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CATALUNYA I EL 1898 PER ISIDOR CÖNSUL, ANGEL DUARTE
I JOAN ESTRUCH I TOBELLA
PER ARNAU CÖNSUL I IGNASI PÄMIES
PER JOSEP MASSOT I MUNTANER

SERRA DOR

CINQUANTÈ
,v _ ANIVERSARI DE
^ZLA DECLARACIÓ
UNIVERSAL DELS
DRETS HUMANS 1948-1998
tots els drets humans per a tothom
Informatiu núm. 1
L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, a instancies de l’Assemblea General
de les Nacions Unides, convida tots els governs i organitzacions'politiques, socials, culturals, a
commemorar durant l’any 1998 el cinquante aniversari de la ploclamació de la Declaració Universal
dels Drets Humans.

El Govern de Catalunya, conscient que ha de donar el maxim relleu a aquest aniversari i, des de la
conviccio del compromis del poble de Catalunya, de les seves institucions i de totes les seves organitzacions
en la defensa de tots els drets humans, ha créât la Comissio per a la commemoracio del cinquante
aniversari de la Declaracio Universal dels Drets Humans.

Principis basics que guien la commemoracio:
•
•
•
•
•
•

El respecte a la dignitat de totes les persones
Els drets humans: el llenguatge cornu de la humanitat
Els drets de les dones: una respqnsabilitat de tothom
Drets humans, democràcia i desenvolupament: punts de referència per al futur
Societat civil, la força motriu dels drets humans
Els drets col-lectius i dels pobles

Activitats:
La Comissió del 50e Aniversari impulsará al llarg de l’any diverses activitats própies o plantejades pel
teixit associatiu d’ONG catalanes: seminará^, publicacions, conferencies, actes lúdics, exposicions,
materials didactics, accions de difusió ais mitjans de comunicació, etc.
Per a mes informacio,
podeu adre^ar-vos a la Direccio General d’Acciö Civica
del Departament de Benestar Social,
a l’Oficina de Benestar Social mes propera,
truqueu al 900 300 500
o be per Internet: http://www.gencat.es
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Vu11 rebre informacio, sense compromis, de les condicions i modalitats d'
subscripciô.

Nom i cognoms..........................................................................................

SERRADOR

A LA NOSTRA PORTADA:
Isidre Nonell, Repatriat de Cuba al
molí, 1898. Ploma, aquarel-la i fre
git, enganxat sobre cartó. (Museu
Nacional d'Art de Catalunya, Bar
celona.)
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SENYOR DIRECTOR...
Recomanem als lectors desitjosos de fer una aportado a aquesta secció que s'esforcin a reduir l'extensiô de llurs cartes: com més breus, com mes condensades, més
probable sera que puguem publicar-les. D'altra banda, no ens podem comprometre a mantenir correspondència sobre les comunicacions adreçades a aquesta secció.
Red.

En l'ämbit de l'etiquetatge,
pressionar més a favor de la
llengua catalana si els ciutadans reconec —i ho he dit sempre—
de Catalunya no demostren un que la Generalität hi hauria
és el punt més complex d'ex- suport ciar i contundent al fet pogut intervenir i regular-lo des
plicar i que, per tant, requeriría lingüístic». I afegeix que, fent de fa temps. Perö en el debat
més pagines. Cal tenir en cas de la meva línia o seguint-la, de la nova llei han sorgit
compte que el «bilinguisme» el que s'hauria de fer és aban pressions en contra de dins de
que es viu a Catalunya és un donar el procès normalitzador. Catalunya, d'Espanya i fins i tot
cas únic al món, i no gens equi Ep! Jo no he dit pas aixô, i tam- d'Europa. Corren rumors que
parable a cap més pais. Per mi, poc no crée que de les meves certs grups empresarials han
encara no ha sortit el llibre paraules se n'hagi de treure fet xantatge a la Generalität
definitiu que expliqui aquesta aquesta conclusio. Allô que jo perque no obliguessin a eticomplexitat. Jo penso que la die és que la Generalität ha de quetar en catalä els seus proinformado i els arguments que pressionar, perô no crée que ho ductes. No es d'estranyar,
en Branchadell dona respecte a pugui fer gaire més de com ho doncs, que la Generalität no
la qüestié del suport popular ha fet fins ara. Cal recordar que pugui pressionar mes.
Un altre punt que en Bran
una majoria aclaparadora de la
son insuficients.
D'altra banda, em sembla que societat catalana és indiferent chadell em discuteix es que jo
en general algunes critiques —fins a un cert punt— al procès justifiqui que el govern catalä
que en Branchadell fa al govern de normalització lingüística. I no defineixi clarament l'objeccatalà són poc matisades. Eli cree que és precisament d'a- tiu ültim de la seva politica
em critica el fet que jo justifiqui questa indiferencia que la lingüistica. Tots els sociolingüiso exculpi la Generalität —en Generalität ha de treure partit tes estan d'aeord a afirmar que
una part— perqué «no pot per anar normalitzant el català. si el catalä es vol normalitzar

die solament perqué és —al

RÈPLICA A ALBERT BRAN- meu parer— el més important,
CHADELL
sino perqué també penso que
Encara que tard, m'agradaria
respondre l'article titulat «Res
posta a Jordi Manent» («Serra
d'Or», juliol-agost de 1997)
que Albert Branchadell em féu
com a contestació a la crítica
que vaig dedicar al seu llibre La
normalitat improbable.
Branchadell discrepa de mi
perqué creu que no és obvi que
l'apartat del suport popular
hagi de tenir un més bon tracte
en quantitat d'informaciô. La
meva opinié és totalment con
trària. Per mi és evident que un
dels obstacles que dificulten
més el procès de normalitzacié,
el del suport popular, hauria
d'haver rebut un tracte més
rellevant en quantitat d'infor
maciô en el seu llibre. I no ho

OBRA DEL CANÇONER POPULAR DE CAIA I UN YA
Premi Nacional

de

Cultura Popular 1997

Materials, volum VII
Memories de missions de recerca
A cura de Josep Massot i Muntaner
Una obra llargament esperada, que torna a posar a l’abast deis interessats el material recollit al llarg de molts anys pels “missioners” de 1’0bra del Cangoner Popular. Aquest volum continua la publicació de les
memóries de les diverses “missions de recerca” de l’Obra, al Principat
i a Mallorca, acompanyada amb una selecció deis textos que hi foren
recollits (lletra i música) i amb un plec de curiosíssimes fotografíes.
A LA MATEIXA COL-LECCIO:
Inventari de l’Obra del Can^oner Popular de Catalunya, fascicles I i II (Materials, vol. IV)
Història de l’Obra del Can^oner. Complement a l’inventari de l’arxiu (Materials, vol. V)
Memories de missions de recerca (Materials, vol. VI)
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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

del tot, la conseqüència imme
diata és que tard o d'hora el
castellà acabi desapareixent de
Catalunya o que, almenys, el ca
íala h¡ siguí la llengua hegemònica. I dones, qué ha de dir
la Generalität?
Finalment, hi ha la qüestió de
la coordinació del govern ca
íala amb les altres comunitats
autonomes de parla catalana.
Estic d'acord amb en Branchadell que durant uns quants anys
CDC no ha tingut gaire interés a
buscar el seu interlocutor a les
liles Balears i al País Valenciá.
Però: que n'hi havia, d'interlocutors, en aquests territoris els
primers anys de la década deis
vuitanta? Al País Valenciá, no! I
a les liles Balears hi havia Unió
Mallorquína, aleshores un partit
regionalista. Jo pregunto: amb
quins interlocutors havien de
parlar? No obstant això, i els
darrers anys, CDC se n'ha
preocupat, i d'aixó és fruit tant
la «Declaració conjunta» (20 de
juny de 1997) defensant la
unitat de la llengua catalana
signada pels secretaris generals
d'UPV, PSM-NM i CDC, com el
fet que aqüestes tres forces
politiques es presentessin a les
eleccions al Parlament europeu
conjuntament sota el lema
«Junts a Europa» (1994). Des
de llavors, CiU exerceix una
política de col-laboració més
constant i estreta amb altres
forces dels Països Catalans.—
Jordi Manent i Tornas (Bar
celona).

o^nVISTES EN CATALÀ A LES

biblioteques
Recentment s'ha celebrai la
Mostra de Revistes en Català a
'verses poblacions del nostre
País, la qual ha permès a moles persones adonar-se de
l abundància de titols existent.
tn concret a l'APPEC (Associa-

ció de Publicacions Périodiques
en Català) hi ha adherides
noranta-tres revistes —aixo
sense comptar les que están
adherides a l'ACPC (Associaciô
Catalana de la Premsa Comar
cal), que agrupa més de cent
cinquanta publicacions. Així i
tot, si hom entra a qualsevol
biblioteca pública troba un
nombre bastant réduit de pu
blicacions en la nostra llengua
en relació amb el que hi podría
haver. Alhora, paradoxalment,
hi podem trobar tota mena de
setmanaris madrilenys i força
revistes editades fora de l'Estat.
Des d'aqui fern una crida a les
institucions publiques (Gene
ralität, diputacions i ajuntaments, principalment) a fi que
aquesta situació siguí progressívament corregida i que el
potencial comunicatiu, lingüístic i cultural représentât peí
nombrós col-lecíiu de revistes
en català siguí tingut en comp
te. Si així es fes, creiem que
constituiría un pas molt eficaç
de cara a una efectiva normaliízació lingüística —ben lluny,
per cert, deis embolies que ha
comportât l'elaboració de la
nova Llei del català.— Associa
ciô Cultural la Brúixola (Barce
lona).

com Pía i que ni la seva vida ni
la seva obra no desperten tants
entusiasmes ni tantes celebracions multitudináries. Així i
tot, no és cap secret —i els
diaris de Barcelona se n'han fet
poc o molt ressó al seu
moment— que hi hagut un
simposi sobre Llorenç Villalon
ga a Barcelona mateix, organitzat per la Institució de les
Lletres Catalanes —en el qual
va prendre part Carme Riera,
amb una intervenció semblant
a la del col-loqui de Madrid—, i
un altre a Mallorca, organitzat
pel Conseil Insular i per la
Universität de les liles Balears,
a Palma i a Binissalem. D'altra
banda, el centenari de Villa
longa ha estât recordat àmpliament a «La Vanguardia», a
l'«Avu¡», a «Serra d'Or», a «El
Temps», a «El Mirali» i a molts
altres indrets, i enguany mateix
han sortit, a Valéncia, una
edició del seu Diari de guerra
inédit i, a Barcelona, un impor
tant recull d'estudis de Damiá
Ferrà-Ponç sobre la vida i l'obra
de Villalonga. Tant l'un com
l'altre es poden adquirir a
moites llibreries de Barcelona,
on també he pogut veure una
nova edició de la novel-la
Andrea Víctrix. Déu n'hi do,
dones.— Antoni Ferrer i
Busquets (Barcelona).

Reus, Tarragona, Valls, Verdú,
Juneda...
El de Xavier García té duescentes planes i és un treball
rigoros i ben documentât.
Curiosament l'autor venia de la
crítica literária i és un deis
millors especialistes en l'obra
de Manuel de Pedrolo. Però ha
encertat a fer recerca histórica i
alhora a donar un to viu a les
«biografíes» deis carrers de
Tárrega. L'obra és editada per
l'ajuntament, que té una collecció per a temes locals.
Paral-lelament Jordi Palomer i
Pons ha publicat a Arenys de
Mar l'obra Del teler quadrat al
teler rodó amb el subtítol
d'«lnicis del teixit de punt
mecánic (segles XVI-XIX)».
L'autor va publicar també llibres sobre El téxtil i el punt a
Arenys durant els segles XVIII al
XX, i un sobre la indùstria del
suro a Arenys,
Val la pena de destacar
aquesta mena de publicacions
locals, que en el cas de Palo
mer tenen sovint abast català, i
que totes serveixin de mo
del.— Albert Manent (Barce
lona).

EL CENTENARI DE LLOREN?
CARRERSITELERS
VILLALONGA
He llegit un article d'un diari
de Barcelona, referent al cente
nari del naixement del novellista
mallorquí Lloren? Villalonga,
que m'ha deixat literalment
esborronat. Un periodista pro
fessional hi afirma que aquest
centenari ha quedat totalment
oblidat, davant el de Josep Pía,
i que només a Madrid s'ha fet
una taula rodona per comme
morarlo. És cert que Lloren«;
Villalonga no és tan popular

Pel desembre vaig anar a la
presentació de l'obra de Xavier
García —un deis tres Xaviers
Garcies que escriuen, i que és
targarí— Biografíes de carrers.
Des de fa una década s'han
posât de moda aquesta mena
de reculls que expliquen Vori
gen, la historia, els canvis de
nom i de vegades l'etimologia
deis carrers d'una ciutat o vila.
De memòria, podria esmentar
els reculls de carrers i places de

- Si ho sabeu, podeu ajudar-.
Recordem a les persones que puguin respondre les preguntes d'aquest espai, que els hom demanem, s'adrecin
directament a qui les hagi formulades.

corr/c COnfeccionar una llista d'aquells municipis que han dedicat un carrer a l'escriptor de Sueca, Joan Fuster. En tinc comptabilitzats alguns,
m ■ .ranollers. Matarô, Xixona, Aldaia, Dénia, etc., fins a vint-i-vuit, però segur que n'hi ha molts més. Envieu-me, si us plau, un plànol del
mcipi on hi hagi algun carrer o plaça de Joan Fuster.— Josep A. Moreno, Apartat de Correus 1092, 08900-L'Hospitalet de Llobregat.
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TAULER D'AVISOS
XIII CERTAMEN DE POESIA
BERNAT VIDAL I TOMÁS
Convocat per l'Ajuntament de
Santanyí, hi poden concórrer tots
els poetes que ho desitgin, amb
poesies origináis i inédites, redactades en llengua catalana, amb una
extensió normal d'un Ilibre de poemes, uns tres-cents versos, de tema
lliure. Els origináis s'han de
presentar per triplicat, mecano
grafiáis a doble espai i per una sola
cara, perfectament Ilegibles. A la
portada hi ha de constar el nom del
certamen, el títol de l'obra, el nom,
els cognoms, l'adreqa i el teléfon
de l'autor. Els qui es presentin amb
pseudónim només hi han de fer
constar el títol de l'obra i el lema i
a part i amb el mateix lema
presentar un sobre tancat amb les
dades personáis. El guanyador
rebrá 300.000 ptes. i un objecte
commemoratiu en acte públic dins
la Festa del Llibre de l'any 1998. El
premi será indivisible. El jurat será
format per Gabriel Mesquida,
Ángel Terrón i Antoni Vidal Ferran
do, amb el regidor de Cultura per
secretan. El termini d'admissió de
les obres acabará el 12 de marg, a
l'Ajuntament de Santanyí. S'admetran els origináis que arribin per
correu, sempre que la data d'expedició no siguí posterior al 12 de
marq. L'Ajuntament de Santanyí
patrocinará l'edició del treball premiat, reservant-se els drets d'autor
de la primera edició dins la col-lecció
«Balenguera» de l'Editorial Molí.II

II CONCURS LITERARI CIUTAT DE
VINARÓS
Convocat per la regidoría de
Cultura de l'ajuntament de la vila,
hi poden concursar totes les
persones més grans de setze anys,
amb obres de prosa, que han de
lliurar al departament de Cultura
de l'Ajuntament de Vinarós,
indicant al sobre «II Concurs Literari
Ciutat de Vinarós», abans del 28 de
febrer de 1998. Les obres, de tema
lliure, originals i inédites, amb lema
i sense signar, s'han de presentar a
máquina o ordinador, en folis a
doble espai, amb un minim de 15
folis i un máxim de 30. Els sobres
han d'anar tancats i a dins hi ha
d'haver tres copies del treball i un
altre sobre amb el lema o títol de
l'obra, nom i cognoms de l'autor,
adreqa, teléfon i fotocòpia del DI.
Hi ha un premi de 100.000 ptes. en

prosa castellana i un de 100.000
ptes. en prosa valenciana. El
lliurament de premis sera el dia 23
d'abril en acte public. Es formarà
un jurat de persones especialitzades per valorar els treballs i
lliurar els premis. Els treballs premiats restaran en propietat de la
comisió del concurs literari per a la
seua edició.

CONCURS LITERARI 500 ANYS
DE L'ERMITA DE SANTA ANNA
Convocat amb motiu del cinccents aniversari de l'existència
documentai de l'ermita de Santa
Anna del Munt, al Santuari del Far,
el concurs és oberi a tothom. Les
obres aspirants han d'ésser inédites
i escrites en llengua catalana. Serán
atorgats cinc premis, distribuTts en
les següents categories: Infantil
(per a nens i nenes fins a 12 anys;
lot de llibres i diploma); Juvenil (per
a nois i noies de 13 a 17 anys; lot de
llibres i diploma); Literari (obra en
prosa, a partir de 18 anys; diploma
i 50.000 ptes., atorgades pel
Santuari del Far); Poesia (per a
obres en vers, de qualsevol edat;
diploma i 50.000 ptes. atorgades
per l'Ajuntament de Susqueda);
Especial Santa Anna (a qualsevoi
de les obres presentades, premia
da o no, que lloi millor de figura
santa Anna i/o de l'anomenada
«tercera edat»; diploma i 50.000
ptes. atorgades per l'Associació
d'Amics del Santuari de la Mare de
Déu del Far). Será condicio indis
pensable per a obtenir el premi la
presència a l'acte de lliurament. No
ésser-hi present dona a entendre
que el premiai hi ha renunciat.
Totes les obres premiades serán
publicades en un recull. Les obres
concursants han d'ésser presen
tades per duplicat, signades amb
un lema. En un sobre tancat a part
ha de constar a l'exterior el lema
del concursant i a l'interior les
dades: nom, adreqa, teléfon, po
blado, data de naixement i lema.
L'extensió màxima en qualsevol de
les categories será de 15 fulls,
mecanografiats a doble espai; per
a les obres en vers serán acceptats
poemes de fins a 250 versos. La
data màxima de presentado de les
obres será el primer de maig de
1998, a: Concurs literari 500
Aniversari Santa Anna del Munt,
Associació d'Amics del Santuari de
la Mare de Déu del Far, Santuari del

Far, 17166-Susqueda (Selva). El
veredicte del jurat i el nom dels qui
el componen serán donats a conèixer abans del 24 de juny de 1998.
Els premis serán lliurats durant
i'aplec de Santa Anna de 1998.

PREMIS SAÓ 1998
Es convoca un ùnic premi, d'assaig, per a un projecte d'investigació sobre persones o institucions que s'hagen caracteritzat
per les seues realitzacions positives
de cara al país des de l'angle de la
fe. Els projectes, originals d'autor
individual o d'un equip, s'han de
presentar per triplicat i en un full a
banda han de constar les dades de
l'autor. Els treballs, de 5 a 10 fulls,
han d'ésser adregats a l'Editorial
Saó, Ángel de l'Alcàsser, 14, 3r., 12,
46018-València, abans del 31 de
maig de 1998. El premi será de
200.000 ptes., en concepte de drets
d'autor de la primera edició, i la
publicado del treball, que haurà
d'estar enllestit 1'1 de febrer de
1999, en suport informàtic i en
paper per triplicat (entre 100 i 150
fulls). El jurat, format per tres
membres el nom dels quals s'anunciarà oportunament, comuni
cará el veredicte al guanyador una
setmana després d'acabat el
termini d'admissió.

CONVOCATORIA ESPAI OBERT
DE LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
La Fundació Joan Miró convida
tots els artistes a participar en la
convocatoria Espai Obert, que
tindrà Hoc del 14 al 31 de maig de
1998. La iniciativa és adreçada a
tots els artistes que treballen en el
terreny de les arts visuals. Hi poden
presentar pintures, escultures, dibuix, fotografia, instal-lacions, tre
balls en vídeo i projectes d'accions
que requereixin la seva intervenció
directa. Els criteris que el jurat
seguirà per admetre les obres són:
adequació del tema de l'obra al
del cicle, ús d'un llenguatge experi
mental, i dimensions reduïdes, per
tal que la Fundació Joan Miró
pugui acceptar el máxim nombre
de peces (com a referéncia, la mida
màxima acceptada en la darrera
edició va ser, per a obra sobre tela,
70x100 cms.); en cas de perfor
mances, facilitai de realitzar-les
tècnica-ment. Les despeses relati
ves a la participació en la convo-

catòria són a càrrec dels artistes
participants, incloent-h¡ el trans
port i la instal-lació de les peces, les
dietes dels participants, etc. Els qui
hi estiguin interessats han d'enviar
la sol-licitud d'inscripció abans del
dia 15 de marg de 1998, juntament
amb informado gràfica de l'obra
proposada. Preferentment han
d'enviar diapositives, tot i que
també s'acceptaran fotografíes de
format máxim 15x20 cms. En cas
de projectes no realitzats, cal
adjuntar-h¡ una descripció d'extensió màxima d'un full. Les videocreacions han de ser presentades
en format VHS. Cal que enviin
també un breu currículum. Una
vegada acabat el procés de selecció, la decisió del jurat sera
comunicada per correu ais interessats. També es farà saber el dia en
qué les peces hauran d'entrar a la
Fundació Joan Miró i el calendan
de les activitats programades. Els
interessats poden obtenir gratuTtament el text introductori o demanar
les bases completes a la Fundado
Joan Miró, Pare de Montjuic, 08038Barcelona, tei. 329 19 08.

VEREDICTE DEL PREMI CAVALI
FORT
El jurat del premi «Cavali Fort»,
destinat a un recull de cinc narracions per a nois i noies, va atorgarel
premi al recull «Com qui espera el

mar» de Joan Armangué i Herrero.

VEREDICTE DEL VII CONCURS DE
NARRATIVA INFANTIL EMPAR DE

LANUZA
El jurat format per Teresa Llabata,
Empar Montañana i Pasqual Alapont ha atorgat el premi al conte
de Cristòfor Martí i Adell, «El regai

més bonic».
ALTRES CONVOCATÒRIES PUBLI
CADES A «SERRA D'OR» EL
TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 DE FEBRER I EL 15

DE MARQ
XII certamen literari Ciutat de
Tortosa (vegeu «S. d'O.», desernbre 1997).
Premis Jesús Catalonia (gener
1998).
Il premi Fundació Ramon Tria5
Fargas (gener 1998).
Premi Valeri Serra i Boldù de
cultura popular (gener 1998).
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PELS GAMINS DE LA TERRA

Un «anunci» molt antic
per

othom está d’acord en aquesta
afirmació: avui, vivim el temps
de la imatge.
A les innombrables cultures que
configuren l’horitzó del pensament
débil de la postmodernitat, s’hi ha
afegit la deis anuncis televisius. Fins al
punt que ja s’organitzen débats,
seminaris i congressos per analitzar-la.
Per destriar-ne la influència i el paper
en la vida dels ciutadans de qualsevol
pais. També del tercer mon!
Doncs bé. Vet aqui el primer
«anunci» de què tenim noticia.
De la seva importància, en dôna
prova el lloc que ocupa en la histôria:
tôt just als origens, al moment decisiu
en què les coses comencen a ésser el
que han arribat a ésser avui.
Començarem l’anàlisi pels ré
sultats: «Ella, veient que el fruit de
1 arbre era bo per a menjar i feia goig
de veure, i que era temptador de tenir
aquell coneixement, en va collir i en va
menjar; en va donar també al seu
home, que en menjà amb ella.»
La descripciô no pot ésser més
génial.
Primer, el verb que introdueix la
cultura de la imatge, «veure». No en el
sentit de contemplar per admirar i
arribar a estimar i alegrar-se de la
beilesa i de l’esclat de vida que envolta
la persona i la societat, en la forma
magnifica d’un jardi esponerôs i
sensual. No. En aquest cas, hauria
hagut de dir «mirar». Veure és la
reducciô de la realitat a un pur objecte
de consum. Vol dir aqui prendre
consciència de la utilitat-per-a-mi
d’allô que havia estât pensat, originalment, corn a possibilitat creadora, estètica, capaç de trobar el tu de
totes i cada una de les coses. Per a
estabhr el diàleg fecund de la comuniô
entre persona, societat i univers. Entre
subjectes.
La conseqüéncia: la temptació de
teñir. La situació contenga a deixar
c esser un paradis quan s’introdueix
aquest verb maleit, expressió máxima
e la desfeta. «Teñir»: substituir la
comumó peí domini. Passar de la
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solidaritat a la manipulació interessada, egoista. El jo que renuncia a la
compassió per situar-se en el centre
d’un món, on, malauradament, no hi
ha espai per a tants de centres!
De l’afany de tenir neix el de «men
jar». En aquest passatge biblic significa
destruir per posar al meu servei. No
debades Déu havia advertit a la parella
primordial que hi havia coses a la vida
que calia saber respectar per a con
tinuar vivint. Per exemple, una saviesa
nascuda del desig de tenir no faria res
més que conduir directament al de
sastre. El manament de Déu era una
sort per a la humanitat: convé conèixer
allô que pot fer mal o ens pot fer mal.
En cas contrari, Déu mostraria la seva
maldat, no avisant dels perills. Però la
Serp ha sabut crear magistralment
una nova consciència en la Humanitat
—Èva: mare dels vivents— de tal ma
nera que, amb la seva intervenciô —el
seu anunci televisiu— ha provocai en
la dona l’objectiu de tota propaganda:
incitar a pagar el preu que sia per tal
de posseir l’objecte présentât com a
«bo de tenir». «Collir» i «menjar»,
doncs, representen unes necessitats
ineludibles de tenir: no es pot tenir res
sense destruir-ho. Perquè les coses, les
persones, tot ha estât pensât per a la
comunió. No per a la possessió. Ni per
a la submissió. Ni per a la manipu
lació.
Final: «Digueu-ho a la veïna!» Eva
en dona al marit, que en menja de
gust. S’ha tancat el cercle. La societat
—Eva— convertida en l’instrument de la
Serp que captiva l’individu —Adam— i
el fa esclau del tenir. Content, molt
content del que té, delerós del que
encara podria tenir, centrât absolutament en el joc de veure, de collir i de
menjar. La Serp ha posât persona i
societat sota el seu domini. I les ha
fetes enfora de Déu, del quai nosaltres
sabem el nom: Amor. Ha començat
una histôria de destrucciô, de lluita
per tenir, que fa de la terra dels homes
la selva de la insolidaritat. La tomba
de l’amor.
Aquesta tràgica seqüència és la que

Teodor Suau

es va repetint cada vegada que ens
deixem encisar per la propaganda que
regna impune en les nostres ciutats i
els nostres fogars.
Sí. Es repeteix la historia. I el
paradis es torna una boirosa memòria
que molts anomenen superstició,
infància de la humanitat, malaltia d’un
subjecte cridat al consum per a ésser
feliç.
Continuem, però, la nostra anàlisi.
La primera repercussió de la nova
consciència de la humanitat és el
vestit: tapar-se, cobrir-se, amagar-se,
procurar que l’altre no em vegi tal
com som. Per ventura perquè no em
culli i em mengi?Tal vegada per la por
de no convertir-me jo en un objecte
més de consum? O per la certesa que
no hi ha cap més sortida per a una
gent que ha fet del veure-collirmenjar, per tenir, la meta de la seva
existència?
Més. La pèrdua del paradis: ja no
será possible mentre duri el vestit.
Perquè també el vestit es convertirà en
una cosa que algú pot desitjar de
posseir. I me’l podrá prendre: acaba
de néixer la moda! Recordeu? Al final
de la historia de la recuperado —alguns en diuen «salvació»— trobareu
un home nu, que penja d’una creu!
No té res. No pot agafar ni collir res:
té les mans clavades. No pot retenir
res: té les mans foradades pels claus!
Cairn i Abel: la violència fa una
aparició digna d’ella mateixa. En la
forma del prestigi, al qual se sacrifica
la vida del germà! No us recorda res,
això? No sentiu els sons estrepitosos
de les lluites aferrissades, sense treva,
brutals entre els qui volen ésser els
primers on siguí? Vídeos sexuals, la
mitja veritat, la intromissió a la vida
dels altres, la destrucciô de les perso
nes pel propi anar pujant, contrôlant,
dominant...
Babel: la comunicació impossible.
No hi ha llengua comuna quan tots
desitgen l’àtic de la torre que té les
vistes millors, convertit, a més, en un
signe de l’estatus social. El renou dels
venedors ha acabat per ofegar la
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paraula, ridiculitzada, buidada de tot
sentit. La confusió de les llengües
ensenyorida de la superficie d’un
univers superficial.
I el pitjor: el Diluvi. L’homologació
en la mediocritat, amb una vigilància
subtil però eficaç i constant per evitar
que ningú s’atreveixi a treure el cap
per sobre de les aigües que marquen el
llistó de la banalitat. Ai d’aquell que
no assumeixi aquesta norma univer
sal! Será destru'ít per les mil formes de
repressió subtil de qué disposa el
regne del tenir.
Presimista, aquesta anàlisi? Que
cadascú en tregui la seva conclusió.
Solucions?
No caure en la temptació de dir:
tanqueu el televisor! Podría èsser ca
talogar, almenys, d’il-lús, en el millor
deis casos. En el pitjor, de profeta de
la caverna.
No. No ho faré.
N’hi ha d’altres. Més simpátiques.
En proposaré tres.
Recuperar la cultura de la conversa,
tan mediterránia! Retrobar el boca a
orella per parlar, discutir, xerrar, dir i
dir-nos en l’esforç de compartir la
nostra alegría de viure, que assumeix
l’existent, el relativitza i el transcendeix.
Crear una cultura de la nuesa. Sí.
Tal com sona. Ho intentaren els
«hippies» deis anys seixanta. Fracassaren. Però ens han deixat una bona
memoria. La nuesa voi dir honestedat
de plantejaments. Coratge d’exposarse. Recerca del tu per sota de totes les
caretes que la selva ens obliga a posar
nos. Descoberta del rostre de l’altre a
partir de la voluntat de mostrar la
nostra faç indigent. Perqué és a la in
digènza que tots ens podem trobar,
sense excepció!
Vèncer el tenir amb el do.
Un bon programa per a una política
de reconstrucció del paradisi^
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El Grup Blanquerna
per

Pere Muñoz Perugorria

TAULA RODONA AMB LES JOVENTUTS DELS PARTITS POLITICS DELS PÁÍSOS CATALANS: UNIÓ

MALLORQUINA, UNIÓ DEL POBLE VALENCIÁ, JOVENTUTS NACIONALISTES DE CATALUNYA, JOVES
ESQUERRA NACIONALISTA / PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA, ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA, ESQUERRA UNIDA, PARTIT SOCIALISTA DE ME- w

NORCA, JOVENTUT NACIONALISTA ILLES. SEMINARI DE SETEMBRE DE 1995.

aquest col-lectiu de somniadors. Blan
er la primavera de l’any 1985
anà prenent força a Mallorca querna, efectivament, és heréncia d’un
un projecte que alguns pa passât ben suggeridor i és empenta per
a planejar, des de la realitat que ens
triotes dúiem al cap i al cor feia temps.
Es tractava de muntar uns seminaris envolta, un projecte cap a l’esdede reflexió i estudi, oberts princi- venidor, carregat si voleu d’utopia>
palment ais joves, ais joves del nostre peró sempre bategant d’esperança.
El grup té els inicis després que
poblé que es volguessin plantejar
seriosament el futur del país i com Climent Garau hagués assistit a
havíem de fer-ho, entre tots, perqué alguns deis encontres del Grup
aquest projecte de futur fos arrelat en d’Estudis Nacionalistes (GEN). El
una historia lúcidament coneguda i en GEN, i cal suposar que sobretot Josep
una comprensió realista de la nostra Espar Tico i mossén Josep MBailarín, van «captivar» el que després
personalitat diferenciada.»
Aqüestes paraules introdueixen, a havia de ser president del Blanquerna.
manera de próleg, la primera edició La idea d’un grup que, des d’una
del Grup Blanquerna, «Compromisos perspectiva cristiana, estigués corncap a la utopia», una utopia com promés amb la historia, la cultura i la •
partida per molta de gent, sobretot per identitat del país i, a més, pogués crear
aquells que ara fa treize anys co- una certa doctrina, semblava que
podía ser válida també a Mallorca.
mençaren aquesta historia.
Així, cap a l’any 1985, i després de
El batiament del grup amb el nom
de Blanquerna, en tant que aquest diferents contactes i intercanvis d’opersonatge lul-liá representa una de pinions entre Climent Garau, Josep
les més pures i engrescadores utopies Amengual, Bartomeu Bennássar, Pa'
de les nostres lletres, és un fet més que quita Bosch, Pere J. Llabrés, Josep Mmarca la filosofía del grup que des de Magrinyá, Joan Miralles, Damiá Pons>
bon començament va acompanyar Sebastià Serra i Joan Vidal, ana

P

FE

prenent eos aquella iniciativa de
formar un grup a Filia amb la finalitat
de promoure, organitzar i conjuntar
tota casta d’activitats i d’iniciatives
destinades i/o adreçades al jovent, de
carácter formatiu, cultural i artístic.
Volia oferir primerament una reflexió
sobre els fets histórics que han
configurât el nostre poblé; valorar les
arrels cristianes que formen part de la
nostra identitat; recercar nous valors
d’acord amb una visió progressista de
la societat mallorquína actual; pro
posar una defensa i una promoció de
la nostra nació, la nostra llengua i la
nostra cultura.
Sobre aquests fonaments, el setembre de 1985 se celebrà a Lluc, amb el
títol «Mallorca i Europa: identitat i
progrès», el primer Seminari de Formació i Estudi del Grup Blanquerna.
Un seminari que, de llavors ençà, s’ha
anat organitzant cada setembre a
Lluc, i ha reunit, durant quatre dies,
devers dos-cents joves actius, inquiets,
compromesos amb la seva terra,
d’edats molt diverses —un 70% tenen
entre 18 i 27 anys; un 15%, entre 16 i
18; un 10%, entre 28 i 40, i un 5% són
majors de 40 anys— i d’arreu deis
Pai'sos Catalans —un 85% són de les
Balears, un 10% del Principat i un 5%
del País Valenciá.
A partir d’aquest primer seminari i
veient l’interès que havia despertat, es
va intentar estudiar temátiques d’actualitat, que conjugassin el nostre
passât amb el futur i amb la vida
diària, amb els problèmes que, passats
els quatre dies de vida nacionalment
normalitzada, eren présents a l’exterior. Així, dones, s’hi han tractat temes
com «Mallorca: arrels historiques,
realitat i utopia», «L’Estât modem i la
societat civil a Mallorca», «Estât i
persona en el món d’avui», «La nostra
comunitat nacional en la modernitat»,
«L’esperit d’Europa», «Identitat i nació»,
«Nacionalismes agressius i natio
nalismes de la dignitat», «La Mediterrània: un futur per compartir»...
Durant aquests anys, un 30% de les
conferencies correspon a temes d’história, un 20% a situació lingüística, un
15% a cultura, un 15% a situació
sociopolítica, un 5% a antropología,
un 5% a ecología, un 4% a ética, un
3% a mitjans de comunicació, i la
resta a temes diversos.
L’éxit del seminari i del desenvolupament de tots aquests temes no
hauria estât possible, pero, sense la
participació d’uns ponents que no
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ISIDOR MARI CANTA PER ALS JOVES DE BLANQUERNA. 1995.

