargas,
després de la signatura prèvia del
contraete corresponent. Així ma
teix, la Fundació Ramon Trias
Fargas tindrà opció preferent d'adquirir els drets de publicació de les
obres presentades i no premiades.
Les obres aspirants al premi han de
ser presentades a la Fundació
Ramon Trias Fargas, rambla de
Catalunya, 47, pral. 08007-Barcelona, amb la indicació que l'obra
concorre al premi Fundació Ramon
Trias Fargas. El termini d'admissió
acaba el 15 de marq de 1998. El
veredicte será fet públic al
comenqament de maig de 1998.

PREMI VALERI SERRA I BOLDÚ DE
CULTURA POPULAR
Les obres aspirants han de ser
inédites i escrites en català. Poden
constar d'un o més treballs de
recerca o d'alta divulgació sobre

qualsevol tema de cultura popular
de les terres de parla catalana. Els
originals, mecanografiats a doble
espai i a una sola cara, han de ser
presentáis per sextuplicat i hi ha de
constar el nom i l'adreça de l'autor.
Si aquest desitja que l'obra es faci
pública amb pseudònim, ha d'indicar-ho expressament. Els origi
nals han de tenir una extensio
mínima de 150 fulls holandesos.
Per raons editorials es recomana
que no siguí superior a 200 pa
gines. S'han d'adreçar a l'Ajuntament de Bellpuig, indicant en el
sobre «Premi Valeri Serra i Boldù de
Cultura Popular», abans del 20 de
febrer de 1998. El veredicte del
jurat es farà públic en el marc d'una
festa organitzada per l'Ajuntament
de Bellpuig el dia 4 d'abril de 1998.
L'import del premi és de 500.000
ptes. i correspon als drets de la
primera edició de l'obra premiada,
que será publicada a la «Biblioteca
de Cultura Popular Valeri Serra i
Boldú» en coedició de l'Ajun
tament de Bellpuig i Publicacions
de l'Abadia de Montserrat. Exhaurida la primera edició, els editors en
podran fer de noves, previ acord
amb l'autor. El premi pot no
atorgar-se si les obres presentades
no reuneixen les caractéristiques
adequades o els mèrits suficients, i
pot dividir-se si el jurat ho
considera oportú. El jurat pot
suggerir de concedir un accèssit o
de publicar alguna de les obres no
premiades que cregués interessant.
Será format per Josep Romeu i
Figueras, Josep Massot i Muntaner,
Lluís Calvo i Calvo, M. Marqarida
Bassols i Puig, Isidor Consul i
Giribet i Ramon Miró i Baldrich.
També ha estât convocat el Premi
juvenil i infantil. Hi pot participar
qualsevol alumne d'ESO, de BLIP,
de COU, de cicles formatius (grau
mitjà) i de FP dels centres publics i
privais de les terres de parla
catalana. Els treballs han de ser
inédits, originals i escrits en català,
sobre qualsevol tema de cultura
popular catalana. El jurat valorará
especialment els treballs de recerca
directa i personal en les fonts de la
cultura popular. Els originals,
mecanografiats a doble espai i a
una sola cara, han de tenir una
extensió compresa entre 3 i 7 folis;
s'han de presentar per sextuplicat,
sense signar i amb un lema,
acompanyats per una plica en qué
figurín les dades de l'autor i del
centre on estudia (nom, adreça i
telèfon), a l'institut d'Ensenyament
Secundari Lo Pia d'Urgell de
Bellpuig, avinguda d'Urgell, 26,

25250-Bellpuig (Urgell) abans del
20 de febrer de 1998. El veredicte
es farà public en el marc d'una
festa organitzada conjuntament
amb l'Ajuntament de Bellpuig el 4
d'abril de 1998. Hi ha dues
modalitats. Premi infantil, amb
dues categories: alumnes de 1r. i
2n. d'ESO, amb una dotació de
15.000 ptes. i una subscripció anual
a la revista «Tretzevents», i premi
juvenil, amb dues modalitats:
alumnes de 3r. i 4t. d'ESO i 1r. de
FP, amb una dotació de 30.000
ptes.; aquest treball será publicat a
la revista «Tretzevents», i alumnes
de BUP, COU, Batxillerat, 2n. grau
de FP i cicles formatius (grau mitjà),
amb una dotació de 50.000 ptes.;
aquest treball será publicat a la
revista «Som». El jurat será format
per Antoni Anguela, Pep Coll,
Leonor Ortiz, Joan Cornudella,
Josep M. Felip, Montse Ginesta i
Oriol Vergés.

jurat será convocat i presidit peí
president del Col-legi Oficial de
Metges de Barcelona, i en
formaran part també el president
de la delegado comarcal del Bages
del
mateix
Col-legi,
un
representant de la Reial Academia
de Medicina de Catalunya, el
president de la Societat Catalana
d'História de la Medicina i el
director de l'Arxiu Historie de les
Ciéncies de la Salut de Manresa,
que en será el secretan. El treball
guardonat quedará en mans de
l'Arxiu Historie manresa, el qual en
tindrá el dret de publicado dins
deis tres anys següents a la
concessió del premi; si en aquest
termini no s'ha publicat, els drets
de publicado tornaran a l'autor,
que podrá fer-ho on vulgui pero
amb l'obligació d'esmentar, en lloc
ben destacat, el premi aconseguit.

VEREDICTE DEL XVII PREMI DE
NARRACIÖ CURTA JUST M. CASERO
El jurat format per Imma Merino,
Ponç Puigdevall, Xavier Cercas,
Vicenç Pagès i Felip Ortega ha
proclamât guanyador Albert Figueres per «Les hores fosques» i
finalista Blai Gasull per «Lisboa».

Il PREMI D'HISTÒRIA DE LA
MEDICINA CATALANA OLEGUER
MIRÓ I BORRÀS
El convoca el Col-legi Oficial de
Metges de Barcelona, mitjanpant
l'Arxiu Historie de les Ciències de la
Salut de Manresa, amb les
col-laboracions cientifiques de la
Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya i de la Societat Catalana VEREDICTE DELS PREMIS EL
d'Història de la Medicina de VAIXELL DE VAPOR I GRAN AN
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques GULAR
de Catalunya i Balears. És dotat
El jurat format per Anna Gasol,
amb 350.000 ptes. Els treballs que Xavier Nicolau, Montserrat Rosa
hi aspirin, sobre aspectes de la nas, Enric Larreula i Doménec
historia de la Medicina als territoris Gavaldá ha atorgat el premi El
de llengua catalana, han d'ésser vaixell de vapor a «Hola, Pep!» de
origináis i inèdits en la seva inte- Jaume Cela (finalista, «La desagritat (no poden èsser tesis doc parició de míster T» de Montserrat
toráis, ni haver estat presentáis a Oller). El jurat format per Mont
altres premis o publicacions). Han serrat Fonoll, Andreu Vidal, Josep
d'ésser redactats en llengua cata M. Fonalleras, Maite Ricard i Albert
lana, en programa Word o Word Fontich ha atorgat el premi Gran
Perfect, amb una extensió no Angular a «Jardi d'Urtx» d'Octavi
menor de 100 fulls ni major de 200. Egea (finalista, «La memoria deis
En aquesta extensió han de quedar éssers perduts» de Jordi Sierra i
compreses la bibliografia (normes de Fabra).
Vancouver), les citacions de fonts
documentáis, les notes de peu de
pàgina i la iconografia. Els origináis, VEREDICTE DEL IV PREMI VENT
en dos disquets (dues copies) i cinc DEL PORT
El jurat format per Célia Riba,
exemplars impresos, s'han de trametre a l'Arxiu Historie de les Vicenç Uorca, Xavier Macià, Jordi
Ciències de la Salut, Alcalde Ar- Mir i Xavier Baulies ha atorgat el
mengou, 11, ent., 08240-Manresa premi a «Peixos de colors» d'Anna
(Bages), abans del 15 de setembre Grau.
de 1998. Hi ha de constar el nom,
l'adrega postal i el telèfon de l'au
tor o autors (no més de tres), pel VEREDICTE DEL XXXI CONCURS
sistema de lema i plica. El premi es DE FOTOGRAFIA ROSA DE REUS
El jurat format per Enric Pàmies,
lliurarà a Manresa el dia 16 d'octubre, en un acte públic collegial. El Josep M. Casanoves i Cori Pedrola

ha atorgat els premis següents:
tema Aplecs, premi d'honor a
Cristobal Garcia López, primer
premi i segon a Vicenç Mari Borràs
i tercer a Llorenç Herrera Altés, i
premis Foto Sistema a Josep
Agusti Peris, Neus Boqué Estil-les i
Gemma Boqué; tema Dansa i
constums tradicionals dels Països
Catalans, primer premi a Vicenç
Mari Borràs, segon a Josep M.
Llauradó Asens i tercer a Llorenç
Herrera Altés, i premis Foto
Sistema a Joan-Jordi Callau Borràs
i Antoni Parés Subietas.

ALTRES CONVOCATÒRIES PUBLICADES A «SERRA D'OR» EL TERMINI
DE LES QUALS ACABA ENTRE EL 15
DE GENER I EL 15 DE FEBRER
XVI premi Serra i Moret per a
obres i treballs sobre civisme
(vegeu «S. d'O.», desembre 1997).
Ili premi Civisme als mitjans de
comunicado (desembre, 1997).
Premis Jaume Ciurana a l'actuació
cívica juvenil (desembre 1997).

ESTABLIMENTS
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PELS CAMINS DE LA TERRA

No temeu!
per

Teodor Suau

i ha una frase que recorre tota concloure ais nostres pensadors que el
la Biblia, Antic i Nou Tes caos truca a la porta i es converteix,
tament, fins a formar un fil després de segles de lluita en la direcció
contraria, en Túnica possibilitat real
conductor que del pecat del Paradis
arriba a les acaballes de l’Apocalipsi. d’explicació de les coses. I que la nova
honestedat consisteix a acceptar-ho
Es aquesta: no tingueu por!
Això fa pensar que la Biblia suposa així. Amb la lucidesa deis condemnats a
que la gent en deu haver de tenir molta. mort. Deu èsser aquesta la manera
Com és, això? Els autors de l’antigor d’exorcitzar la por, en la finia de sant
repeteixen amb escreix que la por és Tomás? Si no hi ha res a fer, de qué te
una actitud mental. L’escolástica afirma nim por? Mengem i beguem, que això,
que es tracta de la reacció de la ment almenys, ningú no ens ho podrá llevar!
Es Túnica possibilitat?
davant de la consciència d’un mal
La por és dolenta, perqué pot
possible. Diu, precisament sant Tomás,
que el condemnat a mort ja no té por, determinar Tacciò en la finia equivo
perqué se sap sense cap escapatoria cada: la que minva la llibertat. Tot allò
possible. Una manera molt particular que minva la llibertat és dolent. Si la
de veure les coses, sens dubte. Però que por ho fa, la por és dolenta. I també és
aclareix el que aleshores hom pensava dolenta si ens mou a equivocar-nos a
l’hora de triar els mitjans per a vèncersobre el tema.
La por, dones, és una actitud la. Tal com feren Adam i Eva, pobres.
Cregueren que protegint-se la nuesa,
mental.
Devia tenir raó aquell pensador que dotant-se d’artefactes i de prótesis que
va escriure: «No són les coses les que fan allarguessin la seva capacitai defensi
mal als homes. Es el que els homes pen va, superarien la por. S’equivocaren. I
sen de les coses el que els causa neguit.» iniciaren una historia espessa, de sang
I d’aqui ve la importància d’en i de mort. No convé, dones, errar en la
tendre la conversio com un canvi de manera de lluitar contra la por.
És Tùnica possibilitat, aquesta:
mentalitat, una transformació de la
manera de veure la vida i la mort, per situar-se a la defensiva i atacar primer
per ferir dos cops?
dir-ho amb una paraula.
Jesús de Natzaret parla molt de la
La tradició budista diu que la por
sempre és temor de perdre qualque por.
Eli mateix la va experimentar fins a
cosa que tenim: possessions, salut,
estatus, poder, prestigi... En totes les la depressió i Tesglai, si hem de parar
seves més variades formes. I és ben cert. esment a les paraules de sant Marc
Per això resulta oportú el conseil quan ens conta l’agonia de Getsemani.
Sabia, dones, de qué parlava!
dels mestres: cal arribar a viure de tai
La seva teoria és, com sempre, molt
manera despresos de tot afecte i passió
que res no ens sigui prou important pragmàtica: directa, casolana, eficap.
No diu mai que la por sia, de per si,
per a fer-nos perdre la pau.
Penso que la por és una de les dolenta. Ni que es tracti de quelcom
actituds més presents avui entre nos- que desdigui de la bonhomia de ningú.
Dona per suposat que la insuporaltres. I és que hi ha moites raons per
table lleugeresa del nostre sempre petit
a tenir por.
La mort de Déu i dels déus ens ha i estimai èsser ens creará problemes. I
deixat a la intempèrie: «Déu ha mort; coneixerem la por. Més sovint que no
Marx, també. I, jo mateix, no acabo de voldriem, perqué la por, en el millor
deis casos, és incòmoda. Molesta.
trobar-me prou bé!»
No espera tampoc deis seus deiLa possibilitat del desastre nuclear,
ecologie, ens acosta a una fi del món xebles que esdevinguin una mena de
superhomes (o superdones) capados de
no gens mitica, molt real.
Les noves malalties, el consum prescindir d’allò que els fa més humans.
desenfrenat, l’abisme generacional, la No cal mai deixar d’ésser el que som
incomunicació, la fam, les guerres..., tot per anar darrere Nostre Senyor.
No.
el rosari que tan bé coneixem fa

H
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Ell no demanaria mai a ningú més
del que Ell no hagi estât capaç de fer.
Per això, d’entrada, un profund
realisme: El que passa, és que pot
passar! I no passa res. O, si voleu,
aquell principi del científíc modem: El
que pot passar, qualque vegada passa!
I tampoc no passa res!
Però Jesús sempre ofereix una
sorrida, una bona noticia per a
continuar vivint. I fer-ho amb una
mica més de tranquiTlitat al cor.
Jesús convida a una cosa possible:
Convertir la por en confiança. Fer de
la por també un do. Una ofrena sobre
l’altar de Tamistat amb Eli. Fiar-se
d’aquesta amistat. I fer del temor
Tocasió d’un acostament més intens a
la persona del Senyor.
Per això, convindrà dir les coses pel
seu nom. Si tinc por, som jo qui la té.
No són els altres els culpables.
Convindrà descobrir les causes de
la por. Perqué diuen molt de mi i dels
meus interessos en perill. I, si són
reals, proporcionades, aleshores podré
treure una conclusió immediata: Som
una persona normal! La meva por és
indici d’un bon funcionament psiquic.
El secret està en un altre Hoc:
Aconseguir que la meva por no
determini les meves accions. Sino que
aqüestes es deixin motivar per la meva
opció de fons.
Per això Jesús s’esforça a restablir
Thoritzó de l’opciô alliberadora: Déu
Pare com a memoria d’una alternativa
possible a allô que genera la por.
I proposa una actitud superadora
de la por: Talegria.
Que neix de la confiança en l’eficàcia de l’Amor.
Que consisteix en una nova forma
d’afrontar la vida des de l’Amor:
acceptant la vida tai com és, no com
voldriem que fos; assumint-la; relativitzant-la en la seva precarietat. Amb
bon humor.
Compartint amb altres porucs les
nostres pors.
Compartido que es converteix en
moments d’obertura i de comunió que
eixamplen els limits de l’alegria de
viure.♦
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EL MISTERI DEL MAL (IV)

El trilema d'Epicur
per

r

s extraordinari el ressô que en el només és realment Déu si incideix
camp de l’art —sobretot de les constantment en la nostra existéncia—
arts plàstiques— ha tingut la afirma: «Davant de tots els esdeveniments, la fe cristiana només pot dir:
narració bíblica de la lluita nocturna
de Jacob amb Déu (Gn 32: 23-33): “cree que Déu está actuant aquí i
des de l’art paleocristià, que repre- ara.”»4
A la nostra Sensibilität moderna li
sentava aquesta lluita seguint encara
els models clàssics grecoromans, fins a costa molt d’acceptar un Déu que
les esplèndides pintures de Rembrant i óbviament no és bo de la manera com
de Delacroix, passant per innom nosaltres voldríem que ho fos; pre
brables capitells romànics de catedrals ferment potser un Déu que no tingués
i monestirs, com ara la catedral de res a veure amb els mais del món: ni
Girona. Darrere l’interès per aquesta amb els monstres del caos deis orígens
estranya escena —un interés que ni amb els monstres del mal de
trobem també en poetes com Rim l’actualitat.5 Pero llavors la lluita de la
baud i Pierre Emmanuel—1 hi ha molt vida no seria de cap manera una lluita
probablement la percepció que no s’hi amb Déu, no seria una lluita en la qual
tracta únicament de fets o llegendes es pot dir-li i cal dir-li, com Jacob: «No
del passât, sino que hi trobem descrita et deixaré fins que no em beneeixis»
la realitat de la nostra vida. Tota vida (Gn 32:27). «No et deixaré» significa,
és, sens dubte, una lluita, perô que en primer lloc: no deixaré de lluitar,
aquesta lluita sigui, en el fons, una no deixaré d’afrontar, tot replegantlluita amb Déu, només esdevé com me en mi mateix, les dificultáis de la
prensible si partim d’un pressupôsit vida. «No et deixaré» vol dir també:
que trobem abundantissimament passi el que passi, mai no pararé
expressat a la Biblia i a la literatura d’implorar la teva benedicció, i aixó ho
teológica. És el pressupôsit que Déu és faré no pas amagant el cap sota l’ala,
el Senyor de la natura i de la historia, sino reconeixent lúcidament la duresa
o —dit amb una imatge evangélica— dels cops, i présentant davant teu, si
que no ens eau un cabell del cap sense s’escau, les meves queixes, encara que,
que ho permeti el nostre Pare del cel com en el cas de Job, la cosa pugui
(cf. Mt 10:29-31). És el mateix que semblar desassenyada i poc piadosa
trobem, aproximadament, en el llibre (cf. Jb 15:4-6). Que la lluita de la vida
d’Isaïes: «Jo sóc el Senyor, i no n’hi ha sigui una lluita amb Déu, com la de
d’altre. Jo formo la llum i creo la Jacob, i no, en última instáncia, la
tenebra, faig la félicitât i creo la lluita contra un monstre maligne, vol
desgràcia. Jo, el Senyor, faig tôt aixô» dir que no hi ha cap mal que no pugui
(Is 45:6b-7; cf. Sir 11:14). Nombrosos ser capgirat, cap mal de qué no es
teôlegs i pensadors han expressat la pugui treure algún bé. La lluita del
cristià está portada per aquella esmateixa idea de múltiples maneres.
Per exemple, sant Agusti, en aquest perança que sant Pau expressava així:
conseil: «L’única cosa que et cal fer és «Sabem que tot contribueix al bé deis
no abandonar Aquell que t’esmena i qui estimen Déu» (Rm 8:28). Mai no
t’exhorta, que t’espanta i et consola, hauríem de parar de dir-nos aixô a
que et fereix i et guareix»;2 o bé Pascal, nosaltres mateixos, encara que potser
en una carta: «Cal considerar Déu no ho hem de dir mai a una persona
com l’autor de tots els béns i de tots que s’està doblegant sota el pes del
els mais, llevat del pecat»;3 també mal (cal almenys que abans, en silenci,
Rudolf Bultmann —per a qui l’omni- l’ajudem a aguantar aquest pes).
poténcia de Déu és extraordiEn aqüestes reflexions sobre el
nàriament important, ja que Déu misteri del mal, inspirades en la Biblia,

E

Andreu Marquès

ens hem trobat, primerament, amb el
mal concebut com una entitat positiva
(com un drac monstruos); després ens
ha estât afirmat que Déu lluita contra
el mal, cosa que ens permet de
sostenir que Déu no vol el mal,6 pero
que ens podria fer pensar en un Déu
limitat en el seu poder i que té
enemies situats més o menys al seu
nivell; finalment, el pensament bíblic
ha insistit en la unicitat de Déu i en la
seva omnipoténcia, cosa que implica
que res del que és —i el mal és— no és
amb total independéncia de Déu, i
aixô ens ha portat a concebre la lluita
de la vida com una lluita amb Déu.
Amb aixô, el pensament bíblic ens ha
fornit els tres elements que configuren
l’aporia del mal, tal com la va formular
el pensament grec, almenys d’ençà
d’Epicur: la realitat del mal, l’omnipoténcia de Déu i la seva bonesa; tres
elements que semblen incompatibles:
si no hi ha mal, Déu pot ser alhora
omnipotent i bo; pero, si hi ha mal, o
bé Déu no és bo o bé no és omni
potent.7 Per aixô, sembla que, al llarg
de la historia del pensament humá,
tots els intents de solució d’aquesta
aporia han consistit a rebaixar-ne tant
com ha estât possible un dels tres
membres: o bé l’entitat del mal, o bé
l’omnipoténcia de Déu, o bé la seva
bonesa. Perô es tracta d’intents insatisfactoris, de manera que la proble
mática del mal és, en perspectiva
teísta, com un trilema amb sortides
igualment impracticables. I, tot amb
tot, les tres sortides tenen la seva part
de veritat. Segurament que no és
suficient de dir que tota la força del
mal prové del bé del qual ell és un
parásit (ja que les pulsions des
tructives semblen tenir entitat prôpia),
perô és veritat que tota entitat dolenta
és una entitat inacabada o deteriorada.
Segur que no es pot rebaixar l’omni
poténcia de Déu i parlar d’un Déu
impotent, com s’ha fet recentment,8
perô no hi ha dubte que, en crear, Déu
s’autolimita per la llibertat de l’home i
9
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per l’autonomia del món (sense que
això tregui que, almenys pel fet
d’haver creat, Déu està en el fons de
tot el que s’esdevé). Segur que alguns
pensadors del Renaixement i del
Romanticisme alemany (Schelling, per
exemple) tenien part de raô quan
parlaven d’un costat obscur de Déu o
de la seva mà esquerra —distinta de la
dreta, d’on provenen tots els béns—, ja
que la bonesa de Déu ens resulta
sovint incomprensible (és a dir, ben
fosca), però afirmar això9 no significa
realment limitar la bonesa de Déu,
sino només reconèixer que Déu escriu
sovint recte amb ratlles tortes.
Davant les dificultats d’aquesta
situació trilemàtica, es pot pensar que
la millor sortida és l’eliminació de
Déu. Però la negació de Déu implica,
segons crec, un món absurd: un món
on habitualment els botxins triomfen
sobre les seves victimes, un món —el
que tenim davant els ulls— on el mal i
la mort tenen l’ùltima paraula. No és
dones estrany que Paul Evdokimov
hagués escrit: «L’existència del mal,
que és l’objecció més forta contra
l’existència de Déu, n’és també

l’argument més esclatant.» Es tracta
en el fons de l’argument d’Auschwitz;
davant el mal d’aquell camp, una de
dues: o bé optem per un mon mal fet i
absurd (i ens hi resignem o ens
desesperem), o bé optem per una
realitat més enllà del que ens mostren
els nostres ulls, més enllà del mon
empiric, la realitat d’un Déu que és
amor (cf. 1 Jo 4:8).
Calia que, en acabar aquestes
reflexions sobre el misteri del mal,
sortis, si més no al-lusivament, el tema
de la vida en el si de Déu, el tema de
la vida eterna. Perquè, sense la
perspectiva d’un més enllà, dificilment
podriem sostenir, com hem sostingut,
que, atès que Déu és el creador i el
redemptor, de tots els mais d’aquest
mon, en pot sortir un bé.>

1. Cf. Gianfranco Ravasi, Giacobbe lotta con Dio, a
«Parola, spirito e vita», 30 (1994) pàg. 30.
2. Sermó 46, 12 (CCL, 41, 539).
3. «Carta Vili als Roannez», a Pascal, Oeuvres
Complètes, pàg. 269. Paris, Seuil, 1963.
4. R. Bultmann, Glauben und Verstehen IV, pàg. 175.
Tübingen, Mohr, 1965. Segons Bultmann, que
Déu estigui actuant sempre i arreu no implica que
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5.

6.

7.

8.
9.

la seva acciò se situi’ entre les causes del nostre
món, interrompent el seu entrellaçament o
produint-lo, o reforçant unes determinades
causes; Tacciò de Déu no se situa entre les causes
mundanes, sino en el seu interior, de manera que
resta oculta als ulls del cientific i només és visible
als ulls de la fe (cf. ib. pàg. 173).
Aquests monstres, contra els quais Déu lluita en
el procès creador i en el procès redemptor, tenen
una entitat rebuda de Déu. La nota a Gn 1:21 de
la TOB diu: «Les monstres marins sont associés au
chaos primordial (Is 27:1; 51:9; SI 74:13). Ils sont
de simples créatures comme les astres.» Per què
Déu ha decidit de lluitar-hi i no els retira
simplement Tentitat? Aquesta pregunta, per a la
quai no tenim resposta, expressa probablement
el nudi del misteri del mal.
Aquest no voler el mal no el porta, però, a eliminar-lo de seguida, tal com nosaltres proba
blement fariem si en tinguéssim el poder.
El text d'Epicur tal com ens ha estât reportât per
Lactanci és el següent: «O bé Déu voi eliminar els
mais i no pot, o bé pot i no voi, o bé no vol ni pot,
o bé vol i pot. Si vol i no pot, és dèbil, cosa que
no és pròpia de Déu. Si pot i no voi, és envejós,
cosa que és estranya a Déu. Si ni voi ni pot, és
envejós i dèbil; no és, per tant, Déu. Si vol i pot,
que és Tùnic que escau a Déu, d'on provenen els
mais i per què no els elimina?» (Lactanci, De ira
Dei, PL 7, 121).
Cf. Hans Jonas, Le Concept de Dieu après
Auschwitz. Paris, Payot, 1994.
Almenys en el sentit en què ho afirma Karl Barth
en el cèlebre article de la seva Dogmàtica, «Déu i
el no-res». Cf. Karl Barth, Dogmatique, voi. 14,
pàgs. 1-81. Genève, Labor et Fides, 1963.

novetats

TU, JOSEP
JOAN MARIA VERNET

Tu, Josep és el fruit d'una assidua lectura i d'una llarga estada en la terra de Palestina, a Betlem,
en el mateix ambient en què visqué Josep de Natzaret, descendent de David. El résultat és,
doncs, una presentaciô de Josep, l'Espôs de Maria, més propera a nosaltres.

LLEGIR AVUI L'APOCALIPSI
HILARI RAGUER
Claus per a una lectura actual i práctica de l'Apocalipsi, a fi que els cristians deis nostres dies
trobin en la meditació d'aquest llibre aquell confort que hi van trabar els seus primers
destinataris, unes comunitats cristianes de les darreries del segle I.
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Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona - Distribució: L’Arc de Berà, Centre Difusor d’Edicions Catalanes - Comandes i administració:
Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona
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Ramon Margalef, més enllà del naturalista
per

Zeneida Sardà

l novembre de 1984 fèiem una llarga entrevista, per a aquesta mateixa revista, al professor
Margalef, aquells anys en plena activitat universitària. Avui, tot i que també l'entrevistem a
la seu de la Facultat de Biologiques de la Universität de Barcelona, ell ja no forma part
d'aquesta Universität. Tanmateix, Ramon Margalef, professor emèrit de la UB, continua estudiant
llegint, escrivint, publicant, fent conferències i opinant sobre limnología, biología marina i
ecología, malgrat que la seva activitat académica hagi cessât, forçat des de fa uns quants anys a
la jubilado administrativa per causa de l'edat. La considerado professional i l'afecte que li tenen
eis Companys del departament els han fet esforçar-se per mantenir-li-hi un petit despatx. Per a
tots, el professor Margalef continua essent l'exemple del que ha de ser un científic, el prototip
del naturalista, una personalitat constamment a l'aguait, inquiridora, amb una admirado sempre
renovada i una interrogació persévérant i il-lusionada davant deis misteris que presenta la
biosfera. En aquest sentit, i fent émfasi en l'aspecte vocacional de la dedicado professional de
Margalef, l'equip del departament va elaborar, en el context de la publicació «Oecologia
aquatica» que edita el Departament d'Ecologia de la UB, un recull en anglés (per a fer-lo més
assequible internacionalment), «Homage to Ramon Margalef», amb el subtítol «Why threre is
such pleasure in studying nature» (UB publicacions, 1992). Les aportacions del professor Margalef
han fet replantejar conceptes fonamentals en ecología. La seva valúa científica ha estât
reconeguda amb guardons i premis internacionals de prestigi en limnología (NaumannThienemann Medal) i en oceanografía (Huntsman Award), nomenaments de doctor Honoris Cau
sa per diverses universitats estrangeres, el premi Ramon y Cajal, màxim reconeixement a un
científic de l'Estat espanyol, i el premi Narcis Monturiol, guardó atorgat a un científic català de
gran talla. El setembre de 1997 Ramon Margalef va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalität
de Catalunya.

E

Pero potser l'aspecte més apassionant del professor Margalef és la capacitat d'integraciô dels
coneixements cientifics amb plantejaments de tipus social o antropologic, el vincle constant que
estableix entre la natura i l'home, entre la biosfera i els problèmes humans. Ha publicat
nombrosos articles i Ilibres en qué desenvolupa aqüestes relacions d'una manera assequible i
entenedora.
—Ara fa trenta anys accedieu a la
cátedra d'Ecologia de la Universität de
Barcelona, la primera creada a l'Estat
espanyol, justament l'any 1967. En tots
aquests anys heu dirigit una quarantena
de tesis doctoráis. És un bon index res
pecte de la recerca a la Universität?

—Fer el doctorat sempre demostra
l’efectivitat d’un treball orientât. Aixô
no vol dir que, aquell que l’interessa la
recerca, ja en fa. De fet, no crée que hi
hagi una correlació entre el nombre de
tesis que es produeix en una Universität
i la importancia de la recerca. Sobretot
perqué, avui dia, la recerca es fa fora de
la Universität. La Universität no disposa
de prou recursos. Ara bé, d’una manera
general, jo diria que la recerca que es fa
al pais és totalment insuficient.
—Sempre heu defensat la idea que la
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Universität ha de ser un centre de dis
cussio on hi hagi interacció de coneixements. S'ha aconseguit això en aquest
departament? Aquelles «tertúlies deis
dijous» que vau instaurar fa anys, en què
es reunien biòlegs, fisics, matemàtics...,
es continúen fent?

—Sempre es van fent coses. Actualment, però, jo estic absolutament
deslligat de la Universität. Si tinc aquest
petit racó —Ramon Margalef assenyala
eis escassos metres quadrats on fern
l’entrevista— és perqué s’hi van entossudir eis Companys. Això no està previst
per la Universität. I, és dar, dintre de la
penùria que hi ha, encara que siguí un
espai tan reduit, és molt important teñir
un petit despatx al departament. A més,
això dona facilitat d’accés a les
biblioteques. Aquí hi ha tres biblioteques bones: la de Ciències de la Terra,
la nostra de Biologia i la de Física i
Química, que són l’una al costai de
l’altra. Quan un té ganes de documentar-se i de traballar, va molt bé tenir-les
a l’abast. Aquest aspecte sí que ha
millorat bastant. Abans no hi invertien
diners, no aconseguiem rebre tantes
revistes. Ara, pràcticament, pel que fa a
informació, aquí tenim l’essencial. De
reunions, d’altra banda, n’hi ha. Se’n
fan, encara que siguí de manera irre
gular. Seminaris, xerrades..., sempre hi
ha activitats d’aquest tipus.
—Una de les vostres principáis aportacions en el camp de l'ecologia és el pos
tulat: «Lhome ha de ser considerat una
part de la biosfera i dins d'un context
ecologie general.» Aquesta afirmació,
segons vós mateix, implica que l'home
és un èsser inserit en la natura fins al
punt que considereu que també «la

cultura té una infraestructura biològica».
Podeu desplegar aquesta idea?

—Malgrat que siguem molt semblants ais simis, l’home té unes dife
rencies considerables amb les altres
espècies. Una n’és la capacitat d’usar
energies de l’entorn (en això no som
únics, ja que les plantes també ho
fan), i l’altra és la transmissio cultural.
Evidentment, aquesta transmissio té un
suport biologie, el cervell. La base
d’aquesta transmissio està, d’altra ban
da, en el llenguatge, i aquest té també
un suport biologie, que són les cordes
vocals. També la mà de l’home té una
gran importància, en el sentit que és la
mà la que ha estat capa? de manipular
instruments que han permès incidir
sobre el món extern.
—Quan dieu que «l'evolució cultural va
suplantant la genètica», com ho hem
d'interpretar?

—Per explicar qué vull dir amb això
he donat sovint un exemple anecdòtic,
però que em sembla que és prou dar: és
més fácil tenyir-se de ros i transmetre
aquesta manera de fer que no pas in
tentar fer una selecció naturai, de tipus
hitlerià, per aconseguir que siguem tots
rossos. Aquesta «suplantado» és donada
precisament per la velocitai de trans
missio de la cultura respecte de la
lentitud de la transmissio genètica, que
necessita moltes generacions per a
aconseguir un canvi minim. La capa
citat de transmetre uns coneixements,
unes habilitáis, va molt lligada a allò
que dèiem d’influir sobre l’entorn Asie.
Fer instruments, fer cases, fer vehicles,
usar energies, tot això, l’home, en una
generació ho aprèn i no té necessitai
d’esperar que hi hagi una transmissio

«LHOME HA TRASBALSAT MOLTES COSES, HA PERTORBAT LA NATURALESA PER ACONSEGUIR MÉS
ENERGIA QUE, AL SEU TORN, HA USAT PER AUGMENTAR LA SEVA INFLUENCIA.»

genética o que s’hagin eliminai tots
aquells individus que no pensaven
d’una determinada manera..., encara
que de vegades s’hagin intentat elimi
nar!
—Les principáis preocupacions de l'eco
logia en aquests moments se centren
essencialment en els recursos, l'energia,
la contaminació i la manipulació gené
tica. Respecte de l'energia consumida
per l'home a escala mundial, és possible
que s'arribi a controlar una quantitat
d'energia tal que s'acabi modificant
l'energia implicada en l'entorn?

—Això ja ha passai. Hem canviat tot
el paisatge. L’home, reduit a les seves
própies forces físiques, podía fer bar
raques i prou. Però Factual civilització,
amb el carbó, amb els hidrocarburs,
amb els rius, per mitjà de l’energia
eléctrica, ha fet ciutats, avions... L’home
ha trasbalsat moltes coses, ha pertorbat
la naturalesa per aconseguir més ener
gia, que, al seu torn, ha usat per aug
mentar la seva influència. Mentre es
limitava a la utilització de recursos
locáis no hi havia problema. Ara, l’habilitat que ha anat adquirint de multi
plicar l’energia és molt gran. És difícil
fer previsions.
—El creixement de l'ús de recursos no
renovables ha estimulat la creació de
captadors d'energia solar. Com pot
afectar el régim térmic de la biosfera
aquesta progressiva substitució deis
combustibles fòssils?

—Actualment, fins i tot entre els dies
d’entre setmana i els dies festius ja hi ha
petites diferencies respecte del régim
térmic a la ciutat. Evidentment, les
grans concentracions urbanes o indus
triáis consumeixen molta més energia...
No podem fer de profetes, però es
constaten una sèrie de fets. En alguns
casos podem veure’n les arrels. A part
d’això, hi ha un aspecte que no és
biologie, sino ètic. Avui dia es parla
molt de bioètica, però només se’n parla
quan es tracia de l’avortament i de
l’eutanásia. En realitat, el concepte veritable de l’ètica és molt més ampli que
no pas això. Si només parlem de bioé
tica a l’entrada i a la sortida de la vida
ens deixem tota la part del mig, la vida
mateixa, que és on fem més malifetes.
Però, vaja, un ja pot predicar!... La societat és moguda per tota una sèrie d’interessos i ningú no fa cas de tot això.
—Com creieu que s'ha d'enfocar el pro
blema de les desigualtats del planeta
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respecte de la disponibilitat d'energia?

—En aquest cas, l’home no es
diferencia de les altres espècies. Hi ha
una competició tremenda entre els
diferents grups humans. Es una fatalitat
que va unida a les caractéristiques de
l’espècie. Tot es distribueix desigualment, tant els aliments com el dî
ner, que un cop inventât ha seguii
aquests mateixos mécanismes de gene
rar desigualtat. L’ùs d’energia per capita,
d’uns països als altres i fins i tot dins
d’un mateix pais, és el résultat de certes
formes de competició. Són els problè
mes de la humanitat. No crée que aixô
tingui solució.
—Darrerament hi ha hagut un incrément
considérable de l'atenciô envers els pro
blèmes de contaminació ambientai.
Aquesta atenció respon a una véritable
conscienciació ecològica o es tracta mes
aviat d'interessos politics?

—D’interessos politics i comercials!
Una quantitat enorme de gent ha entrât
«a sac» dins d’aquesta àrea que, una
mica vagament, se’n diu ecologia. Els
politics, els advocats, els que venen
productes per a netejar l’aigua, els
fabricants de contenidors..., tothom s’hi
ha posât, fins i tot els ecôlegs mateixos
quan els demanen informes —la quai
cosa els dona més responsabilitat—
sobre si es pot fer una determinada obra
o no, quan els pregunten quins perjudicis pot portar aixô o quins remeis s’hi
poden aplicar... Primer sorgeix un projecte, unes intencions, després hi ha
més o menys bona fe d’arribar a donar
el producte final o de cobrir unes
determinades necessitats. Ara bé, dintre
d’aquestes vies hi ha coses que, segons
com un s’ho miri i segons des d’on s’ho
miri, les pot trobar mitjanament cor
rectes, o poc correctes, o que, fins i tot,
poden entrar dins de la Ilei i es poden
justificar de manera que no calgui anar
a la preso... Aquesta mena de preocupaciô que aparentment s’ha descobert
en relació amb l’ecologia i amb la
conservació del món extern no és
diferent, en el seu significai social, de
tot el que ha funcionat des del principi
de la civilitzaciô. Abans es vivia en coves
o es feien barraques, es feien les guerres
amb garrots..., però els conflictes
bàsicament eren els mateixos. Evi
demment, estan molt condicionats per
aquesta capacitat de l’home de cons
truit eines, de consumir energia i, per
l’altra banda, per la transmissiô cul
tural. Malgrat tot el que es digui, els
humans som molt influenciables, fàcils

«AVUI DIA ES PARLA MOLT DE BIOÈTICA, PERÔ NOMÉS SE'N PARLA QUAN ES TRACTA DE
LAVORTAMENT I DE L'EUTANÀSIA. EN REALITÄT, EL CONCEPTE VERITABLE DE LÈTICA ÉS MOLT MÉS

AMPLI QUE NO PAS AIXO.»
«L'ÜS D'ENERGIA PER CAPITA, D'UNS PAÏSOS ALS ALTRES I FINS I TOT DINS D'UN MATEIX PAÎS, ÉS EL
RESULTAT DE CERTES FORMES DE COMPETICIÖ.»

de convèncer. Aixô va unit a la tendèneia d’imitar els nostres semblants.
En aquest aspecte no hem inventât
gairebé res. El que passa és que la hu
manitat s’ha anat tornant molt pode
rosa a copia de transmetre coses de
generació en generació. Ens hem anant
carregant d’artefactes de tôt tipus. Per
aixô deia abans que hi ha dues carac
téristiques en l’home: l’una és la
transmissiô cultural, i l’altra, que hi serveix de suport, és la capacitat d’usar
energía i de crear artefactes. Són les
dues caractéristiques que diferencien
els humans i els no humans. Malgrat
tôt, dintre de la nissaga humana es
conserven els conflictes implícits en tota
vida, els conflictes de competició, el fet
que el més poderos guanya... Tenim
més técnica, perà no tenim més saviesa.
—Així, dones, els grans problèmes a que
s'enfronta la humanitat: el creixement
demogràfic, l'alimentaciô, l'energia, la
pol-lució, continuaran marcant diferències, afavorint els grups humans més
poderosos i perjudicant els més febles?
No creieu en la possibilitat i la voluntat
de pal-liar desigualtats?

superar-ho, des que la humanitat s’ha
despertat, molt abans que en tinguem
constància als testimoniatges escrits, a
les filosofies més antigues, on ja surten
aquests ternes. Abans que naixessin
aquests testimoniatges escrits, segur
que el despertar de la transmissiô cul
tural anava associât a aquest desig de
llibertat i a un sentit de responsabilitat.
Malauradament, tots aquests problè
mes van paral-lels i inévitablement
generen desigualtats. Tôt està lligat.
D’altra banda, si l’home n’estigués prou
conscienciat, potser hi hauria més
tendèneia a no fer res, i la vida ens
impulsa a tenir activitat. Una altra cosa
son aquestes consideracions d’un altre
nivell que depenen de cadascù i que,
quan un es fa vell, se les planteja més.
Perô la cosa bàsica no ha canviat gaire
des dels començaments. El que passa és
que amb el temps s’ha anat acumulant
experièneia i poder, capacitat de fer
coses, de manipular més energia i fins
d’espatllar-ho tôt!

—Per la condició mateixa de l'especie?

—Parlant de manipular i de «fer coses»,
fins a quin punt la manipulaciô genètica
en humans pot interferir en el procès
evolutiu de l’espècie? Hi ha perill de
deformar o d'interrompre el projecte inicial de la natura de què formem part?

—Fins i tôt, ja per la condició
«prehumana», com a organismes que
som. Dintre deis grups de vertebrats
sempre s’estableix una mena de jerar
quía, hi ha el que està subordinat, el que
dirigeix... És la nostra condició huma
na. Sempre hi ha hagut interés a

—Hi ha una part de la humanitat
que segueix la selecciô primitiva. Ara
bé, a la part més «culturitzada» del
planeta s’ha anat interferint en aquesta
selecciô natural de manera artificial. Hi
ha més remeis, fins i tôt arribem a aixô
de posar ôrgans de segona mà..., la quai

—No ho veig gaire probable.
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Excursions per la muntanya blanca
L'ESQUÌ DELS GRANS ESPAIS

Joan Garrigós ("Llibre de

motxilla", 15)

L’esqui, les ascensions hivernais i les seves combinacions son activitats que permeten
de gaudir de tot l’encis de la muntanya blanca. Itineraris per Lies, pel Santuari de
Nuria, per l’Aneto i pel Pont d’Espagne.

PER LA CATALUNYA NORD AMB ESQUÍS: ASCENSIONS

I TRAVESSIES

Oriol Guasch i Terré ("Llibre de

motxilla", 47)

Recull d’itineraris per la Catalunya del Nord en els quais s’inclou una
descripció detallada, un quadre-resum amb les dades minimes que els
caracteritzen i un esquema grafie del seu recorregut.

LES RAQUETES DE NEU

Josep Baqués i Soler ("Llibre de motxilla", 57)
Recull d’experièneies i itineraris que ofereixen als amants de la muntanya hivernal
la possibilitat de conèixer un mitjà de desplaçament per la neu fàcil i natural: les
raquetes.

PICA D'ESTATS-MONTEIXO-VALL FERRERA
(excursions amb esquís)

Manel Broch Guimerá i Eduard Martín Vergara
("Guies del Centre Excursionista", 5)

El refugi de Vallferrera constitueix una base confortable i acollidora per als
principáis recorreguts que culminen respectivament als cims més destacats de la
regió: el Monteixo i la pica d’Estats.

MONT-ROIG-CERTASCAN. VALL DE CARDOS

(excursions amb esquís)

Manel Broch Guimerá i Eduard Martín Vergara
("Guies del Centre Excursionista", 6)

Excursions amb esquís peí vessant caíala i peí vessant occitá fent servir de base les
cabanes de l’Hilheta i de Turguilha. Tots aquests itineraris són presidits peí Montroig i el Tuc de Certascan, els gegants de la regió.
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona Distribució: L’Arc de Berà, Centre Difusor d’Edicions Catalanes - Comandes i administració:
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hagut les desigualtats humanes. Abans
es mantenien a força de garrotades i ara
es mantenen a foça de diners i, naturalment, amb algún reforç de les máquines militars. D’originalitat, no n’hi ha
hagut gaire. Han variât les circumstáncies, sobretot per l’acumulació
cultural d’artefactes i de capacitat de
moure coses. Però, des del punt de vis
ta ètic, les decisions intimes són absolutament les mateixes.
—Per a un naturalista, veure com
l'espècie humana ha anat atemptant
contra altres espécies deu produir un estrany sentiment d'impotència. Acabará
desapareixent aquella «reserva barroca
de la naturalesa» de qué parláveu?
«(...) HI HA DUES CARACTERISTIQUES EN EHOME: L'UNA ÉS LA TRANSMISSIO CULTURAL, I LALTRA,
QUE HI SERVEIX DE SUPORT, ÉS LA CAPACITAT D'USAR ENERGIA I DE CREAR ARTEFACTES. SON LES
DUES CARACTERISTIQUES QUE DIFERENCIEN ELS HUMANS I ELS NO HUMANS.»

cosa obre la possibilitat de reproducció
o de persisténcia de sistemes genétics
més o menys «tarais». No sabem si el dia
de demá arribará una competició més
franca, més oberta. Potser aleshores ens
fallaran moites coses i els menys ma
nipulais serán els que sobreviuran
millor. Són futurs que están oberts a
especulacions. Això no voi dir que hi ha
un cert rise de manipular... També és
veritat que moites d’aquestes coses van
molt bé per a comentar-les en diaris, en
revistes, fer-ne pel-licules... Tot això de
les clonacions, per exemple, és molt
forçat. Dos cions aviat no serien
idcntics; tampoc no ho són els germans
univitel-lins... O potser ens cansariem
de repetir-nos! Sigui com siguí, jo crec
en la naturalesa, que continua essent
sàvia. I la veritat és que té una
considerable quantitat de mécanismes
de seguretat. En aquest sentit no sóc
còsmicament pessimista!
—Els limits de l'experimentació genètica
els ha de posar el científic o el plantejament ètic l'ha de fer la societat?

—L’ètica, jo crée que és una cosa
individuai. La societat estableix normes.
Sempre n’hi ha hagut, de normes. La
base de l’ètica és allò de «no facis a un
altre el que no vulguis que et facin a tu»,
que és una cosa a l’abast de tothom.
Ara, totes les civilitzacions han posât
unes reglamentacions. Jo crec que una
expressio col-lectiva d’allò que diu la
consciència individual prevaldrá també
en aquest cas. D’altra banda, la mateixa
societat humana implica que l’home ha
de ser influenciable, encara que de
vegades ho és una mica massa. No es

—No, però se simplificará. Hi ha
moites espécies que desapareixen, però
això no és nou. Hi ha hagut périodes a

«SIGUI COM SIGUI, JO CREC EN LA NATURALESA, QUE CONTINUA ESSENT SÀVIA. I LA VERITAT ÉS QUE
TÉ UNA QUANTITAT DE MECANISMES DE SEGURETAT CONSIDERABLES. EN AQUEST SENTIT NO SÓC
CÒSMICAMENT PESSIMISTA!»
«(...) TENIM MASSA PRETENSIONS RESPECTE DEL QUE REPRESENTA LA NOSTRA CULTURA, LA NOSTRA
CIVILITZACIÓ.»

pot fer una distinciô entre la responsabilitat individual i la col-lectiva,
perquè tôt és una cadena. De tota
manera, aquestes coses s’han debatut
en totes les civilitzacions i en totes les
filosofies. Si ho haguéssim de dir en
dues paraules, jo diria que tenim massa
pretensions respecte del que représenta
la nostra cultura, la nostra civilitzaciô.
Aquesta capacitat que tenim d’usar
l’energia és molt contingent, perô aixô
no varia sensiblement els problèmes de
consciència; els posa en un altre nivell.
És évident que des del principi hi ha

la història de la Terra en què han
desaparegut força espècies. S’ha fet una
neteja general i després s’ha tornat a
començar. Però, vaja, probablement
s’extingirà abans l’espècie humana que
no la vida. Segur. Encara que totes
aquestes coses són extrapolacions molt
arriscades. D’altra banda, si mirem
enrere, si mirem com està muntada la
Terra, és molt probable que s’extingeixi
sense que hi faci falta cap disbarat
humà.
—La força de la vida és més gran que no
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pas la força que pugui tenir un dels orga
nismes que encarnen una determinada
forma de vida.