EL GRUP BLANQUERNA DESPRÉS D'UN SEMINARI.

s’han limitat, ni molt manco, a pro
nunciar la conferencia que havien
d’impartir: el debat amb els joves, la
convivencia durant alguns dies, el
suport a l’elaboració deis programes,
la participació en les vetlades —en

aquest sentit cal agrair a l’amic Isidor
Mari la seva benevolència quan, tot
improvisant, era atacat amb una
guitarra i prácticament obligat a en
tretenir el públic amb un petit
recital—, etc., han fet que els ponents
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se sentissin també «blanquernes», tan
«blanquernes» com els participants
més joves o els més histórics. Gaspar
Alemany, Josep Amengual, Joan Arbona, Ramon Ballester, priors de Lluc;
Alexandre Ballester, Carmel Bonnin,
Maria Jesús Buxó, Angel Castiñeira,
Salvador Cardús, Félix Cucurull,
Josep L. Carod-Rovira, Eliseu Climent, el bisbe Deig, Lluís Duch, Josep
M. Llompart, Isidor Mari, Antoni
Marimon, Félix Martí, Joan Meliá,
Josep Meliá, Joan F. Mira, Bartomeu
Mestre, Damià Pons, Josefina Salord,
Jordi Sánchez, Sebastià Serra, el bisbe
Setién, Josep M. Terricabras, Vicenç
Villatoro..., són alguns dels ponents i
amies del Blanquerna que ens han
acompanyat durant aquests tretze
seminaris.
L’acció del Grup Blanquerna, pero,
no s’ha limitât al Seminari de Lluc:
publicacions, fôrums, taules rodones,
etc., han configurât un grup de per
sones actives, dinamitzadores de moltes iniciatives més. I és aquí on sens
dubte radica el fruit del treball de
Blanquerna, durant més d’una década
a Mallorca. El Blanquerna ha donat

formació «nacional» a més de dos mil
joves, una formació que, per incó
moda, no era présent a les aules, ais
plans d’estudis; una formació que
ultrapassava l’estrictament académica
i que pretenia fer participar els joves
en els problèmes d’un país i d’una
nació menyspreats, ignorats, atacats i
carregats d’autoodi..., segons les circumstàncies historiques.
A més, del Blanquerna han sortit
molts de joves emprenedors i moites
iniciatives que han constituit impor
tants aportacions a la historia recent
del noste poblé. El voluntariat al segon
Congrès de Llengua i Literatura Cata
lanes, la creació del Bloc Nacionalista
d’Estudiants, la plataforma Joves de
Mallorca per la Llengua, les trobades
d’entitats i grups juvenils dels Pa'ísos
Catalans..., han anat marcant passes
dins el moviment juvenil a Mallorca a
partir de l’aixopluc de l’Obra Cultural
Balear i el suport del Grup Blan
querna.
Es possible que el Grup Blan
querna no hagi estât aquella rèplica
del GEN que pretenia Climent Garau.
El que sí que és cert, però, és que l’apor-

tació del Blanquerna a la formació dels
joves de Mallorca i a la relació entre els joves dels Pa'ísos Catalans ha estât fonamental en uns moments en qué la
«sequera nacional» en el moviment ju
venil era realment preocupant.
Ara cal enfrontar, tal vegada, una >
nova etapa. La nostra cultura está més
normalitzada que mai, pero, no ens
enganyem, encara ens trobam a anys
llum de ser un país normal, superador
de tants anys de desmemoria. Els
nostres joves continúen nécessitant un
espai de débat, d’opinió i de formació
que vagi molt més enllá de la seva
formació académica, que englobi els
problèmes propis: lingüístics, cul
turáis, urbanístics, socials..., per tal
que, fonamentats en la realitat, pero
sense perdre l’esperit utopie que va
inspirar el Grup Blanquerna, encarin
el futur amb la convicció que tots soin
imprescindibles.♦

GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

MONT-ROIG - CERTASCAN - VALÍ DE CARDOS
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El carni de Déu, cami dels homes
per Josep-Enric

n voler donar raó del que és
caminar plegats, ajuda mùtua mitjanl’existéncia, els homes de tots els qant les petges de l’esperanqa, però
temps han emprat analogies, també pot ser influéncia recíproca de les
comparacions o llenguatges simbólics.
própies pors i limitacions.
Així, sovint hom ha parlat de l’exis
Caminar suposa també el rise de
téncia deis homes com d’un cami. Per perdre’s. Per això som conscients que
aixó, en intentar entrar en el propi una de les angoixes més grans que
interior o en donar raó del que vivim o tenim els homes de tots els temps és la
hem viscut, ho fem com si reféssim un d’arribar a constatar que hem errat el
camí enrere, pero al mateix temps amb camí, i no cal pensar solament que hem
la consciéncia que és un camí que tot errat a causa de les nostres limitacions,
just és ais inicis o está a mig fer. O, si sino que hem errat el carni de les nostres
voleu, un camí que es va fent o que esperances i expectatives. Aquesta va ser
s’hauria de fer.
l’experiéncia deis dos deixebles
Si entenem la nostra existéncia com d’Emmaús; experiéncia paradigmática
un pelegrinatge, ens adonem que al que avui pren un relleu particular.
Harg del nostre caminar fem l’ex Aquest text de l’evangeli de sant Lluc el
periéncia de qué significa viure, ja que podríem titular: «El camí d’Emmaús, de
1 analogía del camí ens permet de la decepció a l’esperanqa.»
copsar les actituds i les situacions que
Reprenent la idea que anunciàvem a
hom viu i experimenta en la quo- l’inici sobre l’experiéncia del camí, com
tidianitat. Per aixó, seguint aquesta un refer, en la reflexió i també, per qué
comparació del camí, veiem que cami no, en la pregária, el que som i el que
vol dir avanzar, és a dir, camí vol dir vivim, ens adonem que la nostra
partir d’un punt concret, a partir del existéncia, les nostres as-piracions més
qual comencem a avanzar, pas a pas,
auténtiques s’unifiquen, es comprenen i
cap endavant. Diem cap endavant,
es realitzen en la recerca d’un camí que
perqué 1 objectiu de tot caminar és anar meni cap a la plenitud. El desig de
cap endavant, tot i que en alguns plenitud és el que millor caracteritza
moments ens calgui refer una part del l’existéncia humana. Sovint, però,
camí fet. Hi ha també passos enrere o
errem el carni que hi mena perqué
passos fora del camí.
perdem de vista l’origen i el terme
El cami és també direcció; direcció
d’aquest carni: Déu. Per aixó sense cap
cap a una meta. L’intent d’assolir la mena de por podem dir que el camí de
meta és la construcció d’un projecte pas
l’home és el camí de Déu.
a pas. Tot i que sembli una paradoxa, el
Sí, Déu és el carni de l’home, i no sois
mes important no és assolir la meta,
el carni, sino que, paradoxalment, Déu
sino posar-nos-hi en camí. L’home és va a la recerca de l’home. Tot l’obrar de
sempre una possibilitat. Potser l’única Déu es concreta en la construcció d’un
meta que ens hauríem de proposar seria carni que li possibiliti el trobament amb
a e no tancar-nos ni fer marxa enrere l’home. Tota la historia de la humanitat,
fiuan en el caminar descobrim que tal com la descriu la Biblia, podem
encara podem anar més enllá. L’impor- sintetitzar-la en una frase: «Déu és un
tant es recomendar cada vegada que al buscador de l’home.» Quan Adam i
arg del camí desistim, caiem, ens fem Eva, els protips de la nostra humanitat,
enrere... I, encara, el veritable camí és
s’amaguen a causa de la seva nuesa
aquell que s’identifica amb la meta
(nuesa voi dir limitació, tal com sóc,
mateixa.
sense máscares...), Déu crida: «Adam,
En el cami fem l’experiéncia del tro- on ets?» (Gn 3:9). Aquesta crida de
ament. Quan hom camina estima
Déu, que es repeteix diverses vegades
fiiiells que l’acompanyen i ens alegrem
en el text bíblic es va sentint fíns els
cnmtr?iar'ne d’altres que també fan nostres dies, com un ressò infinit.
Al llarg de la historia deis homes, la
amk 1 C;ami es ^’espai» del trobament
es altres que com jo caminen, que veu de Déu, preguntant-nos on ets (on
m J° avancen o s’aturen. El troba- ets, significa situació personal i també
t en el camí pot significar desig de
comunitària), ha estat una crida ine
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fable, és a dir, no expressada en
paraules, sino en el silenci, que pretén
endinsar-se fins a les arrels del cor
humá. Per aixó podem dir que el carni
que ens mena cap a la plenitud, és a dir,
a la preséncia de Déu, és el mateix carni
de Déu.
A diferencia, però, del nostre
caminar, el carni de Déu no és construit
a partir de l’atzar o del que em fa més
il-lusió o del que em veig obligat a fer
per les raons que siguí. Sovint sortim a
caminar sense saber per qué hi sortim ni
qué trobarem. Potser, enduts per la
decepció, tant ens fa el que trobarem o
farem. En canvi, el camí de Déu és
l’expressió d’un pía concret. El seu pía,
però, no és el fruit d’un cálcul perfecte,
el qual permet de controlar totes les
dades, sino que el pía de Déu té dues
úniques coordenades: l’amor i la
llibertat. Amor i llibertat que són les
dues expressions més genuïnament
humanes i també més genuïnament
divines.
L’amor i la llibertat ens fan esguardar
el món i sobretot la nostra existéncia
com quelcom que té raó de ser i que té
sentit en eli mateix, més enllá de les
própies limitacions i de les expressions
maldestres de les própies possibilitats i
del mateix desig de plenitud.
La llarga historia de la humanitat ha
estat i és la historia de Déu. La historia
d’un Déu que corrent el rise de la
llibertat l’ha volgut correr fins al fons,
fent-se un de nosaltres en Jesús. La seva
preséncia en l’univers no ha estat només
una absèneia présent ni una abséncia
com la del motor immòbil deis fílósofs
grecs. La seva preséncia ha estat una
preséncia real, histórica en un temps i
també real en la historia personal del
poblé d’Israel (Israel significa la hu
manitat en marxa) i en la de cadascú de
nosaltres.
Amb la historia d’Israel ens adonem
que la historia deis homes és un llarg
camí amb dos protagonistes. Déu, que
ens ofereix un pía, un estil de vida, i
l’home, que exercint la seva llibertat ha
d’esforçar-se per ser fidel i saber
correspondre a la crida d’amor que Déu
li fa. Pia de Déu o estil de vida que no
contradiuen la llibertat, ans al contrari,
la porten a la plenitud. ♦
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Josep Termes
«EL 1898 FOU UN SOTRAC FORTÍSSIM A TOTS ELS NIVELLS»
per

Arnau Consul i Ignasi Pàmies

a plaça de la Mercè és presa polidalment i informativament: quatre o cinc furgons blau mari
a les cantonades i una vintena ben bé de números verds i blaus, armats, fan guàrdia a
l'entrada de la basílica i s'escampen per diferents portalades; una cinquantena de cables de
colors diferents travessen l'espai en totes direccions: n'hi ha que tiren carrer Simó Oller ava
camí del tráiler de TVE aparcat al passeig Maritim, i d'altres s'enfilen, parets amunt, per
connectar alguna de les deu o dotze càmeres que ocupen els millors balcons de la plaça. Som a
dos dies de les enèsimes «noces del segle», en aquest cas la de la infanta i l'esportista, i només
un edifici resta orfe del muntatge informatiu que, de grat o per força, ens engoleix a tots: la
façana de color de salmo, distintiu imprescindible, que hi ha al costat esquerre de la basílica i que
acull el rectorat, els diferents vicerectorats i l'institut Universitari d'Historia Jaume Vicens Vives
de la Universität Pompeu Fabra. És, per sort, on ens adrecem. Hi hem quedat, a les 11 del mati,
amb el professor Josep Termes, per parlar de la situació catalana d'ara fa un segle. Una bona
manera de fugir d'un cercle massa poderos, tot i que acabará també fent acte de presència a la „
conversa.
Josep Termes ens rep amb la seva afabilitat de costum i ens fa passar a un despatx més aviat fred
i a parta t, tot blanc. Un sol quadre decora l'estança, que té un no sé qué de provisional, o de lloc
de pas, o de cul de món... Li donem temps d'apropar-se un cendrer, assaborir la primera xuclada
del primer Winston i entrem, directes, en el tema pactat: el centenari de la crisi del 98.

L

—Com es va viure aquí l'ensulsiada del
1898? Qué va significar aquell any i els
fets que van tenir-hi lloc, per a Catalunya
pero també per a la resta d'Espanya?

-—Cal fer una clara contraposició
entre els efectes de la crisi del 98 a
Catalunya i a Espanya. Pero aixó no és
una tesi gaire original. De fet, és
gairebé un tópic de la nostra histo
riografía, establert des de fa temps.
Per a Espanya el 98 és principalment
la pérdua de les darreres colónies
insulars de la monarquía hispánica i
significa una crisi de consciencia,
d’identitat. Un daltabaix que qüestiona la valoració del que és Espanya.
És el fracás de la política espanyola en
el seu projecte internacional, desfeta
evidenciada per errors molt greus: la
poca habilitat a l’hora de resoldre els
problemes amb els insurrectes cubans
i fílipins i sobretot la declaració de
guerra ais Estats Units. La crisi a Es
panya era molt fonda, sense matisos.
Mentre que, a Catalunya, la crisi té
signes molt diferents. A fináis del segle
passat Catalunya era «la fábrica
d’Espanya», expressió que també ha
esdevingut un tópic. El nostre país
tenia, aleshores, la proporció més alta
d’industrialització dins el conjunt pro-
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ductiu espanyol. Vivia un dels millors
moments de la seva historia.
—Fins a quin punt va afectar, pero, la
pèrdua de les colonies els interessos
comerciáis catalans?

—No hi hem de donar gaire
importància, perquè la relació comer
cial amb Cuba es va restablir relativament aviat. Va ser una crisi de poca
durada, puntual. No va prolongar-se
més d’un pareil d’anys. No en pue
precisar la cronología, perô pue
afirmar que seria un error emfasitzar
massa aquest punt. Els lligams éco
nomies amb Cuba es refan. I de tota
manera la crisi no afecta tant
Catalunya, econômicament; es viu
més aviat una crisi en el sentit de
moment de canvi, social i politic, es
veu aparèixer un creixement i una
dinámica interna absolutament nous.
Cal posar, doncs, l’accent en aquesta
revitalització económica i aquests
canvis socials.
Voleu dir que hauríem de subratllar el
paper creixent de la indùstria a la
Catalunya de la fi de segle i les noves
realitats socials que se'n deriven...

Si. Gràcies a la industrialització,
atalunya, durant aquells anys noranta,
es un país ascendent, una Catalunya
otta. I és, també, una Catalunya en
regeneració política i social. El procés
iterari i cultural ja s’ha fet i s’està a
Punt d’entrar en política. El 98 és
empenta final que permet entrar en
e )oc politic espanyol, amb objectius
com l’assoliment d’un cert grau
d autonomia, però, també, de plantejar un projecte de regeneració global
Ah modernització Per a tot l’Estat.
ans del desastre colonial, les teories
regeneracionistes es desenvolupen
Prmcipalment a Catalunya i són un
moviment només teorie, perqué, dins
tmmobilisme de la Restauració,
1 a marge per a l’actuació ni hi
tenen cabuda les noves idees.

nento 15 aquest és un moment d’emanv I
Jnoment decisiu. En pocs
catalan' defineixen les dues finies del
més
polltlc’ la moderada i la
adical, hereves, respectivament,

SOCIAL.»
«EN POCS ANYS ES DEFINEIXEN LES DUES LÍNIES DEL CATALANISME POLÍTIC, LA MODERADA I LA
MÉS RADICAL, HEREVES, RESPECTIVAMENT, DEL PENSAMENT DE TORRAS I BAGES I DE VALENTÍ

ALMIRALL.»

del pensament de Torras i Bages i de
Valent! Almirall. L’any 1901 la Lliga
Regionalista neix del brot catalanista
cultural més modérât, i l’ala esquerrana, el Centre Nacionalista Republicá, neix de l’escissió de 1904. Pero
m’agradaría aclarir que tots dos tenen
una base cultural i política comuna,
referents histories i literaris comuns.
Perqué neixen de la saba anterior: de
Ripoll i de Montserrat, d’una Renaixença cultural que valora el passât
medieval i que llegeix Verdaguer i
Guimerá, de l’excursionisme i dels
orfeons... El darrer terç del segle XIX
els proporciona un seguit de valors
comuns. Són dues branques d’un únic
tronc. I aixô no ho podem oblidar.
—Parlant de contrastos i de literatura,
potser caldria fer esment de la
particularitat dels moviments culturáis i
de les expressions artistiques catalanes
que no tenen gaire a veure amb la
famosa generado literaria castellana...

—És évident que la literatura
conreada en terres catalanes s’allunya
molt del pessimisme de l’anomenada

generació del 98.Tot i que Valle-Inclán
i Baroja, els Machado i Maeztu són
autors ben diferents ells amb ells,
individualitats que no es poden sim
plificar en una etiqueta, «Generación
del 98», que no deixa de ser una
recreació posterior, i que trobo molt
discutible. Tots viuen un ambient de
decadéncia i comparteixen una visió
pessimista de la realitat espanyola. A la
Catalunya de les grans transformacions economiques no existeix cap
idea de crisi agónica, perqué justament ara entrem en una dinámica de
contemporaneïtat, de lluites socials i
politiques, en una Barcelona que es
transforma, amb intel-lectuals que
miren a Europa i cada vegada tenen
un paper més important. Es fa évident
la contraposició entre el to hipercrític
i décadent castellà i l’optimisme de
Maragall i de les arts i les lletres
catalanes en general, com es pot veure
clarament en la florida del Moder
nisme. El moviment modernista,
l’arquitectura que es desenvolupa a
Barcelona, i a d’altres ciutats com ara
Girona o Reus, la pintura i les arts

[95] 15

CATALUNYA I EL 1898

Es a dir que el 1898 és un any
portant per al catalanisme en el sentit
nnct .urant els anys immediatament
formeriOrS'i- .S' catalanisme prendrà
,,SS P°'t'ciues més explicites i es
c¡onístes°nCretar 6'S projectes re9enera-

«GRÁCIES A LA INDUSTRIALITZACIÓ, CATALUNYA, DURANT AQUELLS ANYS NORANTA, ÉS UN PAÍS
ASCENDENT, UNA CATALUNYA FORTA. I ÉS, TAMBÉ, UNA CATALUNYA EN REGENERACIÓ POLÍTICA I

aplicades, la mateixa literatura, tôt
aixô representa l’entrada en la modernitat cultural europea i la dinámica
de ruptura amb l’art anterior. Perô
també és una ruptura amb Madrid.
Barcelona i Catalunya entren en la
modernitat rebuda directament de
París. Europa esdevé el model propugnat
per la mateixa doctrina regeneracionista
que denunciava la decadéncia del món
llatí. Catalunya adquireix així una
independéncia cultural, la qual cosa té
una importáncia cabdal. El Modernis
me, moviment arrauxat, esclat perso
nal, individualista, tot i que no és una
cultura tan ordenada i operativament
política com ho será el Noucentisme,
va suposar una emancipació cultural
necessária per a l’operació que el
moviment posterior es proposa.
—D'alguna manera, dones, l'any 1898 és
un punt d'inflexió, la fi d'una época. Ara
bé, el sistema de la Restauració s'esgota
per la seva incapacitat d'assimilar els
canvis o perqué no els veu a venir?

—Espanya viu la nova realitat d’una
manera desastrosa, perqué un dia
s’adorm pensant que és un imperi,
una primera poténcia mundial, i
l’endemà quan es desperta s’adona
que és un país de tercera, endarrerit,
incapaç d’assumir uns canvis socioeconómics que Catalunya ja ha
començat a afrontar. Canvis que cal
preveure i no es poden improvisar. El
disseny que havia fet Cánovas del
Castillo, que fou assassinat l’any
anterior, el 1897, era un sistema
conservador pensât des de dalt, dirigit
per elits i amb una alternança de
moderats i liberáis manipulada,
formalment democrática, pero que no
representa la societat. La Restauració
aguanta bé uns anys, pero el 98 es
troba amb una realitat que no ha
sabut, o no ha volgut veure. Aleshores,
tot trontolla i afloren de veritat les
tensions internes.

violes, aquest és un mite que fa temps
que els historiadors hem superat. La
indústria catalana passa, en aquest
moments, per un deis moments més
délicats de la seva curta historia:
l’agudització deis conflictes socials
l’ha debilitada força, sobretot perqué
és un fenomen nou que ningú no sap
fins on pot arribar, de qué pot ser
capaç.
—I, ja que ha sortit el tema: quina relació
hi ha entre «l’agudització del conflicte
social» de qué parlàveu, és a dir, el
creixement de l'anarquisme, i la crisi polí
tica de la Restauració, el sistema d'alter
nances, la pèrdua de les colonies i les
idéologies pessimistes que suara comentàvem? Aquesta sorollosa aparició de
l'anarquisme és fruit de la mala política
deis Cánovas, Sagasta i companyia?

—No. L’anarquisme ni se n’assabenta, de les alternances al poder. Les
seves reivindicacions tenen més a
veure amb l’empobriment de les
classes urbanes, per culpa de la miopía
d’unes classes dirigents i d’una
burgesia que no s’adonen de les
condicions de vida a qué están
sotmeses aqüestes classes, i s’estimen
més actuar amb repressió.

—Perqué els anarquistes busquen
notorietat per donar publicitat a la
fluita social. No hem de llegir els
atemptats a Cánovas i Campos en clau
política. Hi ha tota una tipologia
d’atemptats que sempre persegueixen
el mateix objectiu: fer soroll. D’una
banda hi ha el magnicidi, la bomba
individual contra alguna personalitat, i
de l’altra l’atemptat col-lectiu contra
algún símbol que representi aquesta
classe repressora (com el del Liceu).I
després hi ha, evidentment, però en un
altre mare, l’atemptat contra l’Església.

(Arribats en aquest punt ens
semblava obligat fer un pas endavant,
una ullada ais anys posteriors a la crisi
de 1898, en qué es consoliden els primers partits polítics d’ámbit estrictament regionalista a Catalunya i es
produeix un front comú contra la
zitzánia que s’intenta sembrar des de
Madrid arran del moviment de So
lidarität Catalana, i tot plegat acabara
desembocant, a curt termini, en els
fets de la Setmana Tràgica.)
—Com és el dia després de la crisi,
políticament parlant? Qui agafarà le5
regnes després del daltabaix del 98? Pel
que sabem, Maura i Cambó són dos deis
protagonistes clau, però exactament
quines serán les seves accions: hi haura
algú, des de Madrid, que intenti aplicó
una política regeneracionista amb cap 1
peus?

—Podem afirmar, dones, tot i que les
frases catégoriques no siguin mai
acceptables en Historia, que la crisi ja es
preveía...

—Home..., si poseu un obrerisme
que creix, un républicanisme que es
refà i es revitalitza i l’apariciô d’un
régionalisme catalanista i, en menor
grau, un de base, vol dir que entrem
en una dinámica de conflictes i
Catalunya en será, efectivament, un
deis centres. Encara que l’economia
vagi bé, a Catalunya no tot són flors i

—Llavors, com hi encaixen els atemptats
a Cánovas del Castillo, Martínez Cam
pos, o altres polítics com Cambó, que
anys més tard també en patirà un?

«... LA LITERATURA CONREADA EN TERRES
CATALANES S'ALLUNYA MOLT DEL PESSIMISME
DE L'ANOMENADA GENERACIÓ DEL 98. (...) ES
FA EVIDENT LA CONTRAPOSICIÓ ENTRE EL TO
HIPERCRÍTIC
I
DECADENT
CASTELLÀ
I

L'OPTIMISME DE MARAGALL I DE LES ARTS I LES
LLETRES CATALANES EN GENERAL.»

—Bé, Maura és el polític mes
conscient de la crisi, un deis pocs que
intentaran buscar vies o possibles
sortides i solucions per provai
d’encaixar el nacionalisme catalá en Ia
transformació administrativa espa'
nyola, que en el fons és un deis pr°'
blemes més greus que tenien (i tenen)
a Madrid. El problema és que despreS
de la Setmana Tràgica entrará en l’°s'
tracisme polític. I, pel que fa a Cani'
bó..., tres quarts del mateix, però deS
de l’altre costai. Amb Prat de la Riba es
reparteixen perfectament els sec-tors>1
a Cambó li toca fer la política a
Madrid, on es trobará francament be-"
—I de la vinguda d'Alfons XIII
Barcelona i l'acatament que li fa Camb0,

—Home, cal mirar-s’ho des
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l’altre punt de vista, també. Cambó
intenta popularitzar la vinguda del rei:
en Hoc de boicotejar els actes, que és el
que s’havia mig pactat, decideix agafar
el toro per les banyes i adre?ar-s’hi
personalment. S’ha de teñir en comp
ie la doble lectura del fet: Acatament?
Si, és dar; però d’altra banda convé
recordar que s’hi adreqa en català...,
amb gran irritació de l’opinió pública
espanyola, deis mitjans de comu
nicado i d’altres, per cert. I, de tota
manera, qui farà més per la vinguda
d’Alfons XIII, contra el que podia
pensar-se, és aquest personatge si
nistre, i d’altra banda importantissim
per a entendre l’època, que és Don
Alejandro Lerroux i Garcia. Farà molt
soroll prometent actes reivindicatius i
antimonàrquics..., però a l’hora de la
veritat els organitza tots fora de
Barcelona, a la perifèria, i d’aquesta
manera aconsegueix buidar de republicans la ciutat.

—No, no serà un bany d’espanyolisme..., perqué ja fa força temps
que el portem a sobre i el patim,
aquest bany. I no cree que se n’hagi de
fer responsable aquest matrimoni, que
no passa de ser una anècdota més.
D’altra banda, fer la comparació entre
1898 i 1998 no ens afavoreix gaire,

I
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precisament. Per comentar, Barcelona
i Catalunya han perdut pes industrial
dins del conjunt peninsular, perqué el
franquisme va industrialitzar Espanya,
de manera que ara és menys certa
aquella frase que us deia al principi,
aquell tópic de la «Catalunya, fábrica
d’Espanya». I, en el terreny cultural, la

—A propòsit de Lerroux, però sense
oblidar el tema de la vinguda del rei a
Barcelona, és veritat que cobrava de
Madrid per embolicar la troca? Com
s'entén, això, si justament Maura
intentava pactar amb Cambó i buscar
una solució harmónica a la «qüestió
catalana»?

—A propòsit de la visita del rei a una
ciutat com Barcelona, poc acostumada a
rebre reis: hi ha alguna comparació
possible entre aquella visita i el casori de
la Infanta de demà passai? Creieu que hi
haurà un bany d'espanyolisme que
tothom acatará sense aixecar gaire
polseguera?