—Es clar. L’arrel de la vida té un
caracter més côsmic que no pas la presència d’organismes amb transmissiô
cultural i amb domini de l’entorn.
—Aquesta Visio naturalista és compati
ble amb una creença religiosa?

—I tant! Precisament, la visiô evolutiva és molt més cohérent amb la
interpretaciô religiosa del mon, perquè,
simplement, amplia el marc de la
creaciô. El panorama de la ciència
actual sobre la forma d’evoluciô del
cosmos i l’apariciô de la vida és perfectament compatible amb la interpretaciô
religiosa. Al capdavall, és atribuir un
significat a aquesta evoluciô. Jo penso,
d’altra banda, que qui accepta aquest
significat se sent potser, personalment,
més implicat o més responsable que el
que s’hi sent arrossegat per força.
—Tornant al mon universitari, considereu
que heu créât escola?

—Jo diria que no gaire, o molt menys
del que hauria volgut.
—A què creieu que és degut?

—A la congènita migradesa del
nostre mon intel-lectual i cientificL.Tenim moites pretensions, perô
jo crée que el pais, culturalment, no va
prou bé. Aixô si, ho diem «en català»!...

Malauradament, l’aparent èxit de la
producció editorial en català no respon
a un nivell elevai de cultura (en castellà
tampoc, eh!). De vegades hi ha flamarades, ens animem, però ens quedem a la superficie. Amb això mateix de
l’ecologia, al principi, aquí, va haver-hi
un entusiasme! Que si els itineraris
naturals, que si els espais protegits...Tot
això no ha estat recollit o incorporat en
uns plans d’estudis efectius. Continúen
com sempre fent estudiar llistes
absurdes, coses sense sentit... De vega
des es pensa que és perquè hem estat
reprimits. Però no és això. Al marge de
conjuntures històriques, l’esperit «bufa
on voi»... Els paìsos de l’antic imperi
austrohongarès, també els de Iugoslàvia, han tingut una potència cultural
fantàstica! No ens hi podem comparar.
Per què això és aixi? Jo no ho sé. Hi ha
uns paìsos més bons per ais melons i
uns altres més bons per a les sindries!
Però aquesta sensació et deixa insatisfet. La mateixa creació científica,
incloent-hi la meva, no saps per què,
però no funciona, no acaba d’arrencar.
Sap greu. Et fas veli, de tant en tant fas
«sermons», però res no canvia... Moltes
vegades s’envia la gent a fora perquè es
formin, perquè adquireixin experiència.
Hi ha molts aspectes de la recerca que
están lligats a la indùstria i que es fan a
fora. Les multinacionals tenen els
centres d’investigació allà on troben un
medi de cultiu més adient... Dones bé,

«PROBABLEMENT S'EXTINGIRÁ ABANS LESPÉCIE HUMANA QUE NO LA VIDA. SEGUR. ENCARA QUE
TOTES AQÜESTES COSES SÓN EXTRAPOLACIONS MOLT ARRISCADES.»
«EL PANORAMA DE LA CIÈNCIA ACTUAL SOBRE LA FORMA D'EVOLUCIÓ DEL COSMOS I L'APARICIÓ
DE LA VIDA ÉS PERFECTAMENT COMPATIBLE AMB LA INTERPRETACIÔ RELIGIOSA.»
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quan aquests estudiants que s’han
format a fora tornen, no saben què fer.
Ni tan sols troben una plaça d’ajudant!
Aquests son problèmes molt greus que
tenim. Aixô es combina amb problèmes
ja historiés, amb aquella idiosincràsia
del pais de què parlàvem...
(Malgrat el sentiment d’impotèneia
respecte dels problèmes concrets, Ramon Margalef cada mati ve aqui, al seu
petit despatx del Departament d’Ecologia, on passa hores treballant. Un microscopi, un arxivador, una aigüera i una
taula de treball plena de llibres i de papers. A la paret, alguns quadres de peixos i plantes aquàtiques, una fotografia
en blanc i negre dels anys cinquanta, a
Cambridge, d’un congrès de limnologia
que reuneix una multitut sorprenent de
cientifics d’arreu del mon, i un dibuix
d’un dels néts, que ens mostra satisfet.
El seu treball intellectual no minva,
malgrat que ell s’entossudeix a minimitzar-lo. Ara, fa a penes unes setmanes, acaba de sortir el seu darrer
llibre, Our Biosphère, publicat a Alemanya, résultat d’un premi concedit en
aquell pais: «Em sembla que només
molt pocs d’aqui l’han llegit. Son unes
finies générais sobre el funcionament de
la biosfera, la coberta viva de la Terra»,
ens comenta amb aquell desencis de
fons que el caracteritza quan parla de la
ciència a casa nostra. Ramon Margalef
potser es manifesta més decebut que
cansat. Decebut d’aquesta petitissima
porciô de planeta de què formem part i
que no aconsegueix «arrencar». En
canvi, la seva fe en la vida, en la natura,
és total. Més enllà del limnôleg, més
enllà de l’ecôleg o del naturalista,
aquest gran cientific es mou en aquell
nivell d’ab-stracciô del pensament en
què ciències i humanitats conflueixen.
En aquest punt, els seus ulls blaus
espurnegen amb la vivor de sempre i es
manifesta amb força aquella inquietud
apas-sionada per continuar pénétrant
els misteris de la creaciô, avançant cap a
«aquell lloc on s’ha acabat l’impuls que
haviem identificat i on ens trobem amb
un camp, perô amb un camp que en
lloc de ser erm és pie de flors i no saps
quina en sortirà...».)♦

t e.»„

CULTURA

I

VIDA

D'un país que ja anem fent
LA INFRAESTRUCTURA DEL CIRCUIT LITERARI VALENCIA
per

Assumpció Bernal i Carme Gregori

uan, a començaments de tructura mes que minima, testimonial:
1971, Oriol Pi de Cabanyes i el grup gestat a la Universität dels seixanta
Guillem-Jordi Graells desco- que tenia el Joan Fuster de Nosaltres eis
valencians
com a punt de referencia, la
brien la Generació literaria deis 70,
no
van poder trobar cap escritor valencià redacciö de la revista «Gorg», que va
que s’hi adeqüés. Es ciar que el llibre aconseguir d’aglutinar sectors molt dique batejava la generació es va haver ferents del valencianisme cultural i de
de fer en unes condicions de celeritat la resistencia politica, i l’editorial 3 i 4,
que no possibilitaven un treball de que s’havia posat en funcionament el
1968, pero que encara no havia pres
camp amb el grau sufícient d’exhaustivitat. Tot i així, cal dir en defensa deis l’impuls que l’havia de convertir eis
autors que la cultura al País Valencià anys següents en el motor principal
del moment es movía en cercles molt del desplegament de la cultura del
réduits i comptava amb una infraes- pais. I poca cosa mes.

Q

LA LLIBRERIA-EDITORIAL 3 i 4 FOU OBJECTE D'UN ATEMPTAT L'OCTUBRE DE 1973, POQUES HORES
ABANS DEL SOPAR DURANT EL QUAL S'ATORGAREN ELS PREMIS LITERARIS OCTUBRE.

A partir de 1973 el panorama
canvia radicalment, fins ai punt que
els treballs posteriors sobre l’època
n’han destacat com un dels fenômens
més rellevants el «boom» de la
literatura catalana al País Valencià. La
primera convocatoria deis Premis
Octubre que organitza l’editor Eliseu
Climent el 1973 suposa la fita inicial
d’un procès de creixement espec
tacular de la vida cultural valenciana,
que ha arribat a assolir unes quotes de
normalitat sense precedents, almenys
en els últims quatre segles. Després
d’haver arrossegat un endarreriment
esteticoliterari en la producció des de
la Renaixença, es passa, en molts
casos, a abanderar els paràmetres més
agosarats de la modernitat. Alhora que
el circuit literari es diversifica, poten
cia cada vegada més els seus recursos i
s’intégra dins el circuit general catalá,
amb uns índexs de professionalització
en progressio continua.
El món editorial

L’editora 3 i 4 protagonitza gairebé
en exclusiva el panorama editorial la
década dels setanta i es converteix, a
més, en el nucli generador de la major
part de les iniciatives culturáis
valencianistes. A hores d’ara compta
amb un catàleg que ultrapassa els siscents titols, amb cobleccions fonamentalment dedicades a la literatura
de creació que, en el cas de la més
emblemática, «La Unitat», assolia el
número 168 el setembre de 1997. Un
simptoma de la integració en el circuit
català general de què parlàvem adés és
la publicació per part d’aquesta
editorial valenciana de llibres com les
Obres Completes de Josep M. de Sagarra i les del pare Batllori o d’inédits
de Mercè Rodoreda i de Llorenç
Villalonga. Les publicacions dedicades
ais estudis d’histôria, geografía, econo
mía, política..., han coblaborat, sobretot els anys clau de l’últim franquisme
i la transició, en la descoberta de la
propia identitat de milers de valen
cians. En el ránquing general de
producció elaborat per l’Associació
d’editors en llengua catalana, d’un to-
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tigació d’árees especifiques, com Afers
(1993) o Saó (1976); o a la literatura
general i infantil, pero amb un catáleg
més reduit, com Germania (1994),
Edicions de la Guerra (1986) o Camacuc (1984).
La generalització de l’ensenyament
del caíala dins el sistema educatiu
obligatori ha suposat per al mercat
editorial un salt quantitatiu sense
precedents en la historia valenciana.
D’uns índexs de venda i de tiratge que
es comptaven per centenars hem passat a tiratges habituáis de 2.500 a
5.000 i a xifres de consum de desenes
de milers d’exemplars en els generes
més populars, com la novel-la i la
narrativa infantil i juvenil. Títols com
No emprenyeu el comissari de Ferran
Torrent (3 i 4) sobrepassen els cent
mil exemplars, amb vint-i-quatre

VIDA

al poder—, afegeixen a l’oferta edito
rial un tipus de producte que no sem
pre pot trobar eixida en la iniciativa
privada. La Institució Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI), dépendent
de la Diputació de València, i que a
hores d’ara ja ha estât sentenciada a la
desapariciô en un futur pròxim per
l’actual govern de la Generalitat, re
presenta una aposta per la qualitat i
l’exigència intel-lectual combinada
amb la necessària recuperació del
passât cultural valenciá, amb col-leccions com la «Biblioteca d’Autors
Valencians», fundada per Joan Fuster,
o la prestigiosa col-lecció «Poesia». El
Conseil Valenciá de Cultura ha optât
prioritàriament per edicions de bella
factura i ha alternat la literatura de
creació amb els volums d’homenatge i
els estudis culturáis. Els diferents
Instituts d’Estudis Comarcáis han
centrât el seu interés cultural en el
mare geografie que els és propi. Les
Universitats, per la seua banda, i particularment la de València, àmbits
històricament sensibles a la lluita per
la normalització política i cultural del
País, ocupen el primer lloc en el terreny del llibre científic i d’alta erudició
i/o en catalá, amb col-leccions com la
«Sèrie Materials» o la «Biblioteca Lin
güística Catalana». Però, sens dubte,
l’organisme més destacat en l’ámbit
concret de la investigació filològica és
l’actual Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana, que des de 1978
ha publicat un total de trenta-set monografies, a més de la revista «Caplletra».

LA PROJECCIÓ ESCOLAR DE LLIBRES COM LES
RONDALLES VALENCIANES D’ENRIC VALOR,
EDITADES PER EDICIONS DEL BULLENT, N'HA
FET SUPERAR ELS SEIXANTA-CINC MIL EXEM
PLARS EN CATORZE EDICIONS.

edicions; el Diari d’un jove maniàtic
d’A. Macfarlane i A. McPherson (Bro
mera), els 130.000, amb quarantaquatre edicions; i les Rondalles Valencianes d’Enric Valor (Edicions del
Bullent), els 65.000, amb catorze edi
cions. Tot i aixô, no podem oblidar
que la literatura que no va adreçada al
mercat escolar continua amb uns percentatges de venda que s’han de con
sidérai modestos.
Les institucions publiques, a partir
de l’etapa democràtica —i més concretament de l’arribada dels socialistes

PORTADA DE LA REVISTA «CAPLLETRA»,
PUBLICADA PER LINSTITUT INTERUNIVERSITARI
DE FILOLOGIA VALENCIANA.
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tal de cinquanta-tres empreses edito
res que superen els vint títols anuals,
3 i 4 apareix en el lloc 22 (1994) i en
el lloc 28 (1995);1 si ens atenem a les
novetats publicades, se situa en les posicions 22 (1994) i 25 (1995), mentre
que si ens fixem exclusivament en la
literatura de creació, dins del conjunt de
les divuit editorials ressenyades, ocupa
el número 5 (1994) i el 7 (1995).
El fenomen més destacable dins el
panorama editorial valenciá de la
década deis vuitanta enqá és l’aparició
de l’editorial Bromera. El fet de teñir
la seu a la Ribera Baixa i no en el cap
i casal no li ha impedii convertir-se en
una empresa altament competitiva i en
continu creixement. Una de les darreres estratégies que ha posat en
práctica és l’edició paralel-la d’una
sèrie de títols en coldaborció amb La
Galera i Columna. Amb uns tres-cents
títols al mercat, manté un catàleg en
qué l’oferta de llibres adre^ats al
públic infantil i, sobretot, juvenil
representa aproximadament la meitat
de la xifra global, equilibrada, dones,
amb el repertori d’obres de literatura
general, que ocupa gairebé el 50%
restant. El catàleg es completa amb els
llibres dedicats ais estudis de llengua,
literatura i altres matéries, que repre
senten un percentatge molt més reduit
de l’oferta total. En els ránquings
d’edició Bromera se situa, en el gene
ral, en les posicions 5 (1994) i 14
(1995); en el de novetats, en els
números 18 (1994) i 31 (1995); en el
de literatura, en el 4 (1994) i el 5
(1995); i en el de llibre infantil,
d’entre les vint-i-vuit editorials seleccionades, Bromera ocupa el quart lloc
(1994 i 1995).
Les altres dues editorials privades
que han aconseguit d’ocupar un espai
significatiu dins el mercat del llibre
valenciá són Edicions del Bullent
(1983) i Tàndem (1990). Centrades
básicament en els llibres per a nens i
joves, inclouen també dins la seua
oferta algunes obres de literatura
general d’interés indiscutible, com
traduccions de clàssics de la literatura
universal o les Obres completes d’Enric
Valor. La primera ha tret més de cent
cinquanta títols, mentre que la segona
en supera el centenar.
El panorama es completa amb un
grup d’editorials que es dediquen prioritàriament al llibre de text, com
Voramar (1990), Ecir (1942),Tabarca
(1991), Marfil (1947), Denes 10
(1988)...; a llibres d’estudi i d’inves-
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Les revistes

El dinamisme que va anar adquirint
la vida cultural valenciana al llarg deis
setanta va propiciar cap a fináis de la
década l’aparició d’un nombre de
revistes literàries i culturáis absolutament impensable només uns anys
abans. Algunes van resultar una aven
tura efímera, fruit més de l’entusiasme
i del desig de fer pais que de les
possibilitats reais de tirar endavant uns
projectes que requereixen una mínima
infraestructura. Es indubtable, perô,
que tota pedra fa paret i la tasca
d’aquestes revistes ha funcionat com
un element de cohesió efectiu en el
panorama cultural coetani. «Llombriu» (1978-81), «Cairell» (1979-81) i
«Lletres de canvi» (1980-1983), plataformes de publicaciô que van ajudar a
descobrir molts deis, en aquells mo
ments, joves escriptors, van competir
per un mateix públic lector, fenomen
completament inédit a casa nostra.
«L’Espill» (1979), editada per Eliseu
Climent, ha comptât des de l’inici
amb els mitjans tècnics i els canals de
difusió normáis d’una revista de gran
rigor intel-lectual que ambicionava de
crear un centre d’estudi i de reflexió
des de la perspectiva valenciana. Amb
el suport institucional —i les
leonsegüents facilitats pressupostàries i
de difusió—, «Débats» (1982) es
converteix en un deis exponents de la
imatge de qualitat i d’exigència de la
IVEI, amb una temática d’investigació
d’interessos generáis, i bilingüe.
Ja en la década deis vuitanta s’incorporen al panorama de les publicacions
periódiques de temática literaria «La
Relia» (1983), des de les comarques
del sud del País Valencia, que, després
d’un parèntesi de quatre anys, enceta
la segona época el 1993, «L’aiguadolç»
(1985), també en actiu a hores d’ara,
ja ha sobrepassat els vint números, i
«Daina» (1986-1993), amb un enfocament de literatura universal encara
que amb una atenció constant a la
creació catalana.
«Afers» (1985), revista d’estudis
histories, i «Caplletra» (1986), revista
de filología, han aconseguit de mantenir una continui'tat no sempre fácil
per a les publicacions dedicades a
l’erudició i la investigació científica
especialitzada, i han optat ben aviat
per la fórmula deis volums monográfics per afavorir-ne una millor
recepció per part deis estudiosos.
En el terreny de la divulgació
cultural, les dues iniciatives més re-
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«L'ILLA. REVISTA DE LLETRES» ÉS UNA PUBLI
CACIÔ D'EDICIONS BROMERA DE DIFUSIÓ
GRATUITA.

d’aparició mensual, que en més de
vint anys ha tret al carrer més de doscents números dedicats a temes
religiosos, informació general i
cultura. El setmanari «El Temps»
(1983), per la seua banda, es va iniciar
a Valéncia, des d’on es va consolidar
com a revista d’informació general
abans de fer el sait a Barcelona.
Quant a les revistes adreçades a un
públic infantil i juvenil en catalá tenim
«Camacuc» (1984) i la recent iniciativa
de l’editorial Bromera, «El Micalet
Galáctic» (1997). Des de la pers
pectiva de la construcció nacional,
aqüestes publicacions tenen l’interés
afegit d’ajudar a consolidar el públic
lector des de la base. Aquest objectiu,
tanmateix —i malgrat la Llei d’Us i
Ensenyament del Valenciá—, no
sembla preocupar els actuals governants valencians, que, en arribar al
poder, van eliminar l’adquisició de
12.000 exemplars de «Camacuc»
destinais a les escoles i tampoc no han
atorgat cap subvenció a la revista de
Bromera, un projecte que ha apostat
per la implantació en massa amb un
tiratge de 175.000 exemplars.
Els premis

«EL MICALET GALÁCTIC», CREADA EL 1997 PER
INICIATIVA D'EDICIONS BROMERA, ÉS UNA DE
LES REVISTES ADREQADES AL PÚBLIC INFANTIL I

JUVENIL, JUNTAMENT AMB «CAMACUC», CREA
DA EL 1984.

marcables són «Carácters» (19921994), revista d’informació literaria,
que en l’últim trimestre de 1997 ha
iniciat la seua segona época amb un
augment del nombre de pagines i una
major diversificado de continguts, i
«El contemporani» (1993), revista que
combina l’opinió historiográfica i
sociológica amb el discurs gráfic.
La pionera de les publicacions
periódiques en actiu és «Saó» (1976),

L’apartat corresponent ais premis
literaris l’encapçalen els emblemátics
Octubre de l’editorial 3 i 4, que ja han
celebrat la XXVI convocatoria, i han
assolit un notable reconeixement dins
del catáleg cada vegada més nombrós
deis guardons literaris catalans. A més
de l’aportació estrictament literaria,
els Octubre s’han convertit en un
auténtic esdeveniment cultural d’ámplia difusió social i de notable ressó ais
mitjans de comunicació, amb la
celebració d’una multitud d’activitats
(concerts, conferencies, congressos...)
al llarg de la setmana que culmina
amb el lliurament deis premis. L’e
ditorial Bromera, per la seua banda, va
encetar el seu cartell de premis amb el
Ciutat d’Alzira de novel-la (1989), que
ja ha arribat a la novena edició. Al llarg
deis anys, els Ciutat d’Alzira han
incorporat, en col-laboració amb
diferents institucions, el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi
General (1995), el premi Bancaixa de
narrativa juvenil (1996) i el premi de
narrativa infantil Vicent Silvestre
(1996). Bromera, a més, s’ha fet
càrrec de la publicació de les obres
guanyadores de diversos certámens:
l’Ausiás March (1959) de poesía i el
Joanot Martorell (1979) de narrativa,
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de l’Ajuntament de Gandía, dos deis
premis consolidáis per la seua ja llarga
trajectória i amb un merescut prestigi;
el premi de literatura erótica la Valí
d’Albaida (1993), convocat per la
Mancomunitat de Municipis de la co
marca i la Caixa d’Ontinyent, i el
premi de poesía Vicent Andrés Estellés
(1995) de l’Ajuntament de Burjassot.
Entre els premis institucionals
destaquen, tant per la dotació econó
mica com per la dilatada singladura,
encara que les obres guanyadores no
sempre s’han beneficiat d’una bona
circulació, els de la Diputació de
Valéncia (1950) —els Premis Valencia
de Literatura, ara substituits per
l’Alfons el Magnánim de narrativa,
l’Enric Soler i Godes de narrativa
infantil i el María Mulet de poesía
infantil— i els Ciutat de Valéncia
(1982) de l’Ajuntament de la capital,
per a narrativa —Constantí Llombart—, poesía —Roís de Corella—, i
teatre —Eduard Escalante—, que es
convoquen en paral-lel al grup de
premis en castellá que mantenen
aqüestes mateixes institucions.
A partir de la constitució deis
ajuntaments democrátics, les entitats
polítiques municipals han passat a ser
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PREMIS OCTUBRE 1973. EL JURAT DEL PREMI ANDRÓMINA D'AQUELL ANY: D'ESQUERRA A DRETA,
JOSEP IBORRA, RAIMON, VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, MARIA-AURÉLIA CAPMANY I JOAN-FRANCESC
MIRA.

JOSEP-VICENT ESCARTÍ GUARDONAT AMB EL PREMI ANDRÓMINA DE NARRATIVA DE LANY 96 PEL SEU
LLIBRE ESPECIES PERDUDES. AL SEU COSTAT, L'EDITOR ELISEU CLIMENT.

una plataforma d’incentivació de la
vida literaria per la via de la convo
catoria de premis. De l’allau de con
cursos municipals —deis quals alguns
no han superat una breu existencia i
altres no aconsegueixen de fer pene
trar les obres guardonades en el
mercat literari, o ni tan sois no arriben
a publicar-les—, s’han consolidat el ja
veterá premi de teatre Ciutat d’Alcoi
(1971), el premi Senyoriu d’Ausiás
March (1981) de poesia de l’Ajunta
ment de Beniarjó, que ha donat a conéixer alguns deis joves poetes més
rellevants de l’etapa actual, i els Ciutat
d’Elx (1985), en les modalitats de poe
sia —Festa d’Elx— i narrativa —Antoni
Bru—, editáis per 3 i 4.
Peí que fa ais premis dedicats a la
literatura infantil i juvenil, el més
important deis que es convoquen en
terres valencianes és l’Enric Valor, que
ja ha tingut XVI edicions. Iniciat per la
Federació d’Entitats Culturáis del País
Valencia, des de 1993 és organitzat per
Edicions del Bullent, que també
s’encarrega de la publicació de l’obra
premiada.
Caldria encara esmentar tota una
altra serie d’iniciatives que han
col-labora t a fer de la cultura valen
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ciana actual una realitat viva i en
continu moviment. Un exemple representatiu seria l’associació cultural
La Forest d’Arana, que anima una
vetlada literaria que ja fa més d’una
década que dura, publica la interessant col-lecció de poesia del mateix
nom i, sobretot, ha creat un espai de
referencia especialment important per
ais poetes joves.
El públic lector

Ara bé, a qui arriba aquesta li
teratura? Aquesta pregunta tan
aparentment banal requereix algunes
explicacions. Certament totes les
dades indiquen un espectacular
creixement del valencianisme cultural
en els últims vint-i-cinc anys, pero que
no ha anat acompanyat —no podem
ignorar-ho— d’un éxit proporcional
en l’ús social de la llengua. Pensem
que la cultura pot moure’s en cercles
relativament autónoms i l’activitat
intel-lectual no sempre es indicativa
del grau de consciencia i d’incidéncia
real dins el conjunt de la societat. Es
per aixó que al costat del llibre erudit,
fruit de la tasca persistent d’elits
professionals i del suport institucional,
i a molta distancia, el tipus de llibre
més venut és el llibre infantil i juvenil,

que ha anat augmentant el públic
potencial en proporció directa a la
implantació de l’ensenyament de i en
valenciá.
Novament, dones, el problema de la
llengua esdevé «el» problema pendent.
Fent una mica d’história, va ser durant
el mandat de l’extingida UCD que
s’imposaren per primera vegada les
tesis secessionistes —esperonades peí
feixisme sociopolític durant la
transició per deslegitimar els partits
progressistes— en l’ámbit institu
cional (malgrat un benintencionat
primer Pía experimental l’any 1978).
L’arribada del PSOE al govern de la
Generalität frenà el procès segregacionista peí que fa a la codificació
interna, i estábil que tots els materials
didàctics s’havien d’ajustar a la nor
mativa fíxada per l’Institut de Fi
lología Valenciana —un decret que les
Corts Valencianes amb majoria
conservadora han derogat l’octubre de
1997. Alhora, peró, hom institucionalitza el nom de valenciá fixât a
l’Estatut d’Autonomia (1982) sense
cap referencia a la unitat lingüística
del català, la qual cosa ha permés a la
práctica que el «débat» sobre la llengua
quedés permanentment obert.
De fet, l’aplicació de la Llei d’Us i

Ensenyament del Valenciá (1983)
promulgada i desenvolupada en l’etapa socialista permet la implantació
del valenciá com a llengua vehicular
(regulada entre 1984 i 1987), i específicament els programes d’Immersió
Lingüística des de 1990. Paral-lelament s’estableix un Pía de Reciclatge
per al professorat no universitari que
el capacita per a impartir classes de i
en valenciá (1985-1994) i es reconeix
una única àrea de co-neixement amb
la denominació de Filologia Catalana
amb homologació de títols anteriors a
l’establiment d’aquesta titulació a les
universitats valencianes( 1984-1990).
La realitat és que tant l’index d’alfabetització com el d’educació efectiva
en català són força irregulars i pateixen greus desequilibris, depenent
deis territoris i de si parlem de l’escola
pública o la privada. Així, tot i que
l’obligatorietat del valenciá com a
assignatura és avui un fet inqüestionable, també cal dir que es veu limi
tada per la facilitât amb qué es
concedeix l’exempció ais alumnes
residents en poblacions de predomini
lingüístic castellà. A més a més, la
consideració de l’assignatura com a
matèria «normal» —i els criteris amb
qué s’imparteix— en amplis sectors de

GUANYADORS DEL DARRER CERTAMEN DELS PREMIS CIUTAT D'ALZIRA. D'ESQUERRA A DRETA: JOAN PLA, DANIEL RAMON, JOSEP PALOMERO, ALLAN
GREUS I ENRIC LLUCH.
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l’escola privada és més aviat dubtosa.
La situació naturalment s’agreuja
quan parlem de l’ús de l’idioma com a
llengua vehicular.
En xifres generals, el curs 1995-96,2
pel que fa a Educació Infantil i
Primària, un 35% deis centres, cosa
que afecta només un 14% de I’alumnat dels municipis on se sitúen
aquests centres, desenvolupa pro
grames d’ensenyament en valencià o
d’immersió lingüística, amb notables
variacions d’unes comarques a les
altres. Pel que fa a Secundária, l’ensenyament en valencià se situa en un
nivell purament testimonial: el 2’7%
dels alumnes a les comarques meri
dionals, el 7% a les centrals i el 6’7%
a les septentrionals.
Un cálcul aproximat indica que un
volum d’entre 200.000 i 300.000
alumnes valencianoparlants reben
l’educació en castellà. Una altra dada
simptomática de la feble convicció
social en la necessitat de coneixement
i ús de l’idioma fora dels àmbits
acadèmics és la inversió del procés
d’increment de matricules a les proves

NOVETATS

de la Junta Qualificadora de Conei
xement del Valencià, que ha passât de
70.856 matriculáis el 1994 a 49.145 el
1996. De fet, des de 1986, en què
tenen lloc les primeres proves, el
nombre de matriculats havia anat
augmentant fins a doblar-se entre
1990 i 1991. A partir d’aci l’increment
de matricules serà d’unes 20.000 l’any
fins a 1995, any de l’arribada deis
«populars» a la Generalitat, en què en
disminueixen 10.000, fins arribar a la
drástica i esclaridora xifra de l’ùltim
any.
Al Pais Valencià actual, la cultura
propia sobreviu gràcies a un moviment de resistència minoritari que ha
aconseguit de bastir unes infraestructures solides i exerceix pressió
sobre la realitat política i social, en la
quai, pero, no ha assolit un nivell
d’implantació suficient per a garantir
la irreversibilitat del procés. A hores
d’ara, la situació no convida a l’op
timisme. La política cultural ins
titucional ha réduit sensiblement el
suport a les manifestacions culturáis
en català i ha posât en funcionament
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unes estratègies de planifícació politicocultural que poden teñir conseqüéncies molt greus.4
1. «Anàlisi estadística de l'edició en llengua catalana
de l'any 1995» (Coordinació i comentaris de
Ramon Bastardes), Associació d'editors en
llengua catalana, Barcelona, Palma de Mallorca i
Valencia, 1996. Aquest és l'informe sistemàtic
més actualitzat elaborai per l'Associació al
moment de redactar el present treball. La
informació sobre la producció editorial que
aportem a l'article ha estat extreta d'aquest
informe, com del «Catàleg literari d'edicions
valencianes 1985-1992» (1992) i del «Catàleg del
Ilibre de text i literari d'edicions valencianes 19931996» (1997), publicáis per l'Associació d'editors
del País Valencià, i de les informacions
proporcionades per les mateixes editorials.
2. Segons dades extretes de l'«lnforme sobre el
valencià a l'ensenyament. Curs 95-96», l'últim
document
elaborai
per
la
Mesa
per
l'ensenyament en valencià.

BIBLIOTECA SERRA D’OR
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La novehla actual al País Valencia i breu
noticia de la literatura autobiográfica
PER ViCENT SiMBOR ROIG

AMADEU FABREGAT AMB MARIA-AURÉLIA CAPMANY LA NIT EN QUÉ LI FOU CONCEDIT EL PREMI
ANDROMINA DE NARRATIVA PER LA SEVA OBRA ASSAIG D'APROXIMACIÓ A «FALLES FOLLES FETES

FOC», DE 1973, LANY DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DELS PREMIS OCTUBRE.

El naixement de la novel-la actual

La manera més ràpida d’entendre
la vertadera importància del canvi
operat en la historia de la novel-la
contemporània al País Valencià a
partir de la década dels anys setanta és
assistir a una senzilla comparació
numèrica: des dels inicis de segle —en
realitat des del segle XV— fins a 1974
només es publiquen al País Valencià
tretze1 novel-les almenys d’extensió
homologable i quatre novel-les curtes,
mentre que només en els set anys
transcorreguts entre 1974 i 1980 en
veuen la llum pública divuit i en la
dotzena d’anys compresos entre 1981
i 1992 n’apareixen al voltant de
setanta.2 Les xifres de venda són iguals
d’esclaridores: dels 400 exemplars de
les novel-les editades per Sicània a la
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postguerra, molts deis quais restaven
al magatzem, hem passai, en els casos
extraordinaris, a xifres com ara els
102.000 exemplars venuts ja l’any
1991 de No emprenyeu el comissari
(1984) de FerranTorrent o els 35.000,
venuts també fins aquest mateix any,
de la novel-la Crim de Germania de
Josep Lozano Lerma, o els 28.000 fins
l’any 1989 de Ramona Rosbif (1976)
d’Isa Trôlec, o els 60.000 fins ara
mateix, 1997, de L’ültim roder (1986)
de Josep Franco.
El contrast de les xifres mostra sens
cap mena de dubte el canvi substan
cial originat en la producció de no
vel-la a partit deis anys setanta. Perô
no es tracta sols d’un simple —i co
lossal— augment del nombre, sino
també, i sobretot, deis guanys este-

ticoliteraris, car els novel-listes valencians produeixen unes obres
atentes a les inquietuds temàtiques i
tècniques de la novel-la occidental,
que hi sintonitzen i, en molts casos,
són tan arrodonides i brillants com les
millors de la resta del circuit català
gobai. En poques paraules, per fi la
novel-la valenciana és un producte a la
moda i perfectament homologable
amb la producció de la resta del
domini.
Aquesta impressio de nova etapa és
reforçada per l’evidència d’un tali
insalvable entre l’etapa actual i l’anterior. Sense haver pogut comptar
amb una tradició novel-listica atractiva, els joves novel-listes naixen a la
vida literària rigorosament desconnectats o, millor, simplement ignorants
dels esforços autòctons anteriors. Són
lectors de la novel-la europea contem
porània, amb una mencio especial en
alguns d’ells per al nouveau roman i el
grup de Tel Quel, de la novel-la nord
americana, de la catalana, de l’espanyola i de la sud-americana, però no
de la neulida i discreta tradició pròpia
valenciana: semblen nàixer a la vida
literària del no-res, del buit. No
oblidem que Enric Valor, el novel-lista
més important de la postguerra, en
realitat publica quasi tota la seua
producció a partir de 1980, barrejada
entre la dels joves, els seus hipotètics
fills literaris. A pesar dels impagables
esforços dels escriptors precedents,
hom no havia pogut crear i mantenir
una tradició novel-listica. Els joves
dels anys setanta havien de començar
gairebé des de zero.
I aquest inici té una data de partida
emblemàtica: l’any 1974, en què ixen al
carrer Assaig d’aproximacio a «Falles folles
fetes foc» d’Amadeu Fabregat, guanyadora de la primera convocatòria del
premi Andròmina deis Octubre, i El
boti de foc de Joan Francese Mira,
finalista del premi Josep Pia. Cadascuna enceta un corrent: la subversio i
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l’aprofundiment del model novel-lístic
tradicional, respectivament.
Partint de l’elecció de l’any 1980
com a fita divisòria, propose que
considerem dues étapes en l’evolució
de la novel-la valenciana actual: 19731980 i 1981-1997. L’oportunitat de la
tria de 1980 em sembla justificada si
tenim en compte que el corrent de la
novel-la de la subversió s’esgota a la fi
de la década dels anys setanta, ja que
els autors o bé emmudiran com a
novel-listes (el cas d’Amadeu Fabre
gat) o bé modificaran els postulats
iniciáis per a integrar-se ja a les acaballes dels setanta o el 1980 mateix en
el corrent que he proposât d’anomenar de l’aprofundiment del model
tradicional (Josep-Lluís Seguí i Ferran
Cremades i Arlandis), mentre que
Josep Gandia Casimiro, més dedicat a
l’activitat teatral, no reincidirá en la
novel-la fins l’any 1983, en què
publica Crònica dement, guanyadora
del tercer premi Jaume Roig.

lutament menysvalorada. El résultat és
que no hi ha intriga —o és reduïda al
minim-, ni un mon ficcional basat en
l’atractiu dels personatges, ans al
contrari el diseurs remet continuament envers el diseurs mateix, envers
el llenguatge que el constitueix o
envers l’acte narratiu, els quais
esdevenen el vertader tema de les
obres. En resum, desapareix l’interès
de la intriga, els protagonistes capti-

L’origen: la década dels anys setanta

JOSEP-LLUÎS SEGUÌ AMB DIARI DE BORDELL
(1979) ÉS INTRODUCTOR DE LA NOVEL-LA
ERÒTICA, GÈNERE QUE S'ANIRÀ EXPANDINT AL
LLARG DE LES DÉCADES SEGÜENTS.

vadors, substituïts per un diseurs girat
sobre si mateix. Són obres per a
lectors ensinistrats, capaços d’entrar
en el joc i d’acceptar un pacte de
lectura molt exigent. Integren aquest
grup, a més a més de l’esmentada
Assaig d’aproximació a «Falles folles fetes
foc», les novel-les Dentadura postissa
(1975) de Josep Gandia Casimiro,
Espai d’un ritual (1978), en part, i Pro
jecte per a destruccions (1980) de JosepLluís Seguí, i Coll de serps (1978) de
Ferran Cremades i Arlandis.
El segon grup comprèn un conjunt
de novel-les que mantenen viva la
tríada bàsica citada: l’acte narratiu
produeix un relat o diseurs adreçat a
contar una historia. I no importa que
aquesta historia incorpore éléments de
reflexió teòrica sobre l’acte creatiu,
sobre el diseurs, o desenvolupe temes
inusuals o rupturistes; o que el diseurs
reba una forta gimnástica tècnica, des
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del monôleg autónom fins al collage.
Mai, pero, no ens trobem amb
l’exercici radical de l’antinovel-la. Hi
descobrim una gran diversitat de
propostes, que abasten des de no
vel-les amb caractéristiques codifícades, com ara la novel-la histórica
(Crim de Germania, 1980, de Josep
Lozano Lerma i La regina de la pobla
de les fembres peccadrius, 1980, de
Ferran Cremades i Arlandis), o la
novel-la que recrea el mite del «Nord
enllà», en la vessant del retorn3
{Rondalla del retorn, 1978, de Josep
Piera), fins a un ventall de novel-les de
gran varietat pel que fa a la história i al
diseurs, des de les novel-les tan
singulars d’Isa Trôlec {Ramona Rosbif,
1976, i Mari Catüfols, 1978) fins a El
bou de foc, ja citât, de Joan Francesc
Mira, Aixo diu que era (1978) de
Rafael Ferrando i L’anarquista nu
(1979) de Lluís Fernández.
És l’any 1980 precisament quan
Enric Valor publica Sense la terra
promesa, vint anys després de l’apariciô
de la seua primera novel-la, L’ambiciô
d’Aleix. Al llarg deis anys vuitanta i
noranta Valor continuará traient a la
llum la seua producció novel-listica,
una vegada l’enfortiment del circuit li
ha permès establir una relació més
normal amb el seu públic lector.
L’autor, format en una altra época,
proposa un model novel-lístic més
tradicional, més deutor del realisme
vuiteentista, i aporta una contribució
única a la creació d’una llengua lite
raria catalana des de la realitat lin
güística valenciana. En viu contrast
amb el desconcert de molts dels joves
novel-listes, mal formats en el coneixement de la llengua, Valor demostra
tôt el seu pregón saber gramatical i
lexical, traduit, estèticament, en l’elaboració d’una espléndida i personal
llengua literaria.
Tampoc no podia mancar en
aquests anys immédiats de postfran
quisme l’apariciô de la novel-la testi
monial, que, a manera de crónica de la
guerra civil i de la postguerra, naixia
amb l’objectiu de donar-ne fe. Josep
Rausell publica l’any 1978 La guerra
comença ara i l’any següent Gonçal
Castelló enceta, amb Sumarissim d’urgèneia, una dedicació continuada en
els anys següents.
En aqüestes quatre directrius po
dem veure una mena de radiografía de
les primeres, decides i accelerades
passes cap a la modernitat novel-listica
valenciana. Els anys immediatament
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En aquest periode podem distingir
les següents directrius esteticoliteràries:
les antinovel-les o novel-les de la subver
sió del model tradicional, les novel-les
de l’aprofundiment del model tradicio
nal, la pervivència del model tradicional
i la crònica testimonial. D’aquests qua
tte camins seguits vai la pena de destacar-ne els dos primers pel pes específic
que tenen en la recuperació del gènere
al Pais Valencià.
Les novel-les que conformen el pri
mer grup són les que naixen d’unes
propostes renovadores més radicals,
bàsicament deutores del nowtteuw
roman i el grup de Tel Quel', és a dir,
són les que plantegen una subversió
autènticament revolucionária del model
novel-lístic heretat. Igual que els autors
estrangers de referencia, els nostres
novel-listes tampoc no constitueixen
un grup profundament homogeni,
però entre les propostes i els recursos
técnics diversos destaca un punt
d’unió bàsica: l’objectiu de rebentar el
model de novel-la conegut imposât
fins aleshores. És una alternativa
revolucionária que pretén l’enderroc
del model novel-lístic bastit damunt la
tríada acte narratiu - relat o diseurs historia. Per a aqüestes novel-les
alternatives aquests tres components
queden réduits a dos: acte narratiu i
relat o diseurs, en perjudici de la
historia, gairebé eliminada o abso-
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posteriors coneixeran una major
embranzida, tant en el refor^ament infraestructural —el lector pot comprovar-ho en llegir l’article d’aquest
dossier escrit per Assumpció Bernal i
Carme Gregori— com en la creixenpa
del nombre d’autors i d’obres, que
comporten una oferta més diversi
ficada.
L’afermament: deis anys vuitanta
als noranta

L’experimentalisme més revolucio
nan ha desaparegut amb els anys
setanta, però en canvi arribaran nous
gèneres, més oberts a un públic ampli.
La nova radiografìa ens permetria veure les següents directrius dominants:
l’aprofundiment del model tradicio
nal, la novel-la de gènere (la novel-la
negra i la novel-la eròtica), la con
solidano de l’obra novel-listica d’Enric
Valor i la continuació de la crònica
testimonial. Sobre les dues últimes, ja
anticipades adés, en parlar deis seus
inicis en els anys setanta, no val la
pena tornar a insistir-hi. Les altres,
però, sí que necessiten un comentari.
Les novel-les incloses en el primer
apartat, l’aprofundiment del model
tradicional, continúen ara el mateix
procés d’actualització i de renovació
del discurs i de la historia, seguint un
ventali d’orientacions d’enorme diversitat, segons les inquietuds i les pro
postes de cada autor. Es obligat,
tanmateix, de destacar la importáncia
capital de la novel-la histórica. L’apogeu
internacional (Marguerite Yourcenar,
Umberto Eco, Robert Graves...) sem
bla que coincidí amb un interés
renovat deis nostres escriptors —i els
de la resta del domini— per recuperar,
superada la Dictadura, les senyes
d’identitat col-lectiva forjades al llarg
deis segles, en époques d’innegable
atractiu per a la reelaboració ficcional.
Encetada, com ja hem vist, en el període anterior per Josep Lozano
Lerma i Ferran Cremades i Arlandis,
ara assoleix un vigor acrescut, de tal
manera que des deis novel-listes que ja
podríem considerar séniors (els dos
citats o Joan Francese Mira) fíns als
més joves i recents (Vicent Josep
Escartí o Josep Palomero) són molts
els qui s’hi han acostat.
Un tret característic d’aquesta eta
pa, tal com he advertit, és la incorporació de la novel-la de gènere: la
novel-la negra i la novel-la eròtica. En
tots dos casos va estretament lligada
en els inicis a l’aportació d’un mateix
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autor, Josep-Lluis Segui, que introdueix la novel-la erôtica l’any 1979
amb Diari de bordell, seguida de M ***
o un assaig de llibertina, de 1981. L’any
1987 apareixia El coixinet, novel-la
curta de Vicent Andrés Estellés, i les
dues novel-les Mateu, el fill d’en Marc i
Diari de campanya (El fill d’en Marc a
Prado) de Manuel Joan i Arinyô,
l’autor més representatiu, que ja l’any
1985 havia publicat, anônimament, el
recull de narracions erotiques Stress i
que el 1988 trau la novel-la En TitHola. L’èxit del gènere sembla garantit
amb la creaciô l’any 1993 del Premi
de Literatura Erôtica laVall d’Albaida,
que en cada convocatôria va llançant
al mercat nous autors.
La novel-la negra és incorporada

FERRAN TORRENT, REFERÈNCIA OBLIGADA EN
PARLAR DE NOVEL-LA NEGRA, ENCETA NOUS
CAMINS, SEGONS QUE SEMBLA, AMB GRACIES
PER LA PROPINA I LA MIRADA DEL TAFUR, SENSE
ABANDONAR, PERÒ, LES CARACTERISTIQUES
DEL GÈNERE.

pel duet integrat per Ferran Torrent i
Josep-Lluis Segui, coautors de La gola
del llop, de 1983. I tot seguit, des de
l’any següent, en qué publica No
emprenyeu el comissari!, és el primer qui
es convertirá en el nom de referéncia
del gènere amb un reguitzell de
novel-les de magnifie èxit de venda.
Però, és ciar, no és l’únic conreador
d’aquest gènere, que gaudeix entre els
escriptors valencians d’una voga duradora, mantinguda per un seguit
d’autors, molts d’ells d’una sola obra
o de dues en el mercat, i entre els
quais caldria recordar el duet format

per Rafael Amai i Trinität Satorre. La
novel-la negra té empenta fíns i tot per
a contaminar novel-les no estrictament
del gènere, però que incorporen una
intriga bastida damunt l’estructura de
la perquisició i el suspens. L’exemple
reeixit d’El nom de la rosa d’Umberto
Eco sembla que haja acabat d’esperonar els nostres autors, que tampoc
no dubten a incorporar aquest com
ponent en unes novel-les de més
ambicions, com ara Tots els joes de tots
els jugadors (1982) de Joan Oleza o
Ribera de Josep Lozano Lerma i Linia
trencada de Ferran Cremades i
Arlandis, ambdues de 1991. No cal dir
el paper que ha tingut, i continua
tenint, la novel-la de gènere en la
captació i l’afermament dels lectors en
un subcircuit literari de la feblesa del
valencià.
De fet, l’interès despertat per
aquesta novel-la de gènere entre un
public més nombrós i l’entrada de la
literatura en català al circuit docent
són les causes que permeten explicar
algunes xifres de venda senzillament
increíbles tan sols uns pocs anys
abans. I, és ciar, mostren també el taló
d’Aquil-les d’un mercat literari encara
lluny de la normalitat. Els desequilibris entre alguns booms novel-listics
—en novel-les de gènere i novel-les
incorporades a la xarxa docent— i la
venda habituai d’una novel-la normal
—vull dir sense la promoció de l’èxit
d’un premi important i sense entrada
al sistema docent—, que gira al voltant
d’uns 700 a 1.000 exemplars, i entre la
fluixedat mostrada per les editorials en
la programació de col-leccions consagrades a aquesta novel-la normal i la
relativa salut de les col-leccions destinades a la literatura infantil i juvenil,
o fins i tot l’aparició d’editorials que
s’hi dediquen amb exclusivitat, n’evidencien la peculiaritat i els déficits
estructuráis irresolts. El pas geganti
opérât respecte a la situació heretada
de segles no significa de cap manera
l’assoliment de la plena normalitat.
D’altra banda, la novel-la, juntament amb el teatre, és el gènere més
nécessitât de l’assentament d’una
llengua literària, reconeguda com a
pròpia per qualsevol usuari del domini
—lector, escriptor i editor. Tanmateix,
la partició del domini en diverses
«comunitats autonomes» i l’adopciô en
algunes de la llengua —vull dir de la
unitat lingüística— com a arma po
lítica per part dels partits dretans, amb
el consegüent esforç dialectalitzador,
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n’augmenta les dificultáis de l’èxit. I
en aquesta situació els entrebancs
majors són per als escriptors valencians o baleàrics, car el públic
lector absolutament majoritari —el de
Catalunya— i el focus editorial i
cultural més important radicat a Bar
celona, amb la consolidació i el pres
tigi de la variant del català central,
sitúen per ara en cert desavantatge els
novel-listes que, en usar les variants
morfològiques i lèxiques pròpies, no
sempre sintonitzen amb la Sensibilität
lingüística d’uns lectors que ni són
dialectòlegs ni están gaire acostumats a
llegir-les. Però també al contrari, entre
els lectors valencians o baleàrics. El
desconcert linguistic de què parlava,
massa general entre els nostres novellistes, n’és el símptoma més ciar.
Uns noms per a la historia de la
novel-la i una aposta de futur

JOSEP FRANCO, GUANYADOR DEL PREMI DE
NOVELLA CIUTAT D'ALZIRA 1997 AMB LES
POTENCIES DE L'ÀNIMA.
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reix com a trets comuns distintius: la
inquietud per la tècnica narrativa, l’ùs
d’una llengua, diguem-ne, barroca,
construida més d’acord amb les exigències del missatge poètic (comunicació
individuai, suggeriment, connotació) i
els seus recursos (metaforisme, acumulacions, redundàncies) que no de la
prosa i, pel que fa a la historia, l’atractiu creixent en l’ùltima etapa —o
millor penùltima, car Plaça rodona
(1995) sembla encetar-ne una altra—
del món islàmici el món magrebí
n’esdevé l’univers diegètic.
També en Josep Lozano Lerma,
Fautor de la magnífica Crim de Ger
mania (1980), la llengua és una de les
caracterítiques més definitóries. Em
referesc a l’esforç per a dotar-se de la
prosa més personal, rica i autòctona de
tots els seus Companys, bastida damunt l’escorcoll deis clàssics i la
recuperació i la dignificació de les
peculiaritats del seu parlar valencià de
la Ribera. Una altra nota comuna de
les seues novel-les és l’estructura
modular: una historia conformada per
diversos nuclis argumentais, amb ma
jor o menor autonomia segons l’obra.
Ferran Torrent ha esdevingut el
mestre de la novel-la negra, gràcies a
l’aclimatació a la realitat valenciana
del model hard-boiled nord-americà i
al llenguatge incisiu i ironie, que li
permet la gràcia i la desimboltura dels
diàlegs. Les dues últimes novel-les,
Gràcies per la propina (1995) i La
mirada del tafur (1997), enceten una
nova etapa de majors ambicions: la
primera és una novel-la de referents
autobiogràfics i la segona, bé que re
cupera un argument basai en la intriga
i el suspens, propi de la novel-la negra,
eixampla les expectatives pel que fa a
la historia i al diseurs.
Josep Franco construeix un món
molt personal basat en el seu poblé
(Sueca) i la comarca (la Ribera): la
relació d’amor-odi amb el món real
que l’envolta és a l’origen de les fa
bulations novel-lístiques. Segueix un
itinerari creatiu de progressiva exigèneia en el domini del diseurs i en
l’elaboraciô dels personatges i de la
composició que culmina amb l’ùltima
novel-la, L’enviat (1997), que apunta
un canvi substancial en el model
novel-listic. Ara mateix, mentre escric
aqüestes finies, acaba de guanyar el
premi de novel-la Ciutat d’Alzira 1997
amb Les potèneies de l’ànima.
Manuel Joan i Arinyó presenta una
extensa i diversificada producció, des
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Retre comptes de vint-i-quatre anys
d’activitat novel-lística al País Valencià
en tan pocs fulls obliga necessàriament al dibuix d’unes linies mestres
i a una forta selecció a l’hora d’evocar
uns noms. Obligació ingrata, perqué
sempre quedará el rise de la injusticia
d’un nom oblidat, però ineludible si
no volem acabar escrivint una mena
de llista telefònica d’autors i d’obres.
Tenint en compte la perspectiva deis
anys transcorreguts, curta encara,
però també significativa per a avaluar
l’activitat creativa d’alguns autors,
cree que és possible destacar uns
noms, que per la continuïtat i la qualitat de la seua producció es mereixen
ara com ara un Hoc en la historia
literària actual del País Valencià: Joan
Francese Mira, Isa Tròlec, Josep-Lluis
Segui, Ferran Cremades i Arlandis,
Josep Lozano Lerma, Ferran Torrent,
Josep Franco, Manuel Joan i Arinyó i
el veterà Enric Valor, de la peculiaritat
de l’obra del quäl ja he parlât adés. Cal
cridar l’atenció sobre l’abséncia d’autores entre aquest seguit de noms
masculins, potser un símptoma més
de l’encara no plena salut del subcircuit valencià. Recordarem tot seguit
amb la brevetât ineludible alguns deis
trets definidors de la seua novel-lística.
Joan Francesc Mira, que havíem
esmentat corn a iniciador emblemátic
del corrent renovador, paral-lel al més
subversiu o de l’antinovel-la, exemplifica a la perfecció que les propostes
franceses no són les úniques valides
per a modernitzar i fer avançar el gè
nere. En Mira els models de referencia

són Joyce i els autors nord-americans,
que li permeten entrar en contacte
amb les tècniques del monòleg inte
rior i del collage o joc intertextual. La
carrera novel-lística de Mira ha seguit
un frane carni de perfeccionament i de
maduresa creativa que ha desembocat
en les excel-lents dues últimes novel-les: Els treballs perduts (1989) i
Borja Papa (1996).
Isa Tròlec, desaparegut en plena
maduresa creativa, centra la seua pro
ducció en la denùncia, amb l’ús de
tècniques narratives diverses, de l’alienació de la societat sobre l’individu, i
de manera especial en la repressió
sexual. Els seus personatges són els
marginats: la dona {Ramona Rosbif,
1976, i Murz Catùfols, 1978), l’homosexual {Bel i Babel, 1980), l’inconformista {Cabo de Palos, 1979, Ploure a la
mar, postuma, 1995) i tot un model de
societat {7x7=49, 1984).
Josep-Lluis Segui, a més d’introductor de la novel-la eròtica i la novel-la negra, aporta les referències de
Sade, Bataille i de la literatura del mal.
La temàtica gira al voltant de la so
litud de l’individu en la societat
urbana actual i de la problemàtica de
la relació eroticoafectiva. Es un deis
novel-listes més inquiets i innovadors,
com ho prova, per exemple, el singular
pacte proposât al lector en Biografia de
J.-L. (1983).
L’aportació de Ferran Cremades i
Arlandis, extensa i diversificada, ofe-
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n’impedesca un oblit injust. Després
del precedent de Joan Fuster amb els
dietaris, acompanyat d’Emili Boils
amb Els quaderns d’Emili Coniller,
l’auténtic iniciador del gènere en
l’actualitat és Josep Piera amb El cingle
verd (1982), una mena de dietari
d’estructura molt personal, i els llibres
de viatge Estiu grec (1985), Un bellíssim
cadáver barroc (1987) i Ací s’acaba tot
(1993). D’entre les incorporacions
posteriors m’agradaria destacar l’aportació d’Enric Soria amb l’excel-lent Mentre pariem. Fragments d’un
dietari iniciàtic (1991). Però són molts
més els qui han anat sentint-s’hi
atrets, com ara Joan M. Monjo, Rafael
Gomar, Ferran Garcia-Oliver, Ramon
Guillem...♦

JOSEP PIERA, AUTOR DE RELATS MOLT PERSONALS, A CAVALL DEL DIETARI I DEL LLIBRE DE VIATGE
—EL CINGLE VERD, UN BELLISSIM CADÀVER BARROC, ACÌ S'ACABA TOT—, SEDUEIX EL LECTOR AMB
EL LLIBRE SEDUCCIONS DE MARRÀQUEIX, PREMI SANT JOAN 1996, UN VIATGE POÈTIC I PROFUND A
LES TERRES DEL SUD.

de la novel-la negra i l’eròtica, de la
qual és el màxim représentant, fins a la
ficcionalització d’elements autobiogràfics. La importància del sexe, tractat amb piena naturalitat, una llengua
personal, oberta al lèxic viu, normatiu
o no, de la Ribera i el fragmentarisme
argumentai de moites novel-les en són
els trets generáis compartits.
M’agradaria acabar amb l’aposta de
futur promesa a l’epigraf. D’entre l’ebullició novel-lística més actual, amb
molts noms recolzats en una o dues
novel-les al carrer, ara com ara aposte
per aquests tres: Toni Cucarella,
Vicent Josep Escartí i Josep Palomero.
Toni Cucarella és una de les millors
proves de l’avanç en el procès de
consolidado d’un circuit català únic:
des de primera hora ha estât fitxat per
l’Editorial Columna, que li ha publicat
totes les novel-les: Cool: frese (1987), El
poeta (1988) i Bogart & Bogart (1993).
Cucarella irromp en el circuit literari
amb unes historiés arrelades en la vida
accelerada de la gran ciutat, una
quotidianitat al limit, i una llengua
fresca i agii, ben útil en l’ùltima obra
citada, en qué aprofita el model de la
novel-la negra. Vicent Josep Escartí i
Josep Palomero es presenten amb
unes caractéristiques compartides que
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val la pena assenyalar: tots dos con
reen la novel-la histórica i els avala una
jove pero progressivament consoli
dada producció. Escartí, professor especialitzat en el Barroc, autor de Dies
d’ira (1991), Els cabells d’Absalom
(1996) i Especies perdudes (1997),
premi Andrómina deis Premis Octu
bre de 1996, ha recreat en les seues
novel-les un univers diegétic seductor
ambientat ais segles XVI, XVII i
XVIII, respectivament, i una llengua
treballada, válida i allunyada del
pastitx. Josep Palomero, conegut de fa
temps per la seua activitat en la
creació poética i en la narració curta i
infantil, s’ha donat a conéixer des de
1994 amb dues novel-les, Els secrets de
Meisen (1994) i El tatuatge deis apdtrides (1997), premi Ciutat d’Alzira
1996, com un deis novel-listes de futur
més esperanqador.
Una breu noticia de la literatura
autobiográfica

La creixent importancia qualitativa
i quantitativa de totes les variants de la
literatura del jo, en molts casos en el
llindar que separa la literatura ficcional de la factual, cree que obliga en
un dossier com aquest a donar-ne ni
que siga una breu ressenya que

1. He indos /car o la impotencia (1929) d'Artur
Perucho, escriptor instal lât a Barcelona però amb
l'obra publicada a Valencia. Cal dir que en serien
catorze si hi incloem Una dona s'atura en el carni
(1935) de Jesús Ernest Martínez Ferrando. Però
vegeu l'explicació de la nota següent. Tampoc no
he comptât el Tomba-Tossals (1930) de Josep
Pascual Tirado, la magnífica recreació de la
rondallística i el llegendari.
2. M'agradaria aclarir al més aviat possible l'àmbit
d'estudi. He proposât al títol una demarcado
geogràfica, País Valencia, perqué em sembla que
pot ajustar-se amb més exactitud al meu objectiu:
estudiar l'evolució de la novel-la, amb un record
de la literatura autobiográfica, escrita per autors
que viuen al País Valencià i publiquen la seua obra
en éditorials valencianes. Vull dir aquells
escriptors immergits al si del circuit literari
valencia. Així, per exemple, no hi inclouré una
autora com Isabel-Clara Simó, valenciana
d'origen, però integrada des de sempre en el
circuit literari de Catalunya. Criteri discutible, ja
ho reconec, però no en veig cap de millor si
pretenem estudiar la problemática literaria d'una
zona o regió del circuit global català. També és
cert que potser ens haurem d'anar qüestionant la
validesa per a la producció literária actual
d'aquests enfocaments regionals, que fins la
década deis setanta responien a la realitat d'uns
subcircuits territorials força autònoms. Els
novel-listes valencians actuáis poden publicar —i
així ho han fet molts— les seues obres en
éditorials barcelonines i sentir-se partícips d'un
mateix, i únic, circuit. És ciar que hi ha problèmes
per resoldre, però són en la major part els
mateixos que podem trobar en qualsevol circuit
entre el centre de poder cultural i editorial i la
resta del domini. És a dir, en el nostre cas, entre
Barcelona i la resta, agreujats també, cal no
oblidar-ho, pels inconvénients d'una llengua
literária que encara ha de resoldre alguns punts
gramaticals —morfológics sobretot— renascuts
en el moment en qué s'ha obert els últims anys el
públic lector. Cal tenir en compte també que la
literatura infantil i juvenil queda exclosa del
présent dossier i será objecte d'un article
específic posterior.
3. Manlleve el concepte a Álex Broch: Literatura
catalana deis anys setanta, Ed. 62, Barcelona,
1980, págs. 77-82.
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Notes sobre la narrativa breu al País Valencià
(1973-1997)
per Vicent

ree que és indiscutible que el quantitativa i qualitativa el seu Hoc
conte ha ocupat una posició d’honor en el circuìt literari». El fenomarginal en el panorama men, però, i em sembla d’una obvietat
literari valencia deis darrers anys.
exasperant, ha de ser explicat més
Transcorreguts ja prop de vint-i-cinc enllà d’una òptica estrictament estè
anys des de la primera convocatoria tica. L’opció per la narrativa breu,
deis Premis Octubre, cap autor no ha abans i ara, no ha deixat de ser una
consolidat, ni en quantitat ni en qua- mena de mal menor. Abans, perquè
litat, una obra contística digna de ser raons socioliteràries —mercat editotinguda en compte. I aixó contrá- rial, amateurisme dels escriptors, etc.—
riament al que s’ha esdevingut en el dificultaven cap més possibilitat
cas de la poesia i de la novel-la, en qué, d’expressió narrativa; ara, a més de
com és sabut, sí que és possible trobar raons editorials més o menys coautors i obres mereixedors de conside- negudes, perquè s’ha considerat com
ració. L’objectiu deis darrers narra- una mera preparació per a V autèntica
dors valencians ha estat sempre la obra narrativa, és a dir, la noveldistica.
novel-la. Potser, perqué fms fa ben poc En els darrers anys, els escassos
no n’hem tinguda, tal com tants i tants intents editorials d’oferir plataformes
s’han apressat a manifestar al llarg de ad hoc o han passat pràcticament
la nostra historia literaria i en els inadvertits —el cas de les diverses
moments —massa, al meu parer— en convocatòries del Premi de Contes
qué hem tractat d’emetre diagnóstics Malvarrosa a partir de l’any 1978— o
sobre les malalties —reais i ima fracassaren estrepitosament —el cas
ginarles— que patim. N’hi haurá prou de l’intent de reviscolar els lliuraments
de recordar aquell famós Elogi de la setmanals d’«El Conte del Diumenge»,
prosa (1928) del mestre Caries amb una vida ben curia. D’altra
Salvador o, mutatis mutandis, aquell banda, ben escasses també són les
altre article no menys famós, «Una defenses publiques del gènere per part
caréncia singular» (1972) de Joan Fus- dels creadors valencians, i una ullada a
ter, en qué tan brillantment n’adduia la literatura critica que ha acompanyat
raons com ara la «táctica de l’estru?», la producció narrativa breu dels
és a dir, la repugnancia de la societat darrers anys ens faria veure fins a quin
valenciana a enfrontar-se amb les punt la pràctica del gènere per un
própies imatges i, consegüentment, la autor s’ha jutjat gairebé sempre des de
seua incapacitat de crear —en castellá Pèptica de la novel-la futura que, al
o en catalá, tant se val— «novel-les- parer del critic, anunciava o negava.
espill». Des d’ara mateix, i com en Tot un simptoma! Amb tot, un no pot
tantes altres coses que ara no fan al evitar una certa inquietud quan
cas, és fácil de veure fms a quin punt observa la serenor amb què autors
l’article de Fuster ha estat tot un com ara Calvino, en algun moment de
programa per a una bona part deis les Sis propostes per al pròxim mil-lenni,
escriptors i crítics valencians contem- proclama la vocació de la literatura
poranis.
italiana per les formes breus. Eli no hi
De fet, com han assenyalat alguns, veu cap malaltia! I no es tracta de
al País Valencia hem passat d’una despertar cap fantasma, és a dir, de
etapa —la de la postguerra— en qué proposar una nova jerarquització a
prácticament tota la producció nar Pestìi noucentista, sino de constatar el
rativa es reduia a la narrativa breu a fet de la marginalitat d’un gènere que
una altra —els anys de qué parlem— ha de ser explicada per raons, estèen qué aquella narrativa ha perdut el tiques també, però fonamentalment
protagonisme a favor de la novel-la, socioliteràries.
Cap autor no s’ha consolidat com a
que ha ocupat «amb plena solvéncia

C

Alonso

contista. Hi ha, però, un bon grapat de
reculis de contes publicáis al llarg
d’aquests darrers anys. Pràcticament
tota la nòmina de narradors valen
cians s’ha atrevit a publicar algun
conte soit, per bé que no tots hagen
publicat algun recull. Hi ha, d’una
banda, els autors que ja havien iniciat
les publicacions durant la postguerra,
però que al llarg d’aquests anys
reediten reculis o n’editen de nous.
D’una altra, els que donen a conèixer
la seua obra en l’època que s’inicia
amb la primera convocatoria dels
Premis Octubre i que, básicament,
constitueixen la secció valenciana de
Panomenada generació dels setanta. I,
finalment, els més joves, els que
s’incorporen al món editorial a partir
dels darrers deu anys.
Pel que fa ais sèniors, tres són els
casos significatius. En primer lloc,
Carmelina Sánchez-Cutillas, que pu
blica l’any 1976 el recull Materia de
Bretanya, un conjunt de narracions
d’un alt contingut, amb tractament líric i amb el fil conductor d’un mateix
personatge-narrador que recorda els
recursos emprats per Ernest Martínez
Ferrando per aconseguir la unitat dels
seus primers reculis. En segon lloc,
Beatriu Civera, que guanya el mateix
any 1974 el premi Víctor Catalá amb
Vides alienes (1975) i que anys després
publicará encara un altre recull:
Confidencial (1986). Josep Iborra n’és
el tercer. Molt més conegut per la seua
important tasca crítica i assagística,
l’any 1995 aplegá en el recull Paráboles
i prou totes les narracions breus publicades originalment la década deis
anys seixanta. Malgrat aixó, és just
destacar ara i ací el cas d’Iborra, per
qué les seues narracions són, de bon
tros, el millor que en narrativa breu
van produir els valencians aquells
anys.
Dels autors agrupats en segon lloc,
hi ha qui ha publicat només algun
conte soit, com Cremades i Arlandis
(«Canelobres daurats»,1979) o Josep
Palomero («El cas 2187/76», 1980; «El
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pianista de jazz», 1983)»; d’altres,
iniciaren la seua producció amb la
narrativa breu, com Joan Francese
Mira (Els eues de seda, 1975), o pu
blicaren algún recull, com Josep Lluís
Segui (Quadre de cavalis i altres
narracions, 1980), i després han abandonat prácticament el gènere; d’altres,
encara, han insistit en la publicació de
diferents reculis, però, potser pel
carácter excessivament provisional
deis textos publicats, no han arribat a
prendre com a contistes: el cas, per
exemple, de Manuel Joan i Arinyó (Tot
en ordre, 1984; Gris, 1984, i Stress,
1985) i de Vicent Escrivá (El primpríncep Hussein, 1983, El collar maragdí
del rei Hussein, 1984, Narracions de
Macolim, 1987, etc). Del conjunt
d’aquesta producció, hi ha un llibre
que mereix una atenció especial. Es
tracta de Laodamia i altres contes
(1986) de Josep Lozano, que conté
segurament les millors narracions
breus escrites pels autors de la seua
generació. Malgrat aixó, és un recull
bastant irregular en la mesura que,
sense una unitat estricta, barreja peces
d’estils i tècniques ben diferents, les
quais responen en realitat a les
múltiples direccions en qué s’ha
desenvolupat l’obra narrativa (i poè
tica) de l’autor. Des d’un réalisme
sense nervi, amb trets més o menys
autobiogràfics («El cambrer») o amb
contactes més que évidents amb la
rondallística tradicional («Les dents»),
fins a la narració histórica en la linia
de Crim de Germania («El senyal
evident»), tot passant per l’experimentació en els limits del fantàstic. Els
millors contes del llibre son els que
s’insereixen en aquesta darrera ten
dènza («Sitting Bull» i «Laodamia»,
sobretot), en qué la ficció deu més a la
imaginació que no pas a la voluntat de
reproduir la realitat més o menys
fidelment. Laodamia i altres contes
supera en tots els sentits l’altre recull
de narracions publicat per l’autor
(Histories marginals, 1982), i això fins
al punt que l’adjectiu «marginals» del
titol, més que determinar-les temàticament, sembla voler situar les his
tories del llibre en un racó del conjunt
de l’obra narrativa de l’autor. Després
de Laodamia i altres contes, Lozano no
ha publicat cap més recull. La seua
obra posterior, que continua entestada
a seguir camins temàticament ben
diversos, sembla que opta per un
model formai ben a prop de la nouvelle
dels francesos, en la linia assajada amb
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èxit en la narraciô «Laodamia». Ha
estât la manera en què l’autor ha resolt
una dificultat genèrica présent en la se
ua narrativa des de l’apariciô de la novebla (?) Crim de Germania, que el donà
a conéixer
En els darrers anys de la dècada
dels vuitanta apareixen un bon grapat
de reculls de contes. El seus autors son
joves narradors valencians que editaven per primera vegada o que ja ho
havien fet en mitjans diversos o com a
résultat de l’obtenciô d’alguns dels in
nombrables premis literaris del mo
ment. Alguns, que jo sàpiga, no han

LAODAMIA I ALTRES CONTES (1986) DE JOSEP
LOZANO S'HA CONVERTIT EN UN DELS MILLORS
VOLUMS DE NARRATIVA BREU DE L'ANOMENADA GENERACIÓ DELS 70, AL PAÍS VALENCIÀ.

tornai a editar cap més llibre
significatiu. Fet prou estrany si pensem, per exemple, en casos com el de
Rafa Gomar (Gandía, 1955), que
aconseguí el premi Víctor Catalá de
l’any 1990 pel recull Legitima defensa
(1991), un bon llibre que insistia en
una cosmovisió d’arrels existencialistes iniciada al dietari Donato, 2,27
(1988) i l’expandia i que participava
tant de la voluntat de sotmetre’s a les
formes clàssiques del gènere com
d’assajar el pas des dels esquemes
estrictament argumentáis fins a la pre-

sentació d’instantánies que remeten a
una complexitat, esbossada només,
suggerida. També s’hi podría adduir el
cas de Juli Avinent (Valéncia, 1962),
autor d’un magnifie recull, Ombres
esvalotades (1988), d’autèntiques short
short-stories, que mostren un savi
domini dels recursos tècnics i temàtics
de la brevetât, i que només ha publicat
posteriorment alguna mostra més
d’aquesta mena de contes breus a la
manera de Calders. Boro Miralles
(Grams, 1989), Vicent Ribes (Guia de
forasters, 1989) i Adolf Beltran (Hores
buides, 1990) formarien part també
d’aquest grup d’autors que fins ara no
han repetit l’experièneia, malgrat que
ja havien gaudit d’un cert èxit —el cas
del primer deis citats, autor d’una
novebla que causà una certa com
modo en els ambients literaris valen
cians (Sandvitx de fil-en-pua, 1981)—,
o que —el cas del darrer— havien
mostrat en àmbits diversos la seua
capacitat literaria.
Altres autors que s’incorporaren
també en aquells anys ja compten amb
una obra una mica més extensa.
Alguns —el cas de Maria Fullana— ja
tenen dos reculls de contes publicats;
d’altres, com Tomás Belaire, a més
d’haver publicat ja dos reculls de
contes, han intentat sense èxit endinsar-se en el mon de la novel-la. I
d’altres, finalment, com ara Toni
Cucarella o Vicent Josep Escartí, són
més conceguts per l’obra novel-listica
que no pas pels contes. Maria Fullana
(Valéncia, 1958) publicava l’any 1990
Contes feiners, que havia guanyat el
premi Antoni Bru de 1989. Un recull
de narracions, algunes de les quais en
el limit de la poesia en prosa i d’altres
amb l’aparença de breus anotacions
d’un hipotétic dietari, deutor sens
dub te de la poesia prèvia de 1’autora.
Fullana practica una escriptura gairebé surrealista, elaborada des del
«túnel oniric pasolinià» i amb certes
ressonàncies dalinianes. El segon
recull, Joe de dames (1992), amb un
subtitol, Petits contes filògins, que juga
amb la dolenta traducció del titol del
recull de Highsmith, manté en alguns
casos els trets de l’anterior, com ara el
to poètic o el lligam amb un cert sur
réalisme, però incorpora autèntiques
«histories» contades amb la voluntat
d’una certa experimentació formai.
Llàstima que, de vegades, aparega
excessivament explicit el tret culte o,
contra «el corrent subterrani del
sentit» que proposava Poe, un cert
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transcendentalisme perfectament pres
cindible, com ho és també el tuf «reivindicatiu» d’alguna narrado que no
s’acobla prou bé al to més general del
volum.
El lector deis contes de Tomás
Belaire (València, 1960) —Crims
relatives, 1988, i Els penitents, 1991— es
veu sempre obligat a fer un esforç
suplementari. Ha de llegir i alhora ha
de reflexionar sobre el mateix fet de la
lectura. És el corrélât simètric de
l’esforç suplementari d’un narrador
que no solament conta, sino que re
flexiona sobre el mateix fet de contar.
Belaire ha fet seues aqüestes tècniques
de l’art narratiu que, si bé contribueixen a configurar un mon formalment complex i a aprofundir l’essència
de la literatura mateix, amb excessiva
freqüència obliguen el lector a aban
donar el marc del «pacte narratiu» i a
esmerçar el temps en disquisicions
més aviat formalistes. I és que la mira
da crítica de Belaire no s’acontenta de
caricaturar qualsevol raeô de l’existència humana, sino que apunta també al
fet de contar mateix, un art que, al
meu parer, domina. Perô Belaire
selecciona en excès el seu lector. No
solament pel que hem dit, sino perqué
construeix els seus reculls des d’una
óptica «unitària», aconseguida mitjançant procediments ben diversos —els
paratextos, les remissions temàtiques
internes, textos al servei d’altres
textos...—, i sobretot perqué els
farceix de referèneies intertextuals de
l’àmbit del cinema i de la música o de
jocs narratologics, més o menys divertits, la insistèneia en els quais no deixa
de ser una mica avorrida.
Quan Toni Cucarella (Xàtiva,
1959) publicà el recull La lluna vista
des de la terra a través de la tele (1990)
ja era un autor conegut per les dues
novel-les anteriors (Cool: frese, 1987, i
El poeta, 1988). En les narracions,
com en la resta de la seua obra, Cuca
rella se’ns mostra com un autor
enganxat a l’actualitat més rabiosa i
practicant d’una máxima que presideix una bona part de la literatura de
tots els temps, aquella que afirma que
la senzillesa en l’expressió i en l’anècdota contada no esta renyida amb la
profunditat del sentit. Les historiés de
Cucarella són historiés quotidianes,
amb personatges coneguts de tothom i
amb la marginalitat a les espatlles.
Una quotidianitat, perô, que acaba
capgirada, bé per la técnica emprada
amb la intenció de sobtar permanent-
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JOSEP PALÁCIOS REFLEXIONA SOBRE LA LITERATURA AL LLARG DE LES NARRACIONS QUE
CONFIGUREN ALFABET (1990).

ment el lector, bé per a mostrar el
costai agre d’una realitat que es veu
sempre des de Pèptica del sarcasme. O
per totes dues coses alhora, com s’esdevé en la major part de les narracions
del volum, un dels més atractius dels
darrers anys. Cucarella ha publicat
posteriorment una altra novel-la
(Bogart & Bogart, 1993), però no cap
més recull de contes.
Com en Cucarella, el conte ocupa
una posició marginai en l’obra de
VicentJosep Escarti (Algemesi, 1964),
un dels autors valencians que més
gaudeixen darrerament de la mel de
l’èxit. De fet, tret d’alguna narració
sofia, només ha publicat en forma de
llibre (Barroca mori, 1988), dues
narracions que són d’alguna manera
una mera introducció a una obra
novel-listica que té per fil conductor la
recreació més o menys ficticia del
barroc valencià.
Ramon Guillem (Catarroja, 1959) i
Vicent Borràs (Algemesi, 1962) són
els autors incorporats més recentment
a la nòmina dels contistes valencians
contemporanis. El primer, conegut ja
per la seua obra poètica, s’estrena en
el món de la narrativa breu amb Ahir
van ploure granotes (1996), un recull de
deu contes que volen sorprendre el
lector tant per la tria més o menys
enginyosa dels desenllaqos com per un
contingut ternàrie que gairebé sempre
té a veure amb una realitat manipulada perquè esdevinga anècdota de
l’inexplicable. Un llibre correctament
escrit, volgudament hereu de la cos-

movisió poètica de l’autor, però que
sovint provoca una certa indiferència.
Potser perquè hem llegit tantes vegades el que se’ns conta que es troba a
faltar la marca de l’autor que, al
remat, justificaría la insistèneia.
Sala d’espera (1996) de Vicent
Borràs apiega nou narracions breus i
ho fa, corn en el cas de Tomás Belaire,
inclinant-se cap a una manera espe
cífica de concebre els reculls de con
tes. Aquella que n’aprofita l’ediciô en
volum per afegir-hi una certa plusvàlua de sentit que va més enllà del
que es deriva dels contes mateixos. Si,
en alguns casos, aquesta plusvàlua
s’aconsegueix gràcies a elements mi
nims, com ara el títol o els epígrafs, el
llibre de Borràs utilitza a més afires
textos: un epíleg ais nou contes
esmentats —darrer missatge d’un
nàufrag que busca en la literatura la
superació de la solitud— i dues parts
d’un unie text, que obre i tanca el
volum i que, formalment i temáticament, situa els contes en una
unitat superior. Els nou contes i
l’epíleg constitueixen en realitat un
llibre (Nou suïcidis i una mort natural)
que algú llegeix en un viatge en tren.
El lector, però, tot i reconèixer el joc
narratiu ben intéressant establert
entre tots dos nivells, té la impressió
que es tracta d’una unitat forçada en
excès, purament formal en diríem. De
fet, els nou contes aplegats responen a
models diferents, si més no a dos per ais
quais no seria difícil trobar referents.
Un és ben explicit, com si Borràs
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hagués volgut fer public l’homenatge:
la citació de Carni de sirga de Jesús
Moneada que encapçala la narració
«L’enderroc». L’altre no ho és tant, però
podria situar-se sense dificultats si ateniem a alguns deis seus trets, com ara el
gust per la sorpresa —final o no—, l’ùs
gairebé sistemàtic de la ironia, o la
voluntat de traslladar-nos la quotidianitat no sense haver-la duta a l’extrem
—capgirant-la o portant-la als limits
de l’absurd. És cert que els models no
son antitètics. De fet, comparteixen
alguns deis trets. Però no per aixô es
deixen confondre. En el primer, el
tempo és més aviat lent; en el segon, tot
sembla al servei de la pressa. En
aquell, la realitat sembla molt més
respectada, malgrat el filtre ironie a
través del quai se’ns obliga a observar
la; en aquest, l’artifici té una major
presèneia, a rise fins i tot de convertir
els textos en simples exercicis narratius més o menys enginyosos. Just és
d’assenyalar que Borràs mostra excel
lents maneres tant en una direcció
com en l’altra. «L’enderroc» és una
peça magnífica, com també les cartes

de l’Elisenda, malgrat la cabriola
narrativa que implica el seu lligam
epistolar amb Marilyn Monroe. I, de
l’altre grup, bé que mereix la pena
remarcar contes com ara «La veu»,
disposai sàviament per al revirement
final, o «Infidelitats», un autèntic
manifest en clau sarcàstica contra el
tedi que generen les relacions matri
moniáis.
Amb tot, una panoràmica de la
narrativa breu contemporània no pot
deixar d’esmentar el cas de Josep
Palàcios (Sueca, 1938). El seu llibre
Alfabet (1990), versió d’un d’anterior
elaborai amb M. Boix (Alfabet, 1987),
és d’una singularitat tal que dificilment es deixa encabir dins els
motles tradicionals deis gèneres. Si en
parlem ací, és només perqué inclou un
bon grapat de narracions perfectament construìdes. No es pot afir
mar, però, que siga un recull de
narracions, si més no a la manera com
usualment se’ns presenten. Alfabet és
també, i entre altres coses, l’assaig
d’una reflexió Constant sobre la
literatura, que no es troba solament en

la carcassa formai del llibre, sinô
també en bona part del contingut de
les narracions i en les notes que l’acompanyen. Pel que fa al que ara ens
ocupa, és évident que el llibre inclou
narracions que mostren el savoir faire
narratiu d’un escriptor sàviament
entestat en la recerca de l’«obra
perfecta», malgrat que aixô siga en
détriment d’un accès més general del
public lector. L’obra narrativa breu de
Palàcios no es limita al que aquest
darrer llibre en puga tenir. Ja Fuster
havia inclos al Recull de contes
valencians (1958) una narraciô seua,
«El got», i els assistents a un congrès
d’escriptors célébrât a València l’any
1987 recorden amb gaudi una altra de
les seues obres breus, «El pou i el
pèndol», que fou llegida en aquella
ocasiô i que malauradament encara no
ha estât publicada.4
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Un balanç provisional de la poesia actual al
País Valencia
per

egurament per a la poesia en
llengua catalana la convocatoria
del premi Vicent Andrés Estellés,
deis Octubre, el 1973 va marcar
punt d’inflexió en l’evolució literaria,
ja que no solament descobria una
nova generació de poetes i n’encetava
les edicions, sino que sobretot amb
aqüestes es feien palesos uns nous
criteris estètics i s’iniciava definitivament la renovació poètica. Era el
començament d’un nou periode per a
la poesia valenciana, el del darrer terç
del segle XX, l’etapa que tothom ha
estât d’acord a considerar com l’actualitat.
Parlar de poesia actual al País
Valencià, però, implica referir-se a
l’heterogeneì'tat i la diversitat, perqué,
d’una banda, conviuen poetes que han
estât i són vinculables a diferents
promocions —aixi la poesia que
podem considerar dels anteriors, reu
nida amb l’encetada en les décades
dels anys setanta, dels vuitanta i a
hores d’ara dels noranta—; de l’altra,
perqué aqüestes promocions de vegades s’han caracteritzat per propostes
estètiques divergents, des del realisme
fins al formalisme i l’experimentaciô,
amb tota la gamma de variants; i,
finalment, perqué cadascun deis poe
tes del periode traspua sovint un ciar
tarannà personal. Tot plegat convida, a
més, a reflexionar sobre la possibilitat
de desglossar un periode tan extens,
entre els anys setanta i la producció
més recent.
Fet i fet, la nova década setantina
havia començat amb la consagració
definitiva de Vicent Andrés Estellés
com el gran poeta valencià contemporani, ja que el 1971 s’editaren quatre
dels seus reculis —entre els quais dos
títols emblemàtics escrits durant els
anys cinquanta, com són Llibre de
meravelles i La clan que obri tots els
panys— i l’any següent es va iniciar,
amb Recomane tenebres, la publicació
de la seua poesia completa, que a ho
res d’ara ja ha assolit deu volums i
que, a més, ha estât completada amb
Mural del Pais Valencià (1996). Podem
constatar que fou aquella década el
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moment de l’eclosió i l’ampliació
considerable de l’obra del poeta de
Burjassot, el més representatiu del pe
riode anterior, que els joves poetes van
respectar i admirar peró no van seguir
estéticament. La continuítat actual de
poetes precedents de moments i estétiques anteriors, que han evolucionat i
han réorientât i modernitzat llur
proposta, la veiem clarament repre
sentada amb els iniciats durant els
anys seixanta i el réalisme, com són
Lluís Alpera i Emili Rodríguez-Bernabeu. De fet, tots dos han assolit el
millor de la producció en la década
deis anys vuitanta i continúen publi
cant en els noranta, com ho palesen
respectivament poemaris com Amb
cendres i diamants (1995), del primer, o
El rostre de l’amant (1992), del poeta
alacantí. Si Alpera fou el máxim re
présentant del realisme valencià amb
obres com Dades de la historia civil
d’un valencià (1967), tanmateix a
partir de la seua represa en els vui
tanta amb títols com Surant enmig del
naufragi final contemple el voluptuós
incendi de totes i cadascuna de les flors del

nùbil hibiscuslf 985) s’ha convertit en
un dels màxims conreadors de l’anomenat formalisme. En canvi, Rodriguez-Bernabeu des del comen<?ament
es caracteritzà per un ceri simbolisme,
com es veia en obres com La platja
(1968), que ha desenvolupat posteriorment en alguns dels reculls més
significatius com Viatge al teu nom
(1982) o Domini del sol (1990).
Això no obstant, l’any 1974, amb la
publicació del guanyador i del finalista
del premi Vicent Andrés Estellés,
respectivament Joan Navarro i Salva
dor Jàfer, amb les obres Grills esmolen
ganivets a treno de por i L’esmortetda
estela de la platja, i amb l’edició de
l’antologia preparada per Amadeu
Fabregat i titulada Cam fresca. Poesia
valenciana jove, la qual incorporava en
una de les dues parts una nòmina de
joves poetes,1 fou quan veritablement
hi hagué una clara constatació del
canvi de signe que implicava la nova
poesia, canvi que sense cap dubte ha
via d’influir a poc a poc en l’evolució
d’alguns dels poetes de promocions
anteriors i havia d’orientar la naixenqa
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deis joves que encara vacil-laven. La
poesia deis setanta fou ambiciosa i in
novadora, incorpora el rigor del llenguatge, la investigació expressiva, la
desrealització de la quotidianitat,
l’exaltació de la imaginació i el somni,
la voluntat d’estructura global i unitária del llibre, l’hermetisme del
poema, el gust barroquitzant i sur
realista o la revisió de la tradició
anterior. L’objectivisme i la denúncia
de l’entorn social se substitu'íren per
un subjectivisme en la percepció de la
realitat, per un intimisme en la
simbolització del món personal, per
un irracionalisme imaginatiu i mágic,
complex, ambigu i sovint fragmentari.
Peí que fa a les tendéncies de la
lírica d’aquests anys, Altaió i SalaValldaura, a Les darreres tendéncies de la
poesia catalana (1968-1979)2 (1980),
en incorporar poetes valencians parla
ren d’un «réalisme civil» referit a Jaume Pérez Montaner i Marc Granell,
un «réalisme narratiu» respecte a Josep
Palomero, un «réalisme intensiu»
resseguit per Salvador Jáfer i Rafael
Ventura Meliá, un «retoricisme mágic»
practicat per Joan Navarro, Josep
Piera, Gaspar Jaén, Josep Lluís Bonet,
Salvador Jáfer i Francesc LópezBarrios, i un «textualisme» com a caracterització d’Andreu Morell. Josep
Iborra,5 per la seua banda, ha classificat
la colla de poetes en tres tendéncies: la
primera formada pels bruixots o
alquimistes que transformen la realitat
opérant sobre el llenguatge, és a dir,
Joan Navarro, Salvador Jáfer, Francesc
López-Barrios i Gaspar Jaén i Urban;
la segona formada per Josep Piera,
Marc Granell i Josep Lluís Seguí, que
transfiguren la realitat en substáncia
verbal i presenten vivéncies personáis i
socials; i la tercera, que mostra una
série de circumstáncies personáis i
intimes, com fan Rafael Ventura-Meliá
i Francesc Sellés.
D’entre l’extensa relació de noms de
joves sorgits aleshores, en un moment
d’efervescéncia política, cultural, lin
güística i literaria, él pas del temps i els
estudis literaris1 han ressituat el conjunt
i han diferenciat la vàlua, l’interés i la
continu'itat de llur producció. Al
capdavall aquesta tria —esbossada
inicialment per exemple a les antologies d’aleshores editades al Principat,
l’esmentada de Vicenç Altaió i Josep
M. Sala-Valldaura, i la de Joaquim
Marco i Jaume Pont, La nova poesia
catalana (1980)5— ha estât matisada a
posteriori sobretot a l’antologia de la
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poesia del País Valencià, feta el 1985
per Antonia Cabanilles, La vella pell de
l’alba (Poesia catalana al Pais Valencià,
1973-1985).“
Ara com ara hi ha unanimitat que els
poetes setantins més representatius
entre 1974 i 1997 han estât Jaume Pérez
Montaner, Josep Piera, Joan Navarro,
Vicent Salvador, Gaspar Jaén i Urban,
Marc Granell, Salvador Jáfer i Manuel
Rodríguez Castellò. Uns segurament
per la importància de la producció,
com Navarro o Jàfer, malgrat que siga
en algún cas breu; els altres per la
continuïtat i la quantitat d’obra literària, com ocorre amb Pérez Monta
ner o amb Rodriguez Castellò. Obres
com Bardissa de foc (1981) de Na
varro, Cambra de mapes (1982) de Jaén
i Urban, Els caçadors salvatges (1983)
de Jàfer o Mercat de la sal (1993) de
Salvador romanen en la memòria dels
lectors del gènere com alguns dels titols emblemàtics de la poesia valen
ciana d’aquells anys. Podem remarcar
aquests vuit poetes no sols com a mos
tra de tres de les tendéncies liriques
dominants, sino també de la construcció d’uns universos literaris perso
nals al llarg d’una producció sòlida.
D’una banda, Joan Navarro i Salvador
Jàfer han desenvolupat un llenguatge
subversiu farcit d’imatges, amb nom
brases referències d’arrel simbolista i
sobretot elements surréalistes: són
aquells «bruixots del llenguatge» d’Iborra, que han quedat com un refe
rent permanent —sobretot Navarro—
per a tota la poesia posterior. Obres
com LIou de la gallina fosca (1975), del
primer, o Livius diamant (1975), del segon, son un bon exemple de les
ambicions i les dificultáis d’aquesta
lírica. De l’altra banda, Josep Piera,

Jaume Pérez Montaner i Marc Granell
han practicat una poesia més quotidiana,
una mena de realisme subjectiu, sovint
amb la incorporado —sobretot en el
darrer— d’un caire de denúncia i d’inconformisme. Així es pot veure, respectivament, a reculls com Bruticia
(1981), del primer, L’heura del desig
(1985), del segon, o Fira desolada
(1991), del tercer. Quant a Gaspar
Jaén i Vicent Salvador, conreen una
poesia més intimista, que han représ
pausadament els anys noranta després
d’un llarg silenci amb el premi Vicent
Andrés Estellés, respectivament el
1991 amb Fragments i el 1992 amb
Mercat de la sal, que amplia la reo
rientado encetada en el seu recull
anterior Calabruix (1985). Respecte a
Rodríguez Castelló, en part en la mateixa opció, ha desenvolupat amb major persistencia la lírica i ha passat d’un
vessant intimista, com a La ciutat del
trángol (1979), a un altre de vegades
més experimental i innovador, com es
veu a L’acróbata deis ponts (1988).
Durant els anys vuitanta ha sorgit
una altra promoció de poetes. Aquests
s’han iniciat en la literatura al llarg de
la década, quan el catalá ha estat a
l’ensenyament, quan han existit un
impuls editorial, una infraestructura
més ferma i una relativa tolerancia
lingüística. Aquests són a la fi del segle
continuadors en el camí obert pels
escriptors de la renovació setantina,
amb la qual cosa entre totes dues promocions hi ha més continüitat que no
pas enfrontament i ruptura.
Antologies com Brossa nova. Poetes
valencians deis vuitanta (1981),7 prepa
rada per Jaume Pérez Montaner, Marc
Granell i AmadeuViana, o Ser del segle.
Antología deis nous poetes catalans“ de
David Castillo (1989), apuntaven
unes veus i unes opcions que sobretot
ha confirmat i seleccionar Francesc
Calafat a la seua antología —la més
representativa— Camp de mines. Poesia
catalana del País Valencia (1980-1990)
(1991). Observem que la nova colla de
poetes ha practicat una poesia basada
també en la diversitat personal i caracteritzada per trets com ara la intimitat,
l’escepticisme respecte a l’entorn,
l’abandonament relatiu del retoricis
me, la inclinació per la prosa poética,
la temática poética... Tot plegat ens
porta a un extens i heterogeni conjunt
de poetes, molts deis quals parti
ciparen al premi Senyoriu de Beniarjó,
com a punt de partencia, i després han
confegit una obra en alguns casos ja
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F. Marcet, Joan Gimeno, Conxa
Planells, Josep Lluís Roig i Ramón
Xavier Rosselló. Aquests dos darrers
han destacat amb obres com Amb el
gest de les hores (1991) o Sal lenta
(1993), del primer, o El llibre deis
mosquits i de les hores (1992), del
darrer. La selecció Lletra valenciana
(1994)10 incorpora noms com Josep
Enric Rubio, Josep Porcar, Cristelle
Enguix, Eduard Granero o Vicent
Nácher. L’antologia recent de Josep
Palomero, Bengales en la fosca (1997),11
inclou altres noms amb producció
com Joan Elies Adell, amb obres com
Ocea immóbil (1995), Vicent Coll, amb
Roda de solituds (1994), Josep Porcar,
amb Vint-i-dues mans de pintura
(1994) o Crónica de l’ocupant (1995), o
Antoni Gómez, amb La rebel-lió de
_
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XULIO-RICARDO TRIGO.

que ara publiquen amb més freqüéncia i més rapidesa. De fet, poetes que
han sorgit ara fa deu anys ja han
publicat tants reculls com Jáfer o
Navarro, els clässics deis setanta. De
l’altra banda, per la relativa qualitat, la
qual el nou segle haurá de ratificar
respecte al que anuncien algunes
primeres aportacions.
Amb perspectiva i com a cloenda
podem defensar, d’una banda, que a
hores d’ara vivim respecte ais poetes
setantins de la renovació un esclariment important: és el moment de
l’arribada a la maduresa o bé de l’opció del silenci, com es pot comprovar
en la cronología de llurs publicacions.
A més a més, cal observar que la
producció és més pausada i que alguns
resultáis són més densos i aconseguits.
De l’altra, quant ais poetes iniciats en
els anys vuitanta, en general ha minvat
la producció rápida deis primers anys
alhora que s’imposa una revisió crítica
en profunditat sobre llur aportació a
l’evolució de la poesía valenciana.
Finalment, cal mirar amb cautela i
esperanza el que escriuen els més
joves, amb les propostes que sovint
reprenen algunes directrius encetades
en el moment de la renovació i de 1’ar
ribada del que avui considerem l’actualitat poética.♦
1. L'estel, Valencia, 1974. De fet, la intenció de
l'antologia era contraposar ambdues parts, una
representant la tendencia immediatament ante
rior, epígon del realisme, i l'altra, oferint la nova
opció formalista.
2. Viceng Altaió i Josep M. Sala-Valldaura, Les
darreres tendérteles de la poesía catalana (19681979), Laia, Barcelona, 1980, págs. 9-81.
3. Josep Iborra, La nova poesía poesía catalana al
País Valencia (1974-1977), I, dins «Reduccions», 3,
juliol 1977, págs. 53-60, i II, dins «Reduccions», 5,
juliol 1978, págs. 41-58.
4. En especial els dos treballs teórics més consistents són l'estudi introductori de Francesc
Calafat, «La poesía en catalá al País Valencia
1970-1990», a l'antologia Camp de mines. Poesía
catalana del País Valencia (1980-1990), Edicions
de la Guerra, Valencia, 1991, págs. 5-105; i
sobretot el capítol de poesía del llibre de Vicent
Simbor i Ferran Carbó, Literatura actual al País
Valencia (1973-1992), Institut de Filología
Valenciana i Publicacions de l'Abadia de Mont
serrat, Valencia i Barcelona, 1993, págs. 29-85.
5. Edicions 62, Barcelona, 1980. Els poetes valen
cians seleccionáis són Granell, Navarro i Piera.
6. Eliseu Climent editor, Valencia, 1985.
7. Associació Cultural Universitária, Valencia, 1981.
8. Empúries, Barcelona, 1989. Els valencians selec
cionáis són Josep Ballester, Ramon Guillem, Isidre
Martínez i Xulio Ricardo Trigo.
9. Universität, Valencia, 1992.
10. Lletra valenciana. Antología de joves escriptors
del País Valencia, L'aixernador, Argentona, 1994.
11. Bromera, Alzira.
12. Editada per Oikos-Tau.
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l’heroi (1992), entre d’altres. Cal tenir
présent l’obra de Vicent Nácher, ja a
hores d’ara amb títols com Primavera
de cartons (1994) o La sang deis dies
(1994). A més a més, hi ha les antologies comarcáis Poetes del Nord (1992)
i A Alacant. Els dimarts poètics de la Naia
(1992), que anuncien també tot un
conjunt d’altres vocacions benvingudes al conreu del gènere. I, finalment,
la darrera antologia, Poesia noranta
(1997),12 afegeix encara darreres incorporacions al tempteig deis versos.
Tot plegat convida a fer un balaç de
futur esperançador ara, des de la fi de
segle. La poesia valenciana de l’inici
del millenni se’ns anuncia diversi
ficada quant a la creació del jovent.
D’una banda, per la quantiat d’autors
i d’obres, ben clara en les successives
promocions, sobretot a les darreres:
s’incrementa quantitativament la llista
amb una llarga relació d’aprenents
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voluminosa. Entre aquests cal esmentar a hores d’ara com a representatius
els noms de Vicent Alonso, Teresa
Pascual, Maria Soledat González,
Maria Fullana, Josep Ballester, Vicent
Berenguer, Manuel Garcia i Grau, Ra
mon Guillem, Isidre Martínez i Mar
zo, Anna Montero, Enric Soria i Xulio
Ricardo Trigo.
Podem establir també tres directrius en aquesta lírica: aquella que
s’acosta més a la realitat presentada
subjectivament des de l’experiència
quotidiana, seguida per autors com
Teresa Pascual o Enric Soria; la que
connecta amb una certa avantguarda i
una certa experimentació, corn la
poesia de Joan Vicent Ciar o alguns
textos de Vicent Berenguer, i aquella
que desenvolupa diverses possibilitats
de la tradició simbolista, des de l’intimisme de Manuel Garcia, Maria
Soledat González o Maria Fullana,
fins a la poesia més lírica de Vicent
Alonso o Ramon Guillem. En quaisevol cas, convé recordar que els autors
vacil-len entre les opcions i les
formulacions heterogènies segons les
obres. Una valoració global permet
subratllar alguns titols com els de
Vicent Alonso, Albes d’enlloc (1985) i
Ritme de clepsidra (1986), amb el viatge
interior pel desig i la memoria; alguns
de Ramon Guillem, com Les ombres
seduïdes (1990) i Terra d’aigua (1993),
dues de les obres més destacables de la
poesia del periode; els de Teresa
Pascual, Les hores (1988) i Arena
(1992), amb l’itinerari per la quotidianitat i el pas del temps, o els de
Manuel Garcia i Grau, Els noms
insondables (1990) i sobretot Els signes
immutables (1991), que ofereixen una
poesia intimista caracteritzada per un
humanisme existencial i sobretot pel
desig d’autenticitat i de sinceritat.
Mentre els poetes sorgits en els setanta han arribat a la maduresa i els
posteriors viuen amb intensitat la
plenitud, la fi de segle ha comportat
encara l’aparició de noves incorporacions al gènere. Es tracta de joves
que inicien la producció i que en
alguns casos ja han assolit una obra
editada i un cert nivell reconegut per
la crítica. Aplegada i prologada per
Marc Granell, l’antologia Envit. Anto
logia de nous escriptors valencians
(1992)" pretenia ser el compendi en
qué apareguessen alguns deis noms
més joves de la més recent poesia
valenciana, com ara Manuel Alonso,
Josep Cortell, Josep M. Esteve, Natxo
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Panoràmica del teatre valencià actual
per