«ESPANYA VIU LA NOVA REALITAT D'UNA MANERA DESASTROSA, PERQUÉ UN DIA S'ADORM
PENSANT QUE ÉS UN IMPERI, UNA PRIMERA POTÈNCIA MUNDIAL, I L'ENDEMÀ QUAN ES DESPERTA
S'ADONA QUE ÉS UN PAÍS DE TERCERA, ENDARRERIT, INCAPAÇ D'ASSUMIR UNS CANVIS
SOCIOECONÒMICS QUE CATALUNYA JA HA COMENÇAT A AFRONTAR.»
«MAURA ÉS EL POLÍTIC MÉS CONSCIENT DE LA CRISI, UN DELS POCS QUE INTENTARAN BUSCAR VIES

O POSSIBLES SORTIDES I SOLUCIONS PER PROVAR D'ENCAIXAR EL NACIONALISME CATALÀ EN LA
TRANSFORMACIÓ ADMINISTRATIVA ESPANYOLA, QUE EN EL FONS ÉS UN DELS PROBLEMES MÉS
GREUS QUE TENIEN (I TENEN) A MADRID.»
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—Que Lerroux cobrava del mi
nisteri de Governació del govern
centrai és un tòpic de l’època que s’ha
acabat revelant... mig cert. El llibre de
José Alvarez Junco (El emperador del
Paralelo. Lerroux y la demagogia popu
lista, Alianza, Madrid, 1990) ho
certifica: els arxius que eli ha revisat de
dalt a baix ho deixen prou ciar. Ara bé,
Maura no hi té res a veure. Més aviat
és deis liberáis de qui cobra, no deis
conservadors. De tota manera aquí el
problema rau en el personatge mateix,
un tipus molt complex: pensem que
Lerroux era revolucionari, o això
pretenia vendre, però, és ciar, no Higa
gaire amb el fet que cobrés... I suposo
que aquesta jugada de buidar Barce
lona de radicáis el dia de la visita
d’Alfons XIII havia d’estar poc o molt
pactada...
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canvi... Però a Catalunya ens trobem
amb problèmes de creixement, de
dinàmica interna, calia una política
regeneracionista, buscar l’encaix amb
Espanya... Si em forceu a comparar les
dues époques, la veritat és que avui en
dia les coses no em semblen gaire
favorables: en molts aspectes estávem
millor fa cent anys. La conjuntura de
crispació i d’intolerancia em fa dubtar
de quin carni convé seguir. A veure si
se m’entén: sóc tan radical que voto
moderat. Jo cree que, al marge dels
sentiments personals que un tingui, la
realitat obliga a un joc d’equilibris i de
prudèneies molt extrem.

«...LA VERITAT ÉS QUE, AVUI EN DIA, LES COSES NO EM SEMBLEN GAIRE FAVORABLES: EN MOLTS
ASPECTES ESTÁVEM MILLOR FA CENT ANYS. LA CONJUNTURA DE CRISPACIÓ I D'INTOLERÁNCIA EM
FA DUBTAR DE QUIN CAMÍ CONVÉ SEGUIR.»

comparació no pot fer-se: ara la
cultura ja no és elitista, tot s’ha mundialitzat molt més i aixó ha provocat
que cada vegada sigui més difícil
destriar quins són els elements propis
de cada cultura. Fa un segle, la
projecció cultural catalana era molt
més clara que no pas avui.

«La Vanguardia» (...) dient que no se
senten catalans per res del món. Es un
tant per cent força elevat de gent que
no está integrada: per primera vegada
a la historia hi ha un sector de la
població de Catalunya no ja que sigui
hipercrític en tot, sino que no se sent
català, que és força més greu.

—Perdoneu-nos la insisténcia. Com
creieu que se celebrará aquest centenari
del 98? L'haurem de patir gaire? Com
creieu que ens l'intentaran vendre, des
de Madrid?

—Sembleu pessimista respecte de la
situació actual. Hi veieu alguna solució a
curt termini? Creieu que es fa prou per
mirar d'integrar aquest sector de
població?

—Personalment cree que se cele
brará i es recordará més l’efemèride
aquí que no pas a Madrid. Hi haurà
un diseurs del tipus de reivindicar la
no-crisi a Catalunya, amb conferen
cies, exposicions, etc. Jo no hi vaig
perdre res el 98, pero tampoc no cree
que l’Estat en faci grans reivindicacions: no tenen pas res a celebrar.
Podem estar tranquils, perqué no será
un altre Quinto centenario, ni de bon
tros. Aixó és ben segur. Jo més aviat
em preocuparía per altres temes més
propers i délicats, i utilitzaré el fútbol
per fer-ne una al-legoria. El dia que el
Barça jugava al camp del Newcastle
anglès un partit de la máxima transcendéncia europea (i d’alt nivell), a
Catalunya hi havia tres-centes mil
persones mirant el Madrid contra un
equipet de tercera fila. I és exactament
la mateixa proporció de conciutadans
que després contesten l’enquesta de

—Bé, ja veig que heu girat la
truita... Pero és que és molt complexa
la realitat catalana, massa. La suma de
tradicions diferents, tradicions historiogràfiques, fan que moites vegades
em senti perplex davant d’aquesta
realitat.
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—En definitiva, creieu que ho teníem
millor fa un segle que no pas avui, des
d'una perspectiva nacionalista? I el 98,
finalment, que va canviar?

—El 98 va ser un sotrac fortíssim a
tots els nivells. Existeixi o no existeixi
la generació, hi hagi o no hi hagi una
crisi económica més o menys pro
funda, el sotrac hi és. Igual que els fets
són els que són: a Catalunya hi ha un
regeneracionisme industrial, polític i
cultural. Potser en l’aspecte social no
es nota tant, i si ens poséssim a
estudiar, qué sé jo?, els problèmes
agraris de Xérès, no notaríem cap

(Fent gala de la prudèneia que
demanava, Josep Termes va advertir
del perill que suposa, actualment,
intentar construir una política nacio
nalista sense consensuar-la amb totes
les parts implicades. A cop calent,
mentre bàixavem les escales que
menen a la sorrida, vam comentar que
ens havia estranyat força tanta
moderació en un historiador generalment qualificat de «catalanista».
Però la discussió no va allargar-se
gaire: en sortir a la plaça de la Merce,
tots dos vam quedar-nos muts.
L’agitació dels preparatius nupcials
amb tanta policía «nacional» pertot
arreu vigilant hipotètiques accions de
protesta catalanista i la invasio
ridicula, per exagerada, de TVE, va
fer-nos adonar que potser sí que el
panorama no és precisament em
grescador. Vam travessar per davant de
la basílica amb el cap cot.)4
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Catalunya vista per la generado del 98
per Joan

Estruch Tobella

La reinvenció d’Espanya
siendo sustancialmente la España de tia la seva personalitat a mesura que la
A fináis del segle XIX, Espanya siempre.»Tot aixó havia de conduir a la de l’Estat central es debilitava.
encara era un Estat sense nació, és a identificació d’Espanya amb Castella, Justament el 1898, la Unió Catalanista
dir, sense una ideología nacional que li a la recuperació de la Castella considerava perillós per a la Prospe
donés consistencia. La mitología tradicional per mitjá de la idealització rität de Catalunya «l’actual desequiespanyola estava poc arrelada entre contemplativa del seus paisatges, libri existent entre la nostra gran forsa
una població que en la seva majoria no
havia anat a escola, principal
instrument de nacionalització. També
era molt precaria l’organització
política de l’Estat de la Restauració, de
tipus oligárquic, que excloía del poder
no solament les classes populars, sino
també importants sectors de les clas
ses mitjanes i, en especial, la poderosa
burgesia catalana. D’altra banda, en el
període d’auge del colonialisme, Es
panya quasi no comptava en l’escena
internacional. I, com és sabut, una
política exterior expansiva sempre ha
estat un element fonamental per a
crear cohesió nacional interna.
Per tot aixó, el 1898 juntament amb
les colónies es va perdre l’últim suport
de la ideologia nacionalista espanyola:
les glories de l’imperi. Espanya s’havia
forjat com a Estat coincidint amb la
conquesta d’América, i era lógic que la
desfeta colonial tingués repercusions
de tipus ideológic. Tant el regeneracionisme com l’anomenada «Generació del 98» reflexionen sobre la
situació d’Espanya, un Estat en crisi,
que havia de repensar-se, de reinventar-se com a nació. Hom podía fer-ho
EL DARRER PERSONATGE ASSEGUT, A MÀ DRETA, ÉS MIGUEL DE UNAMUNO. TAMBÉ ASSEGUT I
de dues maneres: l’una, criticant el GAIREBÉ
A PRIMERA FILA, AMB LES MANS AL MÀNEC DEL BASTO, LERROUX. UNAMUNO, TAN AMIC
present des d’una perspectiva de futur DE MARAGALL I PROPER, EN UN PRIMER MOMENT, AL NACIONALISME CATALÀ, ACABÀ
i prenent model deis paisos més
MANIFESTANT-SE CONTRA L'ESTATUT DE CATALUNYA, QUAN FOU DIPUTAT AL PARLAMENT DE
MADRID, L'ANY 1932.
avanpats; l’altra, retornant ais orígens,
tan gloriosos com mitificats. El rege
neracionista Joaquín Costa semblava
optar per la primera alternativa: «No se representatius de l’esperit castella económica y la nostra nulitat política
trata de regenerar una nación que ya etern, perqué quasi no havien variat al dintre d’Espanya».
existe, se trata de algo más que eso, de llarg deis segles.
crear una nación nueva.»
El problema era que Castella ja no Una visió contradictoria de Cata
Els del grup del 98, pero, ja des era el pilar de l’imperi, sino una regió lunya
d’un principi van oscil-lar entre els erma i defallida, que continuava, pero,
La del 98 era, dones, una con
plantejaments reformistes radicáis i els monopolitzant el poder polític a juntura que afectava de manera ben
de tipus nostálgic: «Los que —deia Madrid. I Catalunya tampoc no era el diferent Espanya i Catalunya. Al ranci
Baroja—- esperamos y deseamos la país feréstec i marginal del temps deis nacionalisme espanyol, Catalunya
redención de España no la queremos ver Austries, sino la regió més próspera i n’oposava un altre, que es presentava
como un país próspero sin unión con el dinámica de l’Estat, mancada, pero, com a modera i progressista. Les
pasado; la queremos ver próspera, pero de poder polític. Una regió que enfor- reflexions deis intel-lectuals del 98 |
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forQosament havien de topar amb el
problema català, veritable pedra de toc
de la seva reinvenció d’Espanya. El
resultat no podia ser cap més que una
visió contradictoria, i molt sovint
irracional, de Catalunya.
Hi ha un primer moment en què
alguns deis intel-lectuals del 98 veuen
en el nacionalisme català un aliat o
fins i tot un motor de la regeneració
d’Espanya. Unamuno, gran amie de
Maragall, va sentir una inicial simpatia
envers «e/ alma vigorosa de Cataluña» i
va elogiar les obres en català, que «se
deben escribir en la lengua que se piensa».
En el mateix sentit, el base Ramiro de
Maeztu va propugnar el lideratge base
i català sota la consigna, tan maragalliana, de «Salvar a España». No era
una missió tan sois ideològica: «Con
ello realizaremos obra de redención y
espléndido negocio. »
Ben aviat, però, aqüestes posicions
van evolucionar en sentit contrari.
Durant la seva estada a Catalunya el
1906, Unamuno va comentar a
distanciar-se de la «frivolitat» de la
cultura modernista catalana, que
atribuía al seu carácter mediterrani.
«¡Os ahoga la estética!» —va exclamar
en un deis seus poemes. La culminació
de les paradoxes unamunianes es
produeix quan anima els catalans a
practicar l’imperialisme a Espanya:
«Catalanizad, si podéis, a España
entera.» Tanmateix, Espanya havia de
ser catalanitzada en castellò, i per aixó
calia abandonar el català, d’àmbit
local, en benefici de l’universal caste
llò. Finalment, acabá contraposant
una Castella-Espanya quixotesca,
espiritualista i essencialista a una Ca
talunya pagana, superficial i materia
lista: «Que se vayan, sí, que se vayan, que
se separen. Y que nos dejen en el páramo
repitiendo las coplas de Jorge Manrique y
leyendo a nuestros viejos ascetas.» No és
estrany que el 1932, essent diputat al
Parlament, fes un ferotge discurs
contra l’estatut de Catalunya.
Pel que fa a Maeztu, la seva
evolució l’havia de portar cap al feixisme, assumint a Defensa de la Hispani
dad (1934) tota la mitologia religiosa i
imperial de qué després es nodrí el
régim franquista.
Pío Baroja va mostrar sempre la
mateixa actitud respecte a Catalunya,
plena d’antipatia visceral, d’especulacions de caire biologie, per no dir ra
cista. El 1907, en caracteritzar els
catalans, afirmava que el seu aspecte,
les seves actituds, el seu art i el seu
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BAROJA MOSTRA SEMPRE UNA ANTIPATIA
VISCERAL ENVERS CATALUNYA I ELS CATALANS.
(RETRAT DE JUAN DE ECHEVARRÌA.)

catalanisme tenien «un carácter mar
cadamente semita, judaico». I el 1910,
mentre militava al Partit Radical de
Lerroux, va anar a Barcelona a denun
ciar el nacionalisme burgués i els
intel-lectuals catalans «de espíritu judio»
en un discurs pie de retórica darwinista i nietzscheana: «lucha por la vida»,
«cualidades viriles», «guerrear», etc. Es
fácil trobar a les seves obres atacs
anticatalans com aquest: «No sé si este
contraste de la montaña y del mar es el
que ha hecho a la gente de la región
catalana tan violenta y tan fiera; lo que si
es cierto es que lo eran y lo son para todo»
(Las furias, 1921).Veritablement, Baroja
mereix la medalla d’or deis despropósits
anticatalans contemporanis. Hauríem
de retrocedir a Quevedo per a trobar-ne
d’altres d’equiparables.
Especialment contradictoria resulta
l’evolució ideológica de l’alacantí Azorín. Inicialment va ser anarquista,
després conservador, republicá, fran
quista... La seva visió de Catalunya es
va mantenir, pero, a part, en un ámbit
de simpatía íntima i fídel, en la qual
destaca la seva admiració per Pi i
Margall. El 1924 afirma que «Cataluña
es Valencia, y es Alicante, y es Mallorca».
Es tracta d’una afirmació esteticista i
no pas política, pero és alguna cosa
més que una frase aillada. El 1931,
mentre es discutia l’autonomia cata
lana, proclama a la premsa madrilenya: «A Cataluña debe dársele lo que
pide en su integridad. En su integridad y
sin regateos. Todo y en el acto. Con pul
critud y con elegancia. Y así terminará
cordialmente el desasosiego de cuatrocien
tos años.» I un any després, respecte a
la qüestió universitária, deia: «No com
prendemos cómo Cataluña, al igual que
Vasconia, no han de tener su Universidad
propia, en que se hable la lengua de esas
regiones.» La rotunditat d’aquestes

opinions fan d’Azorín l’únic del grup
del 98 que va teñir una opinió clarament favorable de Catalunya.
Antonio Machado presenta una
visió progressista de Castella. L’esteticisme paisatgístic no dona peu a la
nostàlgia, sino a la crítica del caciquisme i del tradicionalisme reaccionan.
Contraposa els «filósofos nutridos de
sopa de convento» al «clamor de
mercaderes de muelles de Levante». I
mostra la seva admiració per la lite
ratura catalana clàssica. Tanmateix,
sempre va mantenir una soterrada
oposició al nacionalisme català. En
una carta privada de 1932 abona la
postura d’Unamuno i ataca l’estatut,
considerant-lo «en lo referente a Ha
cienda, un verdadero atraco, y en lo

AZORÍN TINGUÉ UNA VISIÓ AMABLE DE CA
TALUNYA; DESTACA LA SEVA ADMIRACIÓ PER pl
I MARGALL. (RETRAT DE JUAN DE ECHEVARRÍA)

tocante a enseñanza algo verdaderamente
intolerable». Catalunya es mereixia
justo: una moderada autonomía y nado
más». És un plantejament derivat de la
seva mentalitat liberal centralista
d’inspiració francesa, potser herencia
d’aquelles «gotas de sangre jacobina*
que el poeta s’atribuía.
Els intents de reinvenció d’Espanya
endegats pels intel-lectuals del 98 van
teñir més importáncia pels inteí'
rogants que van plantejar que per leS
respostes que hi van donar. En
plantejar-se el problema de henea#
entre Catalunya i Espanya, ho van
amb un ventall d’arguments bastant
pobres, pero que encara nodreixen ds
debats actuáis.♦
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El 98 en la literatura catalana
per Isidor

l número de novembre-desem- mateixa situació d’orfandat i manca de
bre de l’any 1961, «Serra d’Or» reconeixement explícit.
dedicà un ampli dossier monoA banda que fos Joan Maragall el
gràfïc a Joan Maragall, amb motiu primer
del
a parlar d’una nova sensibicinquantenari de la seva mort. En un litat instal-lada en les lletres castelladels articles, Joan Maragall i la «joue nes de la fi del segle, les primeres
generació d’escriptors castellans», Joa mostres de la memoria catalana sobre
quina Molas demostrava que el poeta la crisi del 98 es desplegaren en el
havia estât el primer a teoritzar sobre clima regeneracionista accelerat peí
la nova manera de fer literatura que desastre i en una perspectiva més po
caracteritzá l’anomenada «Generación lítica que no pas literaria. Es un
del 98». En una carta a Azorín (22-1- moment en qué, des de Catalunya,
1901), Maragall comentava l’impacte s’albiren estratégies de futur diverque li havia suposat la lectura de gents del fet d’anar a remole d’un
Diario de un enfermo, i també les dues régim caciquista, oligárquic i caduc,
primeres obres de Pío Baroja —Vidas estigmes del parlamentarisme espasombrías i La casa de Aizgorri—, i nyol, segons el mateix Joan Maragall.
encara sembla fonamental subratllar Anys a venir, Miquel del Sants Oliver
1 olfacte crític de Maragall en destriar s’hi referirá novament quan parla de la
1 antiretoricisme com un dels trets fluixesa d’un sistema que havia oblidat
fonamentals de la generació: «Me ha la iniciativa privada, no sabia quins
parecido ver —escriu Maragall— la eren els motors de la vida moderna, i
misma tendencia y todo ello, cobijado por en qué tothom volia viure a l’esquena
1 alma castellana de usted, empieza a de l’Estat «a riesgo que no quedase nadie
nacerme sospechar si ustedes, los de la para hacer vivir al Estado».
nueva generación, han vuelto a
Passada la primerenca especulació crí
encontrar, a fuerza de seriedad y tica de Maragall, fou Miquel dels Sants
sinceridad, el espíritu inmanente del arte Oliver qui també s’adoná de l’existéncia
castellano en un nuevo sentido de su d’una literatura nova, i de l’esperanqa
enguaje, el sentido de la sobriedad, cosas d’un aflorament regeneracionista en
una y otra inconocidas (a mi modo de els escriptors que més tard havien de
ver) por los escritores castellanos de ser eixos de la «Generación del 98». En
muc isimo tiempo (...) que a fuerza de dos papers de 1907, Otra generación i
lacer juegos malabares con la riqueza La literatura del desastre, l’escriptor
mas superficial de la lengua castellana, mallorquí desplega, amb un encert
ca aron por perder su sentido íntimo e considerable, un cop d’ull analític al
nicieron traición en su arte el alma grup del 98 i hi repassava, a la vegada,
castellana austera y poderosa por su els vicis d’una manera de fer espa^isma austeridad (...).» Un mes nyola que havia conduit a l’ensulsiada
espres, el mateix Maragall feia de la fi de segle: un taranná, remarca
Publica aquesta especulació a «Diario Oliver, peí qual ningú no semblava
, Barcelona», amb l’article La joven disposat a engrandir ni a impulsar
escuela castellana (28-11-1901), i hi Espanya. «(...) el eje de nuestra
egaJa
Primera formulació pedagogía, en relación con el patriotismo,
BpI 1CúoC°J1,erent sobre el nucli originari descansaba sobre el halago continuo de la
talm 8/Azorín i Baroja, fonamen- vanidad nacional. Éramos los más
„en5 ' A Propósit d’aquesta primera valientes y los de mayor inteligencia;
niln.X1<>..8eneraci°nal, Joaquim Molas nuestro suelo el más privilegiado, nuestras
estar "í373’ Pany 1961’ clue havia mujeres las más bellas, nuestros poetas los
estât neghgjda per bona part de la más inspirados, nuestros oradores los más
«ografia llterárla soPre el 98.
elocuentes del mundo. Se alteró y deformó
tualment, continua, si fa no fa, en la el concepto de patriotismo (...) ¡Cuantos

Cónsul

A

JOAN MARAGALL FOU EL PRIMER INTEL-LECTUAL
QUE PARLÄ DE LA NOVA SENSIBILITÄT INSTAL LADA EN LES LLETRES CASTELLANES DE LA
Fl DEL SEGLE.

hemos sentido i deplorado después aquella
alteración, aquella torpe deformación de
los hechos! (...) ¡Si en todo éramos los
primeros!»
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La memoria literária: Toan Mara
gall
Quan es repassa la literatura de creació que fa de memoria catalana de la
crisi de 1898, surten tres temps verbals que conjuguen l’abans intuït, el
présent del desastre i la seva im
mediata projecció en el futur. Si fa no
fa com el tercet de poemes de Mara
gall, Els tres cants de guerra, que fal
quen els tres moviments de l’ensul
siada: «Els adéus» (1896), «Oda a
Espanya» (1898) i «Cant del retorn»
(1899). En el primer, els versos són un
comiat ais soldats que van de dret a la
desgracia i ressonen amb el mite bíblic
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de la guerra entre germans. Un toc
d’atenciô que era cohérent amb
l’actitud intel-lectual del mateix escriptor en els articles contra la guerra.
D’aquestes dates és un deis papers
més comentats de Maragall, «La
independència de Catalunya», on
deixà escrit que el pensament espanyol
era mort i sense cap «signifícació ni
eficacia dintre del moviment general
d’idees del món civilitzat. Per aixô
nosaltres, que tenim cor de seguir
dintre d’aquest moviment general,
hem de creure arribada a Espanya
l’hora del campi qui puga, i hem de
desfer-nos ben de pressa de tota mena
de lligam amb una cosa morta». Una
reflexió que tampoc no s’allunya del
segon à.’Els tres cants de guerra, ni de la
contundència del seu darrer vers:
«Adéu, Espanya!» Tot i aixô, el poeta
recuperava un any després una certa
prudència regeneracionista en el cant
de cloenda de la trilogia, «Cant del
retorn», i en subratllava, alhora, les
dificultats en l’article «La regeneraciô
política».
Santiago Rusiñol i Josep Pin i
Soler
La nit del 17 de gener de 1903,
Santiago Rusiñol estrena L’héroe, al
teatre Romea. Segons el testimoniatge
de Josep Pla, fou una de les explosions
contradictôries més voluminoses que
recorda la historia teatral barcelonina.
Un notable triomf de l’autor i deis
actors, pero l’obra només es representà
una vegada. Davant de les fatigues del
governador, González Rothwos, Rusi
ñol va considerar més prudent passar
la frontera. L’héroe és una sátira sense
pal-liatius de la guerra colonial de
Cuba i Filipines i del militarisme buit
de l’Espanya de la Restauració. Un
melodrama que ridiculitza l’exaltaciô
deis valors oficiáis espanyols i els
oposa a les virtuts del treball de la
menestralía catalana. A mesura que
l’obra avança, el protagonista, «l’hé
roe», esdevé un pobre diable víctima
de l’afalac i d’una retórica oficial que
es desfà patèticament. Quan mor a la
darrera escena, el seu botxí deixa ciar
que no ha mort cap heroi: «I qué he
d’haver mort l’Hèroe. He mort el
gandul! Mireu-los allí!, els del teler
són els héroes.»
L’any 1899, la pèrdua de les
colonies i l’enorme cost de la guerra
mogueren el ministre de finances
Fernández Villaverde a incréments
tributaris per a pal-liar el mal pas de la

L'HÉROE DE SANTIAGO RUSIÑOL PER LA COMPANYIA DEL TEATRE LLIURE, QUE LA REPRESENTA PE
MAIG DE 1983. L'OBRA, QUE S'ESTRENÁ AL TEATRE ROMEA EL 17 DE GENER DE 1903, I DE LA <2UF
ES FÉU ÚNICAMENT UNA REPRESENTACIÓ, ES PRESENTAVA COM UNA SÁTIRA DE LA GUERR".

COLONIAL DE CUBA I FILIPINES I DEL MILITARISME BUIT DE L'ESPANYA DE LA RESTAURACIÓ.

hisenda pública. La mesura aixecà a
Catalunya una enorme protesta,
acomboiada per la Lliga de Defensa
Industrial i Comercial, que acabá amb
l’episodi conegut com aTancament de
Caixes, aixó és, l’abstenció del pagament de la contribució. En l’ámbit
literari, motivá una punyent i divertida
al-legoria narrativa, Tauquea les portes!
Fantasia egipciaca, del tarragoní Josep
Pin i Soler, publicada a la revista
«Joventut» el març de 1901, pero
escrita segurament el mateix 1899.
L’autor situa l’acció a l’antic Egipte i
construeix una ficció en qué tots els
elements de la política hispánica tenen
la seva correspondéncia metáforica.
Així, qui ocupa el palau deTebes és un
infant inconscient (Alfons XIII),
dominât per un «Gran Mago» i un
altre de menor (Cánovas i Sagasta)
que fan torns en l’exercici del poder.
El relat continua amb el descontentament popular davant la política deis
mags perqué, de feia temps, els
habitants de l’«Ultra-Nil» (les colo
nies) s’havien aixecat en guerra contra
la metrópoli ajudats per uns indis de

cabellera roja (els ianquis) que parlaven de justicia i de llibertat. Després,
perduda la guerra i signada la Pau de
París —«quan tot fou malmés, viles
retudes, naus enfonsades y la flor de la
joventut egipcíaca en les tenebres del
no ser»—, ja no es podía demanar mes
a una pobra gent que havia pagat el
seu escot «amb los filis de llurs
entranyes». Per aixó, quan el govern els
demana nous impostos, «se reuniren al
Forum pera protestar, cridaren com
folis dient que no volian pagar, juraren
que de primer lo Sol s’aturaria abans
que’ells mudessen de parer». Es
l’episodi del Tancament de Caixes, j
que va moure gresca uns quants
mesos per Catalunya, sobretot a *
Barcelona. Tot i que, passada Ia
primera empenta, «Lo Procónsol que
governava la vila en nom deis Magos>
n’envia uns quants a les gemonies,
unes gemonies de per riure, y tots los
qui havien cridat tant per carrers 1
plasses, clogueren la boca, obriren Ia
bossa y pagaren (...) con recargo. Ha11
passat uns casos més estranys erl
l’antich Egipte!».
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Gaziel, Sagarra i Pia
Els noms esmentats fins ara
visqueren el présent de la crisi del 98
des de l’experiéncia intel-lectual d’escriptors adults. Ben diferent, dones, de
la deis que proposem a continuació, el
primer deis quais, Agusti Calvet,
«Gaziel», nascut l’octubre de 1887, era
un minyó que no havia fet onze anys
els mesos més forts del desastre de
1898. Per aquesta raó, un deis papers
que conformen Tots els camins duen a
Roma té un titol tan significatiu com
«La pèrdua de les colonies vista per un
adolescent». Tot i aixó, en l’obra de
Gaziel hi ha una primera referèneia a
les guerres colonials al volum Sant
Feliu de la Costa Brava, en què
constata la para-doxa que el moment
mes alt de la indùstria tapera arribés
entre 1895 i 1900, quan tot Espanya
sagnava de «dolor i vergonya; i quan a
Catalunya mateix tot era també dol i
tenebra, davant la pèrdua d’uns
mercats que ningú no veia com poder
compensar». Per contra, a Sant Feliu
els negocis rutllaven magnificament,
«les finances estatals i el patrimoni
coHectiu se n’anaven a fons; però com
més baixava la pesseta, més s’ennquien els traficants en suro, que
cobraven el seu preu en divises, generalment en lliures esterlines, la millor
moneda del món».
A «La pèrdua de les colonies vista
Per un adolescent», Gaziel recorda els
anys escolars ais jesuítes de Casp, el
Prestigi deis generáis Polavieja i
eyler, i la decisió política de Cánovas
anar a totes en Ia contesa colonial,
asta el último hombre, hasta la última
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nascut el 1894, era un infant de qua
tre, i Pía, que arribà a aquest món el 8
de març de 1897, era a punt de fer
setze mesos quan se sabien les noves
del desgavell trágic de Santiago de
Cuba. D’acord, dones, amb la cro
nología, els papers de Sagarra i de Pía
sobre el 98 tenen, d’una manera
general, l’assossegament del pa repo
sât i la punta de distància de qui s’ho
mira amb una certa perspectiva.
En aquest text imprescindible que
són les Memories de Josep M. de
Sagarra abunden els petits details
sobre el 98 que, en general, tendeixen
a ignorar el desastre i més aviat espigolen experiéncies entre els noms més
coneguts de la «Generación del 98».
Així, Machado, Azorín, Baroja, ValleInclán i Unamuno s’hi passegen com a
referéncies puntuáis de lectura i com a
experiéncia viscuda el temps que
Sagarra era a Madrid, entre 1916 i
1918, estudiant a l’Instituto Diplomá
tico y Consular. Entre els seus profes
sors, per exemple, emfasitza la válua i
el prestigi de Rafael Altamira, seguidor
conspicu del regeneracionisme de
Joaquim Costa. També observa com
passegen Pío Baroja i Azorín entre el
riu de gent que es mou per la Puerta
del Sol i la Carrera de San Jerónimo.
El jove Sagarra, a més, es féu soci de
l’Ateneo i assistia amb regularitat a la
cacharrería, l’espai ateneista per al
lliure pensament, amb fama de
caverna «fáustica i anómala», i sovintejada per una fauna de «personatges
específícament ganduls que (...) han
fet servir l’Ateneo per a vociferar, per
a discutir, per a estossegar o per a