Ramon X. Rosselló

eñir la pretensió d’oferir una s’havia de fer càrrec de la programació
visió sobre el teatre valencià del València-Cinema, sala que, junactual és, a hores d’ara, una tament amb el Micalet, acolli els
del nou teatre valencià i, en
mica arriscat: falten els estudis,muntatges
la
serenitat del temps passat, i les dades generai, el teatre més interessant del
són sovint fruit d’una memòria capri- moment.
La década deis setanta portará la
ciosa. No obstant això, la pretensió
última no serà sino la d’oferir un re- creació d’una gran quantitat de grups
guitzell de dades que constitueixen que tots plegats conformaran una
punts destacables en aquest carni, i en activitat renovadora respecte del pano
aquesta ocasió no és cap topic, tortuós rama teatral «oficial». El Rogle, Pluja,
del teatre valencià i, especialment, en PTV (Petit Teatre Valencià), Carnestoltes, L’Entaulat, Sambori, Llebeig,
llengua catalana.'
Per raons històriques de tots co- L’Horta, Uevo i alguns més serán pronegudes, en aquesta «actualitat» —en tagonistes d’una efervescència que
tesa com a post-postguerra— podem acabà amb l’inici de la institucionadistingir, a grans trets, dos moments lització del teatre i el pas a la professiodiferents a partir d’una situació poli nalització de molts deis seus membres.
Un moment culminant durant
tica que anirà canviant. Es pot con
siderar, així dones, un primer moment, aquests anys será la temporada 1974el periode de l’anomenat «teatre inde 75, en la qual tindran Hoc dues
pendent valencià» (1968-78); i un de mostres de teatre independent, una al
segon, amb l’arribada de la democra Teatre Micalet i l’altra al Valènciacia i de Testat de les autonomies, ca- Cinema, en les quals es presentaran
racteritzat pel predomini del teatre espectacles com L’hort deis cirerers de
Txèkhov, en versió de Juli Leal, per
pùblic.
Carnestoltes, Dansa de vetlatori de
Molins pel Grup 49 o El supercaminal
L’etapa independent
La primera de les etapes asse- de Ximo Vidal per Pluja Teatre. A més
nyalades podria comentar, si de cas, de la vitalitat del món teatral que
l’any 1968. I això perqué durant la aqüestes mostres posen de manifest,
temporada 1967-68 coincideixen una s’ha de destacar l’alt grau de prosèrie de fets que, si bé en aquell ducció en valencià que s’aconsegueix
moment no dibuixaren un panorama en aquests anys.
De tot plegat han quedat Pluja
modificai de manera radicai, vist des
d’avui, constitueixen els primers pas- Teatre, de Gandia, i PTV, dues comsos del que anys a venir havia de ser panyies que —centrades a hores d’ara
una realitat diferent. Aixi, qui després en la producció d’espectacles per a
fou el primer director del Centre públic infantil— enguany celebren el
Dramàtic de la Generalität Valenciana, vint-i-cinquè aniversari, i algunes
Antonio Díaz Zamora, posava en personalitats que continúen actives al
escena Les criades i Bufar en caldo gelat si del món teatral, com els germans
d’Escalante; apareixia Tedició de Les Sirera, especialment Rodolfi el draxiques de 1’entresuelo i de Tres forasters de maturg Manuel Molins o el director i
Madrid d’Escalante amb el famós dramaturg Juli Leal.
pròleg de Lluís Aracil; es creaven el
Centro Experimental de Teatro El teatre pùblic
La democràcia i els canvis en les
(CET), amb els germans Sirera entre
els seus membres, el Crup 49 de Ma institucions que possibilità crearen un
nuel Molins, i comen^aven les ac- panorama ben diferent pel que fa a la
tivitats de Studio, societat que el 1973 política teatral. Hem de destacar com

T
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a primer pas el treball fet des de la
Diputació de València, la qual ges
tionará des de l’any 1979 el Teatre
Principal del cap i casal. L’any 1981 es
creava l’organisme oficial Teatres de la
Diputació, que reunía, a més del
Teatre Principal, l’antic Teatre del
Patronat, batejat ara com a Sala Esca
lante.
Anys després es produí la creació
del Centre Dramàtic de la Generalitat
Valenciana (CDGV), inaugurat oficialment el 1987, després d’un llarg
procès de preparació, integrat dins un
organisme autônom anomenat Institut
Valencià d’Arts Escèniques, Cine
matografía i Música (IVAECM), i la
de Tactual Teatres de la Generalitat
(1994). D’aquest macroorganisme, in
clos dins la Direcció General de Promoció Cultural, depèn a hores d’ara la
programació del Teatre Principal, el
Teatre Rialto, la Sala Moratín i el Tea
tre Talia, tancat actualment per refor
mes, tots quatre a la ciutat de València,
i la de la Sala Arniches a la ciutat
d’Alacant; també en depenen la major
part de la producció teatral pública,
l’organització de diversos festivals
celebráis al llarg del País Valencià,
l’anomenat Circuit Teatral Valencià i
les ajudes de la Conselleria de Cultura
a les arts escèniques.
Sens dubte, l’impuls de la política
autonómica al teatre —més enllà de
polémiques— s’ha de considerar de
terminant de la situació teatral actual.
De fet, els vaivens i canvis soferts en
l’estructura i la direcció deis orga
nismes durant els darrers anys han de
terminat moltíssim el panorama global
de funcionament del teatre valencià
recent.
Dins d’aquesta institucionalització
del teatre, podem assenyalar un prL
mer periode, la deis governs socia
listes, i un de posterior, iniciat amb el
triomf del PP l’any 1995.
El periode socialista presenta una
primera i breu etapa del CDGV, sota
la direcció de Díaz Zamora (1987-
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Les companyies

Més enllá de la política teatral, hem
de recordar la creació durant els anys
vuitanta i noranta d’una sèrie de com
panyies privades, normalment concertades o subvencionades per les insti
tutions, que han aportat, a falta de
produccions públiques importants du
rant els darrers anys, la producció
teatral més interessant: Moma, sota la
direcció de Caries Alfaro, Pavana, amb

Rafael Calatayud, Xarxa Teatre, Teatre
de l’Ull, Alhena, amb Caries Alberola
i Toni Benavent, L’Om, La Depen
dent, amb Pep Cortés, Bambalina
Titelles, L’Home Dibuixat i algunes
més.
Aqüestes darreres temporades han

VIDA

ment favorable al teatre en valencia.
Cal destacar, dins aquest panorama
i d’una manera molt positiva, l’activitat de la Sala Escalante, sala pú
blica pero dependent en aquest cas de
la Diputació de Valencia, i des de 1985
dedicada básicament al teatre infantil i

JOSEP-LLUIS I RODOLF SIRERA VAN REBRE EL PREMI CRITICA «SERRA D'OR» DE 1989 PER
CAVALLS DE MAR.

estât caracteritzades per la irrupcio
d’una nova companyia amb local d’exhibiciô estable, la del Teatre Micalet, la
quai ha tractat de presentar una
programaciô de teatre de repertori en
valencià: Nàpols milionària d’Eduardo
de Filippo, Cantonada perillosa de
Priestley, El burgés gentilhome de Mo
lière i, actualment, ¡Ay, Carmela! de
Sanchis Sinisterra. En tôt cas, l’espectacle de l’anterior temporada, un
gran èxit de pùblic, ha estât un es
pectacle musical sense paraula, Ballant
ballant, la quai cosa no sabem si
interpretar com a simptoma d’una
realitat sociolingüistica no especial-

familiar. Una sala que, amb gran èxit
de públic, ha desenvolupat una polí
tica de produccions en valencià a
partir dels clàssics de la literatura pre
sentáis per professionals valencians:
Tirant lo Blanc, Pinotxo, L’ilia del trésor,
El llibre de la selva o Alicia. A més, els
darrers anys ha iniciat un programa de
formació d’actors i actrius. Així
mateix, podem recordar —per excep
cional— la programaciô regular de l’únic teatre privât de la ciutat de Valéncia,
l’Olympia.
Com déiem adés, dins el calendari
teatral valencià ens trobem amb una
série de mostres o de festivals fets fora
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1989), caracteritzada per grans pro
ductions menades per professionals
de prestigi internacional —recordem
el muntatge L’home, la béstia i la virtut
de Pirandello, en versió de Rodolf
Sirera, dirigit per John Strasberg. Una
segona etapa comença amb la direcció
d’Antoni Tordera (1989-1993), que
engegà un programa ampli de pro
ductions amb més atenció cap als
professionals valencians i al teatre en
valencià.
Al costat del CDGV es creà un
Servei de Teatre, Música i Dansa
dependent de la Conselleria de Cul
tura. Aquesta duplicitat amb encavallaments i interferències, sembla,
provocà finalment una reestructuració
dels organismes teatrals públics que va
donar Hoc a la creació el 1994 de
Teatres de la Generalität i l’elimimaciô
del CDGV, la qual cosa ha motivât
una disminució importantissima en el
volum de produccions.
El nou organisme estigué molt poc
de temps sota la direcció dels socia
listes. En podem destacar la celebratio
del centenari de la mort d’Escalante,
que es materialitzà en la realització
d’un cicle de petits muntatges de tex
tos d’autors valencians corn Rodolf
Sirera o Manuel Molins, i d’un gran
espectacle, dirigit pel director cinematogràfïc nascut aValència Luis Gar
cia Berlanga, Tres forasters de Madrid,
una adaptatio de Josep Lluís i Rodolf
Sirera a partir dels sainets d’Escalante.
L’arribada del PP al govern de la
Generalität, amb el nomenament de
M.A. Conejero com a director artistic
de Teatres de la Generalität, provocà
una crisi —sobretot per la falta de
produccions— que dugué la professio
teatral a unir-se en una Plataforma de
les Arts Escèniques per tal d’exigir un
canvi en la política teatral. La situació
ha millorat amb el nomenament de
J.A. Gil Albors, encara que es troba a
faltar una linia clara quant a programació dels diversos espais i de la
producció escénica.

I
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del cap i casal, caracteritzats per una
programado de carácter específic: la
Mostra de Teatre de Carrer de Vilareal, la Mostra de Teatre Valencià
d’Alcoi, la Mostra de Mim de Sueca o
la Mostra de Titelles d’Albaida. A
més, tenim el festival Sagunt a escena,
programació estiuenca —ja amb una
certa tradició, però no exempta d’entrebancs— al Teatre Romá de Sagunt.
Quant al teatre amateur, no es pot
oblidar —dins un panorama de
relativa proliferació de concursos o
mostres— el Concurs de Teatre Vila de
Mislata, que en l’actual edició, la
dissetena, acuii grups d’altres territoris de llengua catalana, i l’existència
d’una Federació de Teatre Amateur.
Així mateix assistim a la creació d’un
cert moviment teatral al voltant de sales
de carácter alternatiu, que exhibeixen
teatre de petit format o de carácter
experimental, com ara la Sala Palmireno de la Universität deValència, Car
me Teatre, Sala Xerea o Círculo del
Arte o sales de poblacions properes a la
ciutat de València, moites de les quais
han propiciat el funcionament d’escoles municipals de teatre.
Els textos

Pel que fa a l’escriptura teatral,
aquest constitueix, al nostre parer, un
del punts més febles del panorama
actual. Després de la irrupció dels
Sirera i de Manuel Molins els anys setanta, no n’han aparegut clars continuadors. La majoria de les produccions es basa en traduccions o
adaptacions i la situació esdevé poc
estimulant per a l’escriptura de textos
originals, fins i tot per als més
consagrats —per exemple, cap dels
darrers textos de Rodolf Sirera no ha
estât estrenat al Pais Valencià, i de
Manuel Molins només s’ha muntat un
monòleg en castellà.
Un tret de gran part dels dramaturgs és l’ùs tant del castellà com del
valencià en la seua escriptura —de fet,
molts grups fan dues versions dels
seus muntatges. Normalment es tracta
de textos que rarament arriben a
editar-se, escrits la majoria per a espectacles en qué la figura de fautor
queda relegada a la del director o a la
de la companyia. Podem citar, això sí,
alguns noms com ara Carles Pons
(1955), responsable del text per al
muntatge L’aniversari de Don Eduardo
(1995) de La Dependent; Ximo
Llorens (1954), autor d’Uiz sopar de
dimecres (1995); o els més joves Pas-
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qual Alapont, de qui s’estrená la
temporada passada Beatrius, i Caries
Alberola. D’aquest últim, el més
prolífic, podem recordar els textos per
a Albena Produccions Currículum
(1994), escrit conjuntament amb Ala
pont, Estimada Anuchka (1995), Per
qué moren els pares? (1996) o Man
díbula afilada (1997), en qué a més
d’autor exerceix d’actor i de director.2
Quant a fedició de textos, és ben
escassa. Tres i Quatre, després d’una
primera etapa en la qual la col-lecció
de teatre publica quasi exclusivament
autors valencians (Sirera, Martí Do
mínguez, Molins, Estellés, Casimir
Gandía...), actualment aposta per les
traduccions, els autors consagrats o
textos premiáis. Bromera, que inicia el
1989 una col-lecció teatral, ha re
cuperat alguns autors valencians de
postguerra i alguns textos, no gaires,
deis nous autors valencians. Cap
autor, llevat deis Sirera, no ha tingut a
hores d’ara la possibilitat de publicar a
«El Galliner» d’Edicions 62.
Déficits i projectes

Aquest panorama de dades —sens
dubte se’n podrien donar més—
potser no deixa veure els múltiples
déficits del teatre valencia actual. La
difícil etapa del teatre valencia amb
l’arribada de M.A. Conejero al capdavant de Teatres de la Generalitat
n’ha donat pas a una altra, en qué, a
falta d’unes directrius clares, el teatre
s’ha situat en una situació de relatiu
cul-de-sac. Si bé fenfrontament entre
professió i gestors ha rebaixat el to,
s’arrosseguen déficits sense expectatives de resolució a curt termini: ens
trobem, per exemple, molt lluny
encara del volum de producció
pública assolida peí CDGV. També és
cert que la producció privada no ha
sabut o no ha pogut viure sense una
dependéncia excessiva de les subvencions, la qual cosa motiva un pano
rama extremadament sensible a la
política teatral de la Conselleria de
Cultura.
Entre aquests déficits, veiem una
especial falta de promoció de la
professió valenciana i deis seus pro
ductes, molt escassa des deis mitjans
de comunicació —especialment greu
és el cas de Televisió Valenciana—, la
qual cosa no ajuda en absolut a
acostar-los a un públic ampli. Els éxits
de públic continúen sent majoritáriament els muntatges de clássics espanyols o els espectacles de companyies

catalanes força conegudes com ara els
de La Cubana o els d’Els Joglars.
Ara bé, sempre hi ha perspectives
de futur i projectes ben engrescadors;
així, el mes de novembre Moma Teatre
obrí l’Espai Moma, un nou espai que
pretén esdevenir un centre interdisci
plinari que acollirà teatre, dansa,
música i exposicions. L’activitat teatral
s’inicia amb un cicle deis nous autors
valencians titulat «Autors: ara i aci»,
que presentará L’Altre de Paco Zar
zoso, La puta enamorada de Chema
Cardeña i Mandíbula afilada de Caries
Alberola. Sens dubte, és una bona
noticia que permetrà eixamplar el
panorama del teatre valencià d’ara i
ací.<
1. Voldria agrair la informació facilitada pels critics
valencians Enrique Herreras («Levante» i
«Cartelera Turia»), Nel Diago («Cartelera Turia»),
Julio M. Máñez («El País») i Virgilio Tortosa («Qué
y dónde»).
2. L'any passai es va publicar el volum /s/as
(Universität de Valencia) que aplega set peces
breus d'autors valencians, dues de les quais són
en caíala, Que lletja és la vellesa! d'Alberola i Un
sopar tan intim... de Caries Pons. Recull, a més,
altres autors que acostumen a escriure en castellà
com ara Paco Zarzoso, Alejandro Jornet, Chema
Cardeña o Roberto García.
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L'assaig
per

l’hora d’emprendre aquesta
excursió m’he trobat, com sol
passar en circumstàncies sem
blants, amb la nécessitât d’elegir
quins camins me n’aniria i quines tècniques hauria d’emprar. He cregut
convenient el gran panorama, amb
algunes anotacions de viatge —unes
escadusseres notes bibliogràfiques que
només pretenen ser indicatives. Abans
de començar-lo, l’indicaré sumàriament: he deixat al marge, amb tots els
dubtes que això em pugui generar,
autors i titols que no deixen de tenir
una certa vocació assagistica, però que
considero més honestament classificables en el ram de l’erudició, de la
historiografía, de la sociologia o de
l’estudi sobre economia, sempre entès
com a descripció o articulació de dades, a més de la critica d’art, el dis
eurs politic o les análisis i les propostes
sobre medicina social —i faig una
enumeració sumaria del que deixo de
costat.

Â

habitant del nostre món i que dona
una altra mostra de l’alta categoria
intel-lectual de l’autor. Es Sagitari.'
Tal
per vegada, si Fuster no hagués escrit
res més, ja s’hauria guanyat un espai
de la major distinció en la nostra
literatura.
I vai a dir que eli mateix, sobretot a
partir de la seva mort (1992), ha gé
nérât una notable bibliografia assa
gistica,2 entre la qual m’agradaria
assenyalar algun titol de Josep Iborra3
i de Vicent Salvador.4

Francesc Pérez i Moragón

Incentivar l’assaig

No tinc a mà el fullet de convo
catoria del primer premi Joan Fuster,
d’assaig, publicat el 1972, però tinc la
certesa que s’hi al-ludia, de manera
més o menys explícita, sota l’aixopluc
d’un nom tan insigne, a la necessitai
d’estimular el conreu d’un gènere poc
o gens freqüentat en català pels autors
valencians, més aviat donats a la cosa
poètica, narrativa o escenificable. I no
deixa de ser significatiu que aquella
vegada el guanyés un autor del

JOAN FUSTER A SUECA, DAVANT LA PORTA DE CASA SEVA. LA SEVA OBRA ASSAGÍSTICA OMPLÍ EL
BUIT D-AQUEST GÈNERE DEIXANT TRACJADES UNES LÍNIES D'INDAGACIÓ, QUE PER A MOLTS FOREN
D'INDIGNACIÓ, EN APROFUNDIR EN LA REALITAT VALENCIANA DE LA POSTGUERRA.

Fuster com a principi

LA L IT E R A T U R A A L P A IS V A L E N C IA , A V U I

Es difícil examinar la producció
assagistica del país en el darrer quart
de segle i no caure en la temptació de
referir-se immediatament a Joan Fus
ter (1922-1992) i a la gran representació que té la seua obra entre
nosaltres, alhora corn a productor i
com a definidor ocasional d’un gènere
literari encara ben difícil de col-locar
en els limits exactes que haurien de
pertocar-li. Caie ben de gust en el
parany i me n’ocupo en primer lloc. Al
capdavall, Fuster té tots els mèrits per
a figurar-hi. Abans d’ell, si parlem
d’assaig en català produit al Pais
Valencià, no hi havia res. I eli va omplir tan bé aquell buit que va deixar
traçades vies d’indagaciô —i de
disputa— per a tots els qui volguessin
entrar-hi. La bibliografía fusteriana
dei periode conté sobretot compilacions de treballs anteriors i una efervescència de volums en què s’agrupen
escrits periodístics de la Transició, de
signe politic i nacional. Enmig hi ha
un llibre que té un designi de temptar
ternes més al nivell de qualsevol
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Principat, Francese Vallverdú, amb El
fet lingüístic com a fet social. A partir de
la següent convocatoria, la llista de les
obres guardonades -—fins enguany
mateix, en qué l’ha obtingut un treball
d’história literaria— al premi ha
oscil-lat entre els textos d’orientació
més aviat historiogràfica i els d’anàlisi
política valenciana, amb alguna incursió escadussera més universal.
I és que, indubtablement, la producció assagística valenciana del període, en catalá —i el premi al-ludit
n’és una mostra—, però també amb
diverses aportacions en castellò, osten
ta una línia de deriva evident cap ais
intents d’explicar els mais del país,
una col-lectivitat que sembla fatalment conduida a replantejar-se contínuament —com un Hamlet que no
acaba, vaig escriure fa anys— si és o
no és i, al capdavall, qué és i d’on ve,
mentre no acabi d’existir. Catalanisme
i anticatalanisme, amb l’afegit de
l’anomenada «tercera via», conformen
els grans eixos en qué s’ha plantejat la
qüestió, en els llibres i en els periódics.
I convé no perdre de vista aquesta
segona plataforma d’expressió, perqué
—també ja amb Fuster— els diaris i
revistes han estat els grans mitjans de
transmissió de les opinions i de les
temptatives d’interpretació.
Entre els autors més destacables
d’aquesta autoanàlisi cal esmentar
Vicent Ventura,5 Alfons Cucó,6 Josep V.
Marqués,7 Joan F. Mira,8 Adolf
Beltran9 i Toni Mollò.111 Dintre de l’a
nomenada «tercera via» convé recordar
l’obra inicial de la tendéncia, d’Eduard Mira i Damià Mollá,11 i textos
ide Vicent Franch, Rafael Company,
Miquel Nadal i Agustí Colomer.12 En
una orientació contraposada hi ha
textos de Vicent Bello,13 Josep Guia14
o, amb un títol de resposta, Francese
de P. Burguera.15
Dins d’aquest apartat cal recordar
també els papers sobre la llengua cata
lana. No els de lingüística, ni els d’his
tória, sino els que miren d’analitzar la
situació social de l’idioma i d’avan<;arne idees sobre el futur. En aquest
apartat són particularment notables
les aportacions de Lluís V. Aracil,16
Rafael L. Ninyoles17 i V. Pitarch.18
Pensar més enllá

Al costai de totes aqüestes operacions introspectives, sens dubte
necessàries —i per citar dues menes
d’assaig ben distintes—, no hauríem
d’oblidar els noms d’Antoni Seva,19
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JOAN-FRANCESC MIRA, AMB VOLUNTAT D'AU
TOANÀLISI A SOBRE LA NACIÓ DELS VALEN-
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Ernest Garcia,20 Enric Sèria,21 Doro
Balaguer22 o Pau Viciano.23 Hi ha aci,
corn en altres papers esmentats en
aquest panorama —sense que n’oblidem alguns de Josep Piera24—, un
programa de curiositats que no s’acaben en l’obsessió local i de vegades
localista.
Es dar que tot plegat no hauria
arribat als lectors sense unes plataformes editorials que anunciaven unes
altres expectatives. Abans de 1970,
l’editorial Garbi havia publicat una
versió catalana del Pour Marx feta per
Josep Lluís Blasco (1969). Poe des
prés, l’editorial Tres i Quatre, gràcies
al suport material i a les orientacions
de Vicent Raga, va iniciar ben d’hora
una linia d’atenció a la publicació de
textos estrangers traduits al català.25
Després han aparegut, amb major o
menor continuïtat, col leccions especificament dedicades a l’assaig i igualment notables, d’Albatros,26 —també
dirigida per Vicent Raga—, Bromera,27
Germania,28 Tàndem,29 —aqüestes
dues darreres dirigides per Gustau
Muñoz—, l’Eixam o Saó.30 La Univer
sität de València ha éditât en català
textos de Mikel Dufrenne, Ludwig
Wittgenstein i altres autors.
Entre la situació de la llengua ca

talana al País Valencià de 1970 i la
d’ara mateix hi ha una distància que
només es pot valorar d’una manera
positiva. Més encara, si la mesurem
prenent com a indicador de salut un
gènere d’escriptura tan difícil de «ven
dré» com l’assaig. Si ens fixem en la
bibliografia locai immediatament
anterior,31 comprovarem de seguida
com en aquest quart de segle s’ha
cobert —parcialment, amb moltes
llacunes— un espai abans desert. Els
qui ho hem viscut podem confessar —
potser amb l’estranyesa que produeix
l’excessiva proximitat, però també
amb alegria—, que, malgrat tot, en el
nostre país hi ha objectius culturáis
que porten el carni de complir-se.
Tanmateix, en un balanq desapassionat, hom troba encara una clara
desproporció temàtica i una paralització generacional evident en la producció assagística valenciana. La
major pari deis autors que aci hem
citat són nascuts les dècades de 1940
i 1950 i els temes que els preocupen
són —ja ho hem vist— poc diversos.
Això indica un context cultural encara
molt pobre, ben allunyat de les es
perances que fa un quart de segle
s’encetaren. Només una capacitai
col-lectiva per a insistir-hi destruirá
aquesta mancanza.♦
1. En la bibliografia fusteriana del període cal
assenyalar Babels i babilònies (1972), Contra
Unamuno y los demás (1975), el quart volum de
les Obres Completes, Assaigs, (1975), Indagacions i propostes (1981) i el ja anomenat Sagitari
(1984), a banda d'un seguit de reculls d'articles
coetanis, sobretot de tema politic —Un país
sense política (1976), Destinai (sobretot) a
valencians (1979), Notes d'un desficiós (1980),
Ara o mai (1981) i Punís de meditado (Dubtes de
la «Transición») (1985)—, o la recuperado deis
Textos d'exili (1991) i de les iniciáis col-laboracions regulars a la premsa de «l'interior» —un
volum que aplega les publicades a «Levante» en
una primera època.
2. N'hi ha un bon repertori a les miscel lánies Joan
Fuster: dies i treballs (1993), Fuster entre nosaltres (1993) i Homenatge a Joan Fuster (1994).
L'editorial Bromera duu a terme una elogiable
política de reedició d'obres de Fuster.
3. El paradigmátic Fuster portátil (1982). Iborra ha
recollit a més els seus escrits d'anàlisi literaria,
sovint més assaigs que ressenyes, en La trinxera
literaria (1995) i Confluéncies (1995).
4. Fuster o Testratègia del centaure (1994). Salvador
ha publicat també una antologia de l'assaig
valencia fins a la década de 1980: «Tebeos» per a
intel-lectuals (1985).
5. Amb el recull d'articles Política per a un país
(1977). D'altra banda, la Universität de Valencia té
en procés d'edició una selecció més ambiciosa i
extensa deis escrits periodístics de Ventura.
6. A banda la seva obra com a historiador, cal
reportar ací, per exemple, Papers públics (1983) i
País i estat: la qüestió valenciana (1989).
7. País perplex (1974). No és natural (1980) i algún
títol més mostren les facetes del Marqués polític
d'esquerra i ecologista.
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Germà Colón, filòleg
per

Carles Riera

ntre els filòlegs de casa nostra català. Per mitjá deis seus estudis,
més ben documentats, més exi- Colón demostra un bon coneixement
gents a l’hora d’aportar dades i deis diversos problemes de la lingüís
tica romànica, car no debades féu les
més rigorosos en les análisis científíques ocupa un lloc destacat el profes primeres armes en aquest camp al
sor Germà Colón i Domènech (Cas costat de Walter von Wartburg tot
tellò de la Plana, 1928), que acaba de redactant el Französisches Etymologis
jubilar-se com a catedràtic de Filolo ches Wörterbuch, i durant molts anys ha
gia Romànica de la Universität de ensenyat, a Basilea, llengua i literatura
Basilea, motiu pel qual l’Institut catalanes, castellanes, franceses, etc.
Fins avui, l’obra investigadora
Interuniversitari de Filologia Valencia
na ha volgut homenatjar-lo, fa poc, d’aquest erudii filòleg ja és molt ex
amb la publicació del llibre Estudis de tensa, i és difícil de donar-ne compte
filologia catalana i romànica.1 Es tracta degudament, ni que siguí de manera
d’un volum que recull trenta-cinc resumida, en un article divulgatiu.
textos, de l’autor, datats al llarg d’un Diguem, per comentar, que els seus
vast période de temps que va des deis estudis són en bona part lexicogràfics
seus inicis com a filòleg fins a anys (sobre vocabularis, glossaris i monorecents, els quais textos havien apa- grafies lèxiques) i lexicològics (anàlisi
regut en publicacions especialitzades puntual d’un mot o d’una unitat
d’arreu d’Europa i en diverses llen léxica) i en bona altra part de critica
gües, i que ara són presentats, tots, en textual i d’edició de textos antics. Pel

E

GERMÁ COLÓN EN UNA FOTO DELS ANYS SETANTA. RECENTMENT JUBILAT COM A CATEDRÄTIC DE
FILOLOGIA ROMÁNICA A LA UNIVERSITÄT DE BASILEA, COLÓN HA ESTAT, ARREU, UN AMBAIXADOR
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8. Crítica de la nació pura (1984), Cultures, llengües
i nations (1990), Hércules o l'antropóleg i Sobre la
nació deis valencians (1997).
9. Un país possible (Identität valenciana i modernització) (1994).
10. La utopia necessària (Nationalisme i societat ci
vil). (1994).
11. De impura natione (1986).
12. Vegeu l'obra col-lectiva Document 88 (1988).
13. La pesta biava (1988).
14. En citaté només un: És molt senzill: digueu-li Ca
talunya. (1985).
15. És mes senzill encara, digueu-li Espanya (1991).
16. Amb reculis de textos esparsos com ara Dir la
realitat (1983) o Papers de sociolingüistica cata
lana (1982).
17. Per exemple, Idioma i prejudici (1971) ¡ Estructura
social i política lingüística (1975), tot i que
Ninyoles ha observat amb un notable encert
qüestions més amplies en treballs com ara El País
Valencia a l'eix mediterrani (1992) o Sociología de
la ciutat de Valéncia (1996).
18. A banda d'alguns reculis de textos esparsos, és
particularment important el seu lucidíssim Control
lingüístic o caos (1996).
19. El seu Quadern d'ocis (1982) demana sens dubte
una continuítat pública.
20. Les cendres de maig (premi Joan Fuster 1983) i El
trampoli fàustic.
21. Sermonan laic.
22. Renau, pintura i política.
23. La temptació de la memoria (1995).
24 Iniciáis amb El cingle ve rd (1982).
25. La collecció «Quaderns», durant la década de
1970, va prestar una particular atenció a autors
marxistes poc difosos entre nosaltres. Per
exemple, Theodor Adorno, Psicologia i sociologia
(1972) o El gran octubre de 1917 i la literatura
contemporánia de György Lukács (1973).
Després, en altres col-leccions, Tres i Quatre ha
éditât traduccions de Tzvetan Todorov, Emanuele
Severino, Hans Magnus Enzensberger, Emmanuel
Levinas, Antoni Mari, Pierre Vilar i altres autors.
26. Ha publicat, des de 1992, obres de Montaigne,
Poe, Goethe, Baudelaire i Leopardi, traduïdes i
prologades per escriptors del país.
27. Amb textos, entre d'altres, de Julien Benda,
Simone Weil i U. Weinreich.
28. Entre eis seus títols convé remarcar els deguts a
E. Soria, D. Clausen, E. García, J.F. Mira, D.
Balaguer, J. Muñoz i R.L. Ninyoles, alguns ja
esmentats en aquesta nota. Germania ha éditât
també, de Michel de Montaigne, De la força de la
imaginado, en versió catalana de Josep Garcia
Richart.
29. La col lecció «Arguments», tot just començada,
ha tret Nationalisme (1997) d'Isaiah Berlin i El
féminisme com a crítica (1997) de Neus Campillo.
30. Amb La matèria dels somnis de Ramon Lapiedra,
Retrobar la fradicio. El valencianisme d'inspiració
cristiana de la postguerra a la transido (1996)
d'Agusti Colomer, o el recull de diversos autors El
valencianisme que ve (1996).
31. Vegeu, de diversos autors, Obres impreses en
català al País Valencia (1900-1939) (1989), i F.
Pérez Moragón, Publications valencianes (19391973) (1974).

I

que fa a aquest segon bloc, destaquen
les edicions critiques dels Furs de
Valencia (en col-laboració amb Arcadi
Garcia) i del Llibre del Consolat de Mar,
entre d’altres. Pel que fa al primer
bloc, son molt nombrosos els treballs
de Colón sobre aspectes ethnologies,
dialectologies, onomàstics, semàntics,
etc., del lèxic català (antic i modern),2
la majoria publicáis en revistes especialitzades i recollits més tard en obres
com La llengua catalana en els seus
textos I, II (1978), Problèmes de la
llengua a València i als seus voltants
(1987) i Estudis de filologia catalana i
romànica (llibre ja citat més amunt).
Un altre pareli de valuosos llibres
del nostre autor són El lèxic català dins
la Romània (1993, traducció parcial i
actualitzada de l’assaig escrit en
castellà l’any 1976) i Panorama de la
lexicografía catalana. De les glosses
medievals a Pompeu Fabra (en col-la
boració amb Amadeu J. Soberanas)
(1985, 1990). Es tracta de dos llibres
fonamentals per a seguir l’evolució de
la llengua catalana.
Els textos, fonament del treball
filologie

PER SUBSCRIURE-US-HI
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Com ja ha posât en relleu Giuseppe
Tavani al pròleg del primer volum
d’una miscel-lània d’estudis dedicada
al nostre filòleg3 —que ha assolit, fins
a 1997, un bell conjunt de set
volums—, Germà Colón s’ha caracteritzat sempre per fer recolzar les
seves afirmacions damunt la realitat de
les dades documentais, «car l’experiència ha demostrat que les intuïcions i les generalitats brillants no
resisteixen sovint la força probatoria
dels testimonis documentais».4 Seguint aquest principi de compulsar
tota dada com a primer pas en l’estudi
filologie, Colón ha estudiat detalladament l’origen i el significat de nombrosissimes paraules del català antic
de procedènza i de comprensió gens
fàcils (conglap ‘calamarsa’,
‘concavitat’, savastre i sevestre ‘tela
preciosa’, etc.), ha analitzat en profunditat aspectes de morfosintaxi (per
exemple el perfet perifràstic «va+infinitiu»), de fonètica dialectal (les
sibilants en el català de Castellò) i
d’onomàstica (és antologie l’estudi
sobre el nom de fonts del poeta Ausiàs
March), ha tractat de temes d’història
de la llengua i de sociolingüistica (des
del problema de la denominació de
l’idioma, passant pel que ell anomena
la «mossarabomania», fins al reduc-

tivisme lexicogràfic valencià en l’horitzó blau), etc.
Són, tot plegat, anys de feina i
d’abnegada dedicació a la llengua per
part d’aquest intel-lectual compromès
amb el seu poblé —amb el seu passât i
el seu futur. Deixeble de Mateu i
Llopis, Griera, Badia i Margarit,
Riquer, Casacuberta, Bastardas, von
Wartburg..., de tots va aprendre,
Colón, el neguit per la recerca i el goig
del coneixement intel-lectual. I a poc a
poc ha anat oferint el resultat de les
seves investigacions, de Basilea estant,
i des de la seva escola filològica ha
projectat arreu la cultura catalana més
sàvia, sempre amb prudència cien
tífica, claredat expositiva, precisió i
coherència.
Ambaixador de la cultura catalana

A més, el distanciament en l’espai
no ha allunyat el professor Germà
Colón deis problèmes reais de la
nostra cultura. Ha estât president de
l’Associació Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes i membre del
Conseil Valencià de Cultura, i actualment forma part de la Secció Filo
lògica de l’institut d’Estudis Catalans.
I ben sovint ha près posicions valentes
defensant la unitat de la llengua
catalana davant el secessionisme pro
pugnat per alguns deis seus com
patriotes i ha fet d’ambaixador de les
nostres coses a múltiples indrets i de
múltiples maneres. Per això és ben
justificada la Creu de Sant Jordi que la
Generalität de Catalunya li va atorgar
l’any 1985.4
1. Vegeu Germà Colón, Estudis de filologia catalana
i romànica, «Biblioteca Sanchis Guarner», 36,
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, València
i Barcelona 1997.
2. Vegeu Beatrice Schmid, «Bibliografia de Germà
Colón Domènech», dins Estudis de llengua i lite
ratura catalanes/XXVIII. Miscel-lània Germà
Colón/1, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
Barcelona 1994, pàgs. 9-28. La bibliografia de G.
Colón comprèn més de dos-cents titols.
3. Estudis de llengua i literatura catalanes, cf. nota 2.
4. Del pròleg de l'autor a La llengua catalana en els
seus textos, vol. I, pàg. 5.

CULTURA

I

VIDA

VÍMETS I XIPRERS

SUBSTÀNCIA O ACCIDENT

RESPOSTES I PROPOSTES

Un amie de Verdaguer

Collites, literatura

Tan amie de l’Espriu

/altre dia vaig rebre un anônim,
a han passai les festes de Nadal i
/Empordà és un país de xiprers:
una auca dedicada a la Secciô
s'ha acabat, per tant, l'estació
de renqleres d'esvelts xiprers
dels premis ¡iteraris que comença
Filolôgica de l'institut d'Estudis
que derensen camps i horts de
al nostre país a penes acabada la Catalans per a retreure-li algunes de
les tramuntanades. A Llançà encara
queden restes de bosquets de xi verema, pel temps dels bolets, abans les decisions recents reflectides al
de les olives. Ja se sap que, en aquest Diccionari. Els membres de la SF hi
prers. I també en tenim, de vims, corn
en diem, o vimets, de joncars i canyis- territori, els premis són tan abundants son interpel-lats un per un. Quan em
sos, vora els aiguamolls, en algunes com els productes del bosc i de toca a mi, se m'etziva el rodoli: «I en
Sarsanedas què hi diu, ell tan amie
l'horticultura. Després, per Sant Jordi i
closes, ran dels estanys de Cantallops,
que descrivi tan bé Bosch de la Trin- per Sant Joan, hi ha més collites, i es de l'Espriu?» No m'esperava que el
record d'una amistat —de la quai
xeria. He triât, però, aquest titol per a tanca el cicle de l'any. No seré jo qui
criticará la florida de premis i de fruités certament m'honoro— fos utilitzat
la secció pensant en Virgili i en el seu
aixi.
pastor Titir, quan admira la ciutat de amb qué la natura i la cultura ens han
Aquell mateix dia també vaig rebre
Roma perqué alça el seu cap per benéít. En una literatura petita els
damunt de les altres com els xiprers premis alimenten l'ànima incerta dels l'anunci de l'estrena, al Versus Teatre,
autors, que en altres llocs té un
d'un muntatge de textos de Salvador
entre els viburns —planta de la qual
nodriment editorial i públic de més
Espriu: A Sinera, prop del mar. Al
Llorenç Riber tradueix el nom amb un
volum o substància. En un mercat tan Versus Teatre, jo encara no hi havia
complicat «vímets jonquívols».
Podem traslladar aquesta compa- curt i escás com la mateixa terra, els estât mai. Bastant absurdament, si
premis compensen el buit espiritual voleu, el taxista el va confondre amb
ració a les persones i entitats de
que els drets d'autor tan rarament el TNC; per sort no son gaire lluny
l'Empordà. Són conegudes les que
poden omplir: compensen les carèn- l'un de l'altre. Dins la petita sala, una
han dreçat la seva figura «quantum
cies emocionáis que provoca un finissima pois, potser emanada de les
lenta solent inter uiburna cupressi».
andrômines que s'havien apilat a
Però hi ha escriptors, artistes, arte- compte corrent poc estimulat pel
sans, grups, que bé mereixen un Hoc saldo de les vendes. I, si són premis l'espai escènic, cobria les butaques;
d'aquells que s'atorguen a Libres ja
podia semblar una exquisidesa exa la memòria, sense que jo vulgui
publicats, premis «de la crítica» o
pressionista.
classificar-los en la categoria de
equivalents, sense pes pecuniari, alL'espectacle va començar, encadevímets, de saules o de tamarius. Em
menys satisfan de moment Ia humana
nant sons d'acordiô, el bail de l'ôs,
plau avui de recordar un poeta de la
els esgarips de l'Esperanceta TrinRenaixença, amie de Verdaguer i tra vanitat deis escriptors, que sempre
rebem l'aplaudiment públic en mesura
quis. Iles paraules, és clar, de la Pri
ductor d'Horaci, mossèn Joan Planas
més escassa de la que secretament
mera histôria d'Esther, del Cementiri
i Feliu, que va viure molts anys a
de Sinera, del Llibre de Sinera... Una
Figueres: hi va ser rector de la par pensem que mereixem. Excepte
quan, al final dels nostres dies, arriba
sola ballarina. Una sola veu: Gemma
roquia de Sant Pere. Els figuerencs
Joan Antoni Poch i Maria Àngels (si és que arriba) alguna medalla gros Sangerman.
Gràcies a la jove actriu —i li ho
Gardella van descobrir una carta sa o alta distinció i declarem no saber
per
quins
mèrits
ens
atorguen
l'honor.
regracio
— els versos, les paraules
inèdita de Verdaguer —ara incor
porada a l'epistoTari— en qué re Però, què deu tenir aquest vici d'Espriu m'arribaven amb netedat,
d'escriure, que hi ha tanta bona qent amb una eficàcia satisfactôria. O sicorda amb agraïment aquest amie:
(centenars potser, milers, en una (len gui que de debô, bé que fos
«Quan m'enviaren lo periòdich anunciant sa mort, no feya gayres dies ha- gua petita com la nostra) que cada any mitjançant unes mostres, m'encarava
via vingut a aconsolar-me en aquesta s'hi enganxa corn a una droga fatal, —i era emocionant— amb l'obra i la
que penosament escriuen, caven,
personalitat d'un dels nostre vérita
casa», escriu al llibreter de Girona
bles poetes, encara que avui els qui
planten, reguen, i esperen amb ànsia
Franquet.
manipulen l'estira-i-arronsa de la
si plourà, i si arribará algún premi,
Joan Planas i Feliu, que va dedicar a
moda
el tinguin de moment un xic
algún
fruit.
Deu
ser
cosa
del
clima.
♦
mossèn Cinto la faula transparent
arraconat.
«L'àliga i el rossinyol», mori el 5 de
I, mira, si, vaig pensar, ja m'agrada
gener de 1896. No fa tant de temps,
que
diguin de mi que sdc «tan amie
dones, del seu centenari. L'amor de
de l'Espriu».♦
la seva germana Concepció la impul
sa a reunir i publicar els seus poemes
el 1910, amo el tftol de Semprevives.
Sempre que he llegit la seva tra
cucciò del famosissimi «Beatus ille»,
l'èpode II d'Horaci, m'ha fet pensar
en el paisatge dels voltants del
castell de Requesens:
«Plau descansar ja en l'arrelada
molsa, / ja sota l'ombra d'una velia
alzina, / mentre del cim d'esqueis sal
ten les aigues, / en les obagues los
aucells refilen / i les fonts cristal-lines
remoregen, / tot lo que al son tan
dolçament convida.»♦
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MARIA ÀNGELS ANGLADA

JOAN F. MIRA

JORDI SARSANEDAS
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«El Periòdico de Catalunya» en català (i en castellà)

Periódico de Catalunya»
va aparèixer, en castellà
com el seu nom indica, el
26 d'octubre de 1978. Ara, després
de dinou anys de publicar-se en Men
gua castellana —vint anys d'èxits, val
la pena de subratllar-ho—, des del 28
d'octubre de 1997, fa diàriament
dues versions, una edició en català i
una altra en castellà. Es tracta, però,
de dues edicions completament
¡quais, és a dir, que l'una és traducció
de l'altra.
L'11 de setembre anterior, el diari
lleidatà «Segre» de l'empresa Prensa
Leridana va encetar aquest carni de la
doble edició, però, tot i el valor i el
significai d'aquest antécédent, el cas
d'«EI Periódico» és històricament ex
traordinari, atesa la rellevància del rotatiu barceloní i la importantissima difusió que havia aconseguit en castellà.
Es tracta, no cal dir-ho, d'una decisió empresarial. De reiterades declaracions deis seus responsables i,
especialment, del mateix director del
diari, Antonio Franco, es dedueix, implícitament o explícitament, que aquesta
decisió es basa en aqüestes hipótesis:
1) Els propers anys, si el consum de
premsa diària creix entre nosaltres,
ho farà sobretot en llengua catalana.
2) La gran escolarització en català,
segons proves reiterades fetes pel
diari mateix de manera sectorial o
monotemàtica, demana més premsa
en català. 3) Un diari sense grans
definicions doctrináis i équidistant de
les grans forces politiques pot ser un
bon esquer per al creixement de la
lectura de premsa en català.
L'empresa hi ha cregut i ho ha fet.
És la seva responsabilitat, perqué s'hi
juga els seus diners. La resposta, en
principi, sembla bona. Podrá considerar-s'hi, sempre que la suma de
tiratges de les dues edicions superi el
de la castellana única d'abans. I será
més o menys bona segons el grau
d'aquesta superado. Tot i uns símptomes positius en principi, és massa
d'hora per a un judici definitiu, però
el procès és en marxa amb la força i,
fins i tot, amb l'alegria que ha caracteritzat sempre «El Periódico».
El que més ha sorprès molta gent és
la insistència a fer dos diaris iguals. Hi
ha, fins i tot, qui, contra la mateixa
realitat deis fets, ha arribat a dir que
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aquesta era una fita impossible d'aconseguir. Per part del diari, però, és
una decisió ben explicable, perqué
pretén estendre l'eficàcia d'una fòr
mula ben provada i, a més, a efectes
de control de tiratge i de publicitat,
l'empresa necessita una marca ùnica
que sumi exemplars venuts i consolidi
el Hoc aconseguit, preeminent a Ca
talunya i molt destacat a Espanya.
Els defensors de la suposada «im
possibilitai» van tenir aviat dos ar
guments. El primer assenyalava que
el titol del diari no es traduïa, cosa
ben explicable de cara ais efectes de
marca exposais i, fins i tot, com a
conseqüència d'un enamorament
ben legitim entre la criatura i els seus
creadors. El segon argument es ba
sava en el titol que obria el diari

EL PERIODICO surt a partir
d’avui en castellà i en català
Antonio Franco: “Tenim dos idiomes per a un sol missatge”
Barcelona. - EL PERIÒDICO DE' CATALU
NYA comença avvi a puWcar se smuftànament en castellà i en català En la pesentack»
ofioai de l'edicio catalana. que es va fer alir a
Barcelona, tì cimxw d'EL PERIODICO, An-

toivo Franco. va manifest®. “Tenim un s<
missatge, i dos idiomes per explicar-to
Antonio Asensk». president dei Grupo Zeta, v
express® que “la societat catalana hi gur
nyarâ en llibertat".
PÀGINES 22 I 2

l'endemá del primer Madrid-Barga
de la historia del «nou» rotatiu: en
catalá deia «Som i serem... líders»,
mentre que en castellá proclamava
«Líderes para rato», és a dir, tot plegat una diferencia, pero concreta, lo
calizada i petita.
L'experiment tenia i té aspectes
comerciáis destacáis, pero, també,
trets lingüístics rellevants. La traduc
ció simultánia a partir d'un programa
informátic és la clau, pero aquesta

clau, des del primer dia, s'assegura
amb un suport humà molt important.
Si se'm permet la comparança, diré
que, si fa no fa, «El Periodico» ha
fitxat tanta gent per a aquesta feina
com Josep M. Cadena i jo mateix
vam aplegar el 1976 per fer el primer
«Avui». Els résultats son plausibles.
Com sempre, en les questions d'a
questa mena, s'hi poden fer moites
consideracions, perô, en conjunt —hi
insisteixo—, el résultat és força
plausible, molt positiu. Ho és, de manera especial, per als promotors i els
executors de la idea, perquè si «El
Periodico» en català s'assembla a algun altre diari és, sobretot, a «Ei
Periodico» de sempre.
Més enllà de totes les matisacions
ideologicolingüistiques que s'hi po
den fer, en valors absoluts, la doble
elecciô d'«EI Periodico» és un triomf
de Catalunya i de la llengua catalana.
El triomf de dos Antonios —Asensio,
editor, i Franco, director— és un
triomf de Catalunya i de la llengua
ca-talana. Per aixb deia, en començar, que es tracta d'un fet rigorosament histàric. Dels résultats, ja en
parlarem quan sigui possible de fer-ho
amb prou fonament, perô, al mar-ge i
sense esperar-los, no es pot negar la
rellevància ni, fins i tot, la transcendència del fet del 28 d'octubre.
És ineludible, perô, d'assenyalar
que, segons fonts del diari mateix,
l'inici de l'experiment va ser engrescador, ja que, dotze dies després del
primer amb dues edicions, la cata
lana difonia 100.000 exemplars cada
dia i el tiratge conjunt havia aug
mentât un 20 per cent respecte de
l'edicio ùnica. Com sol ser habituai
en casos com aquest o semblants, la
primera ediciô doble havia superat
aquestes xifres posteriors amb
150.000 exemplars en català.
Pel reconeixement que implica de
la llengua prôpia de Catalunya, per la
fe en ell mateix que suposa, pels
mitjans materials posats al seu servei,
pel risc d'intentar de canviar la seguretat acreditada per la problemàtica,
per la transparència del projecte i per
les seves implicacions socials... Per
tot aixô i per molts fets i circumstàncies més, «El Periodico», aquest
«Periodico» amb dues edicions, fa i
mereix respecte, molt de respecte.
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TUB D’ASSAIG

George Elliot i la por de les novetats

Es un pas que cal emmarcar en la
historia del diari mateix, un rotatiu
amb vocació popular però sense re
nunciar a l'exigència. Per aquest
cami, amb el pas del temps, I'apropament del rotatiu a la llengua
catalana ha anat creixent fins a la
realitat actual de la doble edició.
Entre molts més exemples possibles,
si més no corn a mostra, val la pena
de recordar «El Periódico de l'estudiant» i el darrer dels seus grans
col-leccionables, titulat «El llibre d'or
de l'art català».
Cal situar aquest nou pas fet per «El
Periódico» en la seva linia de creixement, en la quai, després de força
temps de perseguir «La Vanguardia»,
ha acabat superant-la. Només que
consolidés el 20 per cent de progrès
total esmentat abans, hauria avançai
molt en el mateix cami.
En certa manera, l'edició en català
d'aquest diari barceloni és una reali
tat que, en part, eli mateix s'ha
préparât. Ho afirmo recordant, sobretot, el que deia al primer editorial
d'«EI Periódico de l'estudiant», en
què afirmava, adreçant-se als mateixos lectors, que naixia «amb la voluntat de servir els prop de 650.000
joves que a les escoles i instituts de
les nostres comarques» es preparaven «per ser els protagonistes de la
Catalunya del 2000». És obvi que
aquells 650.000 tenien una gran
potencialitat lectora de futur. ♦

JOSEP FAULÍ

Lydgate té un referent per a canviar
l llibre és mal escrit i és molt
deficient en fets esclaridors.
les coses: François Xavier Bichat
Això impedirà que l'obra es (1771-1802), anatomista que va ser
dels protagonistes de l'efervesfaci popular com Vestiges, peròunproduirà un gran efecte en el món cien- cència intellectual posterior a la Retífic.» El llibre a qué es refereixen volució francesa. «Les ciències anoaqüestes paraules és L'origen de les menades accessdries es fan essencials;
la medicina les ha conquistades»,
espècies i el fragment no correspon a
escrivia Bichat. I uns anys abans de
cap ressenya en una revista científica,
sino a una carta de George Elliot. Bernard afirma que la societat avança
Aquest nom és, com sabem, el pseu «irréversiblement pel cami de l'exdònimi de Mary Ann Evans, escriptora perièneia i l'observaciô». Mort jove,
anglesa que va viure entre 1819 i Bichat va deixar una important
1880. La seva intensa activitat cul Anatomía general aplicada a la
tural no va deixar de banda la cièn- fisiología i la medicina i diversos
cia. De fet, a casa seva mateix tenia treballs inacabats.
una mostra d'interès ampli: era casa
Amb la presèneia de Bichat i amb
da amb el biòleg, erudit i poeta G.H.
diversos details de la novel-la, Elliot
Lewes. I també es va envoltar d'un demostra que estava al día i que es
ambient propici per a conèixer els va documentar de manera rigorosa.
ternes més avançais de la recerca i va
Innovacions recents corn l'estetosfer amistat amb prestigiosos cienti- copi, tractaments innovadors del de
fics —com ara Thomas H. Huxley,
lirium trèmens i altres referèneies
principal propagandista de les ¡dees permeten que Middlermarch difondarwinistes. Elliot és un exemple gui nocions sobre l'estât de la
d'erudició d'ampli espectre i va in- medicina en aquella época. Peró no
cloure alguns dels seus coneixe- totes les referèneies culturáis a les
novel-les —en aquest cas, de cultura
ments en certes novel-les.
Middlermarch en fora l'exemple científica— són ben acollides. Henry
paradigmàtic. Traduïda fa un pareli James va dir, de la novel-la, que de
d'anys per Jordi Arbonès, aquesta veqades semblava que el lector hi
extensa novel-la coral, d'argument trooava massa presèneia implícita de
Darwin i d'altres investigadors.
múltiple, té entre els seus personatLydgate no ho tenia gens fácil en
ges principals un metge, Tertius
Lydgate, que se'n va a exercir la pro aquefl poblé. D'una banda, els met
fessio a l'indret que dona nom a la ges locals combatien un nou compe
novel-la, un poblé que viu allunyat de tidor i s'aferraven al sistema de
les tendències modernes. El perfil del receptar moites coses —amb uns
personatge és molt rie i té lectures més que probables lligams econo
molt diverses, com ara la recerca mics amb els apotecaris que venien
les médecines. D'altra banda, l'Antruncada de l'éxit o els problèmes
economics dels metges de l'època. glaterra rural al primer terç del segle
Però Lydgate representa, sobretot, passât —época en què se situa
l'ànsia de coneixement i de servei als l'acciô— no era terreny abonat per a
altres, sense negligir el consegüent gaires experiments. La referèneia a
l'obra Agricultural Chemistry de
pas a la posteritat.
Lydgate no ho tenia gens fácil. Com Humphry Davy no desperta entusias
explica Elliot, «els temps heroics de mes: «En una época —diu un
les copioses saqnies i de les ventôses personatge— jo mateix em vaig
no havien acabat encara, i encara dedicar molt a la ciéncia, pero em
menys els temps de les teories vaig adonar que no rutilaría. Ho com
generalitzadores, quan s'infamava la plica tôt.» A més, el mateix perso
malaltia en general, i era tractada en natge coneix més Davy com a poeta
conseqüència i sense contempla- que com a quimic.
L'interès de Lydgate per la recerca
cions com si, per exemple, se li posés
el nom d'insurrecció, en el quai cas no acaba de fer el pes als ciutadans
no s'hauria de disparar cartutxos sen del poblé. Un personatge diu: «No
se bala, sino fer rajar sang de segui pensó pagar diners de la meva
butxaca perqué es facin experiments
da».
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amb mi. A mi m'agraden els tractaments que ja han estât provats una
mica.» I ho diu sense pensar que, per
a qualsevol tractament, alguna vega
da ha de ser la primera. Però potser
certa malfiança no deixa de ser com
prensible. Hi ha dos personatges
reals i sinistres que Elliot també cita:
Burke i Hare. Vista la demanda dels
metges per obtenir cadàvers per in
vestigar, tots dos van pensar que era
més còmode i rendible accelerar la
mort que anar a recollir cossos per
hospitals o cementiris. Així, Hare i
Burke van matar diverses persones
per vendre'n els cadàvers.
Tots dos apareixen en més d'una no
vel-la anglesa de l'època. En aquest
cas, la citació d'Elliot serveix per a
explicar els recels de la gent envers
un metge, Lydgate, que també ex
plora els morts. I fins i tot hi ha qui
tenia el convenciment que Lydgate
deixava morir gent a l'hospital o els
enverinava, per tenir material per ais
seus treballs.
Però no era la medicina l'ùnica cosa
que despertava recels. En aquell
temps també es parlava de la
implantació del ferrocarril, i els habi
tants de Middlermarch no ho veuen
gens ciar: «Si el ferrocarril travessa

Near Close, totes les vaques perdran
les cries», diu una senyora. Elliot
explica que «En faltar una idea pre
cisa sobre el que eren realment els
ferrocarils, l'opinió pública de Frick
els era adversa, perqué en aquell
racó cobert d'herba la ment humana
freturava de la proverbial tendència a
admirar el desconegut, suposant més
aviat que havia de ser una cosa
contraria ais interessos deis pobres, i
que la desconfiança era l'ùnica acti
tud assenyada que calia prendre».
Eliot també va retratar aquesta
desconfiança en una altra novel-la:
Silas Marner. Hi diu: «En aquell
temps remot, la superstició s'arrapa
va fàcilment al voltant de tota perso
na o cosa que fos una mica desacostumada, o àdhuc intermitent i
fortuita». Silas, el teixidor, xoca amb
la poca acceptació de la innovació
tecnològica: «El so dubtós del teler
de Silas, tan diferent del trot natural i
alegre del giny de filar, o el ritme més
senzill de la batolla, era d'una
fascinació mig basardosa per ais
minyons de Ravaloe.»
Era época de progressos accélérais
i, per tant, de pors arrapades a unes
maneres de viure que fugien amb
rapidesa. Elliot va plasmar magis-

tralment l'obscurantisme, la por del
canvi i l'esforç de persones com Lyd
gate. Que a més tenien el Hast del
mal favor que els feien gent corn els
tristament famosos Hare i Burke.♦

XAVIER DURAN

AMB LES JOGUINES, DISCRIMINES?
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Una carta inèdita de Carles Riba
a Rosa Leveroni
per

Natàlia Barenys

osa Leveroni havia estât
alumna de Carles Riba a l’Escola de Bibliotecàries. Leveroni
es considerava deixebla seva en poesia
i li professava una gran admiració
intel-lectual i humana. L’any 1952,
Caries Riba i la seva dona, Clementina
Arderiu, van ser convidáis per la
poetessa a la seva caseta de Portlligat.
Van arribar-hi 1’11 de setembre i se’n
van anar el 15.
En una carta a J.V. Foix, del 7 de
setembre, Riba anuncia aquesta
estada: «... serem a Cadaqués de 1’11
CARLES RIBA I, A LA SEVA DRETA, ROSA LEVERONI, AL PREMI GALERIES LAIETANES, EANY 1952. AMB
UNA COPA A LA MÀ, JOAN TRIADÚ.
fins tot el 14, a casa la Rosa Leveroni,
la invitació de la qual, renovada estiu
darrera estiu, no hem pogut declinar
Barcelona, 4 de setembre de 1952
rnés» (Cartes de Carles Riba, a cura de amb goig i agraïment. Ens és plaent
d
’
expressar-los-ho
aixi:
/
Que
acabin
de
Carles-Jordi Guardiola, vol. II,
Srta. Rosa Leveroni
Edicions de la Magrana, Barcelona, passar bé les vacances en aquests
Port-Lligat
paratges
finies!»
(Op.
cit.,
pàg.
586).
1991, pàg. 582).
Benvolguda amiga:
A
l
’
epistola
es
fa
esment
d
’
Oriol
Durant aquesta convivència de
Ja
tenim els bitllets —amb reserva
Riba,
fill
segon
del
poeta,
el
quai,
en
el
quatre dies, possiblement fou quan
de
places
i tot— per a l’exprés de les
seu
viatge
a
Madrid,
farà
coneixença
Riba expressà a Leveroni aquell
8
del
dijous
dia 11. Veu com va de
amb
Gerold
Hilty,
estudiant
suis
que
«pensament (...) d’admiració, aquesta
debo.
Estarem
aquí dalt fins al 15.
vegada pel cementiri de Cadaqués, hi feia el doctorat i que li demanà que
Ens
limiten
les
exigéncies
del servei,
cami de Portlligat», de què parla l’introduis en l’fis del català (Op. cit.,
i
sobretot,
la
imminent
arribada
de
Tomás Garcés, en dir «no em des- pàg. 585). I d’Alexandre Galí, amb el
l
’
Oriol,
que
ais
pocs
dies
—
el
17
—
plauria de ser enterrât aquí», i que «va quai, en la carta a J.V. Foix citada més
torna a anar-se’n, aquesta vegada
ser l’inici de l’homenatge al nostre amunt, Riba anuncia una possible
cap a Madrid.
entrevista,
que
no
se
sap
si
finalment
gran poeta en assolir la seixantena» (El
Tractaré de posar-me d’acord,
es
realitzá:
«Per
mar
o
per
terra,
et
temps que fuig, Els llibres de Glaucos,
com V. va indicar, amb els Galí. Revindrem
a
veure
a
Port
de
la
Selva,
o
Laertes, Barcelona, 1984, pàg. 141).
solguinVs. mateixes, per convenien
Com ja és sabut, l’ofrena de la caseta anima’t tu a fer una escapada a
cia de Vs., la qüestió del nostre
Cadaqués,
on
aleshores
serán
també
de pescadors de Cadaqués al matri
allotjament, siguí a Port Lligat, sigui
l
’
Alexandre
Galí
i
en
Pía.»
moni Riba fou coordinada fins al més
a Cadaqués: comsevulla i onsevulla
La carta és manuscrita a una sola
minim detall per Rosa Leveroni. Va ser
que sigui, ens fem per endavant un
el 30 d’agost del 1953, un any després cara. Es troba entre les que Riba va
goig de la nostra estada prop de Vs.
escriure a Leveroni, dins el llegat de la
d’aquesta invitació.
A reveure, amb els millors re
En tornar de Portlligat, Riba es- Biblioteca de Catalunya. Avui la
cords,
criurà, el 16 de setembre, una nota d’a- donem a conéixer atés que no figura a
graïment a Rosa Leveroni i a la seva Les cartes de Caries Riba d’Edicions
seu affm.
mare, per les atencions rebudes allí: de la Magrana, a cura de Carles-Jordi
C. Riba
«Els devem, a la seva mare i a V, uns Guardiola.4
dies feliços, que recordarem sempre
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Blai Bonet, delicada agressió
PER SEBASTIÀ ALZAMORA

om a la plena d'agost i l'aire pesa a Cala Figuera. Pens en Baltasar Porcel i en Jordi Coca i en l'evidència que
a Blai Bonet només se'l pot entrevistar a l'estiu, un estiu com aquest, moro, de moro mallorquí, amb el rostre
socarrat, economia de moviments i laconisme en la paraula. Blai Bonet, però, no sua. Hi ha alguna cosa
estranya en les faccions, en el cos, en el posât de Blai Bonet, una cosa infantil, abacial, lluminosa, perversa.
somriure, les maneres, la cordialitat de Blai Bonet posseeixen una categoria espiritual de novetat perpètua, com
si aquest home renaixés cada dia en aixecar-se del Hit, i aquesta categoria el revesteix d'una máscara
desconcertant i atractiva. Per molt de sol que caigui, per poc aire que corri, Blai Bonet sempre vol tenir la
paraula, i no sempre està dispost a donar-la. Això l'honora: el configura. Blai Bonet es reinicia constantment
davant del món, i aquest és un exercici que no admet concessions.

S

Carrer de Palma, 74

«El suny dels meus trenta anys era
un noi de finestra / a Santanyi, carrer
de Palma, 74. / El meu pare era
euguer, i cada nit em duia / una aspra
llebre oberta, amb el ventre pie de
mata.
»Em criaren amarg, com la pois de
sivina, / de cap agrest i alt, com el cap
d’una cabra. / No em marcaren amb

cuiro les marcades costelles, / però
prest m’engrunaren l’os del front amb
paraules.
»Jo vaig conèixer abans el pecat que
la mar. / Una noia plorà entre el mur
d’una casa / i els genolls, abans que jo
fos un noi alt / que aprèn, sol, el seu
eos i l’olorosa gramática.
»Quan un gall escometé l’aurora de
la vida / a dins la meva veu tràgica i

emmatada, / un vagó de tercera em
portà a un asii negre, / on em dissimularen darrera una sotana.»1
—Jo record perfectament la meva
infantesa. El primer volum que vaig
publicar dels meus diaris, Els ulls, co
menta quan jo just tenia tres anys,
amb el bateig de la meva germana.
Tene una memòria molt extensa d’aquella època. Vaig créixer entre Santanyí, on vivia, i el Rafal des Porcs, una
possessió dels marquesos de Barberà
que és aquí, en Es Llombards. Mon
pare treballava per a aquests marquesos; era euguer. A més, el meu
padri era el garriguer; mon pare, per
tant, era el garriguer segon. Hi havia
una jerarquia molt clara, allá, era com
un monestir: el senyor era el bisbe, el
garriguer era l’arxiprest. Nosaltres
érem gent molt humil, però, dins
aquesta jerarquia, teníem una certa
importància. Jo em passava els dies
duent liebres i conills al marqués. Els
diumenges dinàvem amb els senyors:
aquest era un privilegi reservat al gar
riguer i la seva familia, la resta de
missatges dinaven tots plegats en un
altre Hoc. Jo era felif, pensava que
érem importants perqué ens fèiem
amb marquesos, una cosa molt infan
til... Tot això ja va lligar amb la meva
anada al seminari, a deu anys. Jo no
diré el que diuen tots, que hi van anar
perqué era l’únic lloc on podien
estudiar, no: jo hi vaig anar per vocació, al seminari. Però no una vocació
d’estudiar teologia i fer una carrera
eclesiástica, sino una vocació d’estar
amb altres. A mi mai no m’ha agradat
estar sol. A Santanyi estava sol sovint,
corria amb la bicicleta fms a Es Llom-
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bards, fins al Rafal..., però estava sol.
Per això, quan em van dir d’anar al
seminari, jo vaig preguntar qui hi
havia allá. Més de cent cinquanta
al-lots, em contestaren. Aleshores, vaig
respondre, aquest és el meu Hoc. Jo, tu
ho saps, sóc un home de la collectivitat: el meu Hoc estava, sens dubte, allà on hi havia cent cinquanta
persones reunides. Aquella convivència amb cent cinquanta al-lots més
em va fer. El profit que en vaig treure
va ser enorme, tot el que sóc, absolutament tot, ve d’aquella experiència.
Naturalment, també van ser molt
importants els estudis. L’educació en
el seminari d’aquella época era excel-lent, no com ara, que pertot arreu
regna una ignorància supina. A setze, a
disset anys, coneixia Ovidi, Horaci,
Virgili... Això fa molt. El professor de
Hatí de tercer curs, don Sebastià Gayà,
de Felanitx, va ser qui em va dir, Blai,
vés a la biblioteca, allà mai no hi ha
ningú i hi tenim tot Heràclit, tot Piato,
l’obra de santa Teresa de Jesús, la de
sant Joan de la Creu, la de Tirso de
Molina... Corn que no m’agradaven
els espiáis, perqué se’ls passaven
jugant a fútbol i jo era un desastre per
al fútbol, dones em ficava a la
biblioteca i llegia. Llatí, en fèiem des
del primer curs fins al darrer, cada dia,
cada dia, cada dia, matí i capvespre.
També vaig aprendre d’escriure molt
bé el castellà. En art, és molt impor
tant haver anat a aprendre de llegir i
d’escriure: saber què és un hexàmetre,
un vers iàmbic, una dècima reial, una
octava reial... Si no, és com aquells
pintors que et diuen, contents, que
mai no han anat a una escola de Belles
Arts. I és ben cert: se’ls nota d’una
hora enfora, que no hi han anat!
Aquesta era la meva formació aca
démica. Després hi havia la formació
íntima, la de la bicicleta. Jo, amb la bici
cleta, anava pertot: des de Sananyi me
n’anava a Sant Salvador de Felanitx, al
Puig de Consolació, a Campos... M’agradava descobrir món. Descobria el
món i el mirava.
Vaig començar a escriure versos de
molt jovenet. No fa gaire, algù de la
familia va trobar una «Anacreòntica»
en lires italianes que, per la data, era
de quan tenia tretze anys. Em fa molta
vergonya explicar-ho, però un dels
Primers poemes que vaig escriure, cap
allà als catorze anys, era un versió que
volia ser un poema èpic (mira fins on
m arribava la curolla de ser com
Homer o com Virgili) d’una novel-la

rosa que mumare rebia cada quinze
dies en fascicles i que es deia Genoveva de Brabante. Cada quinzena jo
agafava el fascicle corresponent d’a
quella histôria i el versificava. Ho feia
en català, tôt i que les cartes les
escrivia en castellà, un castellà de fray
Luis de Granada que feia peguera...

«L’octubre era fondo damunt uns
plàtans pàl-lids / com les orelles grogues dels llatinistes d’aigua. / M’acompanyaven Crist, la meva mare, el
sac / de roba i un vicari d’alpaca
perfumada.
»En el curs académie, com les
meravelleres / invasores i verdes, els set
dons m’il-luminaven; / i els confessors
d’estiu, d’ull llimat i nas àvid, / ensumaven la meva jove lloba cansada.»2

Teatre del gran verd, que són, n’estic
segur, els meus dos llibres més
importants: amb el temps, la gent ho
veurá. Vaig conéixer Pound per rnitja
del critic Juan Antonio Masoliver, que
no sols li feia de secretari, sino també
de pare, de mare i de germa. Maso
liver estava convenput de compartir
amb Pound un pensament més o
menys feixistoide, pero l’orientació de
Pound era tota una altra.

Contra els llibres, la vida

—Jo no don importància a la formaciô literària, per a mi va molt en
segon o tercer Hoc. Per damunt de tôt
hi ha la vida. Vull dir que, si la teva
vida va paral-lela a allô que llegeixes,
aleshores allô et serveix, perô, si no és
aixi, aleshores el que llegeixis no et
servirà per a res. A mi, per exemple, els
professors sempre em vinculen a
Lorca, les imatges de Lorca, no sé què.
Bé: el que succeeix és que Mallorca
comparteix amb Andalusia vuit-cents
anys de cultura àrab, i aixô deixa un
rastre, un llenguatge, unes metàfores,
una manera d’entendre el mon. Lorca
parla de la lengua del agua, idè bé: molt
abans que Lorca naixés, quan els
pescadors mallorquins sortien a mar i
es feien dos-cents o tres-cents métrés
endins, deien que anaven a sa llengo de
s’aigo. Es tracta d’un tros comù
d’histôria, d’un llenguatge, un espai
cornu.
De tota manera, et diré que vaig
llegir molt prest el Romancero gitano de
Lorca, juntament amb el primer Cdrctico de Guillén i Sobre los àngeles
d’Alberti, en volums de l’Editorial Sudamericana. César Vallejo, el vaig
conèixer més tard, per mitjà de José
Maria Valverde, que era vei meu a
Sarrià. Neruda, també el vaig desco
brir a Barcelona, quan vaig adquirir
un exemplar del Canto general en una
llibreria. I Agusti Bartra em va iniciar
en tôt de nous mons, en enviar-me,
espontàniament, un exemplar d’aque
lla Antologia de la lirica nordamericana que ell mateix havia prépa
rât. I si, Eliot i Pound van pesar en
l’escriptura d’E/ poder i la verdor i

«L'EDUCACIÓ AL SEMINARI D'AQUELLA ÉPOCA
ERA EXCEL LENT (...). A SETZE, A DISSET ANYS,
CONEIXIA OVIDI, HORACI, VIRGILI...»
«ELIOT I POUND VAN PESAR EN LESCRIPTURA
D'EL PODER I LA VERDOR I TEATRE DEL GRAN
VERD, QUE SON, N’ESTIC SEGUR, ELS MEUS DOS
LLIBRES MÉS IMPORTANTS: AMB EL TEMPS, LA
GENT HO VEURÀ.»

El discret encant de la burgesia

«A Joan Raventós, a M. Roca
Junyent, J. Solé Tura, a la Sra. Maria
Bofill, filia de Trieste, mare de
l’arquitecte R. Bofill, Jordi Pujol, Josep
Benet, J. Traginer, amb agraïment i fe.
»A tots els filis Cendrós Jorba: per la
seva amistat: gràcies.»3

—La meva relació amb la burgesia
catalana ve de la meva estada a ca la
familia Bonet Gari, que eren arquitectes de la Sagrada Familia. Jo era
com un fill per a ells, de fet ocupava
l’habitació d’un fill seu, en Lluís, que
després d’acabar la carrera d’enginyer
havia volgut entrar al seminari. Tan
místics com eren, aquella gent, allô els
va caure fatal. No, en Jordi Bonet
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d’Has vist algún cop, Jordi Bonet, ca
n’Amat a l’ombra? no era un fill
d’aquesta casa, sino un nebot. En Jor
di Bonet era un excel-lent ceramista i
pintor, se’n va anar a América i allà ha
fet grans coses; si hagués quedat a
Barcelona hauria estât l’amo de «La
Vanguardia». En fi, jo estava molt bé
en aquella casa, en tene molts records,
a l’habitació d’en Lluís vaig passar a
máquina El mar... El cas és que els
Bonet Gari feien molta vida social,
cada dilluns venia a dinar l’abat Escar-

rere, el tal senyor va i li engaita,
«collons, Caries, que no som una mica
grandets, per a perdre el temps amb
aqüestes collonades?». Riba era petitó,
però davant d’allò es va tornar
diminuì, microscopie. Per a aquella
gent, Caries Riba, el gran Caries Riba,
no era ningú. Ningú. I no cal recordar
en quines condicions el tenien a la
Bernat Metge: qui s’enduia el sou de
director era en Joan Lluís Estelrich,
sense fotre’n ni brot; en Riba, en
canvi, pencava com un negre per un

«LUNIVERS SENCER ÉS UN TERBOLI QUE INCESSANTMENT PROGRESSA I AUGMENTA, I L'UNICA
MANERA QUE TENIM DE SER CONSISTEIX A SER DINS: DINS EL TERBOLÌ. DÉU I JESUCRIST HI SÓN EN
EL CENTRE.»
«JO SEMPRE HE ESTAT CONTRARI A LES TEORIES I FIDEL, EN CANVI, ALS FETS: PER AIXÒ LA
RELIGIOSITÄT CATÒLICA, JA DE PETIT, NO M'INTERESSAVA GENS. DE JOVENET JO ERA UN MÌSTIC,
PERÒ UN MÌSTIC AUTÈNTIC, NO SÉ SI AIXÒ SONA GAIRE BÉ, PERÒ ERA AIXI.»

ré, de Montserrat, i també els germans
Vila Abadal. Els dimarts, acostumava
a venir el mùsic EduardToldrà... En fi,
cada dia desfilaven personatges de
l’alta societat barcelonina. Aixi vaig
arribar a conèixer molta d’aquesta
gent.
Es cert que Catalunya l’ha feta la
seva burgesia, l’alta i la mitjana, però a
un cert preu. Hi ha una anècdota que
il-lustra molt bé el que vull dir. En
ocasió del seu seixanté aniversari, Car
les Riba va escriure un poema de
celebració i el va fer imprimir en unes
targetetes que repartía entre els amics.
Aleshores Riba va ser convidat a una
festa que donaven uns grans burgesos
de Barcelona i hi va anar amb un grapat d’aquelles targetes dins la butxaca.
Quan en va donar una a un d’aquells
senyors, que Riba coneixia d’anys en

so

sou miserable. Una vegada, en Riba
em va proposar de traduir Sófocles per
a la Bernat Metge. A mi l’encárrec
m’il-lusionava molt, però va resultar
que el sou era de set mil pessetes per
la traducció de l’obra completa.
Aleshores, lògicament, vaig dir que no.
A propòsit del mar

(Quan Blai Bonet feia les seves
primeres temptatives amb la lira ita
liana, els homes d’Espanya prenien les
armes i es llanqaven de cap a una mort
fraterna: la més tràgica, la més bar
roca. Blai Bonet ha escrit a bastament
sobre la guerra en els seus dietaris, en
les seves novel-les, en els seus poemes.
Però un no es pot estar de preguntar-li
sobre el tema, de requerir a Blai Bonet
una consideració adolescent, matinera
i literaria entorn de la guerra.)

—Jo he escrit sobre la guerra no pel
que en vaig viure, sino pel que en vaig
llegir. M’explic. Davant de ca nostra hi
havia una companyia de soldats; tots
manejaven un llibre que es deia Mi
libro. Explicava corn fer servir la baioneta, com muntar-la, com fícar-la, els
moviments en la lluita, coses d’aquest
ordre. Després van caure dins les
meves mans Adiós a las armas i Por
quién doblan las campanas, de Heming
way. Sense Mi libro i sense Hemingway
jo no hauria escrit sobre la guerra: ells
m’ensenyaren que allò, a més de ser
viscut, també podía ser escrit.
Precisament la primera obra que
vaig escriure amb consciéncia de fer
una obra va ser El mar. Ja sabia que
podia escriure en vers; va arribar el
moment, més o manco a desset anys,
en qué vaig voler intentar la prosa. El
primer que en vaig escriure van ser un
pareli de relats preus que després van
passar a formar part d’El mar: hi són
integres. Més endavant em vaig posar
malalt i vaig concebre tota la novel-la:
Panava escrivint a poc a poc, sempre
segons el meu estât de salut, primer a
ca nostra i després en el sanatori de
Caubet.
Quan la vaig acabar em vaig decidir
a enviar-la al premi Joanot Martorell.
Aquell any, però, va guanyar en
Joaquim Carbó. Vaig rebre una nota
signada pels membres del jurat que
deia: «Ens sap molt de greu no haver
pogut premiar la seva obra com era el
nostre desig; però causes de força
major...» En fi. L’any següent, animat
pels amics Bonet Gari, Phi vaig tornar
a enviar i va guanyar. La versiò origi
nal, que he perdut, tenia vuit-centes
planes. L’editor, en Joan Sales, la’m
féu escurçar.
El mar va saber greu a molta de
gent, sobretot a Barcelona. Vaig rebre
algunes amonestacions. Record sobre
tot una carta d’un monjo de Mont
serrat, dom Jordi Pinell, bon amie
meu, exhortant-me a fer peniténcia
pública. Em deia que El mar era una
gran creació, però que sobretot era
una blasfémia contra tot el que de més
sagrat té Catalunya. Aixó de la
peniténcia pública em va saber molt
de greu.
Curiosament, El mar va passar la
censura sense cap problema. Després,
per casualitat, vaig saber per qué. Jo
vaig treballar molt de temps a La
Poligrafa, una editorial de llibres d’art.
Un dia em va tocar d’anar al négociât
de censura per una qüestió de permi

L L E T R E S

sos. Allá, per cert, vaig coincidir amb
en Pedrolo per primera i darrera vega
da; no el vaig tornar a veure més.
Quan va ser el meu torn, el funcionan
que m’havia d’atendre em va mirar
molt serios i em va preguntar, vosté és
en Blai Bonet? Sí, vaig respondre.
Miri, va dir, jo vaig ser l’encarregat de
passar per censura El mar. Es deia
Pasqual. Mai no oblidaré el motiu que
em va donar per a haver deixat passar
El mar. «Em va fer molt de respecte»,
va dir.
La novel-la católica? Jo m’ho mirava
amb bastant d’humor. Jo mai no vaig
pensar si feia o no feia novel-la cató
lica, i estic segur que altres escriptors
com Kazandzakis, Bernanos o Joan
Sales, tampoc (per cert, que tene
Incerta gloria com una de les novel-les
més grans de tota la literatura cata
lana, potser la més gran de totes). No
hi pensàvem, en la novel-la católica:
senzillament ens trobàvem en una
postguerra mundial, i això voi dir
ciutats i nacions senceres completament esfondrades, una situació en la
qual a tothom li ho havien pres tot, i,
quan a un home li ho han pres tot, per
instint mira cap amunt i cerca qualque
cosa. Es allò que al més ateu del món
li’n passa una de grossa i tot d’una
diu, Déu meu...! No és novel-la ca
tólica, és el llenguatge de quan hi ha
un esfondrament total.
Ara preparen la versió cinemato
gràfica d’E7 mar, amb direcció d’Agustí Villaronga i guió del mateix Agustí i
d’en Biel Mesquida i en Toni Roig,
amb supervisió meva. Jo hi he afegit
fragments, i sobretot he insistit a
introduir-hi el llenguatge del carrer.
En aquest moment, la producció està
pendent de la intervenció de TVE,
Però sembla que no hi haurà problè
mes. Hi intervenen també la produc
tora de n’Almodóvar, El Deseo, i la
d’en Fassbinder, Massedor. A mi tot
això m’espanta molt, una cosa és un
llibre i l’altra una pel-licula, Visconti
mateix no va saber copsar l’esperit de
L’estranger de Camus, però jo conili en
u Agusti, és un home que domina el
llenguatge del cinema, que té una visió
molt particular de les coses i que està
completament concentrât en aquest
Projecte. Jo cree que aquesta pel-licula
sera El mar de n’Agusti Villaronga, feta
a partir de l’esperit d’EZ mar d’en Blai
Bonet. Si en surt això, jo ja estaré
content.
(Per a Blai Bonet, la guerra és El

mar, la guerra, com la vida, és paraula;
la dimensió autèntica de la paraula és
la del conflicte i la tragèdia, que hi
están continguts. La guerra de Blai
Bonet, el verb de Blai Bonet, s’actualitza, en fi, en una certa voluntat polè
mica.)
El feixista Villalonga

—El novel-lista Georges Bernanos,
autor de Les grands cimetières sous la
lune, va tenir ocasió de contemplar en
primera fila els afusellaments i les
execucions que tenien Hoc a Palma i a
d’altres localitats de Mallorca durant
la guerra. Aquest va ser el material
amb el quai va elaborar la seva
novel la. L’amfitrió de Bernanos en
aquest turisme macabre era el cap
provincial de la Falange a Mallorca,
don Llorenç Villalonga.
—Aquesta afirmado ja la vares fer
una altra vegada, Blai, i va ser
motiu de controvèrsia...

—Els qui han negat això no han
llegit el llibre de Bernanos. Mira, basta
dir que la meva familia, començant pel
meu padri, que era d’esquerres i va
estar tancat (era d’Esquerra Republi
cana, amb un carnet lliurat no sé per
quin conducte des de Barcelona), idò
la meva familia, que a penes sabien
llegir ni escriure i que per descomptat
no seguien el món literari, coneixien
de memòria el nom de don Llorenç
Villalonga, i no com a escriptor, sino
com a cap provincial de Falange. Te
nien aquest nom ben après juntament
amb d’altres com el marqués de
Zayas, el comte Rossi o el coronel
Llompart (pare, curiosament, de Josep
M. Llompart). Aquests eren els caps
de la Falange mallorquína, i fins els
meus padrins sabien qui eren. Llorenç
Villalonga i el seu germà Miquel eren
coneguts com els fundadors de Falan
ge a Mallorca. Amb una diferència.
D’en Miquel Villalonga, tothom en
deia que era d’idees molt fermes però
que no era dolent. Sobre en Llorenç,
en canvi, tothom opinava el mateix:
«És un reputa.» Cree que això és significatiu. I que jo, que aleshores era un
nin, ho recordi, també ho és: senyal
que ho devia sentir dir moites vegades.
No és cert, com de vegades es diu, que
en Llorenç Villalonga fes força, des de
dins de Falange, per exculpar tal o tal
persona, perqué les execucions i les
sentèneies eren responsabilitat seva.
No hi ha cap controvèrsia en això.
Igual que l’interès d’en Villalonga per

la llengua i la cultura catalanes: no era
real. Villalonga va escriure Bearn en
castellà i en castellà la va publicar per
primera vegada; després en Llompart,
en Moll i en Sanchis Guarner el van
convèncer de publicar-la en català. La
traducció al català la van fer en Vidal
Alcover i en Sanchis. Volien fer d’en
Villalonga un escriptor català.
—Això de la llengua de Bearn
també ha estât molt discutit...

—No hi ha discussio possible. Jo he
vist com s’imprimia el Bearn castellà a
la impremía Atlante d’en Pere Serra.
Això ho sabiem tots; el que passa és
que tots ja són morts i jo he tengut
més vida que set gats, però jo d’aixó
no en tene la culpa.
—Vidal Alcover, que era molt
proper a Villalonga en l'època de
Bearn, deia que l'havia escrit pri
mer en català i que després l'havia
traduit; Baltasar Porcel, en canvi,
que també s'hi relacionava molt de
prop a la mateixa època, afirma el
contrari...

—Jo vaig veure com s’imprimia a
l’Atlante en castellà. Un dia ho
comentàvem amb en Pere Serra. Jo
deia, aquest home va escriure Bearn
en castellà i ara passa com un
escriptor català. En Pere Serra em va
respondre, Blaiet, aixi s’escriu la
historia. Me’n recordaré sempre, per
qué és cert. Sobre aquests temes no hi
caben teories. Les teories están bé per
a l’art, però parlam de fets, i els fets no
són opinables.
Contra natura

«I Vós, Senyor, vora els meus ossos
incendiais, / vora la meva earn agra
com un pa florit, / estau com un ca
fidel, / llepant-me aqüestes nafres que,
amb la seva claror, / canten la mi
sericòrdia de la vostra saliva.»4
—Jo sempre he estât contrari a les
teories i fidel, en canvi, als fets: per
això la religiositat católica, ja de petit,
no m’interessava gens. De jovenet jo
era un mistic, però un mistic autèntic,
no sé si això sona gaire bé, però era
aixi. Per a mi, la religió era una
vivència substancial, molt arrelada en
el meu interior, una evidència molt
forta. En el seminari hi havia un pare
jesuíta que sempre em deia, Blai, no
t’ho has de prendre tan a pit, no has
d’estar sempre tan concentrât, tu estás
délicat i això no et convé. Jo li res-
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ponía, és que si em traieu aixó no em
quedará res. Per a mi aquell sentiment, aquella vida interior, era el més
important de tot. No es tractava del
dogma: a mi el dogma m’importava un
pito. Era la vivencia, aquella cosa tan
forta. Era la vida. Aixó va anar així fins
que vaig caure realment malalt,

disciplina. Ho vaig explicar al prior de
Montalegre, i eli em va contestar: «La
vida a la cartoixa és dura, però no és ni
la meitat de dura que a Barcelona.» I
tenia tota la raó. Barcelona era molt,
molt dura. Però a Barcelona hi havia
una cosa important: humanitat, collectivitat. Era allò del seminari, d’estar

meus llibres. Però no és que jo les hi
assodi, és que el fet religiós és un fet
violent en eli mateix. Es anar contra
natura, perqué suposa voler conèixer,
voler accedir a allò que ens està vedat.
Shakespeare parla del món verd: el
món de l’home i de la natura, el món
de la pau i l’harmonia, el món verd de
la nostra realitat immediata. Fora d’aquest món verd, tot és violència. Sortir
del món verd implica voler guanyar espais nous, i això, sense lluita, no s’aconsegueix. La vida humana és un fet
terriblement violent.
Nocions de cultura sodomita

«JO NO CREC EN LA CULPA. TOTA LA MEVA OBRA ÉS ESCRITA CONTRA LA CULPA, ÉS UNA
PERSECUCIÓ I UN DESMENTIMENT DE LA NOCIÓ DE CULPA.»

«LA MEVA CONSIGNA HA ESTAT FER NO EL QUE JO VOLIA, SINO EL QUE CONVENIA EN UN MOMENT
CONCRET.»

aleshores la salut va passar a primer
terme, però jo vaig continuar fidel a la
vida, ais fets: una vegada, jo devia tenir
desset anys, em vaig posar molt malament. Jo estava mig condormit,
febrós, dins la meva habitació, i vaig
sentir com el metge li deia a mumare,
hauria de fer venir un capellà per extremunciar aquest al-lot. Jo vaig obrir
eis ulls i vaig dir, aixó sí que no!
En el seminari, els meus Companys
de promoció i jo teníem ciar que no
volíem ser capellans de parroquia. Els
meus amies es van fer jesuïtes; jo, una
vegada a Barcelona, volia entrar de
monjo del Cister a la cartoixa de
Montalegre. El metge, però, m’ho va
prohibir, adduint que la meva salut no
toleraría els dejunis, les matinades, la
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amb cent cinquanta persones més,
però duit a l’extrem. Per a un santanyiner com jo, la magnitud de Pexperiència de la comunitat, a Barcelona,
es feia impressionant.
Déu i Jesucrist són per a mi, a hores
d’ara, entitats reals, éssers reals, en
expansió i en progrés Constant. L’univers sencer és un terboli que incessantment pregressa i augmenta, i l’ù
nica manera que tenim de ser consisteix a ser dins: dins el terboli. Déu i
Jesucrist hi són en el centre, i cada dia
es fan més grans, i continuaran expandint-se fins a ocupar la totalitat de la
matèria.
Em preguntes pel costat tràgic de la
religió, per les imatges violentes que
sovint van associades a la religió en els

—Jo no faig confluir els temes de la
religió i la sexualitat, sino que ja vénen
units per la mateixa tradició cultural
de l’àrea mediterrània, a la qual pertany la cultura catalana. Sempre ha
estât així. En el Llibre deis Reis, quan
mor Jonathan, fili de Saül, David pren
la cítara i compon un plany en me
moria del seu amie. Aquest plany es
titula «Cant de l’arc» i va donar títol a
un llibre meu de poemes. La qüestió
és que el «Cant de l’arc» de David
acaba amb aquest vers: «El teu amor
era més bell que l’amor de totes les
dones.» Per altra banda, la primera
vegada que es van trobar, David anava
aperduat, perseguii, i va trobar refugi a
casa de Saül i Jonathan. Aquella pri
mera nit, diu el llibre que «Saül va
conèixer David». En el Nou Testament
hi ha escenes d’un erotisme ciar, fort i
explícit, com ara certs moments del
Sant Sopar. I un deis ritus d’ordenació
deis templers consistía a besar l’os sa
cre del novici, que després, si ho con
sentía, era pénétrât. Sovint em diuen
que escric sobre l’homosexualitat, que
vindic no sé qué... No: es tracta només
de la cultura Ratina, de la nostra
cultura. La culpabilització del sexe en
relació amb la religiositat va venir
posteriorment, amb la contrareforma:
en el seu afany de combatte Luter,
l’Església va adoptar els seus esquemes mentáis, que lógicament eren ger
mâmes, i no llatins. Tot aixó de la
culpa, del cástig, de la separació entre
espiritualitat i carn...Tot això és germà
nio, però de cap manera Rati. Jo no cree
en la culpa. Tota la meva obra és escrita
contra la culpa, és una persecució i un
desmentiment de la noció de culpa.
L’home no és culpable. Culpables
només ho són els papes i els legisladors.
La casa en obres

«Voldria que, si qualqú vos pregunta

L L E T R E S

per mi, sempre li pogueu respondre
allò que podeu dir de qualsevol de vosaltres mateixos:
»—En Blai sempre és allí, viu: il-lumina el seu país.»5
—Les grans individualitats, les
grans singularitats, eliminen el com
ponent més important de l’aportació
que pugui fer un escriptor, que és el
component social, col-lectiu. La meva
consigna ha estât fer no el que jo volia,
sino el que convenia en un moment
concret. Descriptor ha de deixar que
la societat l’esculpeixi. La societat és
un cos molt gran i sap qué necessita.
Si t’hi deixes esculpir, sabrás quines
són aqüestes necessitats. Jo sempre he
procurat deixar-me esculpir per la
gent, fins i tot quan no m’ha vengut
bé. Jo pertany a la comunitat i m’hi
deix fer. Això és una forma d’intuì'ció:
oblidar-se d’un mateix per treballar
d’acord amb el que convé als altres.
Els anys seixanta, jo vaig veure empreses funcionant aixi: els treballadors
assumien les necessitats de l’empresa,
assumien l’empresa com un projecte
comú, i acabaven assignant-se ells
mateixos els sous. Aquesta és l’ùnica
forma autèntica de democràcia, i això
és el que explica totes les ruptures que
diuen que he fet amb la meva obra: no
són ruptures; són respostes a les
necessitats que jo he constatât en la
comunitat a cada moment. La meva,
diguem-ne, evolució com a escriptor
es pot resumir en una frase que he duit
sempre gravada aquí i aquí [s’assenyala el pit i el front]: esser lliure per
obéir.

(Les Edicions 62 de Barcelona han
contractât recentment amb Blai Bonet
l’edició de les seves obres completes,
que anirà a cura de Margalida Pons:
recordant Maneres del color, aquell
magnifie estudi de Pons sobre la nar
rativa de Bonet, i sabem des d’ara
mateix que la qualitat, el rigor i la
coherencia presidirán aquest projecte.
Així mateix, els de can 62 han sabut
obtenir, per endavant, els drets deis
tres últims productes que la llibertat i
l’obediéncia del santanyiner han donat
a l’ámbit de la paraula: un llibre de
Poesia titulat La Verge —«aixi era com
els seus coetanis anomenaven Virgili»,
aclareix Bonet—, una novel-la que
duu el nom de Ramon —«té a veure
amb Llull i amb mi mateix; m’agrada
jugar-hi que el lector no sapi ben bé de
qui i de què s’hi parla, de fet no és una

novel-la, més aviat és un text, i podríem esmentar com a referents El
solitari de Ionesco, El funámbul de Genet i algunes coses de William
Burroughs«— i un llibre de sonets que
és la nineta deis seus ulls inquiridors i
sensualíssims —«serán cent i els vull
perfectes, els escric amb una passió i un
lliurament totals, vull que la gent parli
deis sonets de Shakespeare i de Miquel
Ángel, i, acte seguit, deis d’en Blai
Bonet». Gentilment, amb el seu rogall
de veu fondo i térros, em llegeix un
d’aquest sonets. Em deixa atonit, absolutament impressionat. A manera d’avançament, em permet reproduir-lo.)

«No me prenguis el que no em pots
donar. / El que no teñe va amb mi de
nit i dia. / El que no em pots donar
dins meu fa cria / que et cerca, no et
veu i mira el mar.
»No vendré fins que tu em vulguis
cridar. / Entotsolat com un botxí faig
via. / Pena no he de passar per si per
día / un ganivet que ja no sap tallar.
»La meva frase alta és dir “ben fet”,
/ si el que no em pots donar és la teva
sang / ni l’horitzó amb els lliris de la
llet.
»Acab de dir. La mar acaba en el
cranc... / El cor que no te ret, a mi me
ret. / De mi en fas pois, demà en farás
fang.»

trafórmula, el contraencanteri, l’antidot contra el mal boci que m’havia
empassat. Potser, si algún dia aconseguia trobar una conjunció de pa
raules amb un poder equivalent,
aconseguiria sentir-me sa i estalvi una
altra vegada. Potser algún dia.)
«—I el missatge?
»—No, no, no, jo no sóc d’aquests...
Jo sóc d’una terra insubornable, Ma
llorca, i de Santanyí, un agre on
l’Home s’hi fa, on la paraula “mis
satge” té un significat coherent i
fecund, que ni Sartre no n’ha somiat
mai la síntesi: l’home que està tot l’any
llogat quasi per no-res al servei d’un
senyor. El meu pare, des dels 13 anys
fins als 50 en qué morí, va ser “mis
satge” d’una possessio gran, ferma,
1.800 quarterades, que es diu el Rafal
dels Porcs, propietat d’un català del
Portal de l’Angel, de Barcelona... El
mallorqui és un home de fondo, i tan
real, que identifica, vol i pot identi
ficar, i reuneix en un sol ésser el “missatger” i el “missatge”...»"♦
1. Fragment d'«Autoretrat», dins Comedia.
2. Ibid.
3. De la dedicatoria que encapçala el llibre Cant de
l'arc.
4. Fragment de «Déu company», dins Cant espiritual.
5. Del text «La vida i els meus instants», escrit amb
motiu de la inauguració de l'escola pública Blai
Bonet, de Santanyí.
6. Del próleg al llibre Els fets.