PER «lESQUELLA DE LA TORRATXA» EL 20 D'OCTUBRE DE 1899 QUE FA REFERÈNCIA AL BOICOT DE CONTRIBUENTS, EPISODI CONEGUT
tLTANCAMENT DE CAIXES».
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peseta». De Polavieja reporta la relació
amb els jesuítes, que el presentaven
com «un heroi extraordinari i amfibi,
mig guerrer de la patria mig apóstol de
la fe»; un detall que contrastava amb
l’opinió del pare de Gaziel, convenqut
que, «pel carni de la guerra, anàvem a
la catàstrofe. De manera que jo al
col-legi respirava una atmosfera pa
triotera, católica i idealista, exaltada
fins al capdamunt, mentre que a casa,
anava rebent com si fossin dutxes
reparadores, les veus realistes del bon
sentit, de la relativitat de les coses i del
seny». Les giragonses de la memòria li
recorden la successió deis fets entre
1896 i 1898, la mort del cabdill rebel
Maceo, gairebé un mite per als
col-legials barcelonins; després, l’assassinat de Cánovas i imatges de
vivències infantils amb escenes de
dolor al port, la manifestació repu
blicana i pacifista del 17 de febrer de
1898, l’esbroncada popular, en la rua
del carnaval, a uns americans que se la
miraven i la noticia d’una joguina
rudimentària d’aquells mesos sobre la
voladura del «Maine». Records que es
tanquen amb un cop d’efecte d’escena
costumista, un dia de mercat a Sant
Sadurní d’Anoia, l’any 1900 o 1901: la
presentació d’un general Weyler «sec,
escanyolit i lleig», espellifat i estrafolari, com «un segador castellá arrossinat que s’hagués perdut pels volts de
Vilafranca», barallant-se per pujar a la
diligència de Sant Quinti de Mediona,
on Weyler tenia ierres i una casa.
Si, l’any 1898, Agustí Calvet era un
minyó d’onze anys, migpensionista
deis jesuítes, Josep M. de Sagarra,
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roncar». Però també hi acudien Pérez
de Ayala, Enrique de Mesa i Enrique
Diez Cañedo, amb els quals lligà
Sagarra una fluida relació d’amistat,
sobretot amb el darrer, que féu mans i
mànigues per obrir-li les portes del
Madrid literari. Entre els noms de més
èmfasi que acudien a l’Ateneo madrileny s’hi comptava Ramón Maria del
Valle-Inclàn, de qui Sagarra fa una
ajustada evocació en un moment en
què l’estrafolari escriptor passava pel
una excel-lent tongada creativa: l’èpo
ca deis esperpentos i deis poemes de
Pipa de Kif, «que va llegir un vespre al
saló d’actes (...). Valle-Inclán era
magnífíc explicant butllofes amb el
seu parlar papissot i sincopai, que en
el moment oportú es produia amb un
gali que s’esquerdava líricament, o es
deprimía amb una veu lúgubre de
caputxí que passa gana (...). Ha estat
una figura colossal, i en els seus escrits
hi ha molt d’or autèntic, a desgrat
d’un llautó que no deixa de ser forjat
amb murrieria i fins amb ànima, en la
seva persona de carn i ossos i en la
paperina al-lucinant de la seva imaginació va existir un deis espanyols més
rics en matèria fàustica. Era naturalíssim que Valle-Inclán, Baroja i
Unamuno mútuament no es poguessin veure; si els haguessin deixats,
s’haurien menjat el fetge l’un a l’altre;
i die que era naturalíssim perqué tots
tres portaven dins un fantasma
excepcional i exclusivista que no estava per competéncies».
Tot i aixó, Sagarra considerava Pío
Baroja «la figura més important de la
literatura espanyola del segle present»
i, anys més tard, en un arricie de 1934,
«Baroja i el café» (recollit a L’aperitiu,
1937), Sagarra accentuò aquesta
admiració per l’obra de Baroja.
Després de llegir Las Noches del Buen
Retiro, l’autor catalá emfasitza que fa
anys que no llegeix novel-les en
espanyol, però fa una excepció, només, amb «un autor, i aquest és el
senyor Pío Baroja». Amb les obres de
Baroja, apunta, «em passa una cosa
particular: llibre que publica, llibre
que jo compro i que generalment llegeixo de cap a cap. Jo sé que difícilment Baroja m’ha de descobrir cap
Mediterrani. Té una mentalitat d’una
altra època, sap unes quantes coses
que ha repetit cinquanta mil vegades;
ha escrit mitja dotzena de llibres ben
deixats i plens de sue, que difícilment
Baroja superará; però malgrat aixó,
aquest escriptor és l’únic escriptor
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A LES SEVES MEMÓRIES, SAGARRA DEIXA CONS
TANCIA DE L'ADMIRACIÓ QUE TENIA PER
BAROJA.

espanyol que m’interessa, amb aquell
interés que tenen per a mi les
xafarderies extraliteràries, caçades
directament d’aquell fum misterios
que surt deis celoberts».
També l’obra feraç de Josep Pía,
cronista minuciós del seu temps, conté
nombrases referèneies a la crisi del 98,
a la pèrdua de les colonies, a la res
posta política catalana i ais escriptors
que renovaren la literatura espanyola
sota aquest paraigua col-lectiu conegut, no sense polémica, com a «Gene
ración del 98». Entre els papers més

RETRAT DE JOSEP PLA, DIBUIXAT PER MIGUEL
DE UNAMUNO, A PARÍS, EL 1925. PLA, DES DE
LES PÀGINES D'EL QUADERN GRIS, MOSTRA LA
SEVA ADMIRACIÓ PER BAROJA, UNAMUNO I,
SOBRETOT, PER AZORÍN.

explícits de Pía sobre el tema, hi ha el
que titula «El final de segle: el 98», del
llibre Santiago Rusiñol i el seu temps, en
qué apunta la teoria que Rusiñol fou
un artista en l’orbita del 98 i fins
n’insinua els paral-lelismes que rela
cionen l’autor catalá amb els atots més
significatius de la generació.
Ara bé, del garbuix de referèneies
que es poden pouar en l’obra de Pía
sobre els escriptors castellans del 98,
trio, com a exemple, unes breus consi
dérations sobre Azorín, Baroja i Una
muno. L’«homenot» de Palafrugell fou
un admirador de l’estil antiretóric deis
dos primers, sobretot de l’escriptura
delicada i «fabulosament elegant» de
José Martínez Ruiz, «Azorín». Des de
les págines d’EZ quadern gris li adreça
una lloa no exempta d’entusiasmes
sobre una manera d’escriure «senzilla,
clara, diàfana [que] no té mai cap
caiguda en el recargolament de la frase
tradicional castellana (...). Azorín s’ha
inventât un idioma que del castella
només en té les paraules (...). La llen
gua que maneja Azorín és absolutament personal. L’esforç que ha fet
aquest escriptor és literalment impressionant». També fou Pia un notori
admirador de Baroja, tot i que consi
derava que s’havia equivocat: «Baroja
és un immens escriptor. Però s’equivoeà de tècnica. Escrivi novel-les (...)•
Baroja, enorme escriptor antibarroc,
hauria pogut ser el més gran memo
rialista de la literatura castellana de
tots els temps.» D’Unamuno, finalment, dibuixa un perfil que s’assembla
ais esquemes deis «homenots» i parla
de la seva manera de vestir, la insensibilitat al fred, les tertúlies peripatètiques, les contradiccions i la terrible
passió d’escriure: «(...) tenia una tendèneia a veure el mon en forma d’ar
ticle o de capitol de llibre. Era una for
ma de deformació professional que no
podía, probablement evitar; que tenia
en el seu esperit una força decisiva.»
Els testimoniatges i la memòria del
98 a la literatura catalana són,
òbviament, molt més abundosos que
els que hem exposât en aquest article, t
que no vol tenir cap més funció que
ser una mostra de la doble recepcio
del desastre de la fi de segle: de
l’ensulsiada política i de la generaci
literària castellana que ha passât als
manuals de literatura com a «Genera
ción del 98». I tot plegat en
l’avinentesa que aixó va passar fa cent
anys.4
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La crisi del 98 i l'antimilitarisme a Catalunya
Ángel Duarte

(FOTO: INSTITUT MUNICIPAL D'HISTÒRIA)

per

lsA/rDOR DE 1893 LA PREMSA POPULAR EXIGIA MÀ DURA DAVANT

NADIUS REVOLTATS AL MARROC (14 D'OCTUBRE DE 1893).

L

en diversos corrents idéologies, pas
sava a ser, en aquells mateixos anys i per
causes ben diverses, un genuí i modem
moviment politic. Ara bé, més enllà
d’aquest terreny, la realitat és que els
efectes de la derrota militar i la mane
ra com es gestionà la participació hu
mana en l’empresa bèl lica causaren un
fort impacte en el conjunt de les
cultures politiques de la Catalunya contemporània i en aspectes comuns de
totes. Un de ben significati fou l’actitud dels ciutadans davant de l’exèreit.

L’antimilitarisme no era una dada
estranya a la societat catalana del vuitcents; ara bé, al llarg del segle XIX
l’hostilitat popular al servei militar, o
l’enemistat genèrica de llibertaris i
fédérais a la instituciô armada i a la
casta dels militars professionals, va
conviure amb singulars i emotius
episodis d’exaltament militarista i de
patriotisme espanyolitzant. De la
mateixa manera que a Barcelona
tenien lloc, l’any 1870 o en d’altres
conjuntures revolucionàries, aixe-
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a desfeta colonial de 1898 va fer
Possible la cristal litzaciô de
soc' diVerS°S fenômens d’indole
qUe10eC°ndrn’ca’ cuhural i politica
f0 ’ tot 1 tenir antécédents, oferien
dari.es d°sis de novetat. Entre els
q„ e.rs s acostuma a destacar el paper
com r C^S', de 1>ImPeri esPanyol va
catap lrAen Pev°luciô del nacionalisme
estât3
durant décades havia
m°vimenr r!ntiment d’identitat’ un
ses pr' nt 'terari, una afecciô a les cor°pies, un anticentralisme présent

ELS PRIMERS EMBARCAMENTS DE TROPES CAP A CUBA PROVOCAREN
MOMENTS D'ENTUSIASME POPULAR AL PORT DE BARCELONA (16 DE
MARÇ DE 1895).
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caments i motins contra les quintes,
també es registraven les mostres
d’entusiasme multitudinari per les
campanyes al nord d’Africa cap el
1859, amb la mobilitzaciô dels «voluntaris catalans» i la contribuciô a
l’aurèola popular del general Joan
Prim, o les que acompanyaren els pri
mers moments del conflicte hispanocubà de 1868-1878 i fins i tot del de
1895. Les prevencions davant de l’exèrcit no foren patrimoni exclusiu dels
sectors socials subalterns. Si per als
«fills del poble» les lleves eren 1’impost
de la sang, per a aquells que podien,
directament o indirecta, deslliurar-se
de la prestació del servei d’armes
constituïa una exacció econòmica,
força greu en el cas de les classes
mitjanes urbanes. Només cal evocar,
com feia Nòria Sales a Sobre esclavos,
reclutas y mercaderes de quintos (Bar
celona, 1974), el testimoniatge de
Francese Pi i Margall per a entendre
l’estreta relaciô entre els mécanismes
de reclutament militar i la débilitât de
l’estalvi i de la creació i la conservaciô
de patrimoni per les classes mitjanes.
Finalment, però, també hem de tenir
present que hi havia unes elits que, la
vigilia de la guerra de Cuba, s’havien
acostumat a veure en els militars un
recurs fiable, a voltes l’ûltim, davant

les greus pertorbacions que poguessin
amenaçar l’ordre o la propietat.
Sobre aquest feix d’actituds i
percepcions incidiren les crisis colo
nials de la darrera década del segle.
Les posicions favorables al manteniment de la preséncia imperial i
l’eufòria patriótica presidiren els mo
ments iniciáis. De fet, i tret de
comptades excepcions —Pi i Margall
o la campanya socialista «O todos o
ninguno», en pro de la universalització
del servei d’armes—, el patrioterisme
espanyolista persisti al llarg de la
guerra colonial i es reactivà, fins a fer
irrespirable l’ambient, en moments
puntuáis: el de l’entrada dels Estats
Units en el conflicte. Ara bé, l’historiador Carlos Serrano assenyalà, a
Le tour du peuple (Madrid, 1987), que,
pel dessota d’aquesta faramalla, el
conflicte hispà-cubà-nord-americà fou
el moment culminant en la conso
lidalo, arreu d’Espanya, de l’aversiô
al servei militar entre les masses
populars urbanes i rurals. Amb
anterioritat a l’esclat de la guerra, la
insubmissió al servei d’armes donava
Hoc a «véritables parias, dépourvus de
tout, même d’un nom, et avec le nom, de
famille, de biens, de l’argent d’un rachat
ou de l’espérance d’une terre, hors-la-loi
poursuivis par la Garde civile». Arran

REPATRIATS, DIBUIX DE RAMON CASAS QUE ES PUBLICÀ A «PÈL I PLOMA» EL 3 DE FEBRER DE 1900,
INSPIRAT EN L'ESPECTACLE QUE OFERIEN ELS SOLDATS QUE DESEMBARCAVEN A BARCELONA
PROCEDENTS DE FILIPINES O DE CUBA.
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del conflicte de 1895-1898, un nom
bre creixent de prôfugs escaparen del
país, i aquesta práctica havia de
començar a dissociar-se de la imatge
de desarrelament que afectava els qui
havien decidit enfrontar-se obertament a un sistema que no perdonava
alió que entenia com a deserció. Les
campanyes per l’indult als quintos
fugits proliferaran a partir de 1900,
tant a França o a Alger com a
l’Argentina i a d’altres repúbliques
americanes. I aqüestes mobilitzacions
havien de tenir un ampli ressó a
Catalunya.
En altres ambients, i també de mica
en mica, es van fer sentir veus que
remarcaven la ineficàcia i l’escás sentit
práctic en la conducció del conflicte.
Per posar un exemple podríem reproduir les afirmacions d’un anónim
redactor del diari catalanista «La
Renaixensa» publicades el 7 de febrer
de 1898: «Es indispensable que’l
Gobern prengui prompte una resolució y una vegada presa la imposi. Es
indispensable d’una vegada tractar la
cuestió de la pau de Cuba ab criteri
exclussivament práctich, deixantnos
de retóricas é idéalisme que ja no
impresionan de bo á ningú. Perqué
sería cosa de riure que, havent convingut que per aquietar Cuba, Es
panya te de renunciar als beneficis que
li portava‘l mercat d’aquella isla, cosa
verament positiva, ara no poguessim
acabar la obra per detenirnos devant
deis escrúpuls purament idealistas de
la honra nacional, tal com los hidalgos
de per aquí la entenen: que está molt
lluny de ser la honra verdadera.”
Aqüestes veus sorgien, en primer lloc,
del lógic cansament davant d’una
guerra que podía ser interpretada com
el colofó d’un llarg combat de prop de
trenta anys (1868-1898). Una guerra
menada des de la corrupció, Ia
improvisació i la desorganització. A les
conegudes i tradicionals desviacions
de diner, s’afegia la incapacitat de dm
endavant la reforma militar, Ia
inoperància a l’hora de fer efectiu ■'
pía naval de 1887 que hauria permeS t
de renovar la flota, la imprevisió amb
qué es va enfrontar una guerra de
guerrilles en un escenari tropical,
fins i tot, la manca d’una cartógrafo
mínimament fiable de l’illa. La
hidalguía, 1’honor com a recurs retórO
del militarisme espanyol, quedaven e®
evidéncia; eren una coartada, atribuid3
peí catalanisme a l’Espanya castellana»
per a intentar tapar les vergonyes d’m1
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règim, i d’una administració, que més
enllà de qualsevol altra consideració
eren radicalment ineficaços.
Un cop acabades les hostilitats,
perô, les actituds dels diferents sectors
socials cap a l’exèrcit no foren una
nimes. Hi va haver qui perseverà en la
confiança en els militars, o si més no
en segons quins dels seus caps. Les
intencions regeneracionistes del
general Camilo García Polavieja,
destacat repressor dels nacionalistes
filipins, trobaren bona acollida en les
entitats economiques més signi
ficatives. També en alguns ambients
republicans es confiava en un suposat
cop de mà que vindria d’unes casernes
descontentes amb els politics monàrquics que els havien abandonat. Perô
aquests casos foren aïllats, i pel que fa
al suport de les corporacions indus
trials, agràries i comerciáis a Polavieja
aixó s’acabà bruscament arran del
tancament de caixes, de juliol de
1899. La protesta dels gremis de
comerciants contra les reformes
tributaries del govern Francisco
Silvela - C.G. Polavieja provocaren
una dura resposta oficial que porta
Barcelona a viure en estât de guerra
durant disset mesos seguits. Les
detencions arbitràries i tota mena de
pressions sobre la ciutadania no eren
la millor manera de reforçar-ne els
lligams amb l’exèrcit. De manera
semblant, per a l’esquerra política i
social la brutalitat de la repressiô
patida arran del Procès de Montjuïc
(1897-1898), la revisiô del quai encara
cue java, havia contribuït a estigmatitzar la condiciô dels militars.
Dos factors més van afavorir la
penetraciô del sentiment antimilitaris
ta més enllà dels estrictes médis
populars. Per una banda, el repatriament dels combatents. A finals de
1898, i des de les planes de «La
Publicidad», Isidre Nonell començà a
popularitzar la figura del repatriat
malalt, empobrit, abandonat per
l’Estat i per l’exèrcit. Una peça més en
el repertori dels marginats, de les
desferres humanes que formaven part
del paisatge barceloni. Perô una peça
que hauria arribat a aquesta situaciô
no pas per errors propis o per la mala
fortuna, sino per la manca de responsabilitat de l’administració civil i
militar de l’Estat. L’exèrcit abandonava els homes que havien sobreviscut
a la impericia oficial per a enfrontar les
malalties tropicals, la major causa de
mortaldat en el eos d’expedicionaris.
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En paral-leí, avançava la progressiva
identifícació entre la vida de milicia i
els valors d’una Espanya tronada, de
valors dépassais, fatus i agressius, una
Espanya que anteposaria la gandulería
recoberta d’heroisme a la continui'tat
del treball ben fet a la indùstria o al
camp. Els militars no eren només els
ganduls del drama antimilitarista
L’héroe de Santiago Rusiñol, també
portaven al darrere una recent però
intensa trajectoria de ruptura amb el
suposat «civilisme» del régim de la
Restauració. El març de 1895, grups
de militars assaltaren les redaccions
d’alguns periódics madrilenys que
creien haver notât falta d’entusiasme
entre l’oficialitat davant la idea d’anar
a combatre a Cuba. Aquest grups, a
més, esquivaren qualsevol mena de
sanció pels seus actes. La sensació
d’impunitat n’augmentá l’agosarament. A Catalunya, i ja en pie segle
XX, les pressions militars podien
aconseguir el 1903 la suspensió de les
representacions de L’héroe, o podien
forçar la Liei de Jurisdiccions, el 1906,
després d’haver assaltat les seus de
periódics catalanistes.
L’hostilitat mùtua entre civils i
militars havia agafat tot un altre caire
per l’eclosió del catalanisme polític. La
tardor de 1899, en pie tancament de
caixes, «La Correspondencia Militar»,
pregón exemple de la premsa d’opinió
a les casernes, exigía la suspensió de
les garanties constitucionals, el
cobrament dels impostos «si es preciso a
culatazos», i culminava l’exabrupte
amb un «ahorqúense públicamente en la
rambla a los que dan ¡ Vivas a Cataluña!
y ¡Mueras a España!». Indoléncia,
agressivitat contra els éléments civils,
enemistat oberta a tot allô que
s’associés a catalanisme... No resulta
estrany que la resposta donada a Tas
sait de les redaccions de «La Veu de Ca
talunya» o del «Cu-Cut», com a la Liei
de Jurisdiccions, consistís en la for
mació d’un ampli front civic: la So
lidarität Catalana. Encara que poc
temps després Tamenaça d’una nova
mobilització militar, aquest cop per a
anar al Marroc, provoqués una revolta
popular, la Setmana Tràgica. I que
alguns d’aquells que entre 1899 i 1909
no havien estalviat critiques al mili
tarisme hispànic tornessin a veure en
l’exèrcit una eina operativa per al
control de l’ordre i la preservació de la
propietat.4
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Noticia d'Antoni Arca
per Josep Vallverdú

ins el panorama de les lletres a És palés que l’autor ha pensât a fer un
l’Alguer, la presència d’un llibre que serveixi a les escoles per a
autor molt personal, amb introduir els nens, minyons i mmyones,
en la historia de la seva ciutat des de la
escás eco entre els algueresos mateixos, per raons editorials i d’altres, i realitat actual. El propòsit és
amb una extensa producció de générés correctament afavorit per un text del
diversos, que excel-leix en diverses Ministero della Pubblica Istruzione
modalitats de prosa, és ben singular. plantificat a la primera pàgina, que
Antoni Arca (l’Alguer, 1956) té en especifica que la maduresa de l’infant
per a emprar els codis verbals en
llengua o dialecte ha de ser aprofitada
pel mestre. Arca, malgrat que l’ensenyament a l’Alguer és fet totalment en
italià, escriu el llibre en catalá, perqué
la historia més significativa de l’Alguer
transcorre sota la corona del casal de
Barcelona —el nom alternatiu de Bar
celoneta per a la ciutat ho demostra—,
a banda de la tradició lingüística, con
servada fins ais nostres dies; avui,
però, afeblida.
Els algueresos poden presentar tres
blocs de conscienciació respecte de la
llengua propia, histórica: els del
primer grup están interiorment con
formes amb el que pot batejar-se de
«toscanització» (els parlars altres que
l’italiá destorben); els segons creuen
que l’alguerés —sempre en dirán
alguerés— està bé per a parlar-lo i per
a cantar cançons; els tercers han
passât pel Fabra.
La normativització de l’alguerés ha
tingut alts i baixos; els homes que van
establir contacte amb la Renaixença
escrivien com els d’aquí; la segona
generació d’escriptors importants,
Catardi, Sari o Scanu, eren considé
rablement o plenament conscients de
ANTONI
ARCA,
ESCRIPTOR
CATALÁ
DE
les normes: el cas de Rafael Sari és
L'ALGUER.
molt il-lustratiu, car la seva evolució
palesa una acceptació cada cop més
ferma de les normes ortográfiques i
curs de publicació aquí el seu darrer una prudent esporgada de mots no
volum de poesies, Per una Historia del prou algueresos (transformacions
meu poblé. Deixarem de banda aquest excessives de sardismes, per exemple).
inédit, i prendrem l’aparició recent del Les generacions actuals es troben
seu penúltim llibre, de 1996, com a sotmeses a la pressió d’una escopretext per a presentar aquest inquiet larització generalitzada feta tota en
escriptor i pedagog de l’illa de Sar- italià i deis mitjans de comunicació.
Han anat encongint-se els intents de
denya.
El títol del llibre esmentat diu fer programes en alguerés i en tot cas
clarament el propòsit didáctic d’Anto- el nombre de lectors és escassíssim i el
jovent s’expressa en italià o en un
ni Arca en aquesta ocasió: Barceloneta,
la Historia de l’Alguer ensenyada ais italoalguerés peculiar. Els escriptors
algueresos actuals s’expressen normaminyons (Edicions la Celere, l’Alguer).
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tivament, tot i que alguns, per raons
de particularisme polític, exageren la
nota dialectal.
Antoni Arca té una trentena d’obres
publicades i fluita de manera total
ment solitària. És mestre, i té dues
llicenciatures: la d’italiá i la d’espanyol; aquesta darrera la va fer per tal
de poder ser mestre especialista,
perqué no hi ha especialitat de catalá
en el nivell de les Elementáis o de les
Secundàries: hi ha una cátedra de
catalá a Sàsser, recent, a cárrec d’Ignazio Delogu, i una altra de més antiga a
Cáller, que Jordi Carbonell ha
dignificat durants molts anys. A més
de les classes de castellà, Arca fa
representacions teatrals a les escoles a
base de textos seus en alguerés, fa
recitar poesies, i quan era mestre en
zona rural va crear una col-lecció de
contes confegits a classe, en sard o en
catalá, que fabulaven eli i els alumnes,
i que va editar quasi a càrrec propi.

«Escriure, escriure sempre I
Escriure, de bilingüe / com serp
verinosa» (de Memóries d’un dia
llarguissim').
Li pesa el bilingüisme bàsic catalàitalià. Refusà des de ben jove
l’antinomia català - llengua B, italià llengua A. A casa havien parlai sempre
alguerés, i eli va llimar el seu despullant-lo de les adherències desfiguradores. Quan ens vam conèixer a
Cantonigròs l’estiu de 1981 va confessar-me la seva emoció: era el primer
viatge que feia a Catalunya, i cons
tatava el pont de la llengua, la realitat
d’una geografia cultural. Eli, quan
tenia quatre anys, va sortir al carrer
agafat de la mà i després en braços de
la seva mare, l’Anna, que amb el seu
alguerés dolç li deia que anaven 3
rebre «los gelmans catalans»; i va veure >
tota la ciutat engalanada de gallareis 1
garlandes de la senyera del seu mu
nicipi, que també onejava al vaixell de
l’Agermanament, el de 1960, amb el
qual arribaven centenars de catalans
de Vilafranca, de Barcelona, tots «al'
gueresos» com eli. La tesi de llicenciatura, a Sàsser, va fer-la sobre «$
Catalanisme a l’Alguer, relazioni Ira
Alghero e la Catalogna 1864-19836
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l’any 1984. El 1985 publica Léxic
Militant, que, sota el lema «cada
paraula és una acciò», reivindica el
coneixement de les equivaléncies
catalanes d’un vocabulari bàsic italià.
Del lema, més endavant en féu uns
adhesius per als cotxes.
Antoni Arca és un traductor
excel lent del català a l’italiá: va
traduir el 1991 els textos de Josep Pía
referits a l’Alguer sota el títol conjunt
de L’Isola di Sardegna, la versió per a
nens de Tirant lo Blanc de Josep Fran
co (1994), Rovello de Josep Vallverdú
(1992), i ha donat a conèixer en català
poetes sards com Franciscu Masala
(Pa Negre, 1993) o italians com Dacia
Maraini (Dones meves, 1992).
Li pot pesar el bilingüisme bàsic,
però, com que se sent no solament
alguerés sino també sard, en sard ha
escrit els textos resum deis seus
poemes catalans Comiats, «24 canto-nes
de amore e unu poema disisperadu»
(1996), o la quarta de les seves Niños,
Pitzinnos, Minyons, «quatro commedie
leggendarie» (1995), les altres tres
respectivament escrites en alguerés

dialectal, castellà i català. Sovint acara
els textos obligadament bilingües,
perqué, preocupat per la recuperació
de la llengua, es veu obligat a donar
certes facilitats de tránsit. És el cas de
l’obra juvenil Ramon i Lis, «teatro per
ragazzi» (1994), plana-contraplana
català-italià. O el poema «Ho poco
tempo per pensare al Nobel» (1990),
desplegat en català i en to experi
mental. Dins aquest grup hom podría
afegir una mena de filastroche per a
nens amb el títol AEIOU, rondalles i
cançons, fiabe e canzoni (1993).
El 1991 Antoni Arca guanyà el
premi Josep Pin i Soler deis Premis de
Tarragona convocáis per Omnium
Cultural, amb el relat Els catalans no
dormim mai (edicions El Mèdol). El
1993 Arca presentava a l’istituto Ita
liano de Barcelona Tres peces de teatre,
amb pròleg de Josep M. Benet i Jornet
(EDES, Sassari, 1993).
Cai fer constar que ha éditât més
llibres a Sàsser que a l’Alguer mateix,
i EDES, Editrice Democratica Sarda,
és un bon exemple de fidelitat mùtua
entre aquesta casa i l’autor.
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Antoni Arca és també escriptor en
italià; i també aquí els seus destinataris
són sovint els joves: Gli Specchi dei
Principi, faula teatral (1996), Merloni
indaga (1991), policíaca juvenil, o
Pesciolini d’Argento (1991), novel-la
d’intriga i costums. Finalment, el
1996 la Galera li editava la primera
novel-la juvenil que escrivia directament en català: La Torre de l’Esperó.
La Torre de l’Esperó és una vigorosa i
molt ben construida narració basada
en fets histories, un episodi de gana i
de revolta popular que tingué Hoc a
l’Alguer el 1823, i al mateix temps és
un llibre iniciátic entorn de la personalitat del protagonista adolescent.
La peculiar situació cultural de
l’Alguer, enclavada dins un context
sard i en un pou polític en qué ni la
llengua sarda és defensada, fa d’escriptors com Antoni Arca, d’expressió
catalana, uns éssers també singulars,
que extreuen forces quasi ùnicament
de la pròpia fe. I d’una decidida vocació literària que l’ha fet editar a
l’Alguer, Tarragona, València, Sàsser i
Barcelona.♦

2uè hi passa,
al Pirineu?
A la revista PIRINEU hi trobareu les respostes
Al sumari de febrer:

• Pirena, la ruta bianca. De Formigai a la Molina.
• Pagar per entrar al bosc: la polèmica està servida.

• La Galiinaire: una discòrdia urbanistica a l'Alt Urgell.
• Tres artistes del Pallars. El batec femeni de l'art.
• I les seccions d'opinió, davantal, economia i agenda.

• A més, com a suplement, LA REVISTA D’AN DORRÀ,
amb tota l’actualitat sobre el principal pirinenc.