(Blai Bonet m’acompanya a la porta,
i en el comiat, continua rénovant el seu
somriure, estrany, irresistible. Jo torn a
la carretera i a la calrada allunyant-me
del refugi de l’home que no sua. A la
cruílla entre Cala Llombards i Cala
s’Almunia em revé, de bell nou, un
moment de la meva vida, la meva
pobra vida, per dir-ho com Cendrars,
un moment que sempre he jutjat
important. Tenia setze anys, era a 1 ins
titut, havia caigut dins les meves mans
un exemplar d’un llibre que es titula,
davant del meus ulls d’ara, Cant
espiritual. El vaig obrir, el llibre em
deia «Jo som el vostre ca que bava, / el
meu clamor és una saliva amarga...».
Em vaig sentir agredit. No ho podía
entendre, m’ultrapassava, només veía
aquella saviesa, aquell instint pri
mordial de viure en la paraula, aquella
delicadesa en la constitució artificial
de la força. Tôt es reduïa a un grapat
de paraules disposades d’una manera
concreta. Com un encanten. Van pas
sar dies, i els efectes de l’agressiô no
minvaven. Vaig decidir cercar la con-
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Música per a la mort
PER

Sebastiá Benet

ls músics, com d’altres artistes,
han trobat en la mort una font
inesgotable d’inspiració. Al Fes
tival Mozart que va programar
questra Simfónica de Barcelona i Na
cional de Catalunya en començar la
temporada, es va oferir el Réquiem del
geni de Salzburg, i altres Réquiems,
com els de Brahms, de Verdi i de Fau
ré, es poden escoltar amb més o menys
freqüéncia. Altres creadors han adoptai
formes diverses per comentar musicalment el fenomen de la mort i, darrerament, se n’han donat algunes mostres.
La Capella de Música de Santa Ma
ria del Mar, que va seguint un camí
artístic ascendent dirigida per Lluis
Vilamajó, va dedicar una audició,
aquesta vegada dirigida per Pierre Cao,
a tres compositors barrees, dos deis
quais no tan coneguts com es mereixen: Johann Hermann Schein (15861630) i Heinrich Schütz (1585-1672).
Del tercer, Johann Sebastian Bach
(1685-1750), més venerat que conegut,
es va oferir una obra que, en contrast
amb el títol, glossa la mort. «Jesu, meine
Freude» —Jesús, joia meva— és un
deis genials motets de Bach, una joia
de la música coral de tots els temps,
que va meravellar Mozart quan va passar per Leipzig en un deis seus viatges.
Bach es va basar en un text d’estil
pietista, habitual en el luteranisme de
l’época, sobre uns versicles de la carta
de Pau ais romans, en la qual parla de
la mort com a alliberament, com a vic
toria contra el pecat i com a vida
gloriosa. Bach va posar música a centenars de texts litúrgics i religiosos, i el
sentit profund de la seva música sempre els va superar. En qualsevol músi
ca vocal hi ha un contrast inevitable
entre dos llenguatges: el concret de les
paraules i el metallenguatge de la mú
sica, que transcendeix la seva incapacitat de concreció amb una dimensió
abstracta que, en mans de músics vé
ritables, pot arribar a nivells altíssims de
difícil definició. I, de la mateixa manera
que les mélodies de Schubert tenen
més sentit que els poemes que va utilitzar, la música de Bach, i en aquest
cas el motet, té un sentit molt més
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diáfan que la lletra. «Jesu, meine
Freude» no és una obra alegre, però
comunica una serenitat que es pot
l’Orassociar tant a una esperança en una
vida més enllà de la mort, com a
qualsevol estadi d’elevació humana,
perqué té una vàlua autònoma a la
qual no calen ni tema ni referència
concrets.
El món ha canviat molt des que
Bach va crear els seus motets, tant pel
que fa a la música com a la consideració religiosa i social de la mort.
Però la mort continua essent un
moment critic de la vida, que, tant si
es veu com el pas a una altra vida com
si és considerada l’entrada al no-res, es
presta a basar-hi reflexions filosòfiques
o artistiques i, també, musicals. I
precisament «No-res» és el títol d’una
obra de Lleonard Balada (Barcelona,
1933) que s’ha estrenat dins la tem
porada de l’Orquestra.
Lleonard Balada és un deis músics
catalans que han optat per l’emigració.
A vint-i-dos anys es va instal-lar ais
Estats Units, i allá va completar la
formació que havia començat al
Conservatori del Liceu de Barcelona.
S’ha dedicat preferentment a la composició, amb un catàleg d’obres molt
nombres en diverses formes musicals,
i també a l’ensenyament; des de fa
anys és catedràtic de composició a la
Universität Carnegie-Mellon de Pitts
burg. Es un dels compositors catalans
amb més projecció internacional, les
seves obres són interpretades regularment per les més prestigioses orquestres d’Europa i d’Amèrica, i la
seva discografia és força extensa. Des
del seu nou país es manté fidel a les
arrels catalanes i hispàniques amb
obres com «Homenatge a Casais»,
«Sardana», «Guernika», i les operes
Cristóbal Colón i María Sabina. I en la
faceta pedagògica ha donat classes
magistrals a Torroella de Montgrí en
ocasió d’un dels Festivals d’estiu.
Entre els diversos guardons que ha
rebut hi ha dos premis Ciutat de
Barcelona, un dels quais per l’obra
que comentem.
«No-res», escrita el 1974, no s’ha

estrenat fins ara. L’origen de l’obra és
la mort de la mare de fautor, el 1971,
i en una definició sintètica és encertat
de dir que és un crit de protesta contra
un fet irreversible que, per a Balada, és
la fi definitiva d’una persona estimada.
Ais comentaris al programa de má,
l’autor diu «... els réquiems cristians
també criden, però són més
conformistes. En aquesta obra protes
terò, no ens conformem». Lleonard
Balada i l’autor del text récitât i can
tami, Jean Paris, no esperen res després
de la mort, i aquesta convicció es
reflecteix perfectament a l’obra, que
l’autor ha subtitulat com una «tragi
fonia», contracció de tragèdia i simfonia, que interpreten un narrador,
una soprano solista, un cor i una
orquestra simfónica, complementada
amb sons electroacústics.
El text és un collage de paraules i
frases en català, castellá, anglés, fran
cés, italià, alemany, flati i fins i tot
paraules inventades, que, malgrat que
literáriament em sembla massa efec
tista, ha estât un canemás útil per a
bastir-hi Restructura musical i per a
accentuar el sentit de protesta i de
desolació davant de la mort. «Es el
gran fred», comença el cor, i el nar
rador pregunta «qui plora?», i al final
exclama «Però jo no em rendiré!», i la
darrera frase de l’obra, cantada pel
cor, és «Non serviam! Never!».
«Espero que, agradi o no, no deixi
ningú indiferent», afirma Balada al
programa de má i, certament, era
difícil restar indiferent davant el
devessall de sons i, sobretot, la tensió
creada pel conjunt d’elements acústics
posats a prova durant tota l’obra.
Aquesta tensió dramática, a estones
crispada, sostinguda sense repós, és el
tret més significatiu de «No-res», de
manera que, més que l’estructura
musical, les mélodies, els sons i la
textura instrumental, allò que s’im
posa i es recorda és una força de la
natura, desfermada per a protestar
contra la mort. El plantejament teorie
de l’obra podría semblar melodramàtic i retóric si no s’endevinés que és
sincer, i el résultat final s’imposa sobre
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Miquel Pujado i els seus
«Núvols i clarianes»
consideracions d’ordre estètic o técnic. No hi ha dubte que Balada és un
compositor molt destre a treure de
l’orquestra sonoritats origináis, i en
aquesta ocasió ha aconseguit, incorporant-hi sons electroacústics, una
contundéncia aclaparadora que ha
superai la frontera de la incomprensió
que moltes obres actuáis no aconsegueixen saltar. N’és la prova que el
públic no es va limitar ais aplaudiments de cortesia que sol dedicar a la
majoria d’obres actuáis i va reaccionar
amb uns aplaudiments calorosos i in
terminables.
Una bona part de l’éxit correspon
ais intérprets, que es van haver d’enfrontar amb unes dificultáis extraordináries. El director de l’Orquestra,
Lawrence Foster, hi va contribuir amb
un entusiasme que no sempre se sol
posar en obres actuáis, i aixó va ser
fonamental perqué tots els intérprets
assolissin una interpretació excel-lent.
L’actor Mingo Ráfols va ser un nar
rador que va posar l’oportú accent a
cada crit, a cada exclamació. La so
prano Jennifer Ringo va cantar correctament el seu reduit paper. Però les
dificultats més complexes les van su
perar el Coro Nacional de España,
que dirigeix Rainer Steubing-Negenborn, i l’Orquestra. El cor va fer una
exhibició de professionalitat poc corrent, afinant enmig d’una complexitat
sonora extrema. I l’Orquestra va
integrar els sons electroacústics com a
matèria propia, i va assumir l’extraordinària tensió sense defallir. Cal assenyalar que l’Orquestra, potser amb
menys intensitat que no fóra desitjable, fa la funció que ha de fer una
entitat artística pública interpretant i
estrenant obres que no es programen
a les temporades comerciáis, les quals
continúen centrades en el repertori
del segle XIX quan ja som al llindar
del XXI.♦

Enric Larreula Vidal
(FOTO. JU A N MIGUEL MORALES)-

per

MIQUEL PUJADÔ. DINS LA TRAJECTÖRIA ARTÎSTICA DEL MLISIC, CAL PARLAR D'UN REFERENT
OBLIGAT, EL MÎTIC GEORGES BRASSENS, PRESENT TAMBÉ A LA SEVA DARRERA OBRA, ENTRE NÙVOLS
I CLARIANES

Sempre, en la mesura que he pogut,
aig conéixer Miquel Pujado a la
Universität, ja fa una bona colla he seguit la seva trajectória, i cada ve
d’anys, en un curs de literatura gada la meva admiració per ell i per la
catalana del doctor Joaquim Molas.seva
A obra ha anat creixent més i més.
classe en Miquel destacava, era deis Cada canqó seva, cada disc que ha
qui sempre hi ficaven cullerada, pre- tret, és una obra completa, acabada,
guntava al professor, interpretava, madura, de poesía, de reflexió, d’huvolia saber més... Amb el temps aquell manitat...
El seu darrer disc: Núvols i clarianes,
seu amor per les paraules ha donat uns
conté
tretze canqons, que confirmen
fruits esplendorosos.
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un cop més la capacitai creativa i poè
tica de Miquel Pujado.
La seva és una poesia culta, per
fectament estructurada, amb rimes de
vegades insolites que en algún cas fins
i tot passen pel mig d’una paraula,
com en «si demà la / veig pel carrer / ja
no la re / coneixeré», a la cançô «El
mussol enlluernat». Però, per regla ge
neral, aquesta sorprenent arquitectura
textual és aixecada amb paraules i
expressions de les més populars que
pot donar la llengua. Es a dir, és capaç
de construir palaus màgics amb totxos, una mica com allò que va fer
Gaudi a les golfes de la Pedrera.
Algunes de les seves cançons, sovint
deliciosament llargues, son corn caricies fetes a algù que pateix, notes de
complicitat i de companyonia en el
gran desconcert que tots portem a
dins. D’altres són autèntiques lliçons
de vida, que et fan rumiar i potser fins
i tot posar els pèls de punta, com el cas
de «Compte enrere»: «Hi ha un compte
enrere per a mi / hi ha un compte
enrere per a tu... / Hem vist la mar i el
sol que lluu, / hem fet l’amor i hem fet
cami / sense sentir el tic-tac constant /
que ens subratllava cada gest / del més
sublim al més modest, / mentre in
nocents 'navem Hiscant / per un pen
dent tan manifest I que sols permet
anar endavant.»
Home intel-ligent que sap les clatellades que es reben en aquesta vida
per poc que badis, també ens ho ex
plica, però, quan vol, i sap convertir el
pessimisme i la tristesa en una diver
tida parodia. Aixi, algunes de les seves
cançons més divertides no s’inspiren
justament en els temes més alegres
amb què ens podem trobar. En el fons
és una mica la seva venjança contra les
frustracions del viure i el fracàs. Potser
també per aixô se’n fum de les filosofies massa segures i opta pel dubte
corn a cami de coneixement i creixement, com es pot observar a la seva
cançô «El principi d’incertesa».
També en aquest disc hi és present
l’esperit de Georges Brassens, personatge mític i referent obligat dins la
trajectòria humana i artística de Mi
quel Pujado. En aquest cas en la cançô
«Fum de pipa i pél de gat», que dedica
a tots els amies de Georges.
Barreja d’existencialista francés,
ácrata català i home lliure i escaldat
universal, Miquel Pujado ironitza,
relativitza i ridiculitza topics, com en
aquesta manera de referir-se als Joes
Olímpics de Barcelona a la cançô
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«Barcelona XXI»: «Fou anys enllà, en
acollir l’exultant xaronada / d’un xou
d’Estats competint a qui pixa més
lluny.» O en la manera de tractar Déu
mateix a la cançô «La tomba de
Caïm»: «Ja no vull morir a terminis /
vine a jeure al teu costat / Fes-me lloc
i no rondinis, / que no veus que estic
cansat? / He deixat el patrimoni / a les
mans de Satanás. / En el fons, Déu o
Dimoni... / Qüestiô d’èxit o fracàs.»
Però malgrat aquest to foteta i
d’estar de tornada de moites coses que
sovint empra a les seves cançons, no
s’està, quan convé, de comprometre’s
amb tota contundència i radicalitat en
la defensa d’uns valors, d’un amie,
d’una idea de justicia i de llibertat. No
em pue estar de reproduir, encara que
sigui una mica llarg, aquest darrer
fragment del poema que dedica a la
memòria d’Ovidi Montllor «Els feies
nosa», en què Miquel Pujado esmola
les seves millors eines per combatre la
hipocresía, l’estulticia i la mediocritat
militant de tantes autoritats i autoritatetes del pais, que li van fer el buit
en vida i es desfeien en elogis quan era
a punt de morir. Aquest text, escruixidor per la contundència i la perfecciô
formal, sense gaires concessions a la
metàfora i al llenguatge velat, pren
encara molta més força perqué ni tan
sols és cantat, només acompanyat per
una música de fons de Conrad Setô;
potser per això cada paraula preciosament calculada de Miquel Pujado
sona com una martellada d’un combat
que aquest cop no està disposât a per
dre:
«La teva mort m’ha retornat la ràbia
/ que creia haver perdut amb la innocència / d’uns anys plens de futur,
quan la prudència / no ens va deixar
sino mudar de gàbia. / Die ràbia i no
die odi, perqué l’odi / és terra estéril, la
vida no hi germina. / La ràbia, en
canvi, és úter i vagina / que crea l’embrió d’un altre codi. / Els farem nosa,
Ovidi, com paparres, / com mosques
colloneres. No imagines / com els
farem gruar, quines espines / farem
créixer a les roses deis bandarres. /
Mentre no ens vulguin al cásting de la
Parca, / tindrem la veu a punt ben
esmolada / alçant-se contra la immen
sa cabronada... / Bon vent i barca
nova, si hi ha barca!»
A més, Miquel Pujado no només és
un virtuos a l’hora de construir els
textos, també la seva música és di
nàmica, bella i eficaç, i inspirada, so
vint, en els ritmes més diversos i

populars. En les cançons més lentes,
que són les que acostumen a tenir els
textos més reflexius, la melodia mu
sical embolcalla les paraules i les afua
perqué se’t vagin ficant més i més
endins. També en aquest disc és molt
important el treball que hi aporta el
grup de músics que l’acompanyen, en
qué cadascú, amb els instruments que
li corresponen, afegeix la seva part de
material a l’obra acabada. Felicitats
també per a ells.
Una vegada li vaig dir: «Miquel, ets
un patrimoni cultural importantíssim
per a tots nosaltres. Si visquessis en un
altre país amb més possibilitats que el
nostre series un home famés i ad
mirât, que podries viure perfectament
de la creació i la interpretaciô; en
canvi, has de treballar en un institut i
fer mans i mànigues per aconseguir
récitals.» Em va dir que eli estava
intéressât a crear el seu corpus artistic,
la seva obra, la resta no depenia d’ell.
Té tota la raó, però a mi em dol
profundament viure en un mon en
què entre moites més coses és molt
més conegut, adamat i venerat un
personatge, l’ûnic mèrit del quai és
que és capaç de fer un gol, que altres
persones que al llarg d’anys i anys
d’esforços i paciència són capaces de
crear una obra plena de rigor, profunditat i beilesa.
Miquel Pujado, bon compositor de
poemes, bon compositor de música i
excel-lent intérpret. Reuneix aqüestes
tres qualitats, qué voleu fer-hi! Es el
seu mèrit. Potser el nostre será saber
lo apreciar com cal i agrair-li el seu
esforç continuat. I això es demostra
comprant-li els discos i anant a escol
tarlo en els seus recitals.
Núvols i clarianes, un autèntic regai
per a l’oìda, la Sensibilität i la intelligència.<
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NOVETATS

l’any 1990 en una de les cares
del seu doble LP d’aniversari
25 anys: «L’home que estimo»
(«The man I love»), «Algu que
vetlli per mi» («Someone to
watch over me»), etc. Un
document interessant i de gran
valor artistic.— M.P.

Víctor Valls, TANGANERA.
Columna Música, ICM
0007.

,

1

j

Dyango, QUAN L’AMOR
ÉS TAN GRAN. Picap, 900109-03.
En Josep Gómez, més conegut
per Dyango, és posseïdor d’un
dels organs vocals més personals
que conec, de timbre inconfusible i amplissima tessitura. Can
tant comercial de qualitat (n’hi
ha, i n’hi ha d’haver: penseu, pel
que fa a França, en Charles
Aznavour o Gilbert Bécaud),
les seves llargues gires per
pa'ísos llatinoamericans han fet
que, al llarg deis anys, enregis
trés més aviat poc en la seva
propia llengua: el seu darrer
dise en català {Per a la meva
gent) data de 1984. Per tant,
l’aparició d’aquest nou CD és
tot un esdeveniment. Dyango
s’hi mostra fidel a les seves
caractéristiques bàsiques: és un
intèrpret convincent de cançons obertament sentimentals
(«Bona nit», «El guardià dels
teus somnis»...) i un excel-lent
melodista de sòlida formació
musical. Si haguéssim de des
tacar alguns punts concrets de
l’àlbum (format per onze pe
ces), serien els següents: la in
tervenció de la seva mare —de
més de vuitanta anys— en una
nova versió del seu veli èxit «La
mare» (l’ùnic tema no inédit
del disc), l’estrena corn a diseur
sobre fons musical («L’últim
café»), la cançô «Torna aviat,
Ricard» —emotiu homenatge
al saxofonista Ricard Roda—,
el bell bolero «Qué donaria..»,
uns records d’infantesa («Te’n
recordes?») que podría inter
pretar el seu amie Serrat, i —és
ciar— el tema que dona titol al
disc, cantat a duo amb Jaume
Aragall. En resum: un treball
Que satisfarà àmpliament els seguidors de Dyango i en creará
de nous. Tant de bo un nou àl
bum en català no es faci esperar
tretze anys més.— M.P.

Víctor Valls és un músic obert
d’orelles i d’una espléndida
técnica guitarrística posada al
servei de les seves inquietuds i
sensacions, no pas a l’inrevés.
Sap fondre totes les influéncies
imaginables —del flamenc al
jazz, del tango a la música
contemporánia— en una amal
gama personalíssima i fasci
nant (el mot tanganera intenta,
precisament, definir l’indefinible), i és un mestre explicant
histories sense paraules que
captiven, peró, l’oient gràcies a
un sôlid trellat argumentai
sonor. En Valls s’ha envoltat,
per a aquest impecable enre
gistrement, d’un réduit i selecte grup d’instrumentistes, el
flautista Quim Ollé, el clari
netista Francesc Puig, el percussionista Xesco Grau, i Belén
Casares a les castanyoles i al
zapateado. Tots els temes de
l’álbum han estât compostos
per ell, llevat d’una peça
d’Astor Piazzola i d’una altra
de Léo Brouwer (recreades, aixó sí, d’una manera molt poc
mimética), i d’una reminiscéncia de Thelonius Monk que
clou l’«Homenatge a Manolo
Cano».— M.P.
Ja t’ho diré, UN RAM DE
LOCURA. Música Global,
26597/03.
Aquest grup menorqui, d ença
del seu dise anterior (Mowments salvatges), s’ha anat si
tuant, per mérits propis, en
primera finia del rock cantat en
llengua catalana, en uns mo
ments en qué —a la fi! es va
destriant el poc gra de la molta
palla que amenaçava d ofegar
aquest camp de conreu. El seu
nou CD aplega tretze cançons
molt ben defensades per

l’excel-lent técnica interpreta
tiva de Cris Juanico, i compos
tes a tres bandes: els ternes més
ambiciosos són els signats per
Sebastià Saurina i Mercè Soler
(«Tu si que en saps»,
«L’univers», «Planetes transpa
rents»...), els més vius i efervescents són obra de Jesús Moll
(«Xoroiar de refilada», «Es teus
ulls», «Será joliu»...), i Juanico
mateix respon deis més des
criptius i dolçament sensuals
(«La mar», «Aromes de roques»,
«Pecat de dia»...). Un bon dise,
complementat per un elaborat
CD-ROM interactiu amb moi
tes possibilitats, algunes de ben
divertides.— M.P.
Tete Montoliu-Núria Feliu,
1965/1990. PDI, 80.4467.

Aquest compacte aplega tots
els enregistrements (un total
d’onze ternes) que la cantant
de Sants havia fet amb el gran
pianista de jazz recentment
desaparegut. D’una banda, hi
trobem les cançons d’un
àlbum de 1965 que aplegava
també alguns ternes instru
mentais, aqui suprimits. Es
tracta de peces tan caracté
ristiques com «Tôt és gris»
(«Misty») o «El pais dels ocells»
(«Llullaby of Birdland»), adaptades per Jaume Picas. D’altra
banda, els ternes de Gershwin
traduits per Josep M. Andreu
que la Nûria va enregistrer

Manuel de Falla, EL AMOR
BRUJO i HOMENAJES.
Orquestra Simfonica de
Barcelona i Nacional de Ca
talunya. Direcció: Edmon
Colomer.
Auvidis-Valois
1996.

Manuel de Falla (Cadis, 1876 Alta Gracia, Argentina, 1946),
sens dubte un dels més im
portants compositors hispànics
del segle XX, a partir del
folklore andalùs va fer un pro
cès de sintesi que el va portar a
obres tan emblemàtiques com
El retablo de Maese Pedro o el
Concerto. El amor brujo és la
seva segona gran obra per a
l’escena, després de La vida
breve, i ja présenta un creador
madur, que domina tots els
recursos musicals amb el rigor
que el va caracteritzar. Una
primera versiô de l’obra es va
estrenar el 1915 al Teatro Lara
de Madrid, perô l’estrena que
va tenir projecciô internacional
es va fer al Trianon de Paris el
1925, amb Antonia Mercé i
Vicente Escudero. A la versiô
del CD hi ha la participaciô de
la «cantaora» Esperanza Fer
nandez, que hi dôna el to genui
que l’obra nécessita. Homenajes
és una obra curiosa i poc
coneguda de Falla, escrita en
diverses èpo-ques i estrenada
al Teatro Colon de Buenos
Aires el 1939. Falla hi recorda
l’admirat Claude Debussy, i el
seu amie Paul Dukas, creadors
que el van influir molt, i
homenatja un director d’or-
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questra madrileny, Fernández
Arbós, que va ser molt impor
tant al primer terç del segle
XX. Però l’homenatge més
extens i més sentit és el que va
dedicar a Felip Pedrell (Tortosa, 1841 - Barcelona, 1922),
un deis seus mestres, com
també ho va ser d’Albéniz i de
Granados. La generositat de
Falla el porta a reivindicar la
faceta creativa de Pedrell fent
una extensa paràfrasi de la seva
òpera La Celestina. Pedrell va
ser el primer i més important
musicòleg hispànic, però com a
compositor no va arribar al
nivell de cap deis seus deixebles, i Falla va voler compensar
una frustració que Pedrell va
patir tota la vida. L’Orquestra
Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, dirigi
da en aquesta ocasió per Edmon Colomer, dona unes ver
sions excel-lents de totes dues
obres. El CD s’acompanya
d’uns intéressants comentaris
que, curiosament, només són en
versió francesa, anglesa i
castellana. Segurament el CD es
destina a l’exportació, però,
costaria gaire afegir-hi la versió
catalana?— S.B.

REEDICIÓ EN CD
Amadeu Vives, BOHE
MIOS, i Jacinto Guerrero,
LOS GAVILANES. Marcos
Redondo, Emili Vendrell
amb Orquestra i Cors del
Teatre del Liceu. Aria Re
cording. Les nostres veus
retrobades.

l’Orfeô Català, amb Lluis Mi
llet, i creador d’una obra em
blemática que ha esdevingut
popular, fins al punt que sovint
s’oblida qui n’és Fautor:
«L’emigrant». Perd va ser en el
camp de la lírica on va assolir
èxits importants amb sarsueles
com Maruxa i Doña Francisquita. Bohemios és una obra en
un acte amb un argument
romàntic situât a París, i les
mélodies revelen un compo
sitor amb unes possibilitats
extraordinàries. Es va estrenar
el 1904 al Teatro de la Zarzuela
de Madrid. De Los gavilanes,
sarsuela en tres actes de Jacinto
Guerrero (1895-1951), el CD
en recull una selecció deis
fragments més coneguts. L’acció se situa a Provença a partir
de la tornada d’un «indiano».
Guerrero va ser un autor d’èxit
estrictament en el camp de la
sarsuela i en altres tipus d’espectacles musicals. Los gavi
lanes es va estrenar també al
Teatro de la Zarzuela de Ma
drid l’any 1923.
El CD reprodueix enregistre
ments fets el 1930 que assoleixen una qualitat de so força
acceptable. En totes dues obres
el paper protagonista el fa Mar
cos Redondo, que va ser un
intèrpret habitual a Catalunya
durant molts anys. A Los ga
vilanes, Emili Vendrell (18931962), el tenor sorgit de
l’Orfeô Català, hi fa un paper
important. La resta d’intèrprets actualment només son
coneguts deis especialistes, i
tots són de bon escoltar. En
ambdues obres actúen 1’Or
questra i els Cors del Teatre del
Liceu, dirigits peí mestre
Antoni Capdevila.— S.B.

VEREDICTE DE LA CRIDA
ALS ESCRIPTORS JOVES
♦
Els membres del jurat nomenat per «Serra
d’Or» per a la seva «Crida ais escriptors
joves» —Albert Manent, Josep Massot i
Muntaner, Marta Nadal, Zeneida Sarda
i Jordi Sarsanedas— han examinat els
treballs presentáis i, després de la
deliberació pertinent, emeten
el veredicte següent:

Categoría A:
Ha estat declarada deserta.

Categoría B:
Ha estat declarada deserta.

Categoría C:
Han estat triats, ex aequo,
els articles:
«Espais de literatura popular i de
consum en catalá: Maria del Carme
Nicolau» de Neus Real
i

«Erwin Piscator a Catalunya (1936)»
de Francesc Foguet i Boreu.
D’altra banda el jurat recomana a la redacció
de la revista la publicació de l’original:

La sarsuela s’ha considérât un
gènere menor, però ha donat
obres d’innegable válua, si no
per la profunditat, sí per l’espontane'ítat i per la naturalità!
melòdica. Aquest CD en reuneix dues de les més conegudes. Amadeu Vives i Roig
(Collbató, 1871 - Madrid,
1932) va ser cofundador de
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«La poesia de Rosa Leveroni a la llum
de Confessions i quaderns íntims»
d’Abraham Mohíno i Balet.

T E A T R E

Un moment historic
per Jordi

ra d’esperar que la inauguració
d’un equipament cultural com
el TNC provoqués certes
tensions, però ni de lluny no
previsible que la professió es dividís
tan profundament com ara ho està al
voltant d’aquest tema. Això sol ja és de
per si prou preocupant i, tanmateix, a
mi em sembla encara més greu que
s’hagi caigut en una autèntica con
fusio de conceptes. Per exemple: per
què es juga a barrejar teatre in
dependent, teatre privat i teatre co
mercial? Aquesta pàgina, heretada de
l’amic i mestre Xavier Fàbregas i del
benvolgut Joaquim Vilà i Folch —a
ambdós reto el més sincer homenatge—, aquesta pàgina sap prou bé
què és el teatre independent, i les
diferencies que hi ha entre resistència
cultural, legitims interessos privats i
sistemàtica recerca de l’èxit economie.
Però hi ha més conceptes que,
interessadament, tendeixen a barrejarse i a fer-se opacs. N’esmentaré un: les
dimensions necessàriament «diferents»
que reclamava elTNC, en relació amb
allò a què estàvem acostumats, i
l’aparença de monumentalitat de què
s’ha dotat l’edifici. El 23 de setembre
passât vaig llegir, a l’«Avui», un article
molt interessant de Xavier Barrai en
aquest sentit. Bofill, amb un néo
classicisme que arriba arran del ridicul, ens proposa un paral-lelisme
entre Partenó i TNC. Lamentable! És
una monumentalitat equivocada i
massa carregada de simbols superficials. Però, això de banda, és evident
que a Barcelona, i a Catalunya, calien
i calen nous teatres, teatres que siguin
uaés grans i més ben dotats que les
tristes baluernes que ens queden del
segle passât, teatres amb tallers,
utagatzems, escenaris àgils i flexibles,
sales d’assaigs, etc. Si volem que el
teatre sigui alguna cosa a la cultura
catalana del segle XXI, ens calen,
entre d’altres coses, aquests nous
equipaments.
Un teatre, a més, no es fa únicarnent de pedres. Darrere les pedres
di ha més coses: Primer de tot cal que
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EL TNC: UN TEATRE PUBLIC PENSAT PER A BARCELONA O PER A CATALUNYA?

hi hagi un projecte, un model, un con
cepte. Després, cal que hi hagi persones, equips humans que no només
són aquells que es veuen a l’escena. I,
lògicament, aquests equips humans
han de tenir unes bases de treball
estables. O es pretén que, per tal d’e
vitar compromisos laborals, els gestors
culturáis, els tècnics, els productors,
etc., siguin diferents a cada espectacle?
I, si aqüestes persones no han de ser
diferents, cosa que sembla de pura
lògica, ho han de ser els actors? De
què pariem quan pariem d’una
companyia estable? Pariem de cin
quanta persones, de vint, de deu?
Estable vol dir de per vida? Vol dir funcionaris? O ens referim a un nudi humà, format no només d’actors —també
hi ha els dramaturgs, en el sentit
germànio del terme, per exemple, els
lectors, els directors, etc. , que
treballa amb la calma d’uns contractes
a llarg termini?

Tot això té a veure amb el model,
amb allò que es vol fer. I, sense entrar
en details, sabent-ne en realitat ben
poca cosa, qualsevol ciutadà mini
mament informât s’adona que hi ha
un abisme entre el que será la Ciutat
del Teatre i el que será el TNC. Em
sembla que, fins ara, i per a dir-ho
rápidament, el TNC pateix deis mateixos defectes de conceptúa lització que
té l’edifici de Bofill: s’ha dimensionat
en excès l’aparent i, per un trist efecte
bumerang, aquest fet ha dut molts
professionals a dubtar de la necessària
magnitud gue reclama un Teatre
Nacional. És a dir: l’aparença de
monumentalitat ha fet creure que era
«massa gran», i ha instal-lat entre els
politics, una part de la professió i en
l’opinió del ciutadà la idea que no
calia, que s’ha de reconduir, que ho
hem de controlar...
I jo em demano: com és possible
que ara sorprengui que el TNC cos-
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tarà una determinada quantitat de
diners cada any? Això vol dir, potser,
que s’ha arribat fins aquí sense haver
pressupostat el funcionament del nou
equipament? Ja m’imagino eis suc
cessius responsables de Cultura de la
Generalität movent les manetes, xiulant i mirant cap a una altra banda,
potser cap a Presidència, des d’on
sembla que es pilotava el projecte. En
qualsevol cas, qui és el responsable
d’una rucada com ara aquesta? En un
pais d’àmplia trajectòria democràtica
un bunyol aixi tindria repercussions
politiques de primer ordre. A Cata
lunya, fins ara, sembla que els politics
no hi tenen cap responsabilitat i, en
canvi, la professió ha entrât en aquest
joc de divisions, d’interessos i d’autèntics disbarats de què parlo.
Més boires: un decret de la conselleria de Cultura determina que el
35% de l’espai-temps i del diner del
TNC anirà al teatre privat, que,
segons com, es vol vendre com a teatre
independent. A hores d’ara sembla
que aquest tema del 35% es voldria
reconduir, però... Diguem la veritat:
no era el sector privat qui demanava
res semblant a aquest 35%. Això va ser
una idea sorgida de dintre mateix de la
conselleria de Cultura i, bàsicament,
tenia l’objectiu d’estalviar diners a
fadministració catalana, d’acotar les
pretensions de Josep Maria Flotats i,
de passada, intentava facilitar les
relacions amb el sector avui hégé
monie a la vida teatral barcelonina: el
sector privat. Però resulta que unTNC
o és una institució o no és res. Si se’l
tracta com un espai a ocupar, malament rai. Voi dir que confonem una
Universität amb un aulari, que confo
nem un país amb un territori, i que en
comptes de fer un teatre nacional hem
fet un locai per a les companyies de la
nació... Confonem Feditici amb la ins
titució...
Aquests fets tan lamentables tenen
a veure amb el model, i el model del
TNC mai no ha estât ciar o bé mai no
ha anat més enllà de la persona que
s’havia triât per a dirigir-lo: Flotats.
Flotats, eli mateix, és un model, agradi
o no, i que quedi ciar de seguida que a
mi no m’agrada el que eli simbolitza. I
no m’agrada perqué cree que a Cata
lunya —ho he dit mil vegades, però ho
tornaré a repetir— convenia aplicar un
model teatral d’implantació a tot el
territori, a l’alemanya, més que no pas
fer-ho a la francesa, amb una idea do
minada pel centralisme. Em sembla
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que calia pensar en termes de país i no
de Barcelona, que el teatre públic
havia d’equilibrar el territori, teatralment parlant. Però abans, és dar,
s’havia de pensar que el teatre no només era la recuperació d’un cert
patrimoni arquitectònic. No només
calia recuperar edificis a diferents
poblacions catalanes. I, dissortadament, darrere els teatres recuperáis
mai no s’ha vist la voluntat de fer-ne
possible el funcionament amb un
equip, de gestió, artístic i tècnic, que,
alhora, disposés del pressupost adient.
I, sense aqüestes quatre potes, el teatre
no s’aguanta.
Podría continuar detallant errors,
que a hores d’ara tenen difícil solució.
En qualsevol cas a mi em sembla que
la solució no es diu Josep Maria Flo
tats. La solució cal buscar-la en per
sones i àmbits que fins ara hagin sabut
establir complicitats amb el sector,
que tinguin una visió ponderada del
càrrec que se’ls ofereix: Domènec
Reixach està bé. Però, per damunt de
qualsevol altra cosa, el que cal és que
la professió posi seny. Convindria deixar passar el temps, convindria refle
xionar amb serenitat sobre els fets,
caldria valorar l’evolució del teatre català els darrers cinquanta anys, va
lorarme les aportacions humanes, la
fluita politica, l’estètica, la imaginació
tècnica que en va sorgir, l’alta cate
goria de les coses que es van fer de
l’ADB a la fundado del Teatre
Lliure... Caldria pensar en les necessitats que té el país i no en els
problemes del TNC, caldria no barrejar les licites aspiracions del teatre
privat amb els interessos d’un sector
empresarial, caldria que l’administració admetés que té obligacions... I
tot això s’ha de fer amb calma, amb
molta calma, amb molta generositat i
amb amplitud de mires. I, lógicament,
no s’hi val a no participar-hi: som en
un moment historie.♦

Escalante i
el teatre del
segle XIX
(Precedents i pervivèneia)
A cura de Ferran Carbó,
Ramon X. Rosselló
i Josep-Lluis Sirera
Col-laboracions presentades en el
curs-seminari celebrai a València
amb motiu del centenari de la mort
d’Eduard Escalante. Una contribució excel-lent al teatre en llengua
catalana sobretot en un periode tan
oblidat com el del segle XIX, i una
bona oportunitat per a aprofundir
en la coneixenqa de l’esdevenidor
literari d’aquest gènere al Pais
Valencià.
DARRERS TÍTOLS DE LA COL-LECCIÓ:

Ausiàs March: textos i contextos.
A cura de Rafael Alemany Ferrer.

Antroponimia valenciana del segle XIV.
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La difícil i admirable continuftat
DE «PORTA CLOSA» A «COMO ESCRIBIR CARTAS DE AMOR»
per

mb motiu del cinquantè ani- serveis a un paper poc mes que residual.
Els actes, amb el Patronat Municipal
versari de Porta dosa del matade
Cultura al capdavant i amb la
roni Enric Fité, va celebrar-se,
col-laboracio de Foto-Cine Mataro, de
amb la col-laboració de l’Ajuntament
de la capitai del Maresme, una sessió la UEC i de Cinema-rescat, semblaven
acadèmica que acompanyava l’exposi- un proleg a la sessio organitzada, nomes
ció sobre l’autor i les circumstàncies de tres dies despres, pel Consell Comarcal
la filmació. Aquests actes van tenir un dei Maresme i la Filmoteca de la
colofó amb la col-locació d’una placa Generalitat, com a presentacio dei pro
commemorativa als indrets on foren jecte «El Maresme, cent anys d’imatges».
Encara vives les imatges de Porta
filmats bona part dels plans de la cinta.
dosa,
vaig rebre una copia en VHS de
Al centre d’aquests esdeveniments
tingué Hoc la projecció d’una còpia del
film, en una excel-lent restauració feta
per la Filmoteca de la Generalitat de
Catalunya, i que va èsser rebuda amb
llargs aplaudiments. I no n’hi havia
per a menys: quantes vegades els eloOSSIES
gis són estereotips i que poques són les
ocasions en què el reflex periodistic
correspon ben directament al que ha
passat en la realitat!
Assistien a la sessió, entre d’altres,
enric htei sala
uns quants dels tècnics i col-laboradors del realitzador, i també molta
•
Matart, WLfjrçn
gent que sentia una mena d’enyor ben
explicable. Al mateix temps, hi eren
presents molts representants de generacions que fa cinquanta anys no
PLACA COMMEMORATIVA QUE CELEBRA EL
passaven de «possibilitats genètiques», CINQUANTÈ ANIVERSARI DE LA FILMACIÓ DE
i resulta edificant constatar que per a PORTA CLOSA. A SOTA, I AL MATEIX ESCENARI,
ells la cinta, en el seu modest però QUI SIGNA AQUEST ARTICLE, MIQUEL PORTER.
sensible blanc i negre i en els seus
silencis dialogistics, continua tenint
una vigència indubtable. Sense escara- la darrera cinta de Jan Baca i Toni
falls ni grans mots innecessaris, una Garriga, Como escribir cai tas de amor^
dificil continuitat generacional es pro Medalla d’Or de la Unica al darrer
dui amb aquella naturalitat que concurs fet aVarsôvia. Es tracta d’una
serveix per a palesar allò que hi ha de cinta filmada directament en Betapermanent en la manera de pensar i egm, com des de fa anys acostumen a
fer aquests cinéastes, perd val a dir que
de sentir d’un poble.
L’antiga masia —el mas Fogueres de el suport i el format no obsten perquè
la Baixada Massot— on passen els fets la «mentalitat» i el gust cinematogràcontinua existint, per bé que totalment fics hi dominin clarament en l’estètica.
integrada a l’urbanisme actual: tots sa Un film admirable en la seva pulcritud
gena que el cinema té la capacitai d’in de factura, i al mateix temps ben
ventar o modificar paisatges i en aquesta allunyat d’un academicisme feixue.
ocasió l’exemple és paradigmàtic. La Un film per a una histôria senzilla pePlaca commemorativa servirà per a re- rô punyent; pel que fa al que se’n pot
cordar-ho a les noves generacions i per a dir obra «de producciô», per bé que
fer evident l’origen agricola de bona amateur, han procedit amb el rigor de
Part del viure comarcal català, ara que el la professionalitat.
Quan un es veu obligat —o quasi—
Paper del sector economie primari ha
a
mirar
els canals televisius actuals,
fluedat relegai per la indùstria i pels

A

Miquel Porter i Moix

siguin catalans o espanyols, pensa sovint en allò que els clàssics del pensament en deien «reducció a l’absurd».
Como escribir cartas de amor és, a molta
distancia, millor que la majoria de
«culebrons» o telefilms emesos, fins i
tot els de més enllà de les fronteres
estatals, i, malgrat això, no sembla
comptar com a producciô audiovisual
d’un pais que necessita com el pa que
menja fonamentar una «manera» i una
intenció pròpies en aquest camp.
Sembla absurd que es pugui parlar de
crisi del cinema català quan es poden
fer quaranta-cinc minuts de bon cine
ma sense que tremoli cap estructura ni
calgui cap subvenció especial.
Si la banda de so és d’una qualitat
poc comuna, la música que transmet i
els efectes que utilitza són del més ait
nivell qualitatiu; si ben sovint sembla
que s’hagi de recórrer a directors de
fotografia forans per a realitzar films
propis, Jordi Reixach i Wenceslau
Matarin —amb els operadors de cà
mera Xavier Domínguez, Francesc
Verdaguer i Jordi Joaquín— s’encarreguen de demostrar el contari. Si,

LA PORTA
El sol enllaunat
Joan Armangué
Dibuixos: Lluís Farré

El pais de Plexinaps
Joan de Déu Prats
Dibuixos: Pep Montserrat

Blanc o negre
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Text i dibuixos: Montse Ginesta

El doctor Bonifaci
Montse Ganges
Dibuixos: Lluïsot

f

CONTES DE LAVI A PEPA
Esther Prim / Dibuixos: Joma

L'àvïa Pepa i el cocodril que volia ser tren
Un berenar a casa l'àvia Pepa
Avia Pepa, quina sorpresa!
cadfvoium:
Àvia Pepa, tiñe un cotxe!

L'àvia Pepa i en Fumera
L'àvia Pepa i el circ de confitura
L'àvia Pepa fa endreça
L'àvia Pepa i el refredat
Les vacances de l'àvia Pepa

LES ARRELS
Oriol Vergés
°

jreu

cada volum:

Per camins de llum i de foscor (1931-1936) 90°p‘esEls cementiris sagnants de A/lallorca (1936-1939)
Amb el carnet i la pistola (1936-1939)
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El peto volador
Joan Armangué
Dibuixos: Ramon Ricart

Nataixa i la bruixa
Conte popular rus
Dibuixos: NuriaTomàs

El grill tabalot
Antoni Dalmases
Dibuixos: Pep Montserrat

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

LLIBRES DEL SOLI DE
LA LLUNA
Els blancs i els blaus
Teresa Duran
Dibuixos: Pep i Marc Brocal

En Joan Petit
Joan Carles Muntaner
Dibuixos: Max

El cel té un problema
Jaume Cela
Dibuixos: Francese Infante

■loan Brut
Caries Riba
Dibuixos: Joma

ELS FLAUTATS
En Joan Sarruga i els lladres de
Bobois
Albert Figueras

Contes, II.
Lieo Tolstoi

Un estiu a Rocagrossa
Maria Lluïsa Solà

Un pam de primavera
■loan Armangué
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darrerament, hem vist alguns films
d’ambientació histórica ben discuti
bles, en canvi aquí tot el que s’hi veu
manté un índex de plausibilitat indis
cutible... I, així, punt per punt, en totes
les col-laboracions.
Punt i apart s’hauria de dedicar a les
interpretacions, per bé que en aquest

ràbia (La rage, 1974-75) de l’osonenc
Eugeni Anglada. Très films que mostren imatges reconstruïdes i poétiques
del mateix moment i el mateix pais i
que ho fan al voltant del mon escolar
de l’època. Fité neix el 1906, pero els
altres autors —Anglada, 1936; Baca,
1934; Garriga, 1933— neixen durant

rents, coincideixen en bona part en els
símptomes i en els diagnóstics.
Quan Fité va fer Porta closa l’auto
censura actuava molt fortament fíns i tot
en els nivells anomenats amateurs. Al
moment en qué Anglada realitzá La
ràbia el franquisme s’acabava i comenpava la transició. Ara, quan Baca i
Garriga han fet el seu film, gaudeixen de
llibertat d’expressió i, malgrat tot, con
tinúen reflectint un mateix clima. I és
que, en el fons, les velles ferides d’una
generació encara no s’han cicatritzat.
Aquest és precisament —juntament
amb la possibilitat d’investigació— un
deis avantatges que ofereix realitzar
obres fora del circuii comercial: poder
mostrar les realitats internes o externes
deis homes i de les seves societats sense
perdre el sentit direccional, sense haver
de claudicar d’entrada ni renunciar a
una temàtica encara no exhaurida.
Avui, quan és tan de moda parlar
d’arts efímeres, no deixa de resultar
tranquil-litzador que cintes com Porta
closa encara facin vibrar el públic i que,
any rere any, els cineastes continuin
explorant, amb armes noves, un món
inexhaurible.4

INDRETS DE MATARÓ PER ON TRANSCORREGUÉ LA FILMACIÓ DE LA PEL-LÍCULA D'ENRIC FITÉ.

aspecte tothom reconeix que els actors
i les actrius catalans ens els prenen,
literalment i professionalment, de les
mans. De tota manera, en el context
d’una cinta com aquesta, la credibilitat
física —aquella barreja de la «fotogénie» avantguardista francesa i de
tipificació, que no topifícació, sovié
tica— ha trobat un punt dolp.
Tota pel-lícula d’argument té, pero,
un suport literari. En aquest cas es
tracta d’un conte de Carmela SaintMartin, que no conec de res. Peí moment historie en qué passa —el
1940— i per la localizació en algún
poblé de Catalunya, hom diría que es
tracta d’una persona que va conéixer
bé el final de la guerra civil i la primera
postguerra. I és en aquest moment que
neix una reflexió, un nexe precís amb
Porta closa. Qué va passar realment a
Catalunya, en aquest període, que va
marcar una generació?
Sense anar més lluny, se m’acut de
seguida el record d’un altre film també
no professional, també comarcal i tam
bé guanyador de molts guardons: La
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la República i viuran la postguerra
com a infants i és a la postguerra que
coneixeran el món escolar. Ben segur
que els tres darrers devien veure Porta
closa no pas al moment de l’estrena,
sino a l’adolescéncia avanzada, pero el
record de les aules, les conductes deis
infants i deis adults que reflecteixen són
massa pie d’elements icónics, de
moments signológics, de reaccions
psicológiques i de clímaxs emotius o,
fíns i tot, de gestos instintius, per a
poder atribuir-los a l’atzar. Les
coincidéncies poden arribar ais mateixos textos que es reciten a classe, com
les paraules de Machado que apareixen
literalment exactes ais dos darrers.
Les pors, les repressions..., generen
impoténcies, i aqüestes exciten la crueltat. Una crueltat que pot portar a la
mort i, tema recurrent, al suicidi. El
cinema s’erigeix en una mena d’instrument de penetració psicológica, i, en
cara que cada film treballa el material
en claus estétiques diferenciades, enca
ra que els cineastes han fet la seva
tasca en moments sociopolítics dife-

marta may nrasunciónsancho f.jarque zurbano
alfred luchetti manuel Sánchez ramón coraminas
carme Casanovas i lo pareil a'dáriusimariángels
LA RABIA (1974-75) D'EUGENI ANGLADA, FILM
TAMBÉ NO PROFESSIONAL QUE RECREA LA POR
I LA REPRESSIÓ PATIDES PELS ESCOLARS DE LA
POSTGUERRA I QUE ESTABLEIX, MALGRAT LA
DISTANCIA EN EL TEMPS, UN FIL DE CONTINUÏTAT AMB PORTA CLOSA.
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Venècia 1997
per

Arnau Olivar

a 54 Mostra va tenir Hoc del 27
d’agost al 6 de setembre de
1997, al Lido. Sorprenentment,
no se’n nomenà un director, sino un
curatore, en la persona de Felice Lau
dadio, un professional del cinema
procèdent de la critica. La provisionalitat que en aquest cas implicava el
terme curatore no ha anat en détri
ment del résultat. La d’enguany ha
estât una bona Mostra, desigual però
intéressant, en què l’art cinematogràfic ha estât présent.

L

«Hanna-Bi»: el Lieo d’Or

És una obra profunda, realitzada en
un estil pausai que sembla recolzar en
la impassibilitat d’un quietisme aparent ritmat per una dinàmica que s’o
rienta vers la introspecció. El mot
japonès Hanna significa flor i és el
simbol de la vida. Bi vol dir foc i és el
simbol de la mort. Hanna-Bi és la histôria de Nishi, un policia japonès que
estima profundament la seva muller, la
qual pateix una leucèmia en fase
terminal. Nishi viu aquesta història
d’amor, trista i desesperada, al mateix
temps que l’embarga un sentit de culpabilitat: el seu amie i company
Horibe ha esdevingut invàlid a conseqüència d’un tret rebut durant una
acciò policiaca, en la quai Horibe va
substituir Nishi, a peticiô d’aquest. A
més, la vidua d’un altre policia té
problèmes économies més peremptoris que els d’Horibe, el quai des de
la cadira de rodes no pot pintar perquè
la seva pensió no li permet comprar el
material necessari. Per ajudar-los,
Nishi s’endeuta amb la màfia de TÒQuio; però, fatalment, arriba el
moment de pagar el capital prestat i
els interessos. Per alliberar-se de la
yakuza, Nishi atraca un banc. Quan, al
final del film, els seus excompanys el
volen détenir, Nishi els demana un
ûltim temps, el suficient per a
suïcidar-se, eli i la seva esposa, en una
platja solitària: seqüència d’extraordinària elegància i de gran dignitat
fiumana, al nivell del millor cinema de
Michelangelo Antonioni, i en la quai
1 autor del film expressa el seu
Pensament que «la mort és una realitat
fine té un vector horitzontal, d’on

MARCELLO MASTROIANI, QUE LA MOSTRA RECORDÀ I A QUI VA RETRE HOMENATGE.

procedeix la vida». Es aixi corn el
binomi vida-mort anul-la el suicidi
corn a final total, relegant-lo a mer
incident.
Hanna-Bi és, fïlmicament, una obra
molt intéressant i, artisticament, rica i
atractiva. Ja, al principi, l’autor ens
réclama l’atenciô amb uns titols de
crédit a base de dibuixos seus combi
nats amb focs d’artifici, que aconsegueixen un résultat cromatic d un
gust exquisit; dibuixos que el realitzador intercala algunes vegades al llarg
del film, amb què hi proporciona una
vivor que contrasta amb el drama
sinistre que va narrant. Hi sovintegen
els plans en profunditat estructurats
en composicions de gran bellesa; el
contrast és un dels éléments pnncipals
del film: contrast entre tendresa i
violència, que no és mai provocativa ni
gratuïta; contrast entre el que es dm i
el que es pensa; l’immobilisme del
company invàlid enfront del mar, que
sempre està en moviment; i la presèneia de flors en escenes violentes. A
la seqüència de l’atracament, sorpren
la utilitzaciô de càmeres de video al

costat de plans rodats des de les grues,
corn la utilitzaciô del silenci i del color
blanc, en una seqüència típica d’un
thriller, superat com a gènere des de
l’inici del film.
Takeshi Kitano és un artista ver
sátil. Ha treballat a la televisió, la ràdio
i la premsa i ha acomseguit ser con
siderat un dels millors cómics del
teatre japonès actual. També és músic,
grafista i pintor. Amb Hanna-Bi s’ha
situât en la finia dels millors realitzadors de cinema actuals. Algú l’ha
comparat amb Robert Bresson.
L’últim film de Zhang Yimou

El fet que l’autor de Dahong
Denghong (traducció literal, Llanternes
roges, 1991) hagi tingut problèmes
amb les autoritats comunistes xineses
bolcà pràcticament al seu favor tota la
crítica present a Venècia. Molts
desitjaven i esperaven que fos guardonat amb el Lieo d’Or; però,
finalment, fou el gran absent dels
premis oficiáis. You hua hao hao shuo
(traducció comercial en anglès, Keep
Cool) és una obra relativament in-
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teressant, perjudicada precisament per
la seva intenció, obsessiva i rabiosa, de
mostrar les contradiccions de la Xina
d’avui, amb la dictadura al poder i el
consum al carrer. L’art nécessita
llibertat i Zhang Yimou ha intentât
substituir-la per una denúncia camu
flada dintre d’una comédia grotesca
amb rivets de sainet, que té moments
aconseguits perd que resulta ofegada
per una máquina de presa que es
belluga sense parar, i que produeix en
l’espectador una reacció de rebuig en
contra del continent i no del
contingut. Aquest film de Zhang Yi-

A la primera historia, Ewa, una
estudiant universitària, d’uns vint-icinc anys, confessa el seu amor a un
dels professors. Aquest no vol distrac
tions ni complicacions. El seu rebuig
és causa involuntária de l’expulsió
d’Ewa. A la segona historia, un sacerdot rep la visita d’una adolescent,
que resulta ser una filia, que eli
ignorava, de la seva joventut. Havent
mort la mare, la noia cerca en ell ajut i
protecció. El dilema es planteja entre
la vocació sacerdotal, d’una banda, i
l’amor i la responsabilitat paternals, de
l’altra. En una dolorosa conversació

lowski; però, si aquest visqués, em
sembla que li hauria complagut el film,
i la dedicatória.
Lars von Trier: «Riget II»

Aquest realitzador danés és una
estranya barreja de Carl Th. Dreyer i
Quentin Tarantino. El sentit del trans
cendent i la importància de la forma
visiva, propis del primer, es combinen
moltes vegades d’una manera violenta
i difícil amb l’asserviment impetuós
del segon, del qual rebutja la gratui'tat
però no l’exuberáncia. Els seus films
Forbrydelsen (trad, lit., Els elements del
crim, 1984), Europa (1990) i Breaking
the waves (1996) demostren que ens
trobem davant d’un creador. El seu
cinema és una grandiloqüent utilització
expressiva d’elements específicament
cinematogràfics: imatges potents, impo
sants; máquina de presa a la má, de
vegades esbojarradament; un muntat
ge que menysprea la missió d’unir
plans i seqüéncies, per a cercar una
combinació provocadora de les imat
ges. Els tres films esmentats marquen
una evolució: una atmosfera, un món
personal i un univers, amb dos grans
vessants: el raciocini i el misteri, en
conflicte. De vegades, fautor s’expresTAKESHI KITANO, AUTOR I INTERPRET DE HANNA-BI, EL LLEO D'OR.

mou és una historia d’amour fou, al bell
mig dels actuals gratacels de Pequin. Sabem que l’han obligat a variar i a suprimir escenes. El résultat és que, com a
comèdia i denùncia, el film és desigual i
insuficient. Resta clar que, si les autoritats xineses han armat aquest escàndol
pel que hem vist i ens han explicat, el vé
ritable escàndol és la Xina d’avui en dia.
Quatre historiés d’amor

Jerzy Stuhr ha col-laborat amb
Krzysztof Kieslowski i, fins i tôt, ha
estât intèrpret d’alguns dels seus films.
Admirador del mestre polonès, li ha
dedicat les quatre historiés d’amor que
componen el seu segon film com a
realitzador: Historié Milosne (trad. lit.,
Historiés d’amor), quatre histôries que
son narrades en un muntatge alternatiu. El protagonista principal és
sempre un home d’uns quaranta-cinc
anys. Elles en tenen quinze, vint-icinc, trenta-cinc i quaranta-cinc,
respectivament i aproximada. A més
de la direcciô, son d’ell l’argument i el
guiô, com la interpretaciô dels quatre
personatges masculins.
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amb el seu bisbe —que intenta no
perdre’l com a sacerdot—, eli li
comunica que abandona el sacerdoci
per assumir la paternitat, ja que dels
dos elements en qué es debat —fidels,
noia— el més feble és la seva filia. A la
tercera historia, un amor del passai
apareix de bell nou en un matrimoni
sense amor. Eli és un coronel polonès
que desitja reviure el seu amor de
joventut. Ho intenta, però ho aban
dona temorós deis problemes i les
complicacions que sorgiran. L’ùltima
historia és la de la fe d’un pres en la
seva dona, que l’enganya però que
l’estima. Eli la perdona sempre, per
qué està enamorat i creu en l’amor. En
aqüestes histories, dos accepten l’amor
i dos el rebutgen. Els que l’accepten
viuen intensament els seus sentiments.
Els que el rebutgen, en realitat deixen
de viure abans de morir. Al final de
cada historia el protagonista masculi
és interrogai per un personatge mis
terios que va prenent nota de tot, i
proporciona al film un humor fi i intens. Historie Milosne no arriba a teñir
la qualitat deis últims films de Kies-
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sa fílmicament d’una manera excessiva, atabaladora, desmesurada; però
cal reconèixer que va creant un
llenguatge cinematogràfic propi, cosa
que és rara en el cinema d’avui. Li
caldrà vigilar el seu ímpetu visual i
evitar el caos ternàrie, però amb molta

sota l’hospital bull un passât que
traspassa els limits del mon racional.
Un famés neurocirurgià suec, que
acaba de tornar d’Haiti —la terra del
vodù—, té molts problèmes: una
col-lega s’hi vol casar i l’assetja
despietadament, provocant-li atacs

PHYLLIDA LAW I LA SEVA FILLA EMMA THOMPSON A THE WINTER GUEST D'ALAN RICKMAN.

RIGET II, SEGONA PART D’UNA TRILOGIA DE
LARS VON TRIER.

cura, perqué l’impetu davant l’ordre i
el desconegut és un deis seus signes
definidors més atractius.
L’any 1994 realitzá, per a la televisió, la primera part d’una trilogía
titulada Riget (trad. lit., El régné)', ara
n’ha présentât la segona part (286
tninuts). Caldrà esperar la tercera per
a poder formular un criteri fonamentat. Em limitaré a assenyalar alguns
aspectes d’aquesta obra ambiciosa.
Riget és el nom d’un hospital danés,
simbol de la ciéncia médica d’aquell
País, orgull de la intel-ligéncia i la
tecnología de fináis d’aquest segle.
Dintre el seu recinte, la fe i la superstició no han de tenir lloc. L’hospital
s ha construit sobre un terreny panta
nos on abans el poblé rentava teles
fine, esteses perqué s’eixuguessin,
originaven una boira que cobria tot
aquell indret. Aquest món emboirat,
Ptopi del passât, ha esdevingut un lloc
he misteri; l’hospital és un edifici
hepriment en qué un equip de metges
constata que la ciéncia no pot dominar la naturalesa ni explicar-ho tot; i

hipocondríacs; un infermer s’obsedeix
peí guariment de la seva mare; un
metge retarda una operació per estu
diar, sobre el seu eos, l’evolució d’un
tumor cancerós; un nen neix anormal
i creix rápidament amb un metabolisme desordenat que en fa un
monstre enorme i fastigós, tendre i
intel-ligent, de qui s’ocupa la seva
desesperada mare. I moltes més coses:
reunions mac?óniques, assassinats, dos
retardats mentáis que semblen connectar amb el passat i amb el futur i,
també, una clarivident que descobreix
practiques satániques. Riget II és una
obra grotesca en qué actúen 1 horror,
la comicitat, la fantasía 11 al lucinació.
Les quasi cinc hores de projecció van
transcórrer rápidament. Molts ja no
van anar a la projecció.
Altres films

No voldria acabar sense citar-ne
alguns més. Chínese box de Wayne
Wang és una emotiva historia d’amor
entre John (un extraordinari Jeremy
Irons), un periodista anglés malalt, i la

xinesa Vivian (Gon Li), l’entretinguda
del propietari d’un karaoke-bar de
Hong Kong, amb el qual ella espera
poder-se casar. El desengany d’ella i el
descobriment de l’amor de John
marca l’evolució d’aquest film, co
mercial i brillant, dins el qual s’insereix, forçadament, la historia
marginal d’una jove punk, també
oriental. L’amor de John per Vivian té
ressonáncies historicopolítiques: l’amor de Gran Bretanya per Hong
Kong. La mort de John coincideix
amb el plor historie del governador
britànic i l’entrada a Hong Kong de
les tropes comunistes xineses. A Thè
winter guest d’Alain Rickman presen
cien! una batalla interpretativa entre
Emma Thompson i la seva mare
Phyllida Law, en un bon film, que
conclou amb un final esplèndid. Wara
Mandel - Dance of thè winds, del
realitzador indi Rajan Khosas, és un
film bell i refinat que narra amb gran
delicadesa el costum de transmetre,
de generació en generació, la mùsica
indostànica. En canvi, Fassloh Padjom
(trad. lit., La cinquena estado), de
l’iranià Rafi Pitts, és una comèdia
realista i estèticament despreocupada
sobre una velia enemistat de dues
famílies d’un poblé petit; una obra
simpàtica i vàlida.
En secció retrospectiva, la Mostra
de fa cinquanta anys. Hi he pogut veure: un agradable Jiri Trnka (fPosviceni',
trad, lit., La festa)-, Admirai Nakimov
(trad. lit., Almirall Nakimov de VI.
Pudovkin (un clàssic soviètic, el
llenguatge del qual en compensa la
propaganda politica); L’honorevale
Angelina de Luigi Zampa (una obra
mestra perjudicada amb un final feliç
i una de les millors interpretacions
d’Anna Magnani), i Le diable au corps
de Claude Autant Lara: un deis
millors films de la historia del cinema,
amb uns Micheline Presle i Gérard
Philipe inoblidables. ♦
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Aquest maison dels anuncis
per Joan F. de

Lasa

Sense mesura ni control

Llegeixo que diverses cadenes de
televisió han estat multades per progra
mar repetidament una serie d’espots
publicitaris que anunciaven marques de
tabac i de begudes alcohóliques.
Es que els responsables d’aquestes
emissores no sabien que ja fa molt de
temps que aixó está terminantment
prohibit? Es ciar que ho sabien! Com
igualment els consta que hi ha un
límit de temps per a la publicitat, és a
dir, un tant per cent determinat de
minuts com a interrupció de progra
mes lúdics, culturáis i de qualsevol
altra mena.
El fet, pero, és que no sembla que
ningú es preocupi gaire d’aixó de
comptar els segons, quan el «telecine»
ens deixa amb la boca oberta, en un
moment culminant d’un film d’intriga, o ens talla estúpidament el desenvolupament d’un debat, sense el més
mínim respecte ni pels espectadors ni
tampoc per les personalitats convocades.
No hi fa res que ens agafi cefalalgia,
ni que després ens costi lligar caps
sobre el que havia anat passant a la
pantalla. Mireu: la pela és la pela, i, al
capdavall, la televisió és un negoci, i
deixeu-vos de punyetes, perqué la vida
és dura i la competéncia sempre és a
l’aguait, tant peí que fa a possibles
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augments de public com, sobretot, als
ingressos publicitaris.
I el pitjor és que les coses s’agreugen dia a dia. Fins al punt que, darrerament, hi ha hagut moments que,
després de la pluja de détergents, perfums, renta-més-blancs, nous models
d’automôbils, bancs i caixes, joguines,
médicaments i altres foteses, ja no ens
recordàvem de l’argument de la pel
licula.
Les noves modes de la propa
ganda

Ara, les agències ja saben que la
major part dels televidents fem ùs del
«zàping», és a dir, que, un cop hem
esbrinat quants minuts esmerça la pu
blicitat a fer-nos la vida impossible,
anem canviant de cadena amb la sana
idea d’estalviar-nos-en el turment,
cosa que al capdavall tampoc no és un
gran remei, perquè igualment ens
allunyem del tema que seguiem.
El que han resolt els trapelles de
l’anunci és que l’ûnica soluciô era camuflar-lo per fer-nos creure que el
que estàvem a punt de veure ja era el
film interromput.
Aquest truc té dues variants, igual
ment perverses. Una, concebre uns
nous espots amb «aparença d’argu
ment», que ens poden fer pensar que
es tracta del film esperat, i com que,

malauradament, quasi totes les pellícules nord-americanes són igual
ment cretines temáticament —amb
els violadors, les trifulgues matri
moniáis o les parelles de «polis»—,
hom, que tampoc no és tan intel-ligent
com de vegades es creu, sovint cau al
parany. Altrament, fins ara estávem
acostumats que la base dels espais co
merciáis eren les senyores núes —benvinguda siguí la neta beutat—, i ara de
fa poc la constant propaganda de
l’homosexualitat quasi sembla obli
gada.
L’altre truc —no menys innoble—
és fer veure que s’han acabat els es
pots, posant en pantalla la marca de la
cadena, que, quan sortia fins ara, era
senyal que s’havia acabat la treva
propagandística.
Per si no n’hi havia prou amb tota
aquesta estrategia, encara ens resta la
publicitat subliminar —imatges de
propaganda que hom veu sense adonar-se’n per la rapidesa de projecció—
i l’altra publicitat amagada de mar
ques, establiments i productes, que els
intel-ligentíssims agents de publicitat
aconsegueixen situar dins d’escenes
importants de la serie o del film.
Defensa

Es que tal vegada estem quasi
desvalguts davant de tanta química i
de tant poti-poti comercialoide? Ben
pensat, quasi ho sembla. Pero jo
imagino que tots encara podem lluitar
contra aquest quasi diabólic engany
que intenta esclavitzar-nos.
No som estúpids, i ho podem de
mostrar, fent servir les nostres facul
táis intel-lectives.
En resum. Si els publicitaris televisius han pensat alguna vegada que
són superiors a nosaltres, lluitem-hi
amb totes les nostres forces. Quan
arribi l’instant de la pausa publici
taria, desconnecteu el televisor, calculeu els minuts d’ensarronada..., 1
feu el que cregueu més adient. Encara
que sigui anar a fer un pipí, llegir les
noticies de l’horrorós PP o, senzillament, anar-vos-en a dormir, que sem
pre será una solució més bona que
deixar que us aixequin la camisa.♦
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TRIA PERSONAL
per

Josep Ballester, LA MAR. Premi
Vicent Andrés
Estellés
1996.
Edicions Tres i Quatre, València,
1997.

A LA MAR, JOSEP BALLESTER PARTEIX DEL
SOFRIMENT DE L'AMOR PER BASTIR UN
POEMARI QUE, FINALMENT, TRANSCENDIRÁ EL
TEMA INICIAL.

En aquest punt del segle, el fet d'escriure un Ilibre de poemes que dugui
per títol La mar es pot entendre com
una gosadia desconcertant. Quina
mar?, pot preguntar-se, ansiós, el
lector informat. La resposta és senziHa: Ballester ha prescindit, en aquest
títol, de ressonáncies i lligams estébes, i ens proposa una mar que simbolitza, ras i curt, tot alió que no
acaba, tot alió que és inaprehensible.
David Castillo, en el postfaci que
tanca el llibre, assenyala el sofriment
de l'amor com a nucli temátic deis
versos de Ballester. Certament h¡ és
central, aquest sofriment, i és una
d'aquestes coses inacabables i in
comprensibles. Pero el sofriment de
i amor va més enllá del seu propi
nom, ¡ es revela, en el discurs ric i ambiciós de La mar, com una metáfora i
una metonimia de la infinitud: temes
c°m la mort, el dolor, la vida i la
Paraula s'hi lliguen immediatament,
conformant un entramat espés pero
no gens desordenat, que no mostra
eb seus punts d'unió per a oferir-se
®n canvi com un tot absolutament
nomoqeni i solidari.
Lestií de Josep Ballester está meraVellosament podrit de modernitat. La

SEBASTIÀ ALZAMORA

quantitat de referéncies, citacions, lletres catalanes. Finalment el tenim a
paráfrasis i complicitats que hi intro- les mans, en una edició a cura de
dueix de manera implícita o explícita, l'escriptor José Carlos Llop, amb
inconscient o volguda, resulta esbalaidora, pero també la naturalitat i
l'adequació amb qué hi encaixen.
Mai no hi ha pedantería ni erudició
estéril, sino una vivéncia estranyament intensa de la cultura i la
literatura occidentals, en especial del
segment historie que més ens afecta,
el que ve de la segona meitat del
segle XIX i arriba fins ais nostres dies.
Torna a teñir raó Castillo quan
remarca l'empremta de mestres italians com Ungaretti, Móntale, Pavese
o Bassani, pero hem de recordar que
a La mar conviuen amb Rímbaud,
Lautréamont i l'esthétique du mal de
tradició hermética en general; Nietzsche, Freud, Mann, Nabókov, Shelley,
Ovidi i la imatgeria més característica
de la pintura romántica francesa i
anglosaxona. Una barreja excitant
filtrada i cohesionada per una sensibilitat barroca de tensions i dualitats, sostinguda per una veu d'autor
poderosa, impura i viva, capaq d'ar- EL TEXT, AMB UNA PROSA TENSA I INTEL LIribar a les notes més altes en els GENT, SERVEIX PER A ACLARIR DUBTES ENTORN
aforismes de «Vendaval», en els ver DE LA IDEOLOGIA VILLALONGUIANA EN TEMPS
sos de «La parábola deis cees» o en la DE LA GUERRA CIVIL.
prosa d'«Antártida», per esmentar les
tres seccions que, al meu entendre,
brillen de manera més clara entre les
cinc que integren el conjunt del poe-

Ta'mar és un llibre potser desigual
en algún moment, pero sobretot es
un transmissor d'una mena de fasci
nado íntima, antiga i intel-ligent,
prenyada de ser i de sentit, que sitúa
la poesía de Josep Ballester (despres
de la maduresa de to assolida amb
Tatuatqe i L'holandés errant) en una
consolidado plena en edat, gracia i
saviesa.
Üotenç"Viiiaionga, DIARIO DE
GUERRA. Editorial Pre-Textos,
València, 1997. Damià Ferrà-Ponç,

escrits

sobre

llorenç

VILLALONGA, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1997.............................................................

Reticències i prudèneies del senyor
Josep Zaforteza, hereu de Llorenç
VHIalonga, ens han privat al I larg de
molt de temps de la lectura de Diario
de guerra que escnvi el millor no
vellista que ha donat Mallorca a les

EL LLIBRE RECULL ELS TREBALLS MES SIGNIFICATIUS QUE FERRA-PONS HA ESCRIT SOBRE
VILLALONGA, TANT EN L'ASPECTE HUMA I IDEO
LOGIC COM PEL QUE FA AL SEU IDEARI ESTETIC.
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alguns dels noms que s'hi al-ludeixen
réduits a iniciáis, a més dels que ja va
ocultar Villalonga al seu moment.
Tant hi fa: l'interès documental del
text resta intacte, i serveix per a
aclarir qualsevol dubte, consideració
o discussio entorn de la ideologia
villalonguiana en temps de la guerra
civil. D'una vegada per totes ens
assabentem que l'autor de Mort de
dama va ser, en una etapa Ilarga de la
seva vida, un feixista sense reserves
(encara que, això sí, cada vegada
menys franquista) i també un personatge cínic i egoista, amb un toe
ben notori d'amoralitat: no hi ha més
a pelar. Però no passa res. Ens hauria
d'importar molt poc la configuració
ideològica i moral dels nostres grans
escriptors, i molt més la seva obra:
Villalonga és l'autor de Mort de
dama, L'hereva de dona Obdulia,
Bearn, Les fures, La gran batuda i Un
estiu a Mallorca, i això és l'únic que
compta. Des d'aquest punt de vista
purament literari, el Diario de guerra
és una petita delicia: prosa tensa,
sintètica i ajustada, perversa intelligéncia, consciéncia d'estil i de ficció,
ambigüitat, ironia i cinisme: meravellós cinisme de novel-lista de primer
ordre, fina bijuteria tallada a les golfes
d'una joieria literaria de luxe.
Pel seu costai, Damià Ferrà-Ponç és,
amb Joaquim Molas, Josep Massot,
Jaume Pomar i pocs més, un deis
estudiosos més rellevants amb qué
han comptât l'obra i la figura de Llorenç Villalonga. Amb aquest volum
d'Escrits sobre Llorenç Villalonga,
éditât amb motiu de la celebració del
centenari de l'escriptor, Ferrà-Ponç
agrupa els seus treballs més significatius, i en facilita així la localització i la consulta. Pere Rosselló Bover
ha estât el responsable de l'edició i, a
més de redactar-hi una introducció
ben útil i clara, ha dividit els textos de
Ferrà-Ponç en dos blocs temátics,
molt més esclaridors, com remarca
Rosselló mateix, que no pas una
possible ordenació cronològica: «As
pectes biogràfics i ideologies» i «Ide
es estètiques, influències literáries i
obres» en són els títols, prou indicatius deis continguts per a estalviar-nos la feina d'afegir-hi cap
ratlla d'explicació. Direm només que
a la primera part hi destaquen, per al
lector d'avui (la maioria deis textos
són publicáis al ílarg deis anys
setanta), els treballs «Cultura i po
lítica a Mallorca: Llorenç Villalonga» i
«Notes autobiogràfiques de Llorenç
Villalonga», mentre que de la segona
subratllaríem «Llorenç Villalonga
entre tres cultures» i els dos assaigs
dedicáis a «Llorenç Villalonga i Ana
tole France». En qualsevol cas, tots
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aquests escrits de Damiá Ferrá-Pong
comparteixen una mateixa ambició
de profunditat i de rigor que converteix el seu aplec en Ilibre en una
excel-lent noticia villalonguiana.
LÍuís María Todo, L’ÁDÓRACÍÓ
PERPETUA. Columna Edicions,
Barcelona, 1997.

Després deis éxits de crítica i de
públic que van suposar Els plaers
ficticis i El joc del mentider, les seves
dues anteriors novel-les, LIuís Maria
Todo ha près la sempre lloable
decisió d'enfilar el carni del rise i
oferir-nos un tercer lliurament tan
agermanat amb els precedents com
distant, i obtenir així un resultat en el
qual es combinen, com és de preveure en aquests casos, les sorpreses
gratificants i les encepegades menys
felices.
Ens sap greu haver de dir-ho, però
la part negativa del saldo que ens
dona L'adoració perpètua procedeix
precisament del rise més gran que ha
decidit d'assumir-hi l'autor, i que consisteix en l'evident canvi de registre al
qual ha sotmès la seva prosa, elo
giada en els comentaris a les seves
altres dues novel-les per la riquesa i
l'agilitat. L'adoració perpètua en can
vi manté, des de la primera de les
seves linies fins a l'ùltima, un estil que
voi resultar consequent amb les ressonàncies proustianes del tftol, això

LA DARRERA NOVELLA DE LLUÍS MARIA TODO
PRESENTA, DE MANERA INTEL-LIGENT, EL
TRACTAMENT DE L'HOMOSEXUALITAT I LES
SEVES MARGINACIONS.

és, un estil fet de frases llargues i
digressives, una adjectivació prolixa,
morosa i detallista i una il-lació ar
gumentai insubornablement analítica
(que el mateix protagonista/narrador
ens anuncia al principi), tot aixó
destinât a omplir, amb suggeriments
més que no pas amb afirmacions, tot
l'espai mental del lector, submergintlo així en el seu interior de manera
total. En termes d'eficácia narrativa,
sembla que el propósit de Todo siguí
reflectir en aquesta complexitat esti
lística el retorçut procès sentimental i
psicologic que viu la parella prota
gonista de L'adoració perpétua,
formada per aquest innominat narra
dor en primera persona i l'enigmátic i
inestable Ramón. El problema, a pa
rer nostre, és que aquesta identificació entre estil i historia només es
realitza ocasionalment, mentre que
massa vegades el que es produeix és
un desencaix massa évident entre
alio que se'ns conta i l'opció expressiva amb qué ens és contât, i aquest
desencaix el paga el lector amb
desconcert, enuig o amb somriures
involuntaris i incomodes, segons el
moment. Davant d'aixo no podem
evitar pensar en l'Ernesto Sábato d'El
túnel, que va aconseguir el retrat
torbador d'una passió fatal sense
nécessitât de recorrer a cultismes
lèxics ni altisonàncies sintáctiques, o,
a l'altre costat, en un Miquel Ángel
Riera, que dominava amb molta més
habilitai i més fluïdesa aquest regis
tre de prosa abarracada que s'ha im
posât LIuís Maria Todo a L'adoració
perpétua.
Tanmateix, ja ho déiem, la novel-la
ofereix gratificacions importants: la
construcció deis personatges i l'evolució psicológica deis protago
nistes són aconduíts amb saviesa i
delicadesa, el tractament de l'homosexualitat i de les seves marginacions
és segurament el més intel-ligent que
hem trobat a la narrativa catalana
recent, el tempo del relat és d'una
seguretat extraordinária i hi ha escenes solucionades de manera bri
llant, com l'entrada del protagonista
en el mas de la secta New Life o la
immobilitat tumultuosa d'un Divendres Sant en una capital castellana de
províncies. Ens hauria aqradat llegii'
la mateixa historia servida peí millor
estil de Todo, aquell que impregnava
les págines d'El joc del mentider.
Jorge Amado, GABRIELA, CLÀÜ I
CANYELLA. Traducció d’Anna
Alsina Keith. Edicions 62, Barcelona,
1997.

Vet aquí una d'aquestes novel-les
que constitueixen un veritable mon
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del qual el lector—almenys aquest—
no voldria sortir, fins al punt de sentir
vertadera recanqa d'esqotar-ne l'ùl
tima pàgina. Publicada el 1958,
Amado ni explica la historia deis
amors tòrrids entre el rie i benestant
árab Nacib i la humil, pura (d'esperit)
i devastadora (de eos) mulata Gabri
ela, que tenen Hoc entre 1925 i 1926,
enmig de la convulsa prosperitat de
San Jorge dos llhéus, una ciutat
brasilera d'interior.
Jorge Amado sap unir, a Gabriela,
dau i canyella, i en proporcions molt
sàvies, la crònica histórica amb el costumisme, el costumisme amb el mite,
el mite amb l'erotisme, l'erotisme
amb el riure i el riure amb la tragèdia.
L'atot essencial de qué se serveix
l'autor per a la construcció d'aquest
gran retaule és la tècnica del contrapunt, que trobam ja des de la
mateixa estructura de la narració,
dividida en dues parts que a la
vegada es ramifiquen cadascuna en
dos apartats més, tots diversos i
alhora complementaris. Tota la resta
és un joc d'oposicions i contrastos
que configuren un d'aquests univer-

sos barrocs i tropicals, amb una
meravellosa tendèneia a l'excès i a
l'horror vacui, als quais ens té avesats
la tradicid de la millor literatura sudamericana moderna. La tradicid i el
progrès, la comunitat i l'individu, els
moviments de la histôria i els moviments de l'ànima humana, la norma
i l'instint, el crim i el càstig, la responsabilitat i el sentiment, la dona
idealitzada i la dona de carn i sang,
tots aquests ternes conflueixen en el
vdrtex que és aquesta novel-la i
sobre tots Jorge Amado demostra
tenir alguna cosa a dir, revelant-se
com un narrador capaç de conciliar la
gran tradicid de la novel-la realista
europea amb el vitalisme febril de les
narracions populars de la seva cultura, i és aquesta conciliacio, m'imagino, allô que li ha valgut l'etiqueta
d'expressionista amb la quai encara
avui se'l condecora. Tant se val.
Aixi, amb tota la seva extensio i la
seva torrencialitat, Gabriela, clau i ca
nyella no deixa de ser un compendi o
una summa de sabers i de cultura, i
també un condensât d'essèneia de
vida d'aquests que només excepcio-

nalment tenim ocasid de trobar en
una obra literaria. Aquesta força vital
procedeix de la inusual veritat (i aquí
podeu llegir aristotèlica versemblança) que es desprèn dels personatges, que son nombrosissims i,
tanmateix, tots plens d'interès, fins al
punt que, si prescindissim de Nacib i
Gabriela, obtindriem una excellent
novel-la coral. Perd no podem fer-ho:
Nacib és senzillament fascinant, i Ga
briela és màgica, amb aquella màgia
dels grans amors (els reals, no els
ficticis), aquells que son capaços de
donar sentit a una existèneia. I encara
hem de comptar la inusual capacitai
de suggeriment visual que demostra
posseir Amado, la quai, unida a una ma
nera molt concreta d'entendre la seaüenciacid del relat, aproxima la força
de la seva narrativitat a la de ciné
astes com, posem per cas, John
Huston o David Lean. Apassionant,
com un amor que no acaba, per a
estendre's més ernllà dels limits d'un
relat, del temps d'una vida.<

ESTUDIS RECENTS DE LITERATURA CATALANA
CONTEMPORÀNIA (I)
per

JAUME AULET

De poetes i poesía

Amb el títol Sobre la poesía cata^na contemporánia Dominic Keown
ha recopilat una série de treballs
mitjangant els quals defensa una
determinada metodología a l'hora
de situar-se davant del text literari.1
Segons ell, l'operació de lectura ha
de partir exclusivament del text, per
a qual cosa es manifesta obertament
ea contra d'al-tres opcions que al seu
entendre es preocupen massa peí
eontext o per l'«acurada labor enci
clopédica» (pág. 68). En aquest senbt, crítics com Joaquina Molas o Álex
oroch esdevenen auténtiques bésties
Meares. La veritat és que, a la vista
deis resultáis obtinguts en els capít°ls dedicáis a l'análisi d'Horacianes
in Vicent Andrés Estellés (págs. 9320, 121-156) i de la poesía de Joan
^Ivat-Papasseit (págs. 157-208),
P°tser no calia tirar tanta llenya al
°c- I és que en el fons no h¡ ha ninqú
que qüestioni el paper primordial del

PESTUDI DE LLUÍS QUINTANA PRESENTA JOAN
maragall, més que com a darrer romántic COM A PRIMER POETA CATALÀ MODERN.

UN RESUM BIOGRÀFIC CORRECTE I BEN
DOCUMENTAT DE L'AUTOR DE LA PELL
DE BRAU.
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text. I, si el que cal és entendre'l, les
eines que ens ofereixen gent com
Broch o Molas segurament continuen
essent de les més utils.
Pel que fa a monografies sobre poè
tes, tenim en primer Hoc la que Isidre
Vallès dedica a Joan Brossa.2 Com a
historiador de l'art que és, l'autor es
preocupa pel pas de la poesia visual
a l'objecte artistic. Aixo ofereix una
perspectiva intéressant a l'anàlisi del
que Vallès anomena «l'esquema
sintetitzador de la metodologia neosurrealista brossiana» (pàg. 106).
També és cert que algun cop eau en
generalitzacions excessives de caràcter divulgatiu (sobre la histària de
l'escriptura, per exemple). En segon
Hoc, tenim l'«assaig biogràfic i bibliogràfic» (pàg. 13) que Manuel Guerrero ens ofereix de la figura i l'obra
de J.V. Foix.3 La biografia es justifica
«perquè és en la vida, no gens
espectacular, que hi ha la clau de
molts dels enigmes de la seva obra»
(pàg. 12). Guerrero remena una
multitud de textos dispersos i força
material d'arxiu. Es de destacar en

i Textos

i i Estuai
*
de Cultura
: Catalana

Montserrat L’OBRA
Corretger NARRATIVA
D’ALFONS
MASERAS

MONTSERRAT CORRETGER COMPLETA, AMB
AQUEST TREBALL QUE ANALITZA LA PRODUCCIÓ NARRATIVA DE MASERAS, L'ESTUDI
BIOGRÀFIC QUE SOBRE L'ESCRIPTOR PUBLICA
EL 1995.

aquest sentit el buidatge de la seccié
Meridians de «La Publicitat» o la
correspondència amb Joan Gilí.
M'atreviria a dir, però, que l'autor no
acaba de treure tot el rendiment
possible del material que té als dits i
a vegades eau en el que no és més
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que un enfilall de citacions. D'altra
banda, es preocupa molt per la pos
sible interpretacié psicoanalitica dels
poemes i per les suposades obses
sions sexuals del poeta, la qual cosa
ens duu a lectures qüestionables i fins
a la railla de la xafarderia.
Lluis Quintana ha publicat un estudi
de la teoria poètica de Joan Maragall
a partir de l'edició critica, la lectura
minuciosa, la recerca de les fonts i
l'estudi de la recepcié d'Elogi de la
paraula i Elogi de la poesia.4 El siste
ma de trebaïl emprat té per résultat
un volum prolix, amb una estructuració molt rigida de l'anàlisi que
obliga el lector a anar esporgant les
idées intéressants —que hi son—
entremiq d'altres coses més fûtils. La
principal conclusici de tot plegat és
que Maragall, més que l'ultim romàntic, és el primer poeta català
modem. I aixo potser succeeix—sigui
dit de passada— perquè la seva veu
és menys misteriosa que no sembla.
En aquest apartat, cal fer referèneia
finalment a la biografia de Salvador
Espriu publicada a la col-lecciô «Gent
Nostra» per Agusti Espriu i Malagelada.5 Es tracta d'un resum bio
gràfic correcte i ben documentât, en
la linia del que són bona part dels
volums de la col-leccié en la seva
etapa recent.
De narradors i novel-listes

Gràcies a la feina de Josep Lluis
Badai podem disposar d'un antic
treball inédit de Maurici Serrahima i
Maria Teresa Boada sobre la novel-la
històrica catalana, datai el 1947.6
L'editor s'encarrega en la introduccié
de situar el text i valorar-lo convenientment. Es tracta d'un estudi que
no sembla enllestit per a la publicacié, que és intéressant en el context
dels anys quaranta, però que ara ha
de ser entés simplement com una
peça més en la història de la critica. El
volum acaba amb una curiosa reivindicació del gènere per motius socials
més que literaris i amb una hipotètica
caracterització de quina hauria de ser
la linia a seguir.
De monografies sobre narradors i
novel-listes, cal destacar-ne quatre. La
primera, la de Montserrat Corretger
sobre l'obra d'Alfons Maseras, que
completa l'estudi biogràfic publicat
per ella mateixa el 1995.7 Es una
anàlisi sistemàtica de la producció
narrativa de Maseras explicada des
de l'evolució cronològica i a partir de
la idea centrai de la necessitai de
l'escriptor, amb uns origens i conviccions arrelats en el modernisme,
d'adaptar-se a les circumstàncies de
cada moment. Corretger ho planteja
des d'una pers-pectiva adequada i en

general proposa unes lectures convincents. Només un matfs: la hi
potètica aproximacié al noucentisme
potser no s'hauria d'establir en
termes tan estètics, perquè aixo fa
que Maseras sembli massa proper en
algun moment ais models d'Ors i Car
nee En un estudi com aquest —que
baixa fins al detail— s'hauria de
treballar amb conceptes literaris i
historiogràfics menys estereotipáis.
La segona és la que Marcel Ortin
dedica a la prosa literària de Josep
Carner.8 Aquest és un llibre important
que analitza l'evolució de la prosa
carneriana des dels textos dels
primers anys fins a Tres estels i un
ràssec (1927). Hi falta només el
sequiment d'algunes séries narratives
puolicades a la premsa —per exem
ple la que més tard conformará el
volum Del Prôxim Orient—, que
Ortin ha fet, perà reserva per a
treballs posteriors. La lectura individualitzada de les obres es com
plementa amb un estudi de les idees
iteràries de l'autor i de l'evolució de
a seva concepció de la prosa. El llibre
na de ser des d'ara un punt de
referèneia ineludible.
Les altres dues monografies publicades són menys ambicioses. D'una
banda. Caries Cortés proposa una
interpretado dels sfmbols en les
últimes novel-les de Mercè Rodoreda, amb atenció especial a la ¡dea
de terra, aigua, foc i aire.’ Es tracta
d'un exercici correcte d'aplicaciô de
l'anomenada «Poética de l'Imaginari»
a l'hora d'analitzar els personatges i
el medi a Quanta, quanta guerra... i a
La mort i la primavera. Christina
Duplàa planteja una altra operado
d'exemplificació d'un mètode teoric.
En aquest cas és a propôsit de Mont
serrat Roig i els résultats són menys
convincents.10 Els problèmes no
vénen tant pel fet d'optar pel model
CRISTINA BADOSA, AUTORA DE JOSEP PLA.
BIOGRAFIA DEL SOLITARI. UN LLIBRE QUE UTILITZA, ENTRE D'ALTRES FONTS DOCUMENTALS,
TESTIMONIS DIRECTES I CORRESPONDENCIA
INÉDITA.
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de la crítica feminista, sino per la
manera com aquest model és aplicat.
Mentre llegim llargs excursus ideológics sobre la desigualtat motivada
per la tradicional visió androcéntrica
del món, a l'hora de la veritat s'enllesteix, per exemple, la lectura d'El
temps i les cireres amb quatre
pagines mal comptades (págs. 115118) en les quals no anem gaire més
enllá d'una glossa de l'argument.
També es pot discutir la ¡dea de veu
testimonial —que és central en el
llibre— i que porta a definir un
concepte dubtós de «novel-la testi
monial», per molt bagatge teóric que
hi hagi al darrere.
Val Ta pena esmentar, ni que siguí
rápidament, una serie de textos que
completen aquest apartat. D'una
banda, les breus biografíes de Mercé
Rodoreda i de Joaquina Ruyra publicades per Carme Arnau i LluTsa Julia
respectivamente1 Tant l'una com l'altra tenen un carácter básicament
divulgatiu i no-més complementen
l'extensa bibliografía sobre el mateix
tema de cada una de les dues
estudioses. També el quadern de la
Fundació Joan Maragall que, amb el
títol genéric de Narrativa i transcen
dencia, inclou sengles treballs de
Tomás Nofre i Cristófol A. Trepat
sobre Emili Teixidor i Jaume Cabré
respectivament.12 En ambdós casos la
reflexió moral i religiosa passa per
davant del que própiament seria
l'estudi literari. I finalment el llibre de
Manuela Alcover sobre Lloreng Villalonga i les belles arts, que repassa i
ordena les opinions disperses del
novel-lista sobre qüestions artístiques.13 L'autora hi vol veure una connexió amb els «parámetres culturáis»
(pág. 25) del noucentisme, cosa que
torna a dur-nos a la reducció im
propia del concepte de noucentisme
a ¡dees purament estétiques.
Pía, un cas a part

Durant el 1996 la bibliografía sobre
Josep Pía es va veure incrementada
amb quatre Ilibres que cal teñir en
consideració. El primer, la biografía
^reparada per Cristina Badosa.14 La
aiógrafa se serveix, entre d'altres
onts documentáis, de testimonis
directes i de material inédit recollit
en diversos arxius —especialment
correspondéncia—, la qual cosa
aporta dades ben significatives. No
cal ser especialista en el tema per a
adonar-se que la imatge de Pía que
s ofereix en determináis moments
Pueda molt marcada peí filtre
d aquests testimonis, sobretot en el
cas d'Adi Enberg. L'ús de la infornnació que ella proporciona condi
ciona fins i tot l'estructura del llibre,

notablement descompensada peí fet
de dedicar-se molt extensament ais
anys vint i trenta i poc ais de la
postguerra. Si a aixó afegim la presa
de posició en determináis moments
per part de l'autora —és ciar, per
exemple, en la manera com es
presenta la figura de l'editor Josep
Verqés—, haurem de concloure que
la biografía de Badosa és una
aportació de primer ordre, pero no
pas definitiva ni canónica.
Els altres tres Ilibres responen a
plantejaments menys ambiciosos.
Josep Martinell reelabora i amplia el
retrat de Pía que havia publicat el
1972, ara amb el títol de Josep Pía
vist per un amic de Palafrugell.'5 No
solament afegeix dades i anécdotes
deis darrers anys de la vida de
l'escriptor, sino que s'endinsa en
altres temes entre els quals es
destaquen l'interés per Montaigne
(págs. 76-82) o per Leopardi (págs.
145-151), el procés de composició
deis versos del Retour d'Áqe (págs.
205-212) i les relacions amo l'editor
Vergés (págs. 213-219). Per la seva
banda, Josep Pairolí ha tret al carrer
el volum La geografía íntima de
Josep Pía, en efqual fa un repás deis
continguts deis Ilibres que l'escriptor
dedica a Girona, Barcelona, Palafrugell i Cadaqués.16 Val ¡a pena fer
ressaltar la visió que dona del paper
de foraster que Pía exerceix durant el
seu pas per Barcelona. Caries Casajuana es preocupa de comparar les
figures de Pía i de Nietzsche en un
breu treball en el qual s'estableixen
els punís de contacte pero també les
enormes diferencies entre ambdós
autors.17 D'aquesta manera redescobrim el Pía més vitalista i individua
lista.
Noucentisme

Hi ha quatre estudis a ressenyar que
ais títols fan referencia al noucen
tisme. El primer, Cronología del

VINYET PANYELLA OFEREIX, AMB CRONOLOGIA
DEL NOUCENTISME (UNA EINA), UN VOLUM
PRÀCTIC, CONCEBUT COM A EINA DE TREBALL.