VIDA

Punís de venda a Barcelona:
Plaça Catalunya (El Corte Inglés)
Bosch (Ronda Universität)
Plaça Universität
Pg. de Gràcia-Casp
Pg. de Gràcia-Gran Via (G. Condal)
Pg. de Gràcia-Provença
Pg. de Gràcia-Diagonal
Llibreria Canela (Muntaner, 77)

Informació i subscripcions per telèfon: (07-376) 869 440
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Vichy català 1 i Vichy català 2
per

Ernest Lluch

osep M. Casais a la notoria revista suportables. Josep M. Fontana, Hilari
«L’Avenç» del febrer de 1994 va Raguer, Borja de Riquer, Dolors
encunyar el divertit terme de «Vi Genovès (amb injusta persecució) i
chy català» per a designar el grupJoan M.Thomàs són noms que des de
considerable, perô minoritari, de ca ja fa temps han cercat d’anar estudiant
talans que vertebraren el franquisme a l’època o els «cent cinquanta mil ca
Catalunya i fora de Catalunya o que hi talans» de J.A. Perelló. L’apariciô
col-laboraren. Segons Francesc Valls,
d’una biografía d’un falangista ori
d’«El País», han estât J.B. Culla i un ginari com fou José Maria Fontana
servidor els que han ajudat a difondre Tarrats, construida per Thomàs i
aquest terme que ha trobat un cert publicada pel Centre de Lectura de
ressô. Cal aclarir que, en la seva Reus, ha provocai una molt notòria
utilitzaciô, el «Vichy català» inclou els atenció. No en va fou aquest reusenc
que originàriament foren franquistes o qui havia historiat des de dintre les
falangistes i els que hi anaren «col vicissituds d’aquests catalans, a l’apaslaborant». Cal dir en tot cas que també sionant Los catalanes en la guerra de
a França hi hagué els que eren pris- España. Un llibre que vaig llegir de
tinament feixistes com Pierre Laval i prou menut i que ara es compra per
els que foren més simplement «col- quatte xavos a les llibreries de veli.
laboracionistes» com el mariscal Pe
L’apariciô de part del procès contra
tain mateix.
Lluis Companys gràcies a Tempenta i
Aquest terme de «Vichy català» la persistència de Josep M. Figueres ha
precisa que no és absolutament cert motivât també que l’actualitat del
que tot Catalunya va perdre la guerra.
«Vichy català» prengués més força.
Si que la van perdre els drets demo- Alguna de les declaracions que s’hi
cràtics, i entre aquests els nacionals recullen demostra que Dolors Geno
dels catalans, perô una part de cata vès en el seu documentai sobre l’exelans la van guanyar. Aquella part que cució de Carrasco i Formiguera havia
creia en el totalitarisme i que «pro- estât massa ponderada. Parlem d’histagonitzava» la lluita, o hi «col- tôria passada? Parlem només «d’alaborava», contra els drets democràtics bans»? Qui em va fer plantejar
i, per tant, contra els drets nacionals
aqüestes preguntes fou el periodista de
dels catalans. No foren quatre gats. Ho la secció de cultura de «La Vanguardia»
contà amb molta gràcia l’anterior Josep Massot en una ressenya de
president del R.C.D. Espanyol, J.A.
l’esmentat llibre de Thomàs sobre el
Perellô, davant de les càmeres deTV3.
falangista Fontana. Hi assegurava que
Una periodista, potser Mari-Pau el professor d’histôria contemporània
Huguet, li etzibà que ell havia estât un de TAutônoma de Barcelona podia
dels «catalans de Burgos». Després haver elegit afires persones i citava:
d’un silenci i en un to sorneguer con «Porcioles, Juan Ramón Masoliver,
testé: «Sí, senyoreta, sí; jo i cent Narcis de Carreras, Pedro Guai
quaranta-nou mil nou-cents noranta- Villalbi, Carlos Trías, José Ribas,
nou catalans més.» En van anar molts Demetrio Carceller o Joan Ventosa.»
més a Sant Sebastià que a Burgos, Em sorprengué la correlació estadís
perô és l’expressiô «catalans de Bur tica molt alta entre aquests cognoms i
gos» la que ha quedat.
els cognoms que encapçalen el maniEls darrers anys, i molt abans fest del Babel, tan curull de reticències
d’unes clares declaracions de Luis i d’adversitats contra l’extensiô de la
Yáñez, aquests termes han estât plan- llengua catalana.
tejats, tot i comprenent que violències
Els filis no són responsables del que
com les de la FAI eren dificilment han fet els pares; seria innoble pensar
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que es pugui jutjar els fills pel que han
fet els pares. En canvi, és també indis
cutible que en la «circumstància» de
cada persona, segons la tesi de don
José Ortega y Gasset, hi tenen un pa
per considerable la familia i els amies
de la familia. La familia, com altres
circumstàncies, no disposa, perô si
proposa. Per aixo és fácil d’explicar
per què aquella llista tan curta de
catalans del «Vichy de 1936» i sense
rectificacions politiques posteriors,
feta per Josep Massot, dona compte de
més del cinquanta per cent dels
cognoms que, seixanta anys després,
encapçalen el manifest del Babel força
en contra del català. Si en descomptem un americà que es nega a dir
«bon dia», la correlació encara seria
més alta si dels altres signants amb
pares menys «notoris» cerquéssim cir
cumstàncies familiars anteriors. Per
tant, parlar del «Vichy català sub 1936»
és parlar del «Vichy català sub 1997».
Afortunadament alguns dels signants
actuals tenen molt més clars que els
seus antecessors altres drets de
mocràtics, que no són els drets propis
dels catalans. En el passai dissentiren
dels seus pares per aquesta raó. Alguns
d’ells han passât per l’Opus Dei, el
comunisme, l’estructuralisme i àdhuc
ara són a l’esoterisme, d’altres s’han
mantingut dins del comunisme inalteradament i encara hi ha qui és a
prop del socialisme democràtic, pero
tots s’han mantingut sempre allunyats
del catalanisme. Posats a fer, nascuts
aquí i vivint sempre aquí, o són monolingües castellans o són monolingues
castellans culturáis encara que fació
propaganda aparent del bilingüismeEls bilingües són els altres, nosaltresEl passât és present. Certs cercles ca
talans d’alt nivell social es reproduel'
xen.4
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Llorenç Villalonga i la Falange
per Josep

l’entrevista fêta per Sebastià hi un «boc emissari» acusat de falan
Alzamora a Blai Bonet,* que va gista simplement perqué durant
aparèixer el mes de gener a quatre mesos va pertànyer a la «Falan
«Serra d’Or», l’escriptor de Santanyí
ge sanitària» i que insisteixen en el fet
torna a insistir en les responsabilitats que va aprofitar la seva militància a
de Villalonga com a inductor de la Falange per salvar la vida i la hisenda
repressió contra els éléments d’es- d’alguns adversaris, pertanyents als
querra que va tenir lloc a Mallorca des sectors del catalanisme cultural de
del juliol de 1936 i arriba a afirmar Mallorca.
Que n’hi ha prou de llegir el llibre de
En realitat, Villalonga va pertànyer a
Georges Bernanos, Les Grands Cime Falange Española de las JONS durant
tières sous la lune, per a adonar-se’n.
tota la guerra i el seu diari íntim, escrit
g altra banda, assegura que Villalonga
entre el 1937 i el 1939 i publicat ré
« ni mes ni menys que el cap de la cemment, permet de constatar que,
falange a l’ilia.
malgrat totes les reticéncies i tots els
El fet cert és que no ens consta per
dubtes, se sentía «feixista» i tenia ciar
cap mes conducte que Llorenç Villa- qui eren els seus amies i els seus enetonga tingués una intervenció directa mies. D’altra banda, les seves camaquesta repressió, auténtica i en panyes de propaganda «nacional» a
les generáis ben descrita per Ber- través de la ràdio i de la premsa de
tOt inexacte Que fos el Mallorca —fetes per ordre del «Jefe»,
P • eJa Falange mallorquina, cárrec del marqués de Zayas, segons eli ma
un amt abans de la guerra exercí
teix— tingueren una repercussió
eermá 1C\4 6 Llorenç Villalonga i del seu évident i ocasionaren greus perjudicis
Zav?s .^lqne1’ el mÍHtar AlfonS0 de a aquests sectors del catalanisme
vas e y de Bobadllla’ marqués de Za- intel-lectual illenc que més endavant,
sa
iat 3mb Una aristócrata france- en el pròleg a Bearn i a molts afires
(fi’ns a°i1 amiC també dels Bernanos indrets, Villalonga pretenia haver profilia d d PUnt, qUe més endavant una tegit. No dubto a assegurar que la seva
ambtn ?iiVí?ÍSta francés es va casar
actuació en aquest terreny —com
És taníív
S marquesos de Zayas).
binada amb la del seu germà Miquel,
Gr¿*c de ..tOt tnexacte que a Les
molt més contundent encara— va ser
eres SOUS la lune hi hagi del tot indigna i va aconseguir el seu
Villalonae\meqU1VOques a Llorenç objectiu: esporuguir i anublar els qui
fepressiF i
n hl ha als caps de la fins aleshores havien escrit en catalá i
Zayas en Pa mesana 1 al marqués de sobretot els qui acabaven d’afirmar,
nanos
partlcular’ tot i que Ber- mitjançant la sig-natura d’un manifest
c°m pot TieS Pr°U Sabut’ defensa tant d’adhesió als intel-lectuals catalans, la
desvia lee Si SCUS amics falangistes i
seva germa-nor amb Catalunya. I aixó
afires gruñí'í 06 la repressió envers no ho die perqué sí, sino basat en una
sobretot Jk 6 S.militars, els capellans i documentació irrefutable, que he acutre conde tlta lanS’ manats Peí sinis- mulat en afires avinenteses i que aug
^^novald^BonacTrsL^51"3
mentaré encara més endavant.
Els escriptors mallorquins que estingui raóT/01
qUe Blai Bonet no
crivien en catalá el 1936 no van
el falangismeandCaÍTSa leS t¡ntes sobre perdonar mai a Llorenç Villalonga la
sobre la seva C L orenç Villalonga i seva actuació durant la guerra civil,
els anys de 1 actuaci° tèrbola durant que no tenia cap justifícació aparent i
que no na« a,gUerra> molta més raó que els va dur neguits i maldecaps
bona « de maîafe2S defensors ~de inacabables, tot i que la majoria d’ells
fe , que volen veure- eren tan de dretes com Villalonga.

A

Massot i Muntaner

Alguns dels escriptors posteriors es
van deixar seduir per la intel-ligéncia
de don Lloren/; i van acceptar sense
crítica i sense discussió les seves
explicacions edulcorades i sense cap ni
peus, semblants a les que donà a Joan
Sales i a la seva muller Nuria Folch
per aconseguir que l’acceptessin amb
tots els honors al «Club dels Novellistes», que eli mateix presentava —contradient les seves conviccions anteriors— com un «grup que duu, en anys
tan difícils, la fe i 1’esperanza de
Catalunya al País Valencià, a les liles
Balears, a totes les terres on la nostra
llengua és parlada, suscitant pertot lec
tora (que és la manera més efica? —gairebé l’ùnica manera, realment— de
suscitar autors)».
Encara avui, no hi ha manera
d’aconseguir que el sentit comú s’im
posi i que tothom accepti la veritat
objectiva, crua i nua, independentment del judici favorable o advers que
aquesta veritat mereixi. Villalonga va
ser realment falangista durant anys, en
uns moments especialment trágics, i la
seva militància —lògica en aquells
moments, per raons familiars, perso
náis i col-lectives— va teñir un relleu
especial gràcies a les seves xerrades a
la ràdio i als seus articles a la premsa,
d’un to abrandadament anticatalá i
anticatalanista. El reconeixement d’aquesta realitat —que afecta la
biografía de l’home Villalonga- no té
res a veure amb la qualitat literaria de
la seva obra i ens hauríem d’acostumar
a acceptar els fets tal com són, sense
escarafalls inútils però alhora sense
voler dissimular-los o justificar-los
innecessàriament. ♦
Quan aquesta nota ja era a la impremía, m'arriba
la trista noticia de la mort de Blai Bonet (21 de
desembre de 1997), un dels grans escriptors
mallorquins de la nostra època. Dissortadament,
dones, ja no será possible que ens doni detalls
respecte a les informacions que tenia sobre
Lloren^ Villalonga i Georges Bernanos, no sempre
gaire fiables, les quals, pel que tiñe entes, li
yenien per vía familiar.
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VÍMETS I XIPRERS

SUBSTÀNCIA O ACCIDENT

RESPOSTES I PROPOSTES

La má foradada

L’estovament

De Muntaner a Casanova(s)

ee l'anècdota a un bon amie.
aig assistir molt atentament i en
o em refereixo als dos carrers de
Eli n'assegura la veracitat. El
el primer rengle, com era la
la ciutat de Barcelona, i el Caque és jo, pel que sé del món
meua obligació, a l'acte de
sanovas que vull ai-ludir—amb s
en qué vivim, no puc dubtar
final— no és, és ciar, el famós titular clausura deis vint anys del Congrès
de Cultura Catalana. Tot anava pas versemblança del fet.
de la vía urbana. En canvi sí que
Repassaven, polien el diàleq d'algudesitjo recordar el nostre gran cro sablement suau i previsible, i llavors
na mena de ficció, per a televisió o
parlé Salvador Cardús i va semblar
nista, Ramón Muntaner, empordanés
ràdio, i van topar amb l'expressió
que el tema era realment serios, no
de Peralada: el nostre xiprer més alt.
«Tens la mà foradada». Va sorgir i va
només passar l'estona un diumenge
Nascut en contrada d'aiguamolls, és
prevaler l'opinió que era arcaica —o
de matí. Cardús parla de manera
natural que en triar un exemple per
potser, qui sap, fins i tot rural— i
articulada, coherent, cada cosa en el
als reís catalans es decantés cap a la
que, en tot cas, el comú dels mortals
seu punt i al seu moment. I en
mata de jone.
no la reconeixeria com a propia, li
resultava una veritat monumental: no
Qué diría ara Muntaner, en veure
costaria d'entendre-la, fóra un entrehem fet, ni de bon tros, alió que
qué s'és fet de la mata de jone? Els
banc. Van acabar substituint-la per
havíem de fer, alió que podíem haver
reís convertlts en presidents de «comunitats» autonómiques, el bell cata- fet, i els governants deis darrers quin «Amb els diners, ets un desastre».
El meu amie i jo, i un pareli més que
ze o vint anys hi tenien una reslanesc amb l'aigua al coll, els fils del
intervenien en la conversa, ho vam
ponsabilitat crucial. Però els governats
poder estiráis des de Brussel-les i des
trobar lamentable. Lamentable, sí, i
(alió que se'n diu, ambiguament,
de Madrid. Pero alió que li sabría més
no solament l'anècdota, sino sobre
«societat civil») en tenim tanta com
greu fóra veure com un deis jones
tot la tendéncia, prou general, que
els governants: ens hem adormit,
prova de desfer la mata, trencant-la
afluixat, estovat. El senyor president aquest fet il-lustra. Certament no
en l'única cosa que resta viva de l'antide la Generalitat de Catalunya, des fóra desitjable que ens encastega i esplendorosa nació: la llengua. I
lléssim, que ningú s'encastellés per
prés deis liaras aplaudiments al
aquí és on entra el «meu» Casanovas.
nosaltres, en alguna mena de casQuatre segles després de Mun discurs de Cardús, tancé l'acte amb
ticisme. Però aixó que a hores d'ara
visible nerviosisme, remenant notes,
taner, no gaire lluny de Peralada, víssembla una tendéncia prou general,
a la defensiva. No li devia fer gracia
qué a PaTau-saverdera Joan Antoni
sentir-se estovat pel tema de Festo- de renunciar, del llenguatge, a ele
Casanovas, un pagés propietari que
ments amb gust i color (precisament
lluitá a favor de l'arxiduc Caries i de
vament. I l'endemé aquesta paraula,
per
aixó, perqué tenen gust i color)
l'estovament,
pareix
que
era
matèria
la independencia catalana. Amb en
encara que siguin del tot intel-ligi'
Torra de Pau i en Sixt Casals, d'Al- de diaris, radios i télévisions. El tema
bles per a un esperii discretament
bons, aixecaren i van pagar amb els és si la societat catalana, aquest país
despert, i renunciar-h¡, és dar, a favor
seus béns una companyia de volun que diu que és una nació, continua
fent algún esforç per arribar a ser de la banalitat, d'una fadesa a l'abast
taos. Prou se'n dol el seu fill, pagés i
de tothom, un «tothom» jutjat amb
realment alió que diu que és. O si
escriptor d'unes memóries, en Seaixò ho deixa en mans de l'adminis- els criteris més pessimistes, no
bastiá Casanovas, que es va trobar
sembla pas precisament un encert.
tració pública, com s'hi deixa la
arruTnat per causa de la guerra.
Em diuen que algunes persones
sanitat i la xarxa de carreteres. No
Joan Antoni Casanovas no va acque podrien traduir originals literaris
està gaire ciar, en tot cas, quin és el
ceptar la pau que esclafava els
nostres —al castellò, per exemple—
concepte o condició contrari a l'estocatalans, i s'incorporá a la partida del
no s'hi decideixen perqué els troben
Carrasclet o Carrasquet, en Pere vament: si és la tensió mantinguda, o
la duresa. Hi ha la solució de consi —els escrits que els han proposât—
Joan Barceló i Anguera, guerriller
insípids, sense carácter. Potser s'encontra Felip V. Quan Carrasclet va ser derar l'estovament com l'estat en
tén prou bé: els han allisat tant el
qué queda un matalés —un matalés
investit com a coronel de fusellers, a
de llana, antic— després de la feina
llenguatge, a aquells papers, que ja
Perpinyá, ja tenia com a tinent el
no ni queda ni suc ni bruc, res amb
del matalasser. Que sempre ha estat
pare de Sebastiá Casanovas, l'autor
prou eos per a traduir-ho!4
sinónim de fer i desfer.<
de les «memóries d'un pagés del
segle XVIII» —títol posterior, és
ciar—, on podem llegir un altre
exemple basat en vímets i altra flora
amiga de l'aigua. En cas que torni a
haver-hi guerres entre dos reís,
aconsella als seus descendents, «no
se afaciónian ab un rey ni ab altra,
sino que facían com les matas que
són per los rius, que quant ve molta
aigua se adatan y la dexan pasar, y
després se tornan alsar quan l'aigua
és passada». I bé, d'enpá que Casanovas ho escrivia, una pila d'anys
després de la guerra, em sembla que
ja hem passat prou temps «aclatats».
Potser que ens alcem més amunt,
abans no vingui una altra riuada...<
MARIA ÁNGELS ANGLADA
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Kohr (A/GB): «No als gratacels economics!»
a teoría económica propor d'Escócia i Gal-les, fins arribar àdhuc a
desmembrar i federalitzar tot Angla
ciona, no el més feble, sino
precisament el més fort cu terra.»
Avançant-se, sense saber-ho aleshomul d'arguments a favor de l'existència separada dels estats petits, es res, al que anys després havia de
tracti de Gal-les o de Dinamarca, d'Is- passar amb la Lega Norte d'ltália, diu
que no caldria un banc d'inversions
làndia o de Suïssa, malgrat el miracle
europeu per a ajudar al desenvoluaparent del Mercat comû.»
pament del sud d'aquest país: «S'hauLéopold Kohr, nascut a Àustria i tota
ria pogut aconseguir el mateix résultat
la vida professor d'economia a la Gran
donant autonomía política al sud
Bretanya, publicà, ja fa anys, una obra
anticonvencional i extraordinàriament d'ltália, en el marc d'una federació
suggestiva sobre els danys économies d'estats italians.» En comptes que el
Mezzogiorno italiá visqui de la caritat
provocáis per la grandària excessiva
dels estats: Les nacions superdesenvo- exterior, proposa l'autorealització. «Es
molt probable que l'èxit hagués estât
lupades (L'economia de la grandària).
Sobre Gal-les, ara d'actualitat gracies fins i tôt més ràpid, simplement
a la política autonomista del primer esperonant l'ambició local, la qual es
ministre britànic, Tony Blair, Kohr es desperta per si sola quan un territori
déterminât aconsegueix una mesura
pregunta retôricament: «No fora el
pais de Gal-les massa petit per a sub apreciable de sobirania.»
Kohr analitza, de manera teórica, qui
sistir?» Constata: «La grandària del
mercat del quai depèn la vida econó na seria la grandària óptima d'un estât
independent. «Si considerem les posmica d'un país no té res a veure amb
la grandària d'aquest estât. El mercat siblitats máximes del progrès técnic,
al quai Anglaterra deu la seva riquesa aquest límit podría estar en una pobla
ció de potser dotze a quinze milions.
no és la Gran Bretanya, sino el mon.»
Per sobre d'aquest nombre, la grandà
I ho reforça aixi: «Un mercat nacional
ria óptima passa bruscament a gran
es fa internacional. Fins i tot als qui
veuen en la petitesa una presó eco dària crítica.» Enllà d'aguest llindar de
dimensió hi assenyala problèmes
nómica, el comerç exterior els obre una
d'inadequada direcció social, de buro
sortida, com els trenta-dos distingits
conferenciants de la "International Eco cracia inútil, de despeses publiques
nomie Association" declararen a Lis excessives i d'inestabilitat económica.
Si Gal-les, Escocia i el Mezzogiorno
boa, el 1957, amb una unanimitat poc
millorarien económicament i social
sovintejada.» En conclusió, sobre la
amb la independéncia, per qué el
Gran Bretanya assenyala: «Des d'un
Mercat comú, que sembla en camí inpunt de vista purament économie,
vers, assoleix l'èxit? «El seu "desenvoâbans que oposar-se a un estât gal-lès,
lupament sense precedents" no és, en
atirmant que seria massa petit, seria
mes raonable d'avançar en la direcció realitat, sense precedents, ni tampoc
federalista i crear els estats autónoms un éxit de la Comunitat.» Es degut,
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segons Kohr, a la suma del «miracle
economie alemany», de l'efecte alliberador d'energia dels països grans per
la pèrdua de llurs colonies i de, només
en una part, l'estimul de la uniô
econòmica i del contagi psicologie de
la promesa de nou benestar.
Davant la nova ampliació de la Uniô
europea aprovada a Luxemburg el
desembre passai, ve a tomb la qüestiô
que planteja Kohr sobre el Mercat
cornu d'aleshores: «Està més ben ar
mât que molts més altres organismes
històrics atacats de megalomania, per
a resistir a la pressiô de la seva
grandària, la quai es fa cada vegada
més gran a mesura que progressa la
integració?» Per quina raô, doncs —es
pregunta també Kohr—, volen els es
tats membres dividir Europa en
régions de très a cinc milions d'habi
tants? «La solució lògica per als pro
blèmes dimensionals de la nostra èpo
ca va en la direcció contrària, en la
reducciô de les nostres societats, que
ja són massa grans, i no en la seva
progressiva fusió.»
Un ultim punt, també de viva actualitat a la UE: la dimensió gran, que per
met économies d'escala, sembla que
també pot absorbir més fàcilment la
mà d'obra que queda sense feina a
causa del canvi economie. Però no és
aixi: «La desocupació ha arribat a és
ser, en una època de florida econòmi
ca, un problema tan agut com ho era
abans en temps de crisi.» La qual cosa,
diu, porta a expandir, com a solució
unica, els sectors «politics» de la feina,
especialment l'administraciô.4
JOSEP M. MUNTANER I PASCUAL

CATALUNYA: RIUS I POBLAMENT
Marc-Aureli Vila
Un llibre que evidencia, amb les referèneies historiques que conté, que el procès
de poblament de Catalunya s’ha realitzat responent a l’existèneia d’un seguit de
rius i rieres, i com aquests corrents d’aigües han condicionat, per a bé o per a
mal, el viure de la població. Publicada en homenatge al seu autor, amb motiu del
seu noranté aniversari.
Darrers títols de la col lecció:

Manuel Ollé Albiol, El llibre de les abelles (De setis, lligallos i abellers).
Ramón Ribera-Mariné, A peu... peí camí de Sant Jaume, des de Montserrat.
Antoni M. Casas i Ferrer, Excursions peí Montsant.
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Cosme Aguiló, toponimista
per

Carles Riera

COSME AGUILÓ.

, obra d’erudició i de divul- neguts, Joan Veny i Joan Miralles, s’han
gació de l’estudiós mallorquí referit, degudament i amb similar
Cosme Aguiló i Adrover judici, a la manera de treballar de
(Santanyí, 1950) ja és, a hores d’ara,
l’estudiós santanyiner. Veny, després
notable i substanciosa. Emmarcats d’afirmar que «Cosme Aguiló és un
sempre en l’àmbit baleáric, els treballs toponimista nat, que a la seva capacitat
lingüístics i etnográfics d’Aguiló se científica uneix un amor infínit per la
centren sobretot en especialitats com terra, per la nostra terra», subratlla que
l’onomàstica —concretament, la «el seu mètode es basa en el contacte
toponimia— i la cultura popular en amb la realitat i l’empeny sempre un
sentit ampli, però abasten també altres afany exhaustiu. Aguiló está convençut
camps de coneixement com l’arqueo- que sense petjar el terreny estudiat no
logia (primitiu centre d’interés de es pot fer toponimia correcta; s’han de
l’autor) i l’epigrafia, la botànica, la conéixer “in situ” els comellars, les
rondallística, etc.
tanques, els torrents, els avenes, els
Dos professors illencs prou co- illots, les cales... Igualment el topónim

L

s’ha de relacionar amb fets histories,
culturáis, amb anécdotes, creences,
liegendes, que formen com el coaric de
les miloques al qual al-ludeix l’autor,
amb bella metáfora, en la introducció
del seu treball» («Próleg» a C. Aguiló,
La toponimia de la costa de Campos,
Ajuntament de Campos, Campos,
1991, pág. 10. «Els noms de lloc són
com els estels, o corn les miloques, que
duen al darrere un coaric més o menys
llarg. Aquest apéndix caudal, sovint és
bellament acolorit i pie d’interés, com
el nom mateix»: Aguiló, ibid, pàg. 19)Miralles, per la seva banda, veu en els
treballs d’Aguiló les caractéristiques
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TRES DE LES PUBLICACIONS DE COSME AGUILÓ.

següents: «afany d’exhaustivitat, precisió descriptiva, recerca interdisciplinària, comparació intercultural
amb d’altres contrades, bibliografía
amplia i ben digerida sobre el tema i,
sobretot, una estimació amb tota
ànima de la nostra terra des de tots
els punts de vista» («Pròleg» a C.
Aguiló, Bolets, llengua i cultura popular
en el Migjorn de Mallorca, «Quaderns de
toponimia, onomàstica i cultura
Popular», 3, Universität de les liles
Balears, Palma, 1994.
Aci ens proposem de donar compie,
resumidament, de les principáis
aportacions de l’autor mallorqui —tres
ca or infatigable, escorcollador tenaQ—
a coneixement lingüístic, etnografie,
Arqueología. Primers estudis
A en Cosme Aguiló, de sempre li
avia agradat d’anar a dins coves; era
una afecció ja de nin.Tot va ser que un
ta, essent un al-lotet de setze anys, va
nsopegar amb un punyal triangular
J- br°nze- Intrigar per la traballa i,
C saber Que era, ho mostra
conhadament a un home que li va dir
trarr
j? pod'a Henear perqué es
vrli./'T Un Passador d’una persiana
acnK
S°rt en Cosme no s’ho va
locaííeccreure j s’adre?à a l’erudit
Vidal' -r antanyí mateix, en Bernat
v'dal .Tomas (1918-1971), apotecani

també poeta. Avui en Cosme encara
recorda la impressió que li causa aquell
erudit local, anant a la llibreria i
mostrant-li el llibre de Lluís Amorós,
La edad del bronce en Mallorca
(«Panorama Balear», 23, Palma, 1952)
i... «tat!», sis o set «passadors de
persiana» ben iguals que aquell! Vidal li
digué que la troballa era molt
important, que aquell punyalet tenia
quasi quatre mil anys. I ell mateix posa
en contacte aquell alTotell amb J.
Mascaré Passarius.
Era el mes d’agost de 1968 que
Cosme Aguiló feia un interessant
descobriment de cerámica a sa cova
des Drac, a cala Santanyí. Poc després
redacta els seus primers treballs sobre
arqueología per al «Bolleti de la
Societat Arqueológica Lul-liana».
Aviat, concretament l’any 1972,
conjuntament amb Joan Coves (19521985), publica el seu primer treball en
catalá: El problema de l’aigua de
Santanyí durant la prehistoria, dins
«Bolleti de la Societat Arqueológica
Lul-liana», vol. 33, Palma, 1972, págs.
591-610.

La toponimia. Dedicació intensa
A poc a poc, l’interés de Cosme
Aguiló es decanta cap al món de la
llengua. I l’any 1974 publica els
primers estudis de toponimia illenca,
que amb el temps s’havia de convertir

en la gran especialitat del nostre autor.
El seu primer article d’aquesta modalitat, La toponimia, ciencia auxiliar de
la prehistoria, aparegué en el setmanari
«Felanitx» (I, 16-III-1974, pág. 8, i II,
23-III-1974, pág. 8). L’afecció a la
toponimia va venir del fet que un dia,
a cala Santanyí, parlant amb el
picapedrer Francese Ferrer, sorti a la
conversa un nom de lloc de per allá; i,
tot seguit, aquell savi picapedrer va
començar a referir-se a es penyal dets
Ases, a sa punta Petite, a es Banquet...
A Cosme Aguiló li picà la curiositat de
conèixer tants topònims nous. El
picapedrer Francese Ferrer fou, véri
tablement, «es despertador toponimie»
per a en Cosme. S’adonà que hi havia
tot un filó per explotar i es posà a
furgar (a aquest picapedrer de
Santanyí, un dia en Cosme li va sentir
a pronunciar el terme «nuu», assenyalant un nigul, o nùvol, terme sobre
el quai el DECat informa: «desaparegut del català en el segle XV»; el terme
«nuu» s’ha especialitzat per a repre
sentar un nigul apilotat preludi de
tempesta).
Començà fent la toponimia de
Cabrera, primer amb cartografía un
poc rudimentària i, més tard, ajudantse de mapes fotogràfïcs a escala
1:5.000. Més més tard, l’any 1995,
publicà un llibret titulat Notes de
toponimia de Cabrera (I). Després
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LLIBRE DE MOTXILLA

La vali de Merlès
JOSEP GORDI I SERRAT
Una invitació a passejar-se pels
boscos, camins i masies de la
vali de Merlès amb la informació
necessària per a entendre la
geografia de la valí i sobretot per
a comprendre el seu paisatae
vegetal, tant des d'un punt de
vista historie com actual.
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s’interessà per la toponimia de la costa
de Santanyi: començà publicant treballs monogràfics abans de compon
dré el llibre La toponimia de la costa de
Felanitx (1991). A la revista «Sal i
Xeixa»,* que sortia a Santanyi, Aguiló
va publicar també qui-sap-los articles.
La toponimia de la costa de Campos
(1991) és una altra obra del nostre
autor. Darrerament (any 1996) ha
sortit a la llum el llibre La toponimia de
la costa de Llucmajor («Treballs de
l’Oficina d’Onomàstica», II, Institut
d’Estudis catalans, Barcelona).
Cosme Aguiló s’ha intéressât per
recopilar el patrimoni toponimie que,
en anar desapareixent els vells pescadors, pagesos, etc., corria el perill de
perdre’s per sempre més. Ens explica
que un dels millors informants que ha
trobat és en Biel «Terrola», de
Llucmajor: li va dir més de dos-cents
noms de la costa de Llucmajor (d’un
total d’uns cinc-cents). L’amo Miquel
Gustina també és un gran informador.
Parlant amb moltissims informants,
Aguiló s’ha fet un tip de recollir nou
vocabulari, molt del qual no figura al
Diccionari d’Alcover-Moll.
Infatigable «pescador de topònims»,
Aguiló ha estât un deis principáis i més
constants col-laboradors del «Butlleti
interior de la Societat d’Onomàstica»,
amb intéressants articles especialment
sobre toponimia. Cosme té articles
escampats en altres bandes, com a les
revistes «Lluc», «Affar» (revista dels
Departaments de Català de la Facultat
de Filosofía i Lletres, de Mallorca),
«Estudis Baleàrics», «El Mirali» (revista
de l’Obra Cultural Balear), etc.

la llengua que el mena a escriure, en la
introducció del seu llibre sobre La
toponimia de la costa de Campos, el
comentari següent: «No pue deixar
d’anotar la plaerança que comporta el
descobriment de cada nou espai (nou
per al qui subscriu, és ciar), l’incessant
trepitjar deis roquissars i els amuntegaments d’arena, la coneixença de
vells informants novells, amb la frescor
del seu llenguatge de menta, amb els
llaços d’amistat i afecte que neixen de
les relacions. No pue deixar de
testimoniar el goig amb el quai he
eixamplat l’horitzô de les meves
vivèneies, cap a una terra extraordinàriament bella com ella mateixa,
immaculada com la blancor de la seva
arena, salvatge, sense perdre un punt
de la seva gentilesa.»^
*

El nom de la revista sintetitzava els dos aspectes
de Santanyi: mar i terra; cf. un ciar paral-lelisme
amb el titol del llibre de Blai ESonet, Entre el coral

i /'espiga, «Les Illes d'Or», Moll, Palma, 1952.
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Estanislau Torres, A PEU I ARRAN D'ONADES
(DE SANT FELIU DE GUÍXOLS AL CAP
DE SANT SEBASTIÀ)

Francesc Roma, APUNTS D'HISTÒRIA
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Josep A. Pujante, UN QUART D'HORA
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Altres centres d’interès
A més dels dos centres d’interès
principáis —l’arqueologia i la topo
nimia, aquella ja un poc oblidada
mentre que aquesta en plena
efervescència—, l’obra aguilonenca o
aguiloniana comprèn altres camps
d’especialitat. Els coneixements de
Cosme Aguiló sobre flora balear li són
i li han estât també molt ùtils per a la
toponimia. Ha publicat alguns treballs
de temàtica botànica, de prehistoria,
de rondallistica, epigrafia, algún
d’arquitectura popular, etc.
Vet aci, doncs, resumidament, els
centres d’interès d’aquest investigador
de Mallorca. Al llarg de tota la seva
obra, Cosme Aguiló congenia l’erudició rigorosa amb una gran capacitai
de divulgació no exempta, és dar,
d’aquell apassionament envers el país i

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
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Sobre la Declaració Universal dels Drets
Lingüistics
per

Carme Junyent

l dia 6 de juny de 1996 més de cent ONG d'arreu del món aprovaren la Declaració Universal dels Drets
Linguistics (DUDL). Fou en el marc de la Conferència Mundial dels Drets Linguistics (CMDL), una iniciativa del
PEN Club Internacional i del CIEMEN, que obtingueren el suport d'altres entitats i institucions de Catalunya.
L'Assemblea de la CMDL creà un conseil científic format per experts d'arreu perqué continués l'estudi dels punts
més discutits de la DUDL i restés al servei de la UNESCO quan aquesta institució ho requerís.
En aquest marc, el CIEMEN reuní els experts europeus del Conseil científic amb la finalitat d'aprofundir alguns
punts de la Declaració i els aspectes més conflictius de la seva aplicació (si mai s'arribés a aplicar). L'encontre tingué
Hoc a Iruñea el mes de maig de 1997. Una de les aportacions més significatives hi fou la ponència de la professora
Carme Junyent que hom pot llegir a continuació.