/biblioteca
/
MILÄ
1
I FONTANALS
\
23
/

DE
RUSIÑOL
AMONZtí:
HUMOR
I LITERATURA

rUBUCAOONS DE I-ABADIA DE MONTSERRAT

EL LLIBRE RECULL EL CICLE DE CONFERENCIES
QUE SOBRE LA TRADICIÓ HUMORÍSTICA A LA
NOSTRA LITERATURA S'ORGANITZÁ A LA
FONTANA D'OR DE GIRONA EL 1994.

noucentisme (una eina) de a
Panyella.18 Tal com s'expressa en el
subtítol, el llibre només vol ser un
instrument de treball. I certament
una recopilació com aquesta és molt
útil a l'hora de la consulta. Ho seria
més si la classificació cronológica
anés a-companyada d'una altra de
temática. Caldria corregir alguns
lapsus i errors, completar informació
imprecisa (no podem dir simplement,
per exemple, que el 1925 «apareix
La ciutat i la casa», pág. 99) i sobretot
—aquest és el problema realment de
fons— definir qué hem d'entendre
per noucentisme, cosa que segurament obligaría a replanteiar l'abast
cronológic (que ara arriba fins a
1936) o el títol del llibre.
Tenim en segon Hoc la investigació
de Jordi Malé sobre les idees literáries de Caries Riba durant els
primers anys de la seva activitat
crítica (1913-1920).19 Aquest cop
som davant d'un treball académie
rigoros que pretén demostrar l'existèneia d'un sistema critic darrere deis
Escolis ribians. D'alguna manera,
Malé s'encarrega de sistematitzar
alió que Riba mai no va arribar a
organitzar explícitament. El résultat
és brillant tot i que en bona part ja
era conegut, perqué molts dels
capítols havien estât publicáis independentment. No mereix pas tants
elogis el libel que Xavier Pericay i
Ferran Toutain han publicat amb el
títol d'El malentés del noucentisme.20
Quan es vol demostrar una tesi tan
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CARLES-JORDI GUARDIOLA RECOPILA, A OFICI
D'EDITAR, IMPRESSIONS PERSONALS I RE
FLEXIONS QUE HA ESCRIT AL LLARG DELS SEUS
VINT ANYS COM A EDITOR.

arriscada corri la que proposen (el
llast negatiu de la tradició noucentista a l'nora d'entendre l'evolució de
la prosa catalana) cal fer una investigació més acurada i no quedar
se poc més enllà del simple discurs
assagístic. Tampoc no es pot tra
ballar des d'un partit pres i un
maniqueisme flagrant. El que cal és
entendre per qué les coses són com
són en cada moment de la historia i
no intentar convèncer que hauria estat millor que fossin d'una altra ma
nera. I no només això. En el llibre hi
ha poca recerca directa, insuficient
anàlisi de textos, excessives repeticions, nombrases afirmacions i valoracions discutibles o profundament
injustes i, en el fons, ben poques
aportacions que siguin alhora interessants i innovadores. Tanquem
aquest apartat parlant de l'opuscle
amb el discurs de Joan Ripoll d'ingrés
a la Fundació Bosch i Cardellach, el
qual porta per títol Noucentisme i
avantguarda. Tres fìtes sabadellenques.2' Es tracia d'una ràpida aproxi
mado a l'obra de Joaquim Folguera
i a la deis primers anys de Feliu Elias
i Joan Oliver.
Altres estudis

Amb el títol De Rusiñol a Monzó:
humor i literatura s'ha publicat un
cicle de conferencies organitzat el
1994 a Girona.22 El llibre voi posar
sobre la taula una idea que en
principi es presenta només com una
intuìció: «la continuTtat d'una tra
dició» i «l'existència o no d'una
pulsió afistica dominant en una
cultura» (pàg. 17). Després d'un pròleg d'Albert Rossich per a endinsarnos en el tema i d'una reflexió
teòrica de Pere Ballart («La ironia,
una aquila fina i invisible», pàgs. 1927), el volum se centra en una sèrie
d'estudis monogràfics dedicáis a
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Santiago Rusiñol (Margarida Casacuberta, «El mite de l'humor russinyolià», pàgs. 29-48), Josep Career
(«Josep Career, entre la facècia i la
ironia», pàgs. 49-66),23 Francese
Trabai (Josep M. Balaquer, «Francese
Trabai i la parodia de la novel-la»,
pàgs. 67-87), Josep Pia (Marina
Gustà, «L'estirabot planià: del candor
a la malicia», pàgs. 89-105) i Pere
Calders (Maria Campillo, «La mirada
de Pere Calders», pàgs. 107-120). En
generai són trebaìls que, tot i
preocupar-se per temes ja coneguts,
aporten reflexions innovadores per
qué tenen al darrere una considera
ble feina de recerca. En aquest sentit
són especialment significatius els
capítols de les dues editores.
Completen el volum unes declaracions de Quim Monzó sobre el tema,
precedides d'una presentació de
Xavier Cercas (pàgs. 121-128).
Assumpta Camps ha donat a conèixer finalment una tesi doctoral
llegida fa uns quants anys i dedicada a
la recepció de Gabriele d'Annunzio a
Catalunya.24 Es tracta d'una inves
tigado aprofundida sobre la rabuda
que van tenir les idees dannunzianes
especialment durant el modernisme,
primer amb una preeminència del
component messiànic i després amb
una major atenció al rerefons classicitzant i culturalista. Entremig h¡ ha
la influéncia del teatre de d'Annunzio
en Tintent de gestado d'un model
de tragèdia clàssica i de teatre poétic. Per la seva banda, Carles-Jordi
Guardiola ha recopilat una sèrie
d'impressions personals sobre la
seva feina com a editor a Ofíci
d'editar.25 S'hi apleguen divuit textos
inédits i dispersos que van des de
«Bases per a una política del llibre en
català» (1979) —molt interessant per
a entendre el que va representar La
Magrana en aquells moments— fins
a unes notes finals sobre la situado a
mitjan anys noranta («Quatre notes
finals», pàgs. 167-177), passant,
entre altres coses, per un seguit
d'entrevistes concedides al llarg
d'aquests quasi vint anys. Cal ressenyar també l'edició del llibre
commemoratiu dels vint-i-cinc anys
de la celebrado de les Festes Fabra,
que s'iniciaren el 1969 en substituera
dels premis de Cantonigrós i s'extingiren el 1993 en un acte al Palau
de la Generalität.26 Susanna Alvarez i
Joan Josep Isern hi fan una ressenya
descriptiva de cada una de les festes
més que zno pas un estudi sistematitzat. Es dones un repertori de
dades, el qual, juntament amb les
correccions del fibló enverinat que
durant moites setmanes hi ha anat
elavant Lluís Bonada des de la revista

«El Temps», constitueix un bon ma
terial a l'abast dels estudiosos.
Les mendons finals són per al
buidatge i l'anàlisi que Eudald Toma
sa ha rat de les revistes manresanes
«Cénacle», «Ciutat» i «Bages», el
qual —especialment a próposit de
les dues primeras publicacions—
ofereix molta informado sobre ques
tions literàries,27 i per a un opuscle de
l'Anglo-Catalan Society dedicat al
teatre català contemporani.28 Es
tracta d'un llibret pensat per a donar
a conèixer al públic anglès la historia
i els principals autors i grups del
teatre català des de 1939. Enric
Gallén s'encarrega del panorama
historic («Catalan Theatrical Life:
1939-1993», pàgs. 19-42), Rodolf
Sirera s'ocupa dels autors de base
més realista («Drama and Society»,
pàgs. 43-72),29 David George i John
London fan un repàs dels dramaturgs
que ells —una mica aleatòriament—
consideren més pròpiament avantguardistes («Avant-Garde Drama», j
aàgs. 73-101) i Mercè Saumell cataoga els principals grups que treaallen al marge del teatre de text
(«Performance Groups in Catalonia»,
pàgs. 103-128).♦
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través de la música? A propósit de "Fra Junoy 0
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l'agonia dels sons", de Jaume Cabré» (pàgs. 15-26).
13. Manuela Alcover, Llorenç Villalonga i les belles arts.
Un ¡deari estètic noucentista, Palma de Mallorca,
Edicions Documenta Balear, 1996.
14. Cristina Badosa, Josep Pia. Biografía del solitari,
Barcelona, Edicions 62, 1996 («Biografíes i
memories», 29).
15. Josep Martinell, Josep Pia vist per un amie de
Palafrugell, Barcelona, Destino, 1996. La primera
versió es titulava Josep Pia, vist de prop (1972).
16. Miquel Pairolí, La geografía íntima de Josep Pia,
Barcelona, Edicions La Campana, 1996. Com
pleten el volum tres articles de l'autor sobre «"El
quadern gris" o l'eterna joventut» (pàgs. 169-178),
«El misteri de "Pa i ráím"» (pàgs. 179-190) i «Les
pensions o la vida a través del microscopi»
(pàgs. 191-204).
17. Carles Casajuana, Pia i Nietzsche. Afinitats i coincidéncies, Barcelona, Edicions 62, 1996 («Llibres a
l'Abast», 297).
18. Vinyet Panyella, Cronologia del noucentisme (Una

eina), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1996 («Biblioteca Serra d'Or», 152).
19. Jordi Malé Pegueroles, Caries Riba i el Noucentisme.
les idees literàries (1913-1920), Barcelona, Edicions
de La Magrana, 1995 («Els Origens», 39).
20. Xavier Pericay, Ferran Toutain, El malentès del
noucentisme. Tradicio i plagi a la prosa catalana
moderna, Barcelona, Proa, 1996.
21. Joan Ripoll, Noucentisme i avantguarda. Très fîtes
sabadellenques, Sabadell, Fundaciô Bosch i Cardellach, 1996 («Quaderns d'Arxiu de la Fundaciô
Bosch i Cardellach», LXXVII). Ponència d'ingrés com
a membre numerari, llegida en la sessiô plenària de
la Fundaciô Bosch i Cardellach del dia 22 de
novembre de 1995.
22. Margarida Casacuberta, Marina Gustà (eds.), De
Rusinol a Monzo: humor i literatura, Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996
(«Biblioteca Milà i Fontanals», 23).
23. El nom de l'autor del capitol coincideix amb el de qui
signa aquest article panoràmic.

24. Assumpta Camps i Oliver, La recepció de Gabriele
d'Annunzio a Catalunya, Barcelona, Curial Edicions
Catalanes i Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1996 («Textos i Estudis de Cultura Catalana», 50).
25. Carles-Jordi Guardiola, Ofici d'editar, Barcelona,
Edicions de La Magrana, 1996 («Els orígens», 40).
26. Susanna Álvarez i Rodolés, Joan Josep Isern, 25 anys
de Festes Fabra, Barcelona, Proa, 1996.
27. Eudald Tomasa, «Cenacle», «Ciutat» i «Bages». Tres
plataformes culturáis a la Manresa del segle XX,
Manresa, Fun.dació Caixa de Manresa, 1995. Accéssit
al premi Oms i de Prat 1993.
28. David George, John London (eds.), Contemporary
Catalan Theatre. An introduction, Sheffield, The
Anglo-Catalan Society, 1996 («The Anglo-Catalan
Society Occasional Publications», 9).
29. L'apartat d'aquest capítol dedicat a l'obra de Josep
Lluís i Rodolf Sirera és redactada per David George i
John London.

LA NOVA EDICIÓ DE LES OBRES DE RAMON LLULL
PER

ntre 1990 i 1996 han aparegut de Ramon Llull: el Llibre de
très volums d'una nova série contemplado, ¡'Arbre de Ciència, el
d'edicions critiques d'obres ca Llibre d'home, els Rims, ¡'Art amatitalanes de Ramon Llull, la majoriava, el Blaquerna, etc. Els tres nous
inédites. Encara que Llull sigui co- volums deis anys noranta han nascut
negut en general per un repertori com una represa de les ORL,
réduit d'escrits (Blaquerna, el Llibre adaptada a les circumstàncies ac
de les bèsties, el Libre d'amie i amat, tuáis. Aixô vol dir dues coses. En
el Cant de Ramon, el Desconhort), el primer lloc, la vinculació de l'emprecatàleg de les seves obres recull més sa a una subvenció oficial, i, en segon
lloc, la connexió científica amb
de dos-cents cinquanta titols, que
¡'Institut que produeix a la Universität
abracen escrits sobretot filosôfics i
de Freiburg (Alemanya) l'ediciô de
teolôgics, per bé que no manquen
mostres de totes les disciplines co- les obres llatines de Llull, les «Rainegudes als seus dies, sense oblidar mundi Lulli Opera Omnia», abreujala poesia i la literatura en sentit dament ROL (vint volums des de
1957).
ampli. Només una petita part de les
Un Patronat Ramon Llull, amb seu a
obres de Llull s'ha conservât en
l'institut d'Estudis Baleàrics de Pal
manuscrits catalans; el lot és, tôt i
aixi, considérable i esta escampat ma, gestiona el finançament atorgat
a parts iguals pels governs autànoms
per les biblioteques de mitja Europa
(Palma, Barcelona, Munie, Milà, Paris, de València, Catalunya i Mallorca; la
Comissió Editora de I esmentat Pa
Roma...).
Miquel Obrador i Salvador Galmés, tronat, en canvi, és la responsable
infatigables lul listes mallorquins de deis aspectes tècnics, com ara la tria
començaments de segle, van ende- de les obres a publicar, els criteris
gar una empresa éditorial destinada d'edicid i els encàrrec concrets de
a arescatar tôt aquest rie patrimoni treballs. Aquest despleqament, pero,
lingüistic i cultural: vint-i-un volums amaga en realitat la dedicado
tipogràficament enlluernadors que tossuda d'un pareil o tres de per
van aparèixer entre 1906 i 1950, per sones, igual que als temps de les
bé que en realitat l'aventura va ORL: Antoni Bonner i Jordi Gayà a
acabar amb la guerra civil (el darrer Mallorca i Fernando Domínguez a
Freiburg. El model que segueix la
volum és un fill isolat i tardà). La série
Comissió
Editora són les edicions
mallorquina es diu «Les Obres
Originals de Ramon Llull», abreuja- llatines de les ROL, incloses en la
dament ORL, i conté els millors titols col-leccid «Corpus Christianorum.
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Continuatio Medievalis», de l'editorial belga Brepols, un dels centres de
produccid de llibres érudits més
poderds deis nostres dies. Els textos
lul-lians son oferts a partir de les
millors fonts manuscrites, van acompanyats d'un aparat de variants i
precedits d'unes introduccions filoldgiques molt cenyides, fins ara sense
expansions historiques o interpréta
tives.
El primer volum de les NEORL, el
Llibre de virtuts e de pecats, és un
recull de sermons lul-lians de l'any
1313, totalment desconeguts de la
bibliografia anterior als noranta.
L'editor, Fernando Dominguez, també va tenir cura de la versiô llatina
del mateix llibre a les ROL, la quai,
per cert, procedeix d'un original
català. El Llibre de virtuts e de pecats
no pertany a l'amena literatura: Ramon
Llull aplica la seva Art a la confeccid de
textos aptes per a la predicacid. Els
résultats son molt singulars i fan
molta Hum sobre l'evolucio del
pensament de l'autor en relacio amb
la utilitat de l'expressiô literària com
a vehicle de co-municacid d'idees.
Cal advertir que Ramon va abandonar la redacciô de novel-les i de
poésies cap a 1300, per abocar els
seus esforços a la reforma de la
tècnica de fer sermons: volia oferir
uns procediments alternatius, més
racionals i menys retdrics, de
transmetre l'educacid religiosa.
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El segon volum de les NEORL, con
té, en canvi, el Llibre del gentil i dels
tres savis, una obra força estudiada i
comentada. L'edició que tothom havia reproduit i traduit, publicada per
Jeroni Rosselló el 1901, no oferia
prou garantía filològica, per això An
toni Bonner, queja navia publicat una
traducció anglesa i una edició
catalana modernitzada del Gentil, va
voler restaurar l'original amb un re
pas atent de totes les versions
antigües. La transmissio manuscrita
d'aquestes versions antigües és força
embolicada i Bonner ha procurat d'acostar-se el màxim a l'original de Llull
fins i tot per mitjà de traduccions
castellanes i franceses del segle XIV.
Ara, dones, aquest tractat de disputa
religiosa, que ensenya a rebatre el ju
daïsme i l'islam i a proclamar la veritat
del cristianisme per mitjà de l'Art,
disposa d'un text fiable, útil també per
a lectors de literatura: el Gentil conté
situacions novel-lesques i expansions
liriques d'una gran intensistat.

REPRESENTACIÓ

D'UN

RAMON

LLULL

DIS-

FRESSAT D'ALQUIMISTA, D'ACORD AMB UNA
PROU LLARGA LLEGENDA. DEL CÒDEX IL
LUSTRAI PER GEROLAMO DA CREMONA QUE
ES CONSERVA A LA BIBLIOTECA NACIONAL DE
FLORÈNCIA.

El tercer volum de les NEORL
reuneix tres obretes molt poc
conegudes: el Llibre dels articles de
la fe, el Llibre que deu hom creure de
Deu i el Llibre contra Anticrist; del
darrer, J. Perarnau en va publicar una

edicié no fa gaire; els altres dos eren
inédits. Tres editors han tingut cura
del volum: Antoni Joan Pons, Jordi
Gayà i Gret Schib. Les tres obres pertanyen a époques diverses i aborden
questions d'ordre diferent: una exposicié raonada del Credo a partir de les
«raons necessàries» de l'Art de Ra
món; un repàs, també estructurat a
partir de l'Art, dels punts centrais de
la teología per a un auditori d'infidels
i, finalment, una presentacié succinta
i no gens especulativa d'un tema que
preocupava els cristians del segle
XIV: la vinguda d'un poderos senyor
miracler que anuncia la fi del mon,
l'Anticrist.
Em consta que Antoni Bonner, que
ha fet de director d'edicié de tots
tres volums, controla l'elaboració
dels propers lliuraments: tant de bo
es pugui continuar mantenint el difícil
equilibri de factors personals, politics
i filolôgics que ha donat vida a les
NEORL.4

NOTES DE LECTURA

ELS ARGOTS SUBURBANS JOVES
Joan i’ujolar, DE QÎLJE VASETTO?
Edicions Empúries, Barcelona,
1997.

Aquest llibre, nascut d'una tesi
doctoral, es basa en un treball de
camp sociolinqüfstic entre dos grups
de joves —d'ambdés sexes— de
diferents barris obrers barcelonins. El
llibre abandona l'acostumat to aca
démie doctoral i és descrit com una
aventura comunicativa en què l'autor
s'ha implicat a fons. Lluny de la
descripcié i la transcripcio lingüistica
fredes. —propies dels manuals a
l'ûs—, el lector hi troba l'entusiasme
de l'autor que narra la seva vivèneia
amb les perplexitats, els problèmes i
les gratificacions personals que la
feina li ha comportât. La recerca dels
grups, els contactes, l'acceptacié per
part d'ells, la fluida comunicaciô que
l'autor hi estableix, tôt aixé forma
una part important del llibre, que el
lector viu com un viatge a dos mons
socioculturals diferents, en part
marqinals. Aixô a banda, l'aportacié
de Pestudi és intéressant, tant pel
que fa al procès, com per les

76

transcripcions de les converses i els
débats, la descripcié deis contextos i
de l'expressivitat de cada «nova veu»
que intervé a la conversa. Bàsicament, Pujolar ens ofereix dos nuclis
d'interès sobre les identitats per
sonals: els générés —masculinitat i
feminitat en contacte— i els parlars
(els parlars juvenils, les veus del
català i del castellà, i les tries de
llengua). El to acostat al lector, divulgatiu, no refusa, però, l'observació
crítica. Sota una aparença popular, el
llibre arriba més enllé que no altres
estudis especialitzats de sociolingüística.—G.O. de L.B.
LA LLENGUA CATALANA AL SEGLE
XVIII
Antoni ide Bastero, HISTORIA DE
LA LLENGUA CATALANA. A cura
de Francesc Feliu. Universität de Gi
rona i Universität de Vic, EUMO,
Vie, 1997.

Francesc Feliu, professor a la
Universität de Girona, publica en
aquest volum la sintesi de la seva tesi
doctoral sobre l'obra filològica d'An-

toni de Bastero, nascut a Barcelona,
al si d'una familia de comerciants, el
1675 i dedicai a la carrera eclesiás
tica: sagristà major de Girona i més
endavant canonge de la mateixa
catedral, va passar una llarga tempo
rada a Roma, durant la quai s'inté
ressa per la filologia. El 1724 hi va
publicar el primer —i unie— volum
de la Crusca provenzale, diccionari
etimologie i d'autoritats que pretenia
recollir tots els provençalismes de la
llengua italiana. Més endavant va
tornar a Catalunya i fou admès a
l'Acadèmia de Bones Lletres el 1729.
Morí a Girona el 1737. Ja Pere Bohigas i altres havien remarcat l'interès de les obres que va deixar a mig
escriure. Ara, Feliu ens presenta la j
transcripcio completa i un estudi acurat dels fragments —en part en
català i en part en castellà— que ens
han restât de la historia de la llengua
catalana que Bastero va emprendre i
que mai no tingué temps d'enllestir,
que tenen la importància de ser la
primera historia coneguda del català,
que sens dubte hauria estât una
mena d'enciclopèdia de la llengua
catalana i que resulta curiosa pet
molts aspectes, bé que l'autor no era
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un especialista en la matèria i reflectia les opinions deis entesos del
seu temps, un bon xic aberrants
avui.— F.A.

HISTORIA DELS MUSEUS DE BAR
CELONA
Andrea A. García i Sastre, ELS
MUSEUS D’ART DE BARCE
LONA: ANTECEDENTS, GÈNESI
I DESENVOLUPAMENT FINS
L’ANY 1915. «Biblioteca Abat Oli
ba», 189, Publicacions de 1’Abadía de
Montserrat, Barcelona, 1997.

Aquest impressionant volum —de
més de set-centes págines, amb un
bon nombre d'il-lustracions en lámines separades»— conté l'essencial
d'una important tesi doctoral sobre
els museus de Barcelona des deis
orígens fins a l'ampliació de l'antic
arsenal de la Ciutadella el 1915. Després d'uns capítols iniciáis sobre el
concepte de museu i els seus orígens
a l'antiguitat, l'autora analitza el naixement del museu públic a l'època
de la ll lustració i durant la Revolució
francesa i el naixement de nous models museológics entre el segle XIX i
el comenqament del XX. Per ais
lectors barcelonins, el molí de l'os
del Ilibre comenta al capítol V, amb
l'estudi de dues col-leccions singulars
a la Barcelona deis segles XV-XVI, i
continua amb la relació detallada de
les col-leccions deis segles XVII, XVIII
i XIX i amb la descripció de les
institucions promotores deis museus
i el salvament del patrimoni artístic a
partir del segle XIX. Tenen un
especial interés els capítols dedicáis
a la desamortització i ais seus efectes
1 a les col-leccions d'iniciativa
privada, seguits per diverses
¡niciatives com la Comisión Provincial
de Monumentos Históricos y Artísti
cos de Barcelona i el Museu de l'Académia Provincial de Belles Arts. El
gruix de l'obra correspon, com és
lògic, ais museus municipals de la
ciutat, des del sexenni democrátic.
Son dedicats capítols especiáis a la
Ciutadella com a espai museístic, ais
organs rectors deis museus municiPaTs, a la creació de la Junta Municipal
de Museus i Belles Arts, a l'evolució
deis museus amb la Junta Autònoma
(durant els primers anys del segle
XX), a la Junta de Museus de Bar
celona (nascuda amb el triomf del
paoviment catalanista) i, finalment, a
'p consolidació deis museus amb la
Junta Mixta, fins a la inaugurado deis
Museus d'Art i Arqueología de Barce!°na. Tot plegat dona una magnífica
Tformació sobre els ideáis museo-

lógics i les realitats de cada moment i
una visió molt acurada dels models
museogràfics emprats en cada museu
fins al moment que es consolida el
Museu de Belles Arts Antiques i
Modernes, el 1915. L'autora na utilitzat un material d'arxiu molt rie i ha
consultai tota la bibliografia existent
sobre la qüestió. Les il-lustracions,
algunes de molt noves, encara donen
més interés al volum.— B.B.

MENTRE ES BASTEIX LA NOVA
ÒPERA
Diversos autors, OPERA LÍCEÜ.
UNA EXPOSICIÓ EN CINC
ACTES. Generalität de Catalunya.
Departament de Cultura, Museu
d’Història de Catalunya, Fundació
Gran Teatre del Liceu, Edicions
Proa, Barcelona, 1997.

El Liceu, conjuntament amb el Mu
seu ¿'Historia de Catalunya, ha
aresentat Òpera Liceu amb motiu de
'exposició que s'ha vist, a Barcelona,
ins a gener d'enguany, al museu, en
ocasió del cent cinquantè aniversari
de la primera inauguració del teatre.
Tal com va dir un altre comentarista
d'aquesta secció, «les exposicions
passen però els catàlegs queden»:
aquest gènere bibliografie cada ve
gada es desenganxa més del seu
objectiu inicial, ser un complement o
ampliació del que trobem a les sales
d'exposició, per a convertir-se en un
tractat autonom que esdevé referen
cia obligada.
És un magnífic volum que, sota la
direcció de Joan Matabosch, aplega
disset articles escrits per especialistes, que fan un repás exhaustiu de
la historia social i artística de la
institució: els orígens de l'opera a
Barcelona, les avantguardes a l'escenari del Liceu, el wagnerisme a Bar
celona, les escenógrafos del teatre i
la tradició escenográfica catalana, els
autors locáis, els primers anys d'activitat artística al teatre de la Rambla,
la trajectória artística durant el consorci, el Liceu sota el franquisme, els
mites i les glories del teatre, la
revolució escénica a partir de la visita
del festival de Bayreuth el 1955, el
paper cívic de la institució com a
gran aparador de la burgesia, el futur
de l'opera, el sentit actual d'aquests
espectacles tan fastuosos; també fan
esment del projecte de reconstrucció
i ampliació que s'hi executa. Aquest
contingut, tan ben dissenyat pel
director com ben desgranat pels au
tors, fa que aquest nou Ilibre del
teatre siguí definitiu pel que fa als
aspectes culturáis, socials i artístics

deis darrers cent cinquanta anys de
l'opera de Barcelona.
Tot i que hi ha alguna referencia a la
historia de l'edifici, no podem con
siderar el llibre definitiu pel que fa a
la creació i l'evolució de l'arquitectura del teatre, l'adaptació de
l'edifici ais canvis que la producció
operística ha anat imposant, i a les
limitacions que són, probablement,
l'origen de totes les transformacions.
És un edifici, en un indret concret de
la ciutat, que segurament és una
mostra del taranná deis nostres
avantpassats pel que fa a iniciativa
cultural i a edificació. La manca d'una
anàlisi més pregona d'aquest aspeó
te, com l'absèneia de noticies sobre
la construcció del nou teatre, tot
plegat fa esperar un llibre sobre l'evolució física del Liceu al llarg de la
historia.
El llibre i l'exposició juguen amb el
doble sentit del cultisme òpera, en
un moment en què la institució
enfronta l'opera del nou teatre, i
veiem com dia a dia es va bastint
aquesta complexíssima obra.— H.M.
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BIBLIOGRAFIA CATALANA RECENT

BELLES ARTS i ESPORTS
Pep Armengol - Damià Barbany: Cas

ting. De /'actor al personatge.—
Barcelona, Columna Edicions, 1997.
(Visuàlia, 2). 220 pàgs.— 2.500 ptes.
CIÈNCIES PURES

Fronteres de la Ciencia. A cura de
Salvador Alegret i Juli G. Pereto.— Bar
celona, Institut d'Estudis Catalans, 1997.
(Monografies de les Seccions de
Ciències, 14). 176 pàgs.
CIÈNCIES SOCIALS
Hans Magnus Enzensberger: El dimoni

dels nombres. Un Ilibre per a tots els qui
tenen por de les Matemàtiques. Il-lustracions de Rotraut Susanne Berner.
Traducció de Maite Alcántara.—
Barcelona,
Editorial
Barcanova i
Ediciones Siruela, 1997. (Les tres edats,
1). 262 pàgs. il ls.— 2.500 ptes.
Álvar Maduell: Televisió catalana abans
de TV3.—Teiá, 1997. (Maduixer, 4). 168
pàgs.
FILOLOGIA
Adriá Canal Moré: Els cognoms del

Maresme. Primera meitat del segle
XVI.— Barcelona, Sirius, 1997. 174 pàgs.
Neus Farràs - Carme Garcia: Morfosintaxi comparada del català i el castella.—
Barcelona, Editorial Empûries, 1997.
(Línia de suport, 5). 152 pàgs.— 1.400
ptes.
Enric Garcia-Pey: Recull toponomàstic
de Martorell (Vallès Oriental).— Barcelo
na, Fundació Salvador Vives Casajuana i
Rafael Dalmau Editor, 1997. 120 pàgs.
Miscel-lània Germa Colon, 7.— Bar
celona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1997. (Estudis de Llengua i
Literatura Catalanes, XXXIV). 306 pàgs.
Joan Pujolar: De què vas, tio?— Barce
lona, Editorial empûries, 1997. (Bibliote
ca Universal, 98). 322 pàgs.— 2.800 ptes.
FILOSOFIA
Josep Perarnau Espelt: De Ramon Llull a

Nicolau Eimeric.— Barcelona, Facultat de
Teología de Catalunya, 1997. 132 pàgs.
GEOGRAFIA I HISTORIA

Biografíes i Memories
Philippe Broussard: Les rebels de I'Hi-

màlaia. El testimoni de dues monges
tibetanes. Traducció d'Àngels Julià.—
Lleida, Pagès Editors, 1997. (Guimet,
21). 154 pàgs.— 1.800 ptes.
Dalí. Pensaments i anècdotes. Proleg
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de Robert Descharnes. Traducció de
Lourdes Bigorra.— Barcelona, Edicions
la Campana, 1997. (La Campana, 131).
190 pàgs.— 1.900 ptes.
Miquel Ferra: Cartes a Joan Pons i
Marquès (1915-1947). Edició a cura d'Isabel Grana i Zapata.— Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
i Curial Edicions Catalanes, 1997. (Tex
tos i estudis de cultura catalana, 54). 172
pàgs.— 1.800 ptes.
Amadou Hampâté Bâ: Amkul-lel, el nen
ful. Traducció de Goretti López i Helena
Reig.— Andorra, Editorial Límits, 1996.
456 pàgs.— 3.500 ptes.
Joan
Huís,
pallares
¡I-lustre.
Miscel-lánia d'homenatge.— Lleida,
Institut d'Estudis llerdencs i Garsineu
edicions, 1997. 212 pàgs.
Ramón Sala Canadell: Convivéncies
amb Josep Pía.— Olot, 1997. 172 pàgs.
Joan Maria Thomas: José M. Fontana
Tarrats. Biografía política d'un franquista
català. Presentació de Francesc Cabré
Masdeu. Proleg de Pere Anguera.—
Reus, Centre de Lectura de Reus, 1997.
(Assaig, 57). 248 pàgs.— 2.000 ptes.
Ramón Vidal Pietx: Memóries d'un vell
infant
incorregible.
Volum
IX.—
Centelles, 1997. 136 pàgs.
HISTORIA
M. Ángels Anglada: Retails de la vida a

Grècia i a Roma.— Barcelona, Editorial
Empûries, 1997. (Biblioteca Universal
Empûries, 101). 158 pàgs.— 1.500 ptes.
P. Anguera - J. Clara - P. Cornellá - A.
Duarte - P. Gabriel - C. Mir - J. Puigbert - F. Vilanova: El catalanisme d'es-

querres.— Girona, Centre d'Estudis
Histories i Socials, Patronat Francesc
Eiximenis, 1997. (Quaderns del Cercle,
13). 248 pàgs.
Maria Teresa Montaña Martí: El treball
del ferrer: una quotidianitat secular—
Reus, Associació d'estudis Reusencs,
1996. 472 pàgs.
Ramon Ordeig Mata: Els estudiants de
Vic i el Col legi de Sant Josep.— Vie,
1997. (Estudis histories). 116 pàgs.
Josep Riba Gabarro: Historial de Tantic
gremì de traginers d'Igualada. 18221997.— Igualada, Antic Gremì de
Traginers, 1997. 270 pàgs.
Antoni Segura i Mas: E! món àrab
actual.— Vic, Eumo Editorial. 1997.
(Biblioteca Universitària. Sèrie Historia).
336 pàgs.— 2.400 ptes.
Monografies locals
Alfons Alsamora Jiballí: Vimbodi.—

Valls, Edicions Cossetània, 1997. (Collecció La creu de terme, 1). 116 pàgs.
Josep M. Contijoch - Vicen^ Bayona:

Els masos de Rojals.— Valls, Centre
d'Estudis del Musen Comarcal de
Montblanc, Diputació de Tarragona,
Ajuntament de Montblanc, Caixa de
Tarragona, Editorial lmatge-9, 1997.
(Monografies, 9). 140 pàgs. il-ls.
Josep Raventós Girali: Santa Maria del
Carni de Cambrils.— Cambrils, Parro
quia de Santa Maria, 1997. 216 pàgs.
LITERATURA

Assaigs i Estudis
Ausiàs March: Textos i contextos.
Edició a cura de Rafael Alemany i
Ferrer.— Barcelona, Publicacions Aba
día de Montserrat i Institut Interuni
versitari de Filologia valenciana, 1997.
(Biblioteca Sanchis Guarner, 37). 408
pàgs.— 2.500 ptes.
Albert Burguny i Castellò: Teatre i poe
sia. Edició a cura de Ramon Diaz i
Villalonga.— Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat i Universität de
les Ilies Balears. Departament de
Filologia Catalana i Lingüística Generai,
1997. (Biblioteca Marian Aguiló, 22). 216
pàgs.— 1.560 ptes.
Umberto Eco: Sis passejades pels hos
cos de la ficció. Traducció d'Antoni
Vicens.— Barcelona, Edicions Destino,
1997. (L'àncora, 104). 222 pàgs.— 2.100
ptes.
Lluís Meseguer: Literatura oberta.
Próleg de Joaquim Molas.— Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1997. (Biblioteca Serra d'Or, ). 266
pàgs.— 1.560 ptes.
Narrado
Josep M. Espinàs: Un racó de parai-

gua.— Barcelona, Edicions La Cam
pana, 1997. (Toc de ficció, 15. La
Campana, 132). 180 pàgs.— 1.800 ptes.
Marcel Fité: Histories de vetllador.
Premi Les Talúries 1997.— Lleida, Pagès
Editors, 1997. (Lo marracó, 24). 114
pàgs.— 1.200 ptes.
Nicolai Gógol: Tres relais de St
Petersburg. Traducció d'Anna Estopà.—
Barcelona, Edicions deis Quaderns
Crema, 1997. (Minima Minor, 72). 148
pàgs.— 1.700 ptes.
Jaume Juez Codina: Magic Zapping.—
Premià de Mar, Editorial El Clavell,
19977. (Llibres al sac, 6). 156 pàgs.—
1.800 ptes.
Sergi Pàmies: La gran novel la sobre
Barcelona.— Barcelona. Edicions Qua-

derns Crema, 1997. (Minima Minor, 74).
142 pàgs.— 1.400 ptes.
Raymond Queneau: Exercicis d'estil.
Traducció d'Annie Bats i Ramon Liado.
Barcelona, Edicions Quaderns Crema,
1997. (Minima de butxaca, 39). 136
pàgs.— 1.450 ptes.

Novella
Quadern d'Aram.— Barcelona, Columna Edicions,
1997. (Clàssica, 256). 128 pàgs.
Jordi Arbonès: L'agulla de piata.—
Barcelona, Edicions Destino, 1997.
(L'àncora, 112). 166 pàgs.— 1.800 ptes.
Alessandro Baricco: Oceà. Traducció
de Mercè Canela.— Barcelona, Edicions
de la Magrana, 1997. (Meridiana, 24).
190 pàgs.— 1.700 ptes.
Loleta Flors: Quaranta anys no són
res.— Tarragona, Edicions El Mèdol,
1997. (Rosa de Pitiminí, 6). 62 pàgs.—
750 ptes.
Günter Grass: Una /larga historia.
Traducció de Joan Fontcuberta i Gel—
Barcelona, Edicions 62, 1997. (Les
millors obres de literatura universal,
segle XX, 115). 670 pàgs.— 3.500 ptes.
Gabriel Janer Manila: La vida, tan obs
cura.— Barcelona, Columna Edicions,
1996. 194 pàgs.— 1.600 ptes.
Julià de Jòdar: L'àngel de la segona
mort. Primera part de la trilogia «L'atzar
i les ombres».— Barcelona, Edicions
dels Quaderns Crema, 1997. (Biblioteca
Minima, 51). 380 pàgs.— 2.900 ptes.
Maurice Leblanc: Arsène Lupin contra
Herlock Sholmès. Traducció de M. Rosa
Vallribera i Fius.— Barcelona, Edicions
de 1984, 1997. (Butxaca 1984, 18). 278
pàgs.— 995 ptes.
Ian McEwan: El confort dels estranys.—
Barcelona, Edicions Destino, 1997.
(L'àncora, 105). 182 pàgs.— 1.850 ptes.
Henry Miller: Tropic de Cancer.
Traducció de Jordi Arbonès.— Barce
lona, Edicions Proa, 1997 (Clàssics
Modems Proa). 348 pàgs.
Ignasi Mora: Mela.— Barcelona, Edi
cions 62, 1997. (El Balano', 311). 124
pàgs.— 1.500 ptes.
Xavier Moret: Qui paga, mana.—
Barcelona, Editorial Empûries, 1997.
(Narrativa, 70). 230 pàgs.— 1.900 ptes.
Eugeni Perea Simón: Les Mallor
quines.— Barcelona, Edicions Destino,
1997. (L'àncora, 95). 208 pàgs.— 2.100
ptes.
Miquel Rayó Ferrer: L'ungla de la gran
Béstia.— Palma de Mallorca, Editorial
Moll, 1997. (Tornir, 31). 176 pàgs.
M. Àngels Anglada:

L L I B R E S

Joan Santamaría: La roda de la fortu

na. Edició de Miquel Viladegut.—
Lleida, Institut d'Estudis llerdencs,
1997. 692 pàgs.
Lluís Maria Todó: L'adoració perpè
tua.— Barcelona, Columna Edicions,
1997. (Clàssica, 257). 146 pàgs.
Lloreng Villalonga: Andrea Victrix.
Premi Josep Pia 1973.— Barcelona,
Edicions Destino, 1997. (L'àncora, 108).
336 pàgs.— 2.700 ptes.
Poesia
Sam Abrams: Calculations.—
Barcelona, Edicions Proa, 1997. (Els llibres de l'Òssa menor, 183). 94 pàgs.
Mateu Janés Duran: De sobirans
indrets.— Molins de Rei, 1996. 12
pàgs.
Mateu Janés Duran: La sacra passió
del Natzarè. Poema per a teatre.—
Molins de Rei, 1997. 154 pàgs.

D.

RELIGIÓ
Sant Benet de Núrsia: Regia per als

monjos. Text llati-català. Edició deg
nasi M. Fossas i col-laboració d'A. de
Vogué, M. Cerezo, M. Nin, R.M. Piqué
i J.M. Soler. Presentació de S.M.
Bardolet i Maur Esteva.— Barcelona,
Publicacions
de
l'Abadia
de
Montserrat, 1997. (Subsidia monastica,
21). 326 pàgs.— 1.500 ptes.
LLIBRES PER A INFANTS I ADOLES
CENTS

Coneixements
Alicia al pais de les meravelles.—
Barcelona, Parramón Ediciones, 1997.
(Traballa el teu conte). 48 pàgs. il ls.—
1.750 ptes.
Els tres porquets.— Barcelona,
Parramón Ediciones, 1997. (Traballa el
teu conte). 48 pàgs. il ls.— 1.750 ptes.
La caputxeta vermella.— Barcelona,
Parramón Ediciones, 1997. (Traballa el
teu conte). 48 pàgs. il ls.— 1.750 ptes.
Pinotxo.—
Barcelona,
Parramón
Ediciones, 1997. (Traballa el teu conte).
48 pàgs. il-ls.— 1.750 ptes.

Infantil
Steve Barlow - Steve Skidmore: Em
vai9 enamorar d'una caladora.
Confessions d'una ecologista atribolada. Traducció de Josep Sampere i
Martí.
Il-lustracions
de
Daniel
Jiménez.— Barcelona, Editorial Empei
nes, 1997. (Vaixell de vapor, Sèrie ver
gella, 77). 170 pàgs. il-ls.— 845 ptes.
Janell Cannon: Verd. Traducció de
Mireia Porta i Arnau.— Barcelona,

Editorial Joventut, 1997. 28 pàgs.
il ls.— 1.500 ptes.
Casa de nines.— Barcelona, Edicions
Destino, 1997. Llibre desplegable.—
2.700 ptes.
Jaume Cela: El cel té un problema.
Il-lustracions de Francesc Infante.—
Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1997. (Llibres del Sol i de
la Lluna, 78). 28 pàgs. il ls.— 975 ptes.
Roald Dahl: El gran amie gegant.
Il-lustracions de Quentin Blake. Tra
ducció de Carme Geronès i Carles
Urritz.— Barcelona, Edicions de La
Magrana, 1997. (Biblioteca Roald Dahl,
1). 224 pàgs. il-ls.— 1.000 ptes.
Teresa Duran: Bunyols de vacances.
Il-lustracions de Max.— Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montser
rat, 1997. (Popof i Kocatasca, 7). 24
pàgs. il-ls.— 850 ptes.
Teresa Duran: Menús de festa i repicó.
Il-lustracions de Max.— Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Mont
serrat, 1997. (Popof i Kocatasca, 8). 24
pàgs. il-ls.— 850 ptes.
Montse Ganges: El doctor Bonifaci.
Il-lustracions de Lluìsot.— Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Mont
serrat, 1997. (La Porta, 38 ). 24 pàgs.
il-ls.— 675 ptes.
Toni Giménez: En Banjo. Il-lustracions
de Rosa Sàndez.— Barcelona, Editorial
La Galera, 1997. (Peripècies, 11). 24
pàgs. il-ls.
Mick Inkpen: Juga a fet i amagar amb
el porquet Wibbly. Traducció de
Dolors Senserrich.— Barcelona, Grupo
Editorial CEAC, 1997. 18 pàgs. il-ls.—
1.850 ptes.
Gisela Kalow: Hola, petita balena.
Text d'Achim Bröger.— Barcelona,
Editorial Joventut, 1997. 28 pàgs.
il-ls.— 1.500 ptes.
Lars Klinting: Castor fuster. Traducció
de Pilar Garriga.— Editorial Zendrera
Zariquiey, 1997. 36 pàgs.— 1.500 ptes.
Lars
Klinting:
Castor jardiner.
Traducció de Pilar Garriga.— Barce
lona, Editorial Zendrera Zariquiey,
1997. 36 pàgs. il-ls.— 1.600 ptes.
L'increible atles de la tieta Dot il-lustrat amb records, fotos i mapes de
tot el món.— Barcelona, Edicions
Destino, 1997. 36 pàgs. il ls.— 2.900
ptes.
Empar de Lanuza: Les tras avorrides.
Il-lustracions de Mercè Arànega —
Barcelona, Editorial La Galera, 1997.
(Peripècies, 9). 24 pàgs. il ls.
Elvira Lindo - Emilio Urberuaga:

L'Olivia i el fantasma. Traducció de

Susanna Esquerdo Todó.— Barcelona,
Editorial Crui’lla, 1997. (Contes d'ara,
1) . 22 pàgs. il ls.— 695 ptes.
Elvira Lindo - Emilio Urberuaga:

L'Olivia no sap perdre. Traducció de
Susanna Esquerdo Todó.— Barcelona,
Editorial Crui’lla, 1997. (Contes d'ara,
2) . 22 pàgs. il-ls.— 695 ptes.
Roger McGough: La font màgica de
SAR la princesa Gloriana. Il-lustracions
de Philip Hopmann. Traducció de Fina
Marfà.— Barcelona, Edicions de La
Magrana, 1997. 48 pàgs. il-ls.— 1.200
ptes.
Maria Menéndez-Ponte - Gusti: Un
plat de blandiblub. Traducció de Su
sanna Esquerdo Todó.— Barcelona,
Editorial Crui’lla, 1997. (Contes d’ara,
4) . 22 pàgs. il-ls.— 695 ptes.
Maria Menéndez-Ponte - Margarita
Menéndez: L'Arnal Timbal. Traducció

de Núria Font Ferré.— Barcelona,
Editorial Crui’lla, 1997. (Contes d'ara,
5) . 22 pàgs. il-ls.— 695 ptes
Mil anys de contes de mar. Il lustracions de Sourine i José Luís Telleria.
Recerca de contes i introduccions:
Rosa Huertas. Traducció de Pau Joan
Hernández.— Barcelona, Edicions
Baula, 1997. 416 pàgs. il-ls.— 3.645
ptes.
Daniel Pennae: Quin un, en Kamo!
Traducció de Goretti López. Il-lustra
cions de Frank Jensen.— Barcelona,
Editorial Crui’lla, 1997. (Vaixell de
Vapor, Sèrie vermella, 78). 172 pàgs.
il-ls.— 845 ptes.
Esther Prim: Les vacances de l'àvia
Pepa. Il-lustracions de Joma.— Bar
celona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1997. (Contes de l'àvia
Pepa, 9 ). 24 pàgs. il-ls.— 675 ptes.
Caries Riba: Joan Brut. Il-lustracions
de Joma.— Barcelona, Publicacions
de l'Abadia de Montserrat, 1997.
(Llibres del Sol i de la Lluna, 79). 32
pàgs. il-ls.— 975 ptes.
Josep
Vallverdú:
Ventada
de
contes.— Barcelona, Editorial La
Galera, 1997. (Biblioteca Vallverdú, 6).
318 pàgs.

Galera, 1997. (Rems, 15). 92 pàgs.
il-ls.— 795 ptes.
Ragnhild N. Grodal: Fera. Traducció
d'Anne-Lise Cloetta i Anna Casassas i
Figueras.—
Barcelona,
Editorial
Crui’lla, 1997. (Club, 26). 364 pàgs.—
2.295 ptes.
Nigel Hinton: L'accident. Traducció
Elisabet Abeyà. Il-lustracions Albert
Espona.— Barcelona, Editorial La
Galera, 1997. (Rems,9). 226 pàgs.—
795 ptes.
Andreu Martin: Em diuen Tres
Catorze.— Barcelona, Editorial Crui’lla,
1997. (Gran Angular, Misteri, 1). 192
pàgs.— 1.005 ptes.
Michael Morpurgo: El naufragi del
Zanzibar. Traducció de Fina Marfà.—
Barcelona, Edicions de La Magrana,
1997. (L'Esparver, 138). 64 pàgs.— 976
ptes.
Jordi Sierra i Fabra: Camps de
maduixes.— Barcelona, Editorial Crui’
lla, 1997. (Alerta Roja, 14). 156 pàgs.—
975 ptes.— OBLIT BASEIRIA

Juvenil
Xavier Borràs: Les set fogueres de

sant Joan. Il-lustracions de Monse
Fransoy.— Barcelona, Editorial La
Galera, 1997. (Rems,12). 114 pàgs.
il-ls.— 795 ptes.
Miquel Desclot: De llavis del Gran
Bruixot (Eis herois del Kalevala). Premi
Ciutat d'Olot 1997. Il-lustracions de
Jordi Vila.— Barcelona, Editorial La
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ENTRETENIMENTS

MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 302

TARGETA DE VISITA

Numero 177

per Amanci Mestre i Tirador

123456789

10

Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema num. 302 de
mots encreuats que hagin estât enviades abans del dia 5 de febrer a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les trenta-sis respostes
correctes, d'entre les quaranta-sis
que han estât rebudes a temps, corresponents al problema numéro
300, el lot de llibres ha correspost a
Rosa Alsina i Fuster, de Sitges
(Garraf), a qui serà properament en
viât al seu domicili.
HORITZONTALS:
1.
Amb la condicio que t'ho haurien de tornar.
2.
«Com pot ser? Tan trempât que estaves ahirl». Simbol quimic.
3.
Radical univalent. No pue oferir-te res que sigui millor.
4.
Té un tacte suau, com de seda. Demana confirmació. Poseu-hi una pe, amb suavi-

Definició: Clau de volta de la moderna pedagogia.

FRANCESCA MARELLOLA I GARELL
Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les
respostes correctes a aquesta "targeta de visita"

num. 177 que hagin estat enviades abans del dia 5

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

244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les quaranta-tres respostes correctes, d'entre les quaranta-tres que han estat rebudes a temps, correspo-

nents a la "targeta de visita" num. 175, el lot de llibres ha correspost a Joan Aurich i Casals, de

Manresa (Bages), a qui serà properament enviat al
seu domicili.

soiució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 300

tat d'argenter tolteca.
Una senzilla e. Seguida d'una i, encara més senzilla. Creador, al segle dissetò, de la
primera màquina de calcular.
6.
L'afegitô és correcte. Això no passa mai: una i grega! Passa. Pronom musical.
7.
Del dret t'omple de criatures.
8.
Eina de sabater. Heure.
9. A frec. Escanyen en casos excepcionals. Què opineu, d'una eu?
10. Una humil i. No deixen créixer el nap. Probable publicà de Cafarnaüm.
11. D'un poble africa. Preposició.
12. La mosca ja t'havia aterrat al nas.
5.

VERTICALS:
1.
El plantaries al mig del platô.
2.
No el deixa pas anar. Que hom la faci passar pel tub l'omple d'afany homicida.

Grau d'elevaciô.
Mena de copa plena d'espores. Obliga a fer que no amb el cap.
Peça de casa amb argument. Antiga dinastia xinesa. Mol-lusc sense closca.
Segona en qüestio de Singularität. En els taxis. Mancat de tensiô. L'arbre d'en
Sunyer.
6.
Té platja propia. Hom sol ser-ne quan ja té certa edat. Peça de roba sacerdotal.
7.
Tranquil, calmés. Exigeix moites capes.
8.
Poseu-hi una i, creieu-me. Petita convulsio. Fa pujada. Si, efectivament, una ve.
9.
Mitja étiqueta. Pol-len que les abelles extreuen de les flors. Esclat final d'un torpede.
10. Ho fas d'allô més esquemàtic.
3.
4.
5.

soiució a la targeta de

visita

nùm. 175

SERGI BRUGUERA
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KOCATASCA

ARA EN LOTS DE REGAL
PER A AQÜESTES FESTES

LOT 1

Què hi ha per a sopar?

Pastis d'aniversari
L'ùltima moda

Plomes de tardor
Menús de festa i repicó
només per 4.250 ptes.
LOT 2

Arròs a la marinera

Fums a la cresta
Bunyols de vacances

Menús de festa i repicó
només per 3.400 ptes.

'Ompra'ls ara i tindràs un
livertit davantal de regai!
PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT. Ausiàs Marc,92-98 interior - 08013 Barcelona. Tel. (93) 245 03 03 - Fax (93) 247 35 94.
Distribuciô: L'Arc de Berà. Bèlqica. naus 6 i 7, Poligon Montigalà. 08917 Badalona. Tel. (93) 465 30 08. Fax (93) 465 87 90. E-mail:pbl.montserrat@bcn.servicom.es
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