E

ls universals lingüistics ens vivència —i si cal de resistència— que
diuen que, en la categorització cal recuperar i revitalitzar per fer
del temps, el passât i el futur no possible el respecte als drets lingüistics
especialment en un moment en què la
son més que subdivisions de l’aleshores. Un no-ara que s’oposa al globalització d’una banda i el desplaprésent. Per aixó, la reflexió sobre el çament de poblacions de l’altra com
futur de la Declaració Universal deis porten noves formules d’organització.
Drets Lingüistics, tant a Europa com a
Si ens cal fer referència al passât és
la resta del món, no pot deixar de també perqué, malgrat la considerado
banda el passât. Aquest passât fona- dels drets lingüistics com a drets hu
mentalment europeu que amb prou mans, cada passa en el progrès de la
feines ens mostra alguna cosa més que humanitat, cada dret conquerit, cada
la conculcado sistemática deis drets avenç cap a una societat més justa, tot
ingüistics de bona part de la huma aixó ha comportât gairebé sempre una
nitat. Entendre aquest passât, del quai conculcado dels drets lingüistics. I
molt a contracor som hereus, és el pas amb aquesta afirmado no vull posar
imprescindible per a desempallegar- de cap manera en qüestió els drets
nos de tot allô que segles de tradició humans, sino un aspecte previ i
ens han fet prendre com a natural o obviament menystingut: la consi
inevitable i que ens ha portât a les derado de les llengües —o, si es vol,
Portes d’un desastre ecolingüistic de de la diversitat lingüística— com un
conseqüències cada cop menys impre obstacle per a la comunicació, i, per
visibles i, per tant, més alarmants.
tant, per a la participació. Així, amb el
El nostre passât i el nostre présent pretext de facilitar la participació, es
ens mostren que cal una transfor- passa per ait una de les aportacions
mació profunda de la nostra societat més importants de les comunitats
Per tal que el respecte als drets lingüístiques: la llengua. I s’exigeix de
unguistics sigui possible. Aixo fa ine- tots una condició prévia: només es pot
■ta e el qüestionament deis models participar en la llengua «triada».
en qué ens basem i que anem per
N’hi ha prou de pensar en els
pétuant en cada suposada innovado
efectes que la democratització de l’enoestinada a protegir els drets lin- senyament ha tingut en els processos
guistics de les comunitats. Si cada de substitució de les llengües suboregislació, cada projecte de planifi- dinades per a adonar-se de com un
cio mgüistica es basa en el model progrès fonamental deis drets humans
reexistent, o n’és una réplica, el procès
s’ha convertit en una eina de concul
om°geneítzació lingüística en què cado deis drets lingüistics. Si aixó ha
em immergits no s’aturarà. Perà cal
estat possible és perqué en els fonamr présent que les nostres arrels no ments de la cultura dominant hi ha
ésten fetes tan sols de models difusors,
implícita la idea de la diversitat com a
fine hi ha també models de con- obstacle. Aquest és el gran error de la

E

nostra cultura que, si no és esmenat,
farà inviables tant els drets humans
com els drets lingüistics, els quais, no
cal dir-ho, són indestriables.
No deixa de ser curios que l’eina
més impressionant que la humanitat
ha sabut desenvolupar per a la
comunicació hagi pogut ser conside
rada un obstacle per a aquell fi per al
qual havia estat concebuda, i val a dir
que aquest trist llegat ens pertany
gairebé en exclusiva; fora de l’ámbit
indoeuropeu i el semític, trobem molt
pocs casos de voracitat lingüística com
el que ha palesat la cultura europea.
Els lingüistes europeus del segle XIX
—i alguns del XX— van caure en el
parany de creure que aixó era degut a
la «qualitat» de les llengües europees; si
jo fos determinista més aviat creuria
que és la pobresa del nostre sistema de
possessius alió que ens incapacita per
entendre que hi ha coses que no es
poden posseir. Pero no, ningú no pot
caure en l’error de creure que aquesta
dinámica és imposada per les carac
téristiques de les llengües, sino per la
cultura deis seus parlants. I la nostra
cultura —la nostra historia— está profundament marcada per aquesta vo
racitat, fins al punt que hem bastit tot
un aparell idéologie per justificar-la.
En parlar de cultura, no podem
deixar de banda el factor religiós. La
idea que Déu parla una llengua, que
naturalment és perfecta, i que la
«llengua de Déu» és l’únic vincle pos
sible amb ell, impregna les religions
anomenades universals, les quais, al
seu torn, van aparellades a les cultures
dominants. La idea de la llengua per-
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model, sigui la que sigui la llengua que
pretén regular, perqué la qüestió no és
la llengua, sino l’adequació al model
de la llengua perfecta, i aquesta inercia
es revela com l’eina més eficaq per a
abocar-nos a tots a l’homogeneítzació
lingüística. Hi ha prou fracassos en els
intents de recuperació de llengües subordinades per a veure que l’adopció
del model dominant és una estratégia
fallida, i si no acudim a plantejaments
nous no aconseguirem canviar el futur
previsible.
La idea de la llengua perfecta está
tan arrelada a la nostra cultura que ha
aconseguit impregnar els models canónics de la planificado lingüística, i

religiós acaben portant o bé a la im
plantado d’una nova llengua perfecta
que acabará sustituint les llengües no
triades (és el cas del swahili a Tanza
nia, per exemple), o bé a l’obertura
dels últims conductes de difusió de la
llengua dominant, accélérant així el
procès de substitució de la llengua
«triada» (els casos de «llatinització» de
tantes llengües europees, per exem
ple).
En el nostre llegat ideológic hi ha
una altra qüestió que no pot ser passada per ait: l’associació llengua-estat.
La idea que el funcionament més
eficaç de l’estât passa per una llengua
única. D’aquest fonament ideológic

(FOTO: EDUARDO MUÑOZ)

fecta és indestriable de la concepció de
la diversitat lingüística com una
maledicció, i, fins i tot en el cas de
societats suposadament laiques com
les europees, aquest rerefons ideologicoreligiós es trasllueix en tots els
laments a propôsit dels «problèmes»
que planteja la multiplicitat de
llengües en un àmbit. I aixô fins i tot
quan la «multiplicitat» es refereix
només a les llengües perfectes, que, ja
se sap, són les üniques que existeixen.
Aixi, per exemple, són freqüents els
laments a propôsit de les dificultat en
la construcció d’Europa amb tantes
llengües «oficiáis».
Tot plegat no fa més que posar en

CARME JUNYENT LLEGINT LA SEVA PONENCIA, A IRUNEA, PEL MAIG DE 1997.

relleu la gran contradicció entre la
ideología dominant i els fonaments de
la DUDL. Aquesta contradicció és un
fet i per aixó cal anar als fonaments. I
si ens cal enfrontar-nos-hi és també
perqué impregna els models legislatius
que suposadament van a favor de la
diversitat lingüística, i pretenen em
parar comunitats lingüístiques «no
existents» amb l’objectiu d’arrenglerar
les seves llengües amb les llengües
perfectes. La legislació que pretén
regular les qüestions lingüístiques no
ha sabut desempallegar-se d’aquest
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l’ha convertida així en un instrument
més de la difusió de les llengües
dominants. En qualsevol model cañó
me de planifícació lingüística podem
constatar que el pas previ és l’elecció
d’una llengua. Quina és la llengua que
cal planificar. Així, ja des de l’inici,
introdu'ím el model religiós en la
planifícació, i aquest model ens porta
a desenvolupar tots els mécanismes
que faran de la llengua planificada una
llengua perfecta més, equiparable a les
llengües dominants. Els fets són
tossuts, pero, i els résultats del model

se’n segueix una série de tópics que no
fan més que agreujar la conculcado
dels drets lingüístics de les comu
nitats. D’entrada, la diversitat lingüís
tica en el territori de l’estat ja és vista
com un problema; és a dir, una cosa
que cal «solucionar», i la «solució»
implica inévitablement la discriminació de tots els membres de les
comunitats lingüístiques la llengua de
les quais no coincideix amb la de Tes
tât, perqué, o bé els membres d’aquestes comunitats hauran d’adquirir la
llengua de l’estat, o bé quedaran
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marginats, i així quedaran exclosos de
la participació. Cal insistir aquí en el
carácter especialment pervers d’aquesta associació que ha nascut a
Europa i des d’aquí s’ha difós, perqué
en la seva difusió ha portât a situa
tions que si no fos pel seu dramatisme
podríem titilar d’absurdes. Estats en
qué la llengua oficial no és la llengua
de ningú, o estats en qué la llengua
oficial és la llengua dels seus creadors
i administradors, amb la qual cosa es
garanteixen automàticament la perpe
tuaci en el poder. Tot piegai palesa el
carácter de l’estât com a ens alié —fins
i tot en la seva zona d’origen—, per
qué rarament un estat es planteja un
funcionament adéquat per a totes les
comunitats lingüístiques i encara més
rarament es planteja parlar en totes les
llengües; es configura així com un ens
alié als seus membres, els quals,
paradoxalment, el conformen.
Val a dir que a la DUDL es fa
explícit que «parteix de les comunitats
lingüístiques i no pas dels Estats», i
aixó ja pressuposa un replantejament
de la relació de l’estât amb les comu
nitats lingüístiques si del que es tracta
és de respectar els drets lingüístics;
Però, malgrat tot, l’associació estatllengua pesa com una llosa sobre el
futur de les comunitats lingüístiques la
lengua de les quals no coincideix amb
oficial de Testât. I aquí es desenvolupa una pugna entre la historicitat i
a sincronicitat, la qüestió de fons de la
quai es pot resumir en el conflicte
entre la reparació dels greuges d’una
anda o la presa de la situació actual
com a punt de partida. Personalment,
no crec Pas que es pugui bastir una
estructura de respecte als drets lin
güístics fonamentada en les injustícies
Que ens han portât al mapa lingüístic
actual i és per aixó que crec que cal
revisar tota la ideologia que impregna
a política lingüística.
Tot plegat ens porta a una qüestió
a meu entendre molt més profunda:
que i ha un territori inqüestionable a
interior del qual coexisteixen els
rritoris imprecisos que tant costen
e definir i que, és obvi, són els
«irritons qüestionables». I de la
dín-^3 manera que hi ha la llengua
cu i les altres llengües, també hi
un territori inqüestionable i un
P ritori qüestionable: el territori de
í’pc at l que a DUDL s’anomena
linrrP31 ,territorial d’una comunitat
"uguistica.
Entre les critiques i els comentaris a

aquest concepte, els més freqüents fan
referencia al seu eurocentrisme —fins
i tot a la seva «catalanitat»— i a la
impossibilitat que els estats puguin
acceptar aquesta Declaració de drets
com a pròpia i, en conseqüència,
assumir els deures que implica. Pel
que fa a les critiques a l’eurocen
trisme, paradoxalment vénen gairebé
totes d’Europa, i no pas de comunitats
indigènes el territori de les quals està
ocupat per una llengua aliena, i porten
implicit una mena de fatalisme res
pecte de la impossibilitat que els estats
multilingües puguin aplicar la DUDL.
Els dubtes que sorgeixen són del tipus:
—Com es pot esperar que el Came
rún amb més de dues-centes llengües
parlades al seu territori, per exemple,
pugui acceptar tots els articles de la
declaració?
—Com es poden respectar tots els
drets lingüístics d’una comunitat lin
güística amb molt pocs parlants?
—Com es pot pensar en drets lin
güístics quan hi ha nécessitais molt
més urgents?
Però jo em pregunto: Qué és el
Camerún? Qué era el Camerún abans
que la colonització europea en tracés
les fronteres? No és clarament eurocéntrica l’assumpció que «al Camerún
es parlen més de dues-centes llen
gües»? I no trasllueix una acceptació
cega de l’estât? No traslladem a TÀfrica un concepte clarament europeu?
I, pel que fa a la variable demo
gràfica, la consideracíó em sembla un
error de percepció clarament eurocéntric, atés que a l’entorn del 80% de
les llengües del món no arriba als cent
mil parlants. La normalitat és, dones,
llengües amb pocs parlants, i l’aplicació de la DUDL ha de partir d’aquesta normalitat, perqué el que no té
sentit és legislar només per al 20% de
comunitats lingüístiques.
Un problema molt més punyent és
el de les necessitats més urgents, o, si
voleu, el dels drets humans més associats a la subsistèneia que a la supervivéncia cultural. Al meu entendre,
uns i altres són indestriables: no es pot
garantir la subsistèneia si al mateix
temps no es respecten els drets lin
güístics, perqué, d’una banda, no
respectar-los implica la marginació de
comunitats senceres, les quals, excloses de tota participació, no poden
tenir cap accès als mécanismes que
han de garantir-ne la supervivéncia, i,
d’altra banda, conculcar els drets
lingüístics implica arrabassar l’ins-

trument d’adequació al medi que és la
llengua.
En aquesta fe cega en Testât —i
especialment en el model d’estat
europeu— reflectim la dicotomia que
mencionava al començament la llen
gua perfecta versus les altres llengües.
No ens ha de sorprendre que moites
comunitats lingüístiques optin per
reivindicar vies construïdes a la mida
de Testât. I, com en el cas de la política
lingüística, s’opta per calcar el model
del poder establert per garantir la viabilitat de la comunitat i, si cal, de la
llengua. L’intent de voler reconstruir a
petita escala el model dominant porta
implicit, però, un perill que no fa més
que facilitar l’acceleració del procès
d’homogeneìtzació: la verticalització
de la comunicació.
Efectivament, si un dels procediments més efectius de Testât per a
difondre la llengua de Tadministració
és Talteració dels canals habituais de
comunicació implantant un model
vertical, optar per aquest model a
qualsevol nivell implica aprofundir les
vies de verticalització i escapçar així
els conductes horitzontals de comu
nicació entre comunitats. Aquest procediment de desregulació que afecta
fins i tot les llengües oficiáis immergides en el procès de globalització
només pot ser contrarestat amb la
potenciació dels canals horitzontals,
els finies capaços de garantir la par
ticipació i la comunicació sense con
culcar els drets lingüístics.
Que la ideologia dominant que im
pregna el nostre passât hagi de ser
reconsiderada no vol dir, però, que en
aquest mateix passât no trobem models de convivència i de comunicació
que garanteixin el respecte als drets
lingüístics, i a aquests hem de recor
rer. Perqué, més enllà d’ens aliens a les
comunitats, tenim tot un ventali de
possibilitats d’organització i de gestió
dels pobles on podem trobar models
que facin possible Taplicació de la
DUDL.4
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Albert Jané
LLENGUA I CULTURA AL SERVEI DELS JOVES
per

Marta Nadal

esprés de més de trenta anys de dedicació gairebé exclusiva a «Cavali Fort», Albert Jané deixa ara la
direcció de la revista que, a partir d'aquest mes de gener, assumeix Mercè Canela. Albert Jané, però,
continuará vinculat a «Cavali Fort» com a traductor deis comics d'importació, tasca que executava des de
la seva incorporado a la publicado, el 1963.
Parlar de «Cavali Fort» és, és dar, parlar d'aquest home modest i senzill que ha dedicai una bona part de la
seva vida a un projecte basat en l'esperan^a i en la il-lusió. En l'esperan^a d'aconseguir que allò que s'iniciava
com un projecte i com un tempteig fos una realitat ben consolidada, i en la il-lusió d'aconseguir que els lectors
d'aquelles pagines del jove «Cavali Fort» d'inicis deis anys seixanta hi trobessin un català ágil i viu, habitual i
familiar, una mena d'oasi de normalitat enmig d'aquella realitat distorsionada per la dictadura.
Tots els qui vam aprendre de llegir la década deis seixanta vam trobar uns bons amics que ens hi van ajudar:
el despenjat Sergi Grapes, els aventurers Jan i Trencapins, els inseparables Jep i Fidel o els célebres Barrufets
amb el seu llenguatge inconfusible. Però, a més de tota la tasca en l'àmbit de la llengua, «Cavali Fort» ha fet,
paral-lelament, una tasca cultural, per als joves, amb la intenció d'omplir els buits que hi havia dins l'ensenyament
d'aquells anys: ja fos aportant reflexions, com les de Tàpies, sobre art; introduint un determinat gust estètic, o
aportant noticies sobre el país, la natura del nostre entorn, els nostres personatges...
Em sembla que, des d'aquests fináis deis anys noranta, podem dir que aquells objectius iniciáis de «Cavali Fort»
s'han acomplert amb escreix, gràcies a tots els seus col-laboradors i, especialment, a la persona que n'ha estat
l'ànima, el seu director. I ara, tot felicitant Albert Jané i agraint-li la tasca feta, hem de dir, també: Per molts anys,
«Cavali Fort»!

D

—Com va néixer l'aventura de «Cavall
Fort» i qué us va fer decidir a dedicarvos gairebé exclusivament a aquesta
empresa?

—«Cavall Fort» va néixer el 1961 i
jo m’hi vaig incorporar el 63. En aque
lla época, la possibilitat de treballar en
un terreny que no fos técnic em feia
grácia, pero era molt difícil, certament; aleshores, al cap d’un any i mig
d’aparéixer la revista, em van proposar
d’incorporar-m’hi professionalment.
En aquells moments, jo treballava en
un banc i feia classes de català per a
adults, des de 1958; la proposta d’entrar a «Cavall Fort», encara que amb
unes funcions una mica indeterminades al principi, va ser molt atractiva,
per a mi, i em va fer decidir a deixar la
feina anterior per poder dedicar-me
exclusivament a la revista. Com que
«Cavall Fort» va anar creixent, vaig
abandonar les funcions adminis
tratives del principi per passar a ser-ne
redactor en cap i, més tard, l’any 79,
quan el director, en Josep Tremoleda,
va cessar per voluntat propia, em van
proposar la direcció de la revista. I bé,
vaig acceptar de ser-ne el director, fins
ara, que he decidit de jubilar-me.
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Pero tu em preguntaves,
també,
com va néixer «Ca
vall Fort». Bé, dones,
en aquells anys se
sentía la nécessitât
que hi hagués algu
na cosa per tal que
els nois i les noies
poguessin conéixer
el català escrit; en
aquell moment no hi
havia res per als in
fants, només algunes publicacions de
l’editorial Estela i
d’altres que havien
quedat d’abans de la
guerra; aleshores, un
grup de persones
amb
preocupació
per aqüestes qüestions, i després d’un
seguit de trobades i
reunions, van tirar
endavant la idea de
crear una revista per
a infants i joves, «Cavall Fort». És ciar,
tot aixó es va donar en una época en
qué van sorgir moites iniciatives de

cara a enfortir la nostra llengua i la
nostra cultura: un pareil d’anys abans
apareix «Serra d’Or», es dona també el

•'
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Madorell, les aventures d’en Pere
Vidal, que van néixer ara fa trenta
anys, amb La casa sota la sorra. Ara, en
Carbó ja t’he enllestida una nova
aventura amb La casa sobre les mines,
que es refereix a les mines antiper
sona.
—«Cavall Fort» ha volgut transmetre,
des de les seves pàgines, un cert di
dactisme o bé uns valors determináis,
als joves?

—En certa manera, si. Transmetre
uns valors, em sembla que si, naturalment. L’objectiu essencial de la
revista ha estât que els nois i les noies
aprenguessin a llegir en català; i, aixô,
fer-ho amb un producte intéressant,
atractiu, perô sobretot digne. Sempre
hi ha hagut la pretensió de comunicar
alguna cosa. Jo no sóc un moralista,
pero tiñe les meves idees i un sistema
«... EN AQUELLS ANYS, O BÉ TOT ERA VIOLÈNCIA I GUERRES, O BÉ, SI ANAVA DIRIGIT A LES NOIES,
TOT ERA ROMÀNTIC I ENSUCRAT. "CAVALL FORT", EN CANVI, NO TENIA AQÜESTES CARAC
TERISTIQUES...»
«JO CREC QUE L'ÈXIT DE LA REVISTA, EEMBRANZIDA FORTA DELS ANYS 63 I 64, ES DEU, EN BONA
PART, A LA IMPORTACIÓ DEL CÓMIC BELGA.»

fenomen de la Nova Cançô..., i tots
ens coneixiem.
Quina linia heu volgut donar a
«Cavall Fort», des de la vostra posició
de redactor en cap i, més tard, com a
director?

En un principi es va lluitar
Perqué el cómic —atès que el del
quiosc, en aquells moments, era inac
ceptable— formés part de «Cavall
ort». Després d’un tempteig inicial es
va descobrir el cômic francobelga,
Penque aquí únicament es coneixia el
<( mtin», que va aparèixer a Barcelona,
en castellà, l’any 58 o el 59. Hi havia
uns personatges que ens van semblar
molt adéquats, «La Patrulla dels casors», peiquè entroncaven molt amb
escoltisme, que en aquells moments
enia molt predicament al pais; desPres vam incorporar, també, «Jan i
rencapms», els personatges d’unes
ventures que passaven a l’edat mitja1 u UC fe'en referencia a un passai
9 e ben bé podía ser el nostre. Tots
uests cómics no tenien l’agressivitat
hav' Caijacter’tzava el cómic que hi
invQ3 a tfu’osci perqué, en aquells
y > O be tot era violència i guerres, o
rn’S1 3nava dirigit a les noies, tot era
omantic i ensucrat. «Cavall Fort», en
9 no tenia aqüestes caractéris

tiques, ens moviem en el terreny de les
aventures, les medievals, per exemple,
amb una càrrega d’humor conside
rable, molt vistos tot plegat, i, efectivament, va arrelar i va agradar molt.
Jo crée que l’èxit de la revista, l’embranzida forta dels anys 63 i 64, es
deu, en bona part, a la importado
d’aquest cómic belga.
—Hi havia dificultat per a trobar creadors de cômic que fossin del pais?

—Bé, des del punt de vista éco
nomie, és més barat importar-los que
no crear-los. Només has de pagar uns
drets i prou. Les aventures d’en Jep i
en Fidel, amb guió i il-lustració de
Madorell, van ser des del principi una
producció propia. I no és gaire corrent
que el guionista sigui, també, el dibuixant. Algunes persones ens van
retreure el fet que importàvem els có
mics i també nosaltres vam ser
conscients que s’havia de donar una
oportunitat als creadors d’aqui i,
contràriament al que algù de vegades
propaga, podem donar la llista de les
historiés publicades a «Cavall Fort»
que són de creació propia; és a dir, que
un guionista nostre i un dibuixant
l’han elaborada. En aquest sentit, la
série més coneguda i de més difusió ha
estât la de Joaquim Carbó i el mateix

«LES MEVES IDEES SOBRE EL LLENGUATGE HE
TINGUT OCASIÓ DE PORTAR-LES A LA PRÁCTICA
A LA NOSTRA REVISTA. A "CAVALL FORT" ÉS ON
HI HA EL MEU MODEL DE LLENGUA.»

de valors, i, encara que no intento fer
prosélits ni condicionar ningú, quan
escric ho faig des de la meva óptica i
des d’uns principis, que els tiñe. Aixó,
és ciar, d’una manera o altra, s’hi
reflecteix, a la revista. També parlaves
de didactisme, i la paraula potser és
ambigua, perqué ens trobem amb
l’aspecte escolar. «Cavall Fort», en un
moment donat, va transmetre als nois
i a les noies no solament uns valors,
sino també uns coneixements difícils
d’adquirir en un altre lloc, perqué no
entraven en el contingut del programa
escolar. I el fet és que molts mestres
han aprofitat part del material de la
revista com a material didáctic. Ara,
respecte a aixó, nosaltres sempre hem
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tingut una idea molt clara: fem una
revista destinada a omplir les hores de
Heure deis infants, no oferim un
material escolar; si, després, un mestre
se’n serveix, perfecte, és un valor
afegit. Des del punt de vista cultural,
«Cavall Fort» té un contingut que no
tenen altres revistes, i això sempre s’ha
aprofítat. Al costat d’això, hi ha, és
dar, tot l’aspecte de la llengua. Molts
mestres hi han anat a buscar un text
que no fos fácil ni tampoc difícil, que
fos suggèrent i amb un llenguatge
assequible però literàriament digne.
—Quin model de llengua heu volgut
per a «Cavall Fort«?

—L’altre dia em van fer una entrevista
per a la ràdio i em preguntaven quin
model de llengua preferia, si el de l’«Avui», el d’«El Periòdico», o bé el deTV3.
Jo els vaig respondre que el de «Cavall
Fort», el meu, el que he prêtés crear!
Les meves idees sobre el llenguatge, he
tingut ocasió de portar-les a la práctica
a la nostra revista. A «Cavall Fort» és
on hi ha el meu model de llengua.
—Tot i el goig per haver-vos dedicai
tants anys a «Cavall Fort», no us queda
una mica la recança de no haver pogut
desenvolupar una obra personal, en el
terreny de la creació i, sobretot, en el
terreny de la lingüística?

—La recança que he expérimentât
en aquest sentit és que, en alguns
moments, jo era una mena de bruixola
que assenyalava el Sud. I, per tant,
s’havia de tirar pel carni contrari. A
part de la meva dedicació a «Cavall
Fort», he escrit quatte gramàtiques i, a
l’«Avui», dos mil set-cents articles de
llenguatge, amb els quais intentava
comunicar els meus punts de vista
sobre la llengua. En molts casos, s’ha
fet el contrari del que jo preconitzava,
sistemàticament el contrari. En aquest
sentit, si que em sembla que el que he
fet no s’ha tingut en compte; no en
culpo ningú, cadascú crea el seu propi
sistema de llenguatge i la seva tria de
formes, però si alguna recança he
d’experimentar no és pel treball de
«Cavall Fort» en el sentit que m’hagi
privât de fer altres feines, sino perqué
les coses que he fet no han tingut
Teficàcia, la incidència que jo hauria
volgut.
Sovint, m’ha fet Tefecte que tots
dèiem el mateix, però, en canvi, no ho
practicàvem; no hi ha ningú que
declari que escriu en un llenguatge ar
tificios, rebuscat i arcaïtzant, però, en
canvi, a la práctica, ens trobem amb
molts escrits d’aquesta mena. Tothom
té la pretensió d’escriure en un
llenguatge àgil, viu, intel-ligible..., jo
sóc un més a dir-ho, però anem a la

práctica! Jo penso que al moment de
triar entre una forma correcta, però
arcaítzant, i una forma incorrecta, hi
ha una tercera possibilitat. Jo sempre
he estat molt respectuós amb les
normes establertes, i he procurat no
vulnerar-les. Però abans de decidir-me
per formes de llenguatge massa cuites,
m’he assegurat que no n’hi hagués cap
altra de més directa i habitual.
—Heu estat un gran traductor, sobretot
deis cómics que importàveu per
publicar-los, després, a «Cavall Fort».
Heu traduTt, per exemple, els célebres
Barrufets...

—Sí, i tant. Com és sabut, barrufet
és el nom amb qué es designa el di
moni, a Mallorca. No sé com se’m va
acudir, aquesta paraula... Jo die que
potser, inconscientment, em va influir
pensar en Gabriel Alomar, Tescriptor
mallorqui a qui deien «barrufet» i del
qual el meu pare m’havia parlat molt.
Però, és dar, no era només la paraula,

«ALGUNES PERSONES ENS VAN RETREURE EL FET QUE IMPORTÀVEM ELS CÓMICS I TAMBÉ

NOSALTRES VAM SER CONSCIENTS QUE S'HAVIA DE DONAR UNA OPORTUNITAT ALS CREADORS
D'AQUÎ. (...) EN AQUEST SENTIT LA SÉRIE MÉS CONEGUDA I DE MÉS DIFUSIÓ HA ESTAT LA DE
JOAQUIM CARBÓ I EL MATEIX MADORELL, LES AVENTURES D'EN PERE VIDAL, QUE VAN NÉIXER ARA
FA TRENTA ANYS AMB LA CASA SOTA LA SORRA.»

«(...) HE ESCRIT QUATRE GRAMÀTIQUES I, A
L'"AVUI", DOS MIL SET-CENTS ARTICLES DE
LLENGUATGE, AMB ELS QUALS INTENTAVA
COMUNICAR ELS MEUS PUNTS DE VISTA SOBRE
LA LLENGUA. EN MOLTS CASOS S'HA FET EL
CONTRARI DEL QUE JO PRECONITZAVA,
SISTEMÀTICAMENT EL CONTRARI. EN AQUEST
SENTIT SÌ QUE EM SEMBLA QUE EL QUE HE FET
NO S'HA TINGUT EN COMPTE.»

sino, també, el verb que se’n derivava;
em va semblar que «barrufar» era un
verb molt eufonie i el vaig adoptar.
Després, és ciar, va haver-hi tota 13
creació del llenguatge barrufet: les 10'
cucions verbals, com «escampar la boi
ra», es convertien en «barrufar la boira»,
per exemple, i així amb moltes d’altres
locucions, paraules compostes, etcTambé em vaig divertir molt amb
Sergi Grapes, tot i que m’ha costat en
determináis aspectes, per les seves
referències contemporànies, pel seu
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—Com a director de «Cavali Fort» sou
succeït, a partir del gener, per Mercè
Canela. Es preveuen canvis, a la revista?

—Estic convençut, i n’he parlât
diverses vegades amb la Mercè, que
certes actituds i certs valors de «Cavali
Fort» es mantindran igualment. I la
idea de servei. Ara, hem d’esperar que
es renovará en el camp de les idees, en
el sentit de contingut, de novetats.
Mercè Canela ja formava part del
conseil de redacció de la revista i, en
aquest sentit, me’n vaig molt tranquil,
molt satisfet, de pensar que la meva
tasca a «Cavali Fort» será continuada
per una persona de tota la meva
confiança; i els canvis que s’hi puguin
produir, que és lògic que hi siguin pel
canvi generacional que suposa aquest
traspàs de direcció, no es faran efectius d’una manera immediata, però
potser sí d’aquí a un any. Alguns em
diuen que jo ja sóc un landò... Perdo,
una «carrossa», vull dir... De vegades,
el llenguatge, no el domino prou bé...
—El fet de deixar la tasca diària a
«Cavali Fort», us permetrà de dedicarvos més a la vostra obra?

Li?r|JECTIU ESENCIAL (DE LA REVISTA) HA ESTAT QUE ELS NOIS I LES NOIES APRENGUESSIN A
«JO v EN CATALA; 1 FER-HO AMB UN PRODUCTE INTERESSANE ATRACTIU, PERÒ SOBRETOT DIGNE.»
SPMoo DRIA CREURE QUE UNA REVISTA COM "CAVALL FORT", UNA COSA SIMILAR, ÉS CLAR,
MPRE HI HA DE SER, PERQUÉ ÉS ÚTIL I NECESSÀRIA.»

argot... Aquil-les Taló és un altre dels
Personatges amb el qual m’he divertit,
ra uint-lo. Té una gran facóndia
et al, parla molt i s’escolta eli mateix,
uan parla, i, a més, es presenta com a
dT
3 <<^'avad Fort» sempre he
ca
f°rmes cuhes, però, en aquest
^s, quil-les Taló m’ha permès incidir
aquest camp precisament perqué el
u rS0natSe fa servir un llenguatge culte,
evit Tq3 barroc’ fiue ì°’ habitualment,
et
ba niolts més comics que ara
n oiT3’Perquè amb tots’ d’una manera
altra, m’ho he passât bé.
semPre de personatges
^^ns, a «Cavali Fort»..

nere *r3’ t anava a dir que hi ha un
apraT131®6’ Ia Steff*> ciue també m’ha
DrotT molt, de traduir. I és una
eris S°nista femenina. És veritat que
qUe ei3n retret, en algunes ocasions,
«Cavafl ^rsonat§es de les aventures de
ort» eren sempre masculins,

però també hem anat introduint-hi
heroìnes. La Steffi és una noia despenjada, molt viva, que contrasta amb
les actituds de vegades ensucrades
d’altres noies del seu entorn i, sobre
tot, ajuda a reflexionar sobre les
actituds dels adults.
—De cara al futur, com veieu «Cavali
Fort»?

—No podem abaixar la guàrdia i
hem de traballar amb tenacitat i duresa perqué es mantingui. Han passai
trenta-sis anys ràpidament, i és molt
difícil de dir què passarà en un futur
llunyà, amb la competència que suposen els mitjans audiovisuals, que
ocupen moltes horas de lleure dels
nois i noies. Jo voldria creure que una
revista com «Cavali Fort», una cosa
similar, és ciar, sempre hi ha de ser,
perqué és útil i necessària. Cal que els
nois i noies dediquin un espai del seu
temps a la lectura.

—Mira, no m’ho he plantejat,
encara. De moment, el més important
és poder piegar d’una manera naturai,
sense traumes. De fet, la meva
col-laboració a «Cavali Fort» continua
rá en la mesura que disposi la nova
directora i, en aquest sentit, continu
aré amb les traduccions dels cómics,
com fins ara, que faré amb molt de
gust.
—Potser us dedicareu més a l'excursionisme, que ha estat una de les vostres passions...

—Sí, encara hi vaig anar l’altra dia,
d’excursió. De jove, l’havia practicat
molt. I aixô enllaça amb allò que
dèiem abans: alguns dels valors que
s’han transmès a «Cavali Fort» han
estat els que per a mi han tingut,
també, una signiflcació especial, com
els valors vinculáis a la muntanya.
Sempre hem parlât d’excursionisme i,
fins i tot, hem tingut una reconeixença
de la Federació catalana de centres excursionistes per la labor de divulgació
de l’excursionisme entre els nostres
lectors.4
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Retorn al passat
LA NOVEL-LA POLICÍACA RETROSPECTIVA NORD-AMERICANA
per Jordi

Canal i Artigas

partir dels anys setanta i fins a
l’actualitat han aparegut un
seguii de novel-les policíaques
influi'des per la novel-la negra —entesa
com a moviment literari nord-americà
vigent entre finals dels anys vint i
començaments dels seixanta—, amb
una característica comuna: la de situar
l’accio en temps prétérits, que coincideixen amb el période d’activitat de
la novel-la negra. Aquest conjunt
d’obres conformen un corrent retrospectiu amb molts punts de contacte,
però amb objectius ben diversos.

A

Quatre mirades nostàlgiques
El 1974 América es trobava en un
atzucac: es començaven a sentir els
efectes de la crisi petroliera, Nixon
dimitía per l’escàndol Watergate i es
retiraven les tropes nord-americanes
del Vietnam. No és estrany, doncs, que
una série d’autors giressin la mirada
enrere amb nostàlgia, sobretot als anys
quaranta, quan América se sentía
orgullosa, era respectada i guanyava
guerres. Els anys quaranta representaven també l’època d’or de la cul
tura de masses i una font inesgotable
de mites del segle XX. La novel-la i el
cinema negres eren al cim i Holly
wood era la fábrica de somnis.
Un critic, guionista i posteriorment
director de cinema, Andrew Bergman
(Nova York, 1945), publicà el 1974—el
mateix any que apareixia el film
Chinatown de Roman Polanski, que
representava una proposta similar
respecte del cinema negre— The Big
Kiss-Off of 1944, en què un cas de
xantatge a una corista de Broadway
amb obscurs antecedents es trans
formava en un greu embolie politic.
La investigació era menada pel detectiu Jack LeVine: jueu, divorciat, malparlat, amb el cap com una bola de bi
llar, afeccionat al cinema i infatigable
defensor de la veritat i la justicia.
L’any següent, el 1975, Bergman el
traslladava a la costa oest, a Hollywood
and LeVine. Ambientada el 1947 en les
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LES DESVENTURES DEL DETECTIU C. CARD EN
EL SAN FRANCISCO DE 1942.

investigacions preliminars de la cacera
de bruixes del senador McCarthy,
LeVine surt en defensa d’un antic
company de facultat, el guionista Wal
ter Adrian, un dels primers perseguits
pel comité, i entra en relació amb
Lauren Bacali, Humphrey Bogart i un
deis inquisidors que més tard s’havia de
fer famós, Richard Nixon. S’acabava
d’inaugurar el corrent retrospectiu dins
la novel-la policíaca nord-americana.
També de 1975 és Hammett,' de
Texdetectiu i escriptor Joe Gores
(Rochester, 1931). Una proposta molt
més agosarada, ja que el protagonista
no és un personatge de ficció, sino el
pare de la novel-la negra, Samuel Dashiell Hammet. Gores el converteix en
personatge literari i el presenta com a
detectiu privat a qui un excompany de
la Pinkerton li demana ajuda i com a

escriptor que intenta tirar endavant
allò que havia de ser El falcó maltes. Es
una obra molt ben documentada i
ambientada al San Francisco de 1928,
i donà Hoc al film del mateix títol,
dirigit per Wim Wenders el 1982, i
conegut entre nosaltres com El hombre
de Chinatown.
El 1977 va aparèixer en escena un
nou detectiu privat, Toby Peters —en
realitat, Tobias Leo Pevsner—, que
havia d’esdevenir el més prolific
detectiu del corrent retrospectiu. De ■
mitjana edat, taciturn i pessimista, viu
a Los Angeles, comparteix el despatx
amb un dentista, sempre està arruïnat i
manté tèrboles relacions amb Ann —la
seva exdona— i amb el tinent de la
brigada criminal Phil —el seu germaObra del critic i historiador del cinema
Stuart M. Kaminsky (Chicago, 1934),
el detectiu Peters és contínuament
contractât per personatges del mon
del cinema de Hollywood dels anys
quaranta, com Errol Flynn a Bullet for
a Star (1977), Judy Garland a Murder
on theYellow Brick (1977), els germans
Marx a You Bet Your Life (1978),
Howard Hughes i Basil Rathbone a
The Howard Hughes Affair (1979), Bela
Lugosi i William Faulkner a Never
Cross a Vampire (1980), Gary Coopera
High Midnight (1981), o Mae West a
Her Done Her Wrong (1983). Tambe
entra en relació amb altres personat
ges de l’època: del món del circ 3
Catch a Falling Clown (1981); de Ia
politica, Eleanor Roosevelt a The Falo
Factor (1984); o de l’esport, el boxe'
jador Joe Louis, el «Bombarder de
Detroit» a Down for the Count (1985,
Fora de combat),2 entre d’altres.
Ja els anys vuitanta, H. Paul JefferS
(1934) publicà Rubout at the Otty*
(1981, Jazz gang),’ que situa l’accio a
Nova York de 1935, acabada la Pr°'
hibició. El detectiu de Jeffers, HarA
McNeil, expolicia d’origen irlandés,^
el despatx al carrer 52, just damunt
club Onyx, és clarinetista aficionadieS
relaciona amb el bo i millor del jaZZ
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del moment: Art Tatum, Paul Whiteman, George Gershwin... I, allò que
comença com una investigació d’un
robatori de joies, abaca amb el desmantellament d’una trama nazi en el
période de preguerra.

Una mirada paròdica
L’aproximació al passât també s’ha
fet amb clara intenció paròdica; és el
cas de la novel-la Dreaming of Babylon:
A Private Eye Novel (\9T1, El detectiu
que sondava en Babilònia^ de Richard
Brautigan (1935-1984). Ambientada
al San Francisco de 1942 i escrita amb
l’estil see i punxant, el vocabulari fácil
i les frases curtes que caracteritzen
Brautigan —autor d’obra no policí
aca—, presenta un dels detectius més
desastrosos de la historia del gènere.
C. Card, solter, demócrata i exlluitador de la brigada Abraham
Lincoln a la guerra d’Espanya, perd
els casos més importants a causa d’un
estrany defecte: de tant en tant el cap
se li’n va a fer un tomb per Babilonia.
I això li passa des del 20 de juny de
1933, dia en què va rebre un fort cop
de pilota de béisbol al cap. Les coses
no li van bé. Va desllogar el despatx,
despatxar la secretària i vendre el
cotxe. Ha sobreviscut robant a captaires cees i venent fotos pornogràfiques,
i deu diners a tothom. No ha besat
ningú des del dia abans de Pearl
Harbor i està perdudament enamorat
de Nana-dirat, la seva fantasia eròtica
a Babilònia. Ara li encarreguen de
robar un cos del dipòsit de cadàvers, i
el seu principal problema és acon
seguir diners per comprar bales per a
la pistola.
Dues mirades critiques
No és fins a finals dels vuitanta que
arriba una nova fornada d’autors més
iconoclastes, que no tenen nostàlgia
del passât sino que, just al contrari,
fan una critica del passât com a origen
dels mais actuals; i que podrien tenir
per antecedent la Patricia Highsmith
d’Edith’s Journal (1978), que utilitzava
la historia recent dels EUA —de la
cacera de bruixes al final de la guerra
del Vietnam— com a contrapunt de la
descomposició d’una familia nord
americana.
Walter Mosley (Los Angeles, 1952),
un dels pocs escriptors policiacs ac
tuals de raça negra5 —com Clifford
Masson, Donald Goines o Gar
Anthony Haywood—, és el creador del
detectiu privât sense llicència Easy

porta al sud dels EUA durant la
década dels anys trenta, on coneix
Raymond Alexander Navrochet, el
perillos assassí i fidel amie, més conegut per Mouse.
L’obra de Mosley reflecteix el
racisme de la societat americana, que
va necessitar els negres per a fluitar a
la guerra mundial, però que un cop
acabada els hauria volgut tornar a
arraconar, i la seva fluita per accedir a
Vamerican way of life.
Easy Rawlins ha estat interprétât al
cinema per Denzel Washington al film
de Carl Franklin Devil in a Blue Dress
(1995, El demonio vestido de azul), i
Mosley ha estat popularitzat per Bill
Clinton quan el considerò un deis seus
autors preferits.
En canvi, el que mai no será recomanat per cap president americà és
James Ellroy (Los Angeles, 1948). Fill
JOE GORES RECREA LA FIGURA DE DASHIELL
HAMMETT EN EL SAN FRANCISCO DE 1928.

Rawlins —Ezequiel Rawlins per a la
policía—, que va aparèixer per
primera vegada a Devil in a Blue Dress
(1990) i que aconseguí el premi John
Creasy a la millor novel-la policíaca el
1991. Rawlins és negre, excombatent i
extreballador de la Champion Air
craft, d’on acaba de ser acomiadat. Li
encarreguen de trobar una noia, la
Daphne Monet, i agafa la feina perqué
nécessita els diners per a acarar la
hipoteca de casa seva. Som a Watts,
Los Angeles, el 1948.
A la següent novel-la, A Red Death
(1991), ens trobem el 1953 en plena
cacera de bruixes, i Rawlins, convertit
en propietari «clandestí» d’un bloc
d’apartaments, fruit del treball an
terior, i del quai teóricament només és
el porter. El FBI el pressiona amb uns
impostos no pagats perqué espiï un
jueu supervivent dels camps d’extermini i s’infiltri en l’església baptista,
on ha organitzat una xarxa de beneficiència. El 1956 ja és pare de familia,
a White Butterfly (1992), i obligat per
la policia investiga la mort d’una noia
blanca en un barri negre, després
d’una onada d’assassinats de dones
negres.
Les següents obres protagonitzades
per Easy Rawlins són Black Betty
(1994), A Little Yellow Dog (1996) i
Gone Fishin’ (1997), autèntic flash
back en la vida d’Easy que ens trans

EL CARRER 52, EL CLUB DE JAZZ ONYX I EL MÓN
DEL JAZZ, EL 1935.

únic d’una mare assassinada el 1958,
Ellroy quedá fascinat per un crim
similar no resoli de 1947, el d’Elisa
beth Short, batejada per la premsa de
l’època com la Dàlia Negra, i que li ha
provocat una autèntica obsessió, fins a
l’extrem de citar-la a la majoria de les
seves obres. Fou justament The Black
Dahlia (1987) la primera aproximació
retrospectiva que en féu, en recrear en
forma de docudrama els que podien
haver estat els darrers dies de la jove
Short.
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Autor d’un pessimisme radical,
digne successor de Jim Thompson, usa
el police procedural per donar una visió
apocalíptica de la societat de Los
Angeles dels anys cinquanta, per mitjà
de les forces de l’ordre, enquadrades
en el Departament de Policía de LA.
Els seus personatges, que es regeixen
per la màxima «iriformació és poder»,
són obsessius, brutals, corruptes, pa
ranoics, assassins, amb un lliurament
total a la fluita pel poder. En Ellroy
destaquen la complexitat i la truculència de les trames i les relacions
entre els personatges.
Segueixen The Black Dahlia, The Big
Nowhere (1989), una doble investi
gado el 1950 d’una associació esquerrana de tramoistes i d’un psicópata
que mutila les seves victimes amb
mossegades de mustélid; LA Confi
dential (1990), obra mestra de la visió
corrupta d’una década —de 1950 a
1958— i de les relacions entre tres
policies, Jack Vincennes, Bud White i
Ed Exley, i que adaptada al cinema
per Curtis Hanson fou presentada el
maig passât al Festival de Canes;
White Jazz (1992), continuado de
1’anterior i que clou el quartet de Los
Angeles, veritable frese de la corrupció,
el vici i l’assassinat la década dels
cinquanta.
Ellroy prepara una nova trilogia,
inaugurada amb American Tabloid
(1995), per desmuntar tota la mito
logia que s’ha créât entorn de l’era
Kennedy, i narra les ambigúes rela
cions de tres personatges, Kemper
Boyd, Ward Littell i Peter Bondurant
amb el FBI, la CIA, la màfia i el poder.
La seva última obra, Afy Dark Places
(1996), és el fruit de la investigado
sobre l’assassinat no resolt de la seva
mare. Una mirada retrospectiva a la
propia vida i un arranjament de
comptes amb el passât.

El corrent retrospectiu
El sector nostàlgic del corrent
retrospectiu es caracteritza per la
utilització de personatges reals de l’è
poca relacionats amb la cultura de
masses —sigui el cinema, el jazz o la
novel-la negra—, que aporten versemblança al relat i una bona càrrega
de mitomania. Bergman i Kaminsky,
relacionats amb el món del cinema,
sitúen Tacciò de les obres els anys
quaranta a Hollywood; Jeffers a Nova
York, al voltant del mitic club de jazz
Onyx el 1935, quan s’imposà el swing
de les big bands-, Gores a San Francisco

EL DETECTIU TOBY PETERS TREU D'UN EMBOLIC
UNA ALTRA FIGURA MÌTICA DELS ANYS
QUARANTA: EL BOXADOR JOE LOUIS, EL
«BOMBARDER DE DETROIT».

el 1928, entorn de la figura de
Dashiell Hammet i el naixement de
l’estil hard boiled: la novel-la negra.
Fins i tot quan Brautigan fa una
parodia del gènere, la situa el 1942 a
San Francisco, amb un estil i una
trama que recorden el ritme i Testructura dels cômics.
El sector critic, en canvi, defuig
aquest exercici nostàlgic i fa un retorn
al passât per buscar les arrels dels
problèmes contemporanis. Pels seus
objectius s’acosta més ais propósits de
la novel-la negra, i el punt de partida ja
no és un moment culminant de la
cultura de masses, sino situacions
personáis més interioritzades; siguin
col-lectives, com la negritud en
Mosley, que el porta a parlar de racis
me; siguin individuáis, com l’assas
sinat de la mare d’Ellroy, que el porta
a l’obsessió per la Dàlia Negra i per
ensenyar-nos la part més fosca, la més
corrupta, de la nostra societat. Ambdós parteixen de la postguerra mun
dial per entrar de seguida en els anys
cinquanta.
El personatge per excel-léncia del
corrent retrospectiu és el detectiu
privât, aixó sí, cadascun amb les seves
particularitats. N’hi ha de negres i

sense llicéncia —Rawlins—, jueus i
calbs— LeVine—, d’ascendéncia ir
landesa —McNeil— o tal vegada
centreeuropea —Peters—, sonats i
pobres —Card— o reais —Hammett.
Tots són herois positius. Démocrates i
antifeixistes; Hammett destaeà a la
vida real com a defensor dels drets
civils; LeVine està fitxat pel FBI per
haver signât a favor de Sacco i Vanzetti
el 1927, i per haver contribuii el 1937
al comité d’ajuda als refugiats espanyols; Card és un exlluitador de les
Brigades Internacionals; McNeil en el
transcurs de la seva investigació desmantella una trama nazi; Rawlins
ajuda un jueu comunista, supervivient
d’un camp d’extermini, i s’hi fa amie.
Només els personatges d’Ellroy s’aparten d’aquesta generalitat: són policies corruptes i assassins, la mateixa
encarnació del Mal.
El corrent retrospectiu «recrea» el
passai, però, finalment, acaba essent
una el-lipsi, un circumloqui, perqué
d’alló de qué realment parla és del
présent: és una invectiva contra el pré
sent. Tant pels autors que van al passât
fugint-ne, com pels que s’hi cabussen
cercant-hi l’origen de les situacions
que han fet d’aquest présent un lloc
del qual cal fugir.
América, poc acostumada a mirar
enrere, ha començat a fer exercici. Es
ben bé que ja no és el que era.<
1. Joe Gores, Hammet. Traducció de Laura Santamaria.
Barcelona: Ed. 62, 1988 (Seleccions de La Cua de
Palla, 78).
2. Stuart M. Kaminsky, Fora de combat. Traducció
d'Ernest Riera i Arbussà. Barcelona: Ed. 62, 1996 (El
Cangur: Cua de Palla, 203).
3. H. Paul Jeffers, Jazz gang. Traducció d'Oriol
Carbonell i Curell. Barcelona: Ed. 62, 1984
4.

(Seleccions de La Cua de Palla, 39).
Richard Brautigan, E/ detectiu que somiava erl
Babilonia. Traducció de Pep Julia. Barcelona: Pórtic,

5.

1989 (Els Maléfts, 5).
Encara que en catalá només s'ha difós Chester
Himes, les décades dels seixanta i els setanta als ELIA

van aparèixer força escriptors policíacs de raça
negra, fins a l'extrem que, a iniciativa de Samuel
Blumenfeld i Marc Gerald, acaba de presentar-se una
col lecció especializada per rescatar-los de l'oblit- Es
tracta d'«Old School Books» de la W.W. Norton &
Company de Nova York, i que traduïda al francés
publica Éditions de l'Olivier amb el nom de «Soûl

Fiction».
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Confondre sant Jordi amb un davanter
del Barça
per

erqué la diada de Sant Jordi
serveixi per a exportar la cultura
catalana, caldrà adaptar-la a allô
que els països receptors coneixen
Catalunya. Als Països Baixos i Flandes, per exemple, el terreny está ado
ban Si es presenta la diada amb un
lema calculadament inexacte, com ara
«Sint Jordy’98. La festa literària de
1 heroi barceloni», l’assistència als
actes estará garantida. D’una banda, la
referencia a la festa literària engrescará
els lectors de la recent traducciô del
Curial al neerlandés. De l’altra, el
reclam de l’heroi barceloni cridará
1 atenciô dels milers d’admiradors del
Barça, que es pensaran que es tracta
d una festa en honor d’un exblaugrana
holandés.
En qualsevol cas, la grafía del sant,
amb i grega, és un element clau que
respon a un fenomen que ja és una
realitat: si més no als Països Baixos, el
nom de Jordy es va posant de moda
entre les parelles joves que busquen un
nom original per ais seus filis. El
responsable d’aquesta moda és un
0 andès universal, establert a Barce °na, el quai va posar Jordi al seu
Primer fin.

P

La percepció de la cultura catalana
s"atsos Baixos i Flandes
L objecte d’aquest article, proposât
es de Catalunya i escrit dels dels
^aisos Baixos, era analitzar la percep10 e la cultura catalana als Països
aixos i Flandes. Ara bé, aquest
antejament s’ha hagut d’adaptar a
a constatado dolorosa: als Països
tad'X°S '• F'andes la majoria de ciuc a.ns n'tan scds saben que la cultura
ana existeix. Cosa que no ens ha
C «tranyar, si pensem que fins i tot a
a unya hi ha ciutadans que també
no ignoren.
neeri° °j Stant aixo’ Qualsevol lector en
SOS pndes ~1 recordem que els Païlecin aiXos tenen un dels indexs de
entrar3 m^S elevats d’Europa— pot
Qué b n ^na "’Lreria i trobar (si sap
tradnï^j, Un ’uiuint de cinc titols
s del català. Per cert, disposa el

Ferran Bach

lector en català de cinc obres tradüïdes del neerlandés?
A grans trets, Tintercanvi literari
de
entre la cultura catalana i la cultura
neerlandesa i flamenca no ha estât
especialment intens. Es cert que ha
augmentât des de l’octubre de 1995,
quan la literatura en neerlandés i

infantil, els autors catalans traduits
eren J. Martorell, J. Perucho, J. Pía, C.
Riera, M. Rodoreda i L. Villalonga,
amb un total de tretze obres. En canvi,
els titols neerlandesos en català gairebé no passaven del Diari d’Anna
Frank.
Els darrers dos anys s’han incorporât
noves obres tradüídes en totes
dues direccions.
Perô
sembla
ciar que la cul
tura neerlan
desa ha prestat
més atenciô a
la cultura ca
talana que no
pas a l’inrevés.
Llegint l’opuscle amb deteniment s’arribava
encara a una
altra conclusió.
En alguns casos
són els traductors neerlande
sos o flámenes
mateixos els
qui han traduit
llibres al català.
L’exemple més
notori és el de
Bob de Nijs,
traductor del Ti
rant lo Blanc i
ara del Curial,
que també ha
PORTADA DEL LLIBRET QUE ACOMPANYÀ LA VETLLADA LITERÀRIA AL
traduit alguns
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA L'OCTUBRE DE 1995, EN QUÈ DIVUIT
ESCRIPTORS NEERLANDESOS I FLAMENCS FEREN LECTURA DE LA SEVA
poetes al català.

OBRA.

flamenc fou la convidada d’honor al
Liber, a Barcelona. Ara bé, l’objectiu
d’aquella ambaixada era incidir en el
mercat en castellá i, en realitat, les
éditorials en català no s’hi van sentir
implicades.
A bestand neerlandés del Liber’95
repartien un opuscle informatiu amb
una bibliografía selectiva d’obres
traduides entre el català i el neer
landés. Sense comptar-hi la literatura

L’exemple flamenc i neerlandés
El fet que algunes traduccions al
català siguin signades per flámenes o
neerlandesos permet fer dues re
flexions sobre la cultura catalana. En
primer lloc, que a Catalunya no ens
hem preocupat de conéixer la lite
ratura de llengües que no sentim
properes. En segon lloc, que, tot i
aspirar a projectar la nostra literatura
més enllà de les fronteres lingüís-
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tiques, no estent préparais per a cor
respondre a l’interès que voldriem
desvetllar.
L’afinitat política entre Catalunya i
Flandes, dues régions europees amb
aspiracions d’autogovern, no ha servit
per a augmentar l’intercanvi cultural
de què parlàvem. La literatura flamen
ca, que és la literatura en neerlandés a
Bèlgica, té problèmes de difusió sem
blants ais de la literatura en català a
Espanya. La gran diferència és que el
flamenc és la mateixa llengua que el ne
erlandés. A la práctica, dones, una
obra traduïda al costat flamenc de la
frontera no cal tornar-la a traduir al
costat holandés i viceversa.
Al Liber’95, a Barcelona, la lite
ratura en flamenc i neerlandés es pre
sentava com la literatura d’una llengua
de demografia restringida. Amb bon
esperit comercial, era un acte d’humilitat davant la literatura castellana i
una mostra de Solidarität amb la
catalana. Però no hem d’oblidar que,
si més no als Paisos Baixos, som
davant d’una llengua i una literatura
estatals. A més, el nombre de parlants
del neerlandés arriba als vint-i-un
milions.
La promoció conjunta de la lite
ratura flamenca i neerlandesa va donant bons résultats en nombre de
traduccions i exemplars venuts. Faria
il-lusió que les nostres institucions
seguissin l’exemple. Us imagineu una
delegació d’autors catalans, valencians
i balears a la Fira de Frankfurt, amb el
suport de les administracions respec
tives?
Es evident que quan la promoció
d’uns autors determináis funciona, no
tothom n’està satisfet. Alguns flá
menes es lamenten que de la seva
literatura només es conegui Hugo
Claus i la seva novel-la La pena de
Bèlgica. A Catalunya no correm el
perill de caure en aquesta simplificació
i podem llegir altres novel-les de Claus
gràcies a les traduccions castellanes.
La seva poesia, en canvi, és difícil
de trobar, traduïda en antologies col
lectives, ara si d’autèntica demografia
restringida. Fa més d’un any, jo mateix
vaig traduir una selecció de la poesia
d’aquest autor flamenc. Tot i la bona
voluntat d’un editor barceloni, la feina
continua damunt la seva taula, òrfena
d’ajuts que permetin publicar-la. Ja
correrem quan li donin el Nobel, em
die per consolar-me. Perqué Hugo
Claus és l’esperança de la literatura
flamenca de guanyar el Nobel i d’ob

tenir així el reconeixement interna
cional.
Preséncia catalana
Al meu entendre, el secret de la
cultura neerlandesa és haver estat
sempre oberta a aquelles cultures que
ara s’hi interessen. Perqué, com s’explica, si no, que, el 1996, una companyia de Bruges anés de gira amb
més de setanta representacions de
l’espectacle Colometa, basat en la
novel-la de Mercè Rodoreda? I com
s’entén, si no, que el novembre de
1997 s’hagi estrenat a Amsterdam la
versió neerlandesa de Després de la
pluja de Sergi Beibel?
Es molt possible que als espectadors
d’una peça teatral i l’altra els passi per
ait que les obres origináis són escrites
en català. L’escenografia de la Colo
meta consistía en un gran mòbil de
pesos i contrapesos com el que Gaudi
utilitzava per estudiar el joc de forces
deis edificis. La protagonista de l’obra,
en canvi, anava de negre, més a l’estil
d’un drama de Lorca que d’una noia
menestral del barri de Gràcia. Es que
no ens entenen, pensará algú. Però el
que compta és que s’estreni una versio
teatral de La plaça del Diamant i que la
traducció de la novel-la es pugui
comprar a la sorrida del teatre.
És sorprenent la freqüència amb
què els diaris holandesos parlen de
Catalunya. L’adjectiu català hi apare#
cada cop més, sovint com a sinònim
d’espanyol. Fa poc, un diari local
portava el titular «Alegría catalana per
la serra de Brabant». Resulta que>
gràcies a una serra industrial dissenyada en aquesta provincia del sud
del país, els enginyers de la Sagrada
Familia poden serrar les columnes de
granit acanalades.
La preséncia de la cultura catalan3
hi hauria d’augmentar perqué n°
calgués recórrer a enganys publicita#
com el proposât a l’inici d’aquest
arride. Però no ens desanimem. Que
jo sàpiga, Amsterdam és l’ùmÇ
capital que té una cobla pròpia —
Principal d’Amsterdam— i <dueS
fraccions d’un casal català dividit. o
més, qui es trobi al centre de la ciuU
i passegi pel conegut carrer Spu*>
podrá veure onejar una senyera este
lada. L’oficina promotora del Sint J°f
dy’98? No. Un bar de tapas català.*
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Una notable antologia ausiasmarquiana
dels anys trenta
per

ot i que resulta innegable que
els nostres escriptors i érudits
del Principat es van interessar
força des de fináis del segle XIX i
sobretot des de la primeria del XX
pels grans escriptors clàssics valencians, sobretot amb aquelles bàsiques
i introbables— edicions filològiques
del senyor Miquel i Planas o, en el cas
de què tractem, l’extraordinària del
senyor Amadeu Pagès, la veritat és que
hom retardava Toportunitat de posar a
l’abast d’un public ampli edicions
fiables i solvents. Si en treien alguna
antologia, generalment no disposava
de glossaris eficaços ni de cap guia
didáctica que ajudés a la seua comprensió. En el cas del poeta de
Gandía, òbviament retardava el procès
d expansió que una obra lírica tan D'ENRIC NAVARRO I BORRÀS.
innovadora a l’època —i de tanta
Sensibilität per a un lector modern,
afegiríem nosaltres— exigia per a la dones en vint-i-quatre anys a les
seua divulgació dins la nostra societat conegudes Pàgines escollides d’Ausiàs
actual.
March (1959) de Pere Bohigas i a
Potser per aixô sorprèn un tant que, Antologia poètica (1959) a càrrec de
sense cap efemèride commemorativa Joan Fuster que, a més del text originai,
de naixement o de mort del nostre en donava una versió al català modern,
amb què resolia considérablement no
poeta emblemàtic Ausiàs March,
aparegui l’any 1935 una ben notable sols els problèmes lèxics sino fins i tot
antología ausiasmarquiana a cárrec restructura morfosintàctica.
Poesies d’Ausiàs March de Navarro i
un escriptor valencià, Enric Navarro
1 orrás, dins una de les col-leccions Borràs és una edició que segueix
valencianes que amb el temps havien fidelment la base critica de la famosa
d obtenir un fort prestigi: L’Estel. Re d’Amadeu Pagès (1912) i, a més, el
cordern ara altres llibres significatius,
criteri d’aquest de donar les cent vintPu licats dins la mateixa col-lecció, i-vuit poesies ausiasmarquianes com
com ara La llengua dels valencians del un tot i no com va fer Baltasar de
destre Manuel Sanchis Guarner. El Romani l’any 1538 de dividir-les en
,,ais Valencià de F. Mateu i Llopis o quatte parts: Cants d’amor, moráis, de
‘antologia generacional La poesia mort i Espiritual. El mateix Navarro i
genciana de 1930. No caldrà recor- Borràs assegurava que la seua anto
ar’ ara i ací, el paper tan important logia era l’edició nùmero 22 del poeta
que va tenir l’editorial L’Estel en l’ex- de Gandia i la primera publicada al
ensió de noves formules expressives País Valencià posterior a la de 1560.
n la literatura catalana al País Va- Suposem que totes dues afirmacions
i^.nCla,e^s anVs trenta i en la norma- són fàcilment comprovables. Per la
uzacio ortogràfica de la llengua, amb nostra banda, n’hi afegiríem una altra:
fajU*1 ltzació i la difusió de les normes segurament és la primera antologia
flanes acceptades unànimement a contemporània feta amb un criteri
fastello l’any 1932.
rigorós i fiable, alhora que divulga
cuf0am ^’^uslas March, l’antologia a dora, i era el primer volum amb qué
en™ u ' Navarro i Borrás, publicada inaugurava l’editorial L’Estel una
em dit l’any 1935, s’avança «Sèrie popular de clàssics valencians».

T

Lluís Alpera

Tot i que els criteris de la col-lecció
passaven per divulgar els clàssics
valencians, Navarro Borràs tenia ben
dar que es tractava d’una edició
«orientada»: amb els ajuts que hi
calgués, però per damunt de tot la
fidelitat al text ausiasmarquià. Text
que havia actualitzat amb un criteri
cientific el senyor Pagès i que, com ja
hem dit, segueix fidelment el senyor
Navarro Borràs.
El senyor Navarro opta, com hem
assenyalat, per l’objectiu divulgador,
posant notes a peu de pàgina en lloc
d’un glossari final. Així impedia la
possible peresa del lector de cercar
més enllà de la pàgina on podia trobar
les dificultáis. En definitiva, el nostre
antòleg mirava d’ajudar decididament
el «tipus mitjà de lector valencià»,
sense amagar o trair l’originai clàssic.
Quant a la justificació que fa el mateix
Navarro Borràs del seu criteri com a
antòleg, el podem sintetitzar així: 1.
Interés per difondre la personalitat
d’Ausiàs March; 2. Facilitar una tria
«entenedora per al noversat en estudis
filològics»; 3. Que l’ortografia ajude la
lectura «sense détriment de l’originai»,
i 4. Explicar amb notes a peu de
pàgina paraules que «a d’algù poc
avesat als clàssics li foren de difícil
comprensió». Notes que complementa
a la fi del text ausiasmarquià amb unes
poques més que expliquen antropònims i alguna figura literària.
Com podem comprovar, l’antologia
de Navarro Borràs esdevé una de les
primeres antologies contemporànies
de tot el domini lingüístic, si no la pri
mera, que combinen el rigor i la
fidelitat al text amb un objectiu didàctic d’alta divulgació. Amb tot,
caldrà manifestar que precisament per
aquest interés divulgador de vegades
perd l’esmentada fidelitat a l’edició de
Pagès. A tali d’exemple: a) el canvi
sistemàtic de la conjunció copulativa e
per z; b) la pèrdua de la dentai final en
algún gerundi: congoixan per congoixant, i c) en alguna ocasió altera el vers
per a una millor comprensió: «aquell
passât en mi és lo millor» per «ço, que
no és res a mi és lo millor» (poema 1).
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Quant a les explicacions donades a
peu de página per Navarro Borràs són
bàsicament referents a lèxic antic, que
en general l’antóleg resol amb eficàcia.
De vegades, d’algun vocable del català
actual com el mot bresca, Navarro en
dona una explicació adient per si el
lector hi té cap dificultan
Amb tot, potser l’aspecte més
intéressant d’aquesta antologia valen
ciana oblidada de manera tan injusta
rau en el fet d’haver aconseguit una
magnífica tria de poemes ausiasmarquians, la meitat dels quais passaran a
ésser triats —coincidéncia o «plagi»—
per posteriors antôlegs, alguns dels
quais ben especialitzats en el tema.
Així, d’un total de trenta-tres poemes
que E. Navarro Borràs va triar, n’hi ha
catorze que passaran a ésser considerats posteriorment entre els més
coneguts o «representatius» de la lírica
d’Ausiás March. Heus ací la relació
dels titols dels esmentats poemes:
«Així com cell qui en lo somni es
delita» (poema 1); «Pren-me enaixí
com al patró que en platja» (p. 2).«Així
com cell que desitja vianda» (p.4);
«Quins tan segurs conseils vas encercant» (p. 11); «Colguen les gents ab
alegría festes» (p. 13); «Fantasiant,

amor a mi descobre» (p. 18); «Lleixant
a part l’estil dels trobadors» (p. 23);
«Qui no és trist de mos dictats no cur»
(p. 39); «Veles e vents han mos desigs
complir» (p. 46); «No em pren aixi
com al petit vailet» (p. 68); «Oh, vos,
mesquins qui sota terra jaeu» (p.79);
«Lo viscai que es troba en Alemenya»
(p. 101); «Puix que, sens tu, aigu a tu
no basta» (p. 105); «Retinga’m Déu en
mon trist pensament» (p. 114).
Aquests catorze poemes que hem
triât de l’antologia de Navarro Borràs
van tenir la fortuna d’haver estât
coincidents, d’una manera unànime o
gairebé, amb els següents antôlegs
posteriors: Pere Bohigas (Pàgines
escollides d’Ausiàs March, 1959), Joan
Fuster (Antologia poètica [Ausiàs
March] 1959), Arthur Terry (Ausiàs
March: Selected Poems, 1976), Joaquim
Molas i Pere Gimferrer (Ausiàs March:
Obra Poètica, 1978), Jaume Pérez
Montaner (Ausiàs March: Antologia
poètica, 1993).
Coincidència o «plagi», ens sembla
que hauriem de proposar que, almenys els dos primers antôlegs, Bohi
gas i Fuster, coneixien segurament
l’antologia de Navarro Borràs. Joan
Fuster, perquè havia estudiat de prop

l’obra deis poetes valencians dels anys
trenta, entre els quais figurava el nos
tre antôleg, i Bohigas, perquè era el
màxim especialista ausiasmarquià del
moment i es coneixia a fons tota la
bibliografia sobre el poeta de Gandia.
Que tant Bohigas com Fuster feren «
cas o no de l’antologia esmentada a
l’hora de confegir-ne la seua, ja és una
altra historia.
Quant a la resta dels antologistes, és
obvi que tingueren al davant l’exemple
dels ildustres predecessors: Bohigas i
Fuster.
Finalment, potser hauriem de
justificar la poca fortuna que van tenir
tant l’esmentada antologia ausiasmarquiana com la resta de titols tan
suggestius de la primera etapa de
l’editorial L’Estel, pel pertorbador
factor de la guerra civil i el llarg
période franquista posterior. En tot
cas, aixô mai no hauria de justificar
l’actitud de silenci o d’ignorància amb ,
què els especialistes ens sorprenen de
tant en tant davant certes contribucions intel-lectuals, que han de ser
reconegudes.<

Veniu i ho veureu < Atura’t, respira
Jaume Campalans

Una ajuda per a aproparse a Jesús, el Crist, i mantenir amb ell un contacte
personal frequent, una comunicació profunda i un
diàleg sincer. Util, també,
per a familiaritzar-se més
amb l’Evangeli per tal que
els fets i les paraules de
Jesús siguin aliment cons
tant per a la nostra fe.

JAUME
CAMPALANS
‘VENIU
IHOVEUREU»
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Recull d’articles senzills i
entenedors la lectura dels
quais permetrà als lectors
aturar-se una estona i respirar a fons, compartir descobertes i suscitar pro
blèmes i solucions.

Ferran Canyameres
EL CENTENARI D'UN ESCRIPTOR ENTRE L'ARRELAMENT I L'AVENTURA
per Joan

a commemoració deis cent anys vicissituds de la seva vida i els infordel naixement de Ferran Ca tunis i la migradesa de la premsa
nyameres no atrapará despre- catalana impediren que Canyameres
vingut el nostre mon cultural, perqué
arribés a ser, com ho hauria estat en
haurà fet més de cinc anys que, per qualsevol altre país i en primer lloc a
disposició deis seus hereus i a cura de França, una ploma cotitzada de la
la seva filia Montserrat Canyameres, gram premsa periòdica, diària i
començava la publicació de la seva setmanal. Els seus inicis, exposais a La
Obra completa (de la quai fa un pareil vida en pseudònim (OC, I), el portaren
d anys va aparèixer el sisé volum i dar- a escriure al «Papitu», a «L’Esquella de
rer), editada amb tota cura i dignitat la Torratxa» i a publicacions més
(Columna Edicions), amb el suport de efimeres: «La Tuies», «L’Auca», «La
1 Ajuntament de Terrassa i de diverses Tralla». Des d’abans de complir vint
persones vinculades a fautor. Així, anys. Deis articles, signats amb diver
mes de dues mil cinc-centes pàgines, sos pseudònims, passa al reportatge de
incloent-hi una part (1939-1951) de més abast, precursor sovint de la
1 epistolari (ara que es valora tant la biografia, com ho pot ser el conte
quantitat de lletra), obren un espai de respecte de la novel-la. A la revista
consideraciô a Ferran Canyameres «Catalans!», que va aparèixer durant
entre els escriptors catalans més tot l’any 1938, el darrer de la guerra,
destacats del segle. Sobretot com a Ferran Canyameres, que aleshores
memorialista. No ens haviem (i ens havia arribat a quaranta anys, hi va
avem) dolgut sovint que la nostra publicar diversos treballs de maduresa
Ceratura flaquejava d’aquest cantó?- que contrastaven —per l’objectivitat i
Doncs el Diari intim (OC, IV) i els l’afinada capacitat de transmette
escrits autobiogràfics o «inici d’unes poesia ambiental des del més directe
memóries», com els anomena fautor, realisme, com un quadre de Nonell—
Que formen el volum I, se sitúen en un amb el daltabaix que els catalans
primer rengle, no gaire nombres, però
(sense cap signe d’admiraciô al darexcel-lent qualitat literària, de què rere) teniem al damunt i amb
disposent en aquest gènere. Si hi l’amargor ja présent davant del que
n-u^lrn’
seu caràcter d’etopeia, el era inevitable. És possible que aquells
1 re El gran sapastre. Vida exterior d’un admirables reportatges —sobre les
escnptor (OC, IV), que de fet abraça Halles i tipus humans de Paris— ja
un llarg période de la vida de fautor, fossin escrits d’abans, però hi ha el fet
,e 920 a 1941, tindrem un corpus de publicar-los, amb el coratge impas
mportantissim d’história personal i de sible i exemplar deis qui estigueren al
cronica de la nostra vida col-lectiva. seu lloc fins a darrera hora. Aixó sense
n apartat publicar (OC, V) entre els passar per ait les seves col-laboracions
^xtos inédits, amb el títol de d’actualitat, sobre temes palpitants, a
anees, facècies i anècdotes, afegeix «La Ñau», «D’ací i d’allà», «Llegiu-me»,
l’akara 3
crônica, tant l’una com
de Barcelona, però també a «La Se
J"3’ 2*n.
de records viscuts, maine Egyptienne», del Caire, i a «L’Es
aro referències a persones i fets, que prit Français», de París. Només a tali
eraf1*33?/611 des del marge l’autobio- de mostra. Canyameres basava la seva
„ í3’ ° Una banda, i les memóries práctica del periodisme en una
p a,Pr°longuen i n’amplien l’abast.
indispensable facilitât de ploma i en
l’obr^ JOt Se^u’t cal assenyalar que un incansable i positiu interés per la
CaJ3 de mem°rialista de Ferran vida. En aquest desvetllament cons
sentit-3dlerpS té 'a Qualitat humana, el tant, hi té part, més que no sembla, la
turai n f 1 °bservació i 1’extensió na- seva condiciô de devorador de
e periodista de gran talla. Les lectures, ja des de Padolescència tot
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just començada. N’esmenta moites eli
mateix, tant catalanes com estrangeres, aqüestes franceses, principalment, o llegides en francés, ja que
França era la seva segona pàtria
cultural, i són nombrases les citacions
de tota mena d’autors, de Balzac a
Péguy, però també d’escriptors de
segon rengle, ben poc coneguts avui.
Quan tornà a Catalunya, després de la
primera estada a Paris, a vint anys,
donava com a autors preferits seus els
noms d’Edgar A. Poe, Baudelaire,
Gorki, Verlaine «i tots els torturats»,
afegia. Del periodisme, tal com
l’exerci Canyameres, a la crònica i a la
biografía, hi passà sense haver-s’hi de
pensar gens, situât sempre entre
Pobservació apassionada i la recerca
del passât. La «Biblioteca Ferran
Canyameres», a la quai pertany VObra
completa, fóra bo que acollis una
selecció deis seus escrits publicats a la
premsa periòdica que faria honor a
aquest aspecte de la seva obra, encara
no prou valorat.
Com a biògrafi Ferran Canyameres
és conegut sobretot per la biografía
que va dedicar a Josep Oller, terrassenc com eli, un nom inseparable de la
historia deis espectacles de Paris a
fináis del segle passât i fins a la
primera guerra mundial. El llibre fou
publicat primer en francés sota el títol
de L’homme de la belle époque (1946) i
després en català amb el títol de Josep
Oller i la seva època i el subtitol
«L’home del Moulin Rouge» (1959).
Fascinât pel personatge, del quai
tingué noticia a Paris gairebé per atzar,
comença al cap d’uns anys a recollir
tota la informació possible sobre els
seus origens, les seves activitats i la
relació amb la vida parisenca i
francesa del seu temps. Com a obra
d’un historiador autodidàctic és
excepcional i com a informació i
amenitat és un llibre que va més enllà
de la biografia d’un home singular,
triomfador extraordinari, per a posar
en relleu, ben documentadament, el
carácter d’una època mítica que influí
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tant en la nostra cultura contemporània, amarada aleshores de cultura
francesa. Canyameres no en tingué
prou de treure Josep Oller de l’oblit o
de la pura desconeixença i esmerçà
anys de treball minuciós a documentar-se sobre els fets i sobre bon
nombre de personatges que van tenir
alguna relació amb el biografiat, en
una recerca de primera mà, molt
valuosa per a la «perita historia» del
seu temps. Es bo de repassar, en
aquest sentit, les nombroses il-lustracions, ben documentades, de la
primera edició catalana (Editorial
Aedos) de Josep Oller i la seva època.
L’obra biogràfica de Ferran Canya
meres no s’acaba aquí, sino que al
mateix volum cinquè de VObra
completa, del quai aquest llibre ocupa
una bon apart, comprèn treballs més
breus, el més important dels quais és
una biografia del pintor Antoni Clavé,
feta amb admiració per farrista famós
i amb tendresa per l’amic. Amb una
inesgotable erudició, résultat de re
tenir fets a la memoria i de docu
mentado, Canyameres va aplegar, a
més, moites pàgines sobre artistes i
músics catalans a París i altres dins el
que anomená «semblances, facècies i
anècdotes», ja esmentat corn a prolon
gado de la seva obra autobiogràfica, a
la qual també es pot adscriure, ja que
el memorialista, el periodista, el
cronista i el biógraf hi són presents.
Una característica essencial de
Canyameres, assenyalada per eli ma
teix, és que per a eli l’esperit i l’afany
d’aventura tingueren uns limits: en el
temps, a partir de vint-i-cinc anys, i en
l’arrelament. No fou, doncs, un
bohemi, per al qual no hi ha aquests
limits o són massa esborradissos, superats per un lliurament, total i
prolongat indefinidament, a l’aven
tura. Canyameres és en primer lloc un
escriptor. Fa el seu primer Paris, amb
més fel que mel, no pas a «la belle
époque», sino els anys foscos i morti
fere de la primera guerra mundial.
Llegeix, escriu, fa més viatges, té
experiències amoroses exaltants i
amargues i no deixa mai de cercar
feina i de treballar quan pot, en el fons
de cara al retorn, al retrobament amb
la infantesa que un dia descriu esplèndidament a Quan els sentits s’afinen.
Llavors, malgrat les decepcions, l’arre
lament s’imposa, i com que «la paciència no ha estât mai el seu fort»
s’imposa als altres, forma una familia i
segueix un carni traçat, fins que
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«vingué la revolució seguida de la
guerra civil» que el deixaren «amb
l’esperit per terra i l’angoixa al cor»,
però a punt per a afrontar-ho tot,
«amb la vista posada en l’esposa i els
fillets». El mateix féu a l’exili que
vingué després, com està àmpliament
documentât al Diari intim. L’escriptor i
l’home de lletres i de cultura, amie i sovint protector d’escriptors, artistes i
compatriotes en general, es revela
d’un gran sentit pràctic (que tingué
tota la vida), cosa que li permeté,
generös com era, ajudar els altres. Tard
de la vida això li costà molt car, com
ell mateix explica, amb una serenitat
esferei'dora, al capítol titulat «1954», a
continuació del Diari intim, en trenta
pàgines colpidores (OC, IV, pàg. 635 i
ss.).
Abans i després d’aquest drama
d’empresonaments i procès, tan injust
com gairebé incomprensible, i mentre
hi ha més possibilitats per a la vida
literària en català, Ferran Canyameres

esdevé la figura de l’escriptor i el
promotor cultural que havia començat
a ser a l’exili (l’Editorial Albor, a Paris,
i la relació, a l’interessant epistolari,
amb Sebastià Gasch, sobretot, Just
Cabot, Rafael Tasis i uns quants més).
Publica poesia, narrativa, teatre, és a
dir, obra de creació literària, i la mo
nografia El Vallès, que dona fe, si calia,
del seu arrelament, com els poemes de
Migtemps, que prologà Joan Oliver.
Convé que aquest centenari serveixi
per a reconèixer a Ferran Canyameres,
a més de la seva fídelitat a Catalunya;
tot allò que li deu la nostra historia
literària.♦
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El vidre esmaltat al foc durant l'època del
Noucentisme
per

Mariàngels Fondevila Guinart

diferència de Tebenisteria, la
cerámica, Torfebreria o les arts
gràfïques —especialitats que
durant el modernisme havien desencadenat una producció artística de
gran qualitat—, el vidre esmaltat al foc
s’implantà a Catalunya a partir del
Noucentisme i, més concretament,
sota l’impuls de TEscola Superior de
Bells Oficis de la Mancomunitat. En la
renovado d’aquesta tradició, que es
remunta l’edat mitjana i que entre els
segles XVI i XVIII va conèixer una
esplendor inusitada, fou cabdal
l’aportació de la nissaga dels Sala, pare
i fill. Originaris d’Arenys de Mar, els
Sala van emigrar a Paris, on es van
convertir en tot un potencial en
l’àmbit de les arts aplicades i van
gaudir d’un gran prestigi entre el nucli
d’artistes modems de Montparnasse
durant els dos primers decennis del
segle XX. Joan Sala s’inclinà per la
fabricado de l’objecte de vidre d’art;
cercà la consistència, tot defugint la
diafanitat, la lleugeresa i la
transparència, per tal d’emfasitzar els
aspectes irregulars, gruixuts i rugosos
del vidre. Les seves pastes vitriques,
que es conserven al Museu de les Arts
Décoratives de Paris, amb formes de
peixos i d’ocells policroms, segueixen
una linia afi a les d’Emile Gallé, René
Lalique, Maurice Marinot i, sobretot,
Henri Cross. En són caractérisées els
details en relleu, que recorden les
pedres dures gravades orientais.
L’allunyament, perô, de la terra natal
féu que, incomprensiblement, els Sala
caiguessin en un cert oblit.
Seguint Feliu Elias,1 podem consi
derar l’instigador d’aquest bell ofici a
Catalunya el francés Maurice Marinot.
Els seus vidres adornats amb esmalts GENÌS CIRERA. GERRO DE V1DRE ESMALTAT AL
amb élégants motius, naturalistes i COL-LECCIÓ PARTICULAR.
abstractes, estilitzats a la manera déco,
van constituir una auténtica revelació d’art decoratiu és un encis que no té
per als céramistes catalans que van paraules de descripció: és un miracle.»2
contemplar-los a la secció d’arts dé
coratives de l’exposició d’Art francés Del mestratge de Francese Quer a
organitzada el 1917 a Barcelona. «Amb l’exposició de les Arts Déco a Paris
el vidre fi i el vidre ordinari, amb el el 1925
Els vidres esmaltats de Maurice
cristall i els esmalts, ha fet prodigis. La
vitrina que omple ell sol en la secció Marinot van ser els que van induir el
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sabadellenc Francesc Quer a aban
donar, momentániament, l’activitat de
ceramista per a esmaltar vidres, quan
exercia de professor a l’Escola Su
perior de Bells Oficis, a partir de 1918.
Com és ben sabut, aquesta escola va
generar un perfeccionament de les
técniques artesanals i va esdevenir un
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autèntic «fogar» de les arts décoratives.
El pla d’estudis incloïa, dins la branca
de l’Art de la Terra, la cerámica de
revestiments, la gerreria (faiances,
porcellanes i gres), la vidriería, les
vidrieres de color i els esmalts. L’escola
dotà de forn d’assaigs els afeccionats
que volien dedicar-se a la decoració
deis vidres. A l’entorn de l’escola
sorgiren artistes de prestigi com
Llorens Artigas i artistes competents
com Crespo, América Cardunets i les
germanes Euda i Núria Solé —dei-

RIERA. DETALL DE GERRO DE VIDRE ESMALTAT
AL FOC. SIGNAT RIERA A LA BASE. ANYS VINT.
COL LECCIÓ PARTICULAR.

xebles de Francese Quer— i, sobretot,
Josep M. Gol,3 que el 1922 feia la seva
primera exposició individual a les
Galeries Laietanes, on donà a conèixer
amb èxit els treballs que havia fet a
l’Escola Superior i que tenien en comò
un repertori formal basat en la tradició
popular. No debades, un dels lemes de
l’escola era «crear les formes própies
de l’art modem, més popular i
assequible a tothom, que no s’ofengui
del contacte amb la máquina ni del
règim del treball a qué obliguen els
modems sistemes de producció».'1
El mestratge de l’Escola Superior de
Bells Oficis, les exposicions a l’entorn
de la Internacional del Moble el 1923,
les galeries Laietanes i Dalmau, tot
això va possibilitar el reconeixement
defmitiu dels treballs d’aquests ar
tistes, que té el punt culminant a
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l’Exposició Internacional de les Arts
Décoratives, el 1925 a París. Aquesta
important mostra reunía a la classe 12
(Art et Industrie du Verre, Sections des
Invalides, Galeries Saint-Dominique)
l’aportació deis artistes que tot seguit
esmentem.
Josep M. Gol, «el dimoni de les arts
del foc»
Els vasos, gerros i plats de Gol —amb
una decoració lluminosa i amb una
abundant i rica paleta d’esmalts que
incorporava noranta tonalitats— van
enlluernar els visitants de l’exposiciô.
Feliu Elias l’anomenava «El dimoni de
les arts del foc» i Alfons Maseras
percebia en el seu art «un cert misteri
de nigromància». Gol, que fabricava eli
mateix els vidres conservant la forma
tradicional deis vidres antics catalans i
venecians,5 en recobria amb esmalt
pràcticament tota la superficie, amb
una ornamentació rítmica, geomètrica,
i de caire abarrocat. Tot i la seva
formació en l’ambient noucentista,
l’estètica de Gol no es pot incloure
dins el moviment classicitzant i
mediterranista que va configurar el
panorama català abans de la guerra
civil. Sempre ofereix aquell bigarrament que Pilar Parcerisas posa en
relleu quan comenta el catàleg de les
seves obres.6 Les obres de Gol són

presents als fons del Victoria and
Albert Museum de Londres i del The
Corning Museum of Glass de Nova
York, i entre els col-leccionistes cal
destacar la cantant Maria Barrientos,
Pau Casals, els Rotchild i Igor Stra
vinski, com també el princep de Gables >
i Lord Derby, que li compraren obra
en una exposició que va presentar a
Londres el 1928.7 De tots els artistes
de l’especialitat, probablement Gol fou
qui va assolir més projecció inter
nacional: Picasso va qualificar els seus
vidres de miracle de l’art modern.
Aquest reconeixement, però, fou efimer i, finalment, va passar els darrers
anys de vida ingressat a les liars
Mundet, on va morir en la misèria i en
l’oblit.
Ricard Crespo i Xavier Nogués
A diferència de J. Gol, que executava eli mateix les formes que
posteriorment decorava, els vidres es- >
maltats de l’equip artistic Ricard Cres
po i Xavier Nogués combinaven la
destresa tècnica de Crespo —secundat
per la seva muller, Conxa Domènec—
i l’atractiva i originai personalitat del
pintor i dibuixant noucentista. Un
total de cinquanta peces, algunes de
procedents de la col-lecció Plandiura, •
s’exposaven en una vitrina dissenyada
per Raymond Vayreda a les Galeries
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Dominique. Els vasos i els plats eren
de totes les mides: des del didal, per a
heure licors, fins a vasos grans, safates
i plats. Si confrontem aqüestes obres
amb les de Gol, més abarrocades, els
vidres de Crespo i Nogués excel-leixen
per Tharmonia en la distribució dels
espais llisos del vidre i de l’esmalt.
Nogués aportava amb els seus dissenys un repertori al-lusiu a escenes de
cire, caçadors, borratxets, noies nues i
paredes berenant, interprétât tot plegat amb aquell punt d’estilització
caricaturesca que domina en general
les seves polifacétiques creacions, que
han estat estudiades per Cecilia Vidal.8
Així mateix, hi detectem un gust per la
simplificació i per la utilització de motius decoratius géométries en forma de
ziga-zaga i els clàssics motius dels quadres d’escacs, que enllacen amb el més
pur estil arts déco. Juntament amb No
gués, Manuel Humbert va fer, també,
una notable aportació amb els seus
dissenys origináis.
Euda i Núria Solé i América
Cardunets, «Ies fades del vidre»
A l’exposició de París s’exhibien les
productions de les germanes Núria i
Euda Solé i les d’América Cardunets,
dia del dibuixant i pintor Alexandre
Cardunets, les quals treballaven i,
sovint, exposaven conjúntamete. El
921 van presentar per primera
vegada les seves obres a les Galeries
aietanes, portades pel seu mestre,
rancesc Quer. Aqüestes artistes, que
J°sep M. Junoy9 qualificava de «les
a es del vidre», ideaven les formes
e s recipients (vasos, copes, polvore
as, bomboneres, flascons, gerros,
ruiteres i almorratxes), que eren,
Posteriorment, decorats amb esmalts
Po ícroms amb temes referents a flors,
ruites, animals, vaixells, papallones,
eixos multicolors i elements geoméTenien instal-lat el taller a la
n a de Sant Pere. Les seves obres,
ue excel-leixen per la delicadesa i la
genuïtat en els motius decoratius,
I3 pecuEaritat d’ésser signades
es iniciáis i amb l’escut de la
ciutat de Barcelona.

u^RSTcsirJaUas’ Bru8“ésCostat dels artistes que hem
no entat n hi ha d’altres Que, tot i que
risen311 prendre Part a l’exposició paAbor.Ca’tarnbé van conrear l’especialitat.
2ern,S qUe G°E Crespo i Nogués o les
anes Solé, Francese Elias, cera-

mista i gravador —germá de Feliu
Elias—, fou un dels primers a assajar
el vidre esmaltat al foc, amb una paleta
amb predomini dels tons opacs i
ataronjats, dins la tradició de la
vidriería popular catalana. El 1917 la
Sala Dalmau exposava els vidres sorgits de la seva mufla i el Faianç Catalá
li venia bomboneres, copes, vasos i al
tres objectes d’ús quotidiá embellits
amb aquesta nova tècnica. Un dels
conjunts de més anomenada van ser
els vidres esmaltats de l’Hostal del Sol
al barrí catalá del Poblé espanyol de
l’exposició de Barcelona de 1929. Així
mateix, J. Lligé Pagès, de qui tenim
escasses noticies, va donar a conéixer
els seus objectes de vidre, de marcada
tradició catalana, a les Galeries Laietanes el 1925. Per aquelles dates —se
guite Folch i Torres10— el sabadellenc
Marià Brugués compaginava la cerà
mica, tot mantenint els procediments
tipies de la bella terrissa de Mataró, de
la Bisbal, etc., amb el vidre esmaltat,
que experimentava tot sol. E. Riera
obrava els objectes de vidre amb un
predomini de les tonalitats daurades i
amb un tipus de decoració recarregada
que expressa un cert horror vacui, com
també aspectes decoratius que el connecten amb l’estil arts déco. Els vidres
esmaltats del badaloni Genis Cirera
—fàcils de trobar en el circuit comer
cial— destaquen per la seva paleta rica
i fastuosa i pels elements floráis i ani
mais que hi figuren. El seu taller, actiu
durant molts anys, va tenir col-laboradors que seguien el seu estil i que el
van fer popular durant els anys cin
quanta. Les peces de Cirera, fetes en
época del Noucentisme i de les arts dé
co, clouen el recorregut per aquesta
tècnica amb qué hom contribueix a
realçar i embellir els objectes d’ús
quotidiá, tot i que alguns, com Sebastiá
Gasch," en criticaven punyentment
l’excés de decorativisme: «Els artistes
empastifen tot allò que es troba a l’abast de llurs mans (...). I així senten la
nécessitât de tatuar els vasos, de deco
rar les copes, d’omplir de ninots els
plats. (...) I que, una vegada per totes,
deixin en pau tots els objectes indus
triáis, que ja són prou bells. Que no
siguin la causa que —davant l’Amfitriô
de reconegut bon gust que ens presenta
el menjar en un plat de l’Aragay, i el
beure en un vas d’En Gol— no sabem
contenir-nos els vòmits, motivats per
l’aspecte antihigiènic, brut i incon
fortable de tan genials creacions.»4

XAVIER NOGUÉS - RICARD CRESPO. PALLASSOS,
UN CAVALL I UNA MONA. GOT DE VIDRE
ESMALTAT AL FOC. SIGNAT «NOGUÉS/P/ I
/CRESPO/F». CAP A 1930.
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Fulls de dietari
per

Miquel Pujado

atorze de novembre: Tot just
arribat a Orly, faig un pareil de
transbordaments al metro i
entro al Casino de Paris minuts
no comenci un dels concerts amb què
Yves Duteil presenta el seu darrer dise
(Touche). Belles cançons, senzilla perô
efectiva disposició escénica. Contacte
absolut amb un públic complice i
sensible. Els nous ternes («Dreyfus»,
«La tibétaine») alternen hàbilment
amb diversos clàssics («La langue de
chez nous», «Prendre un enfant», «Les
batignolles»), Duteil no és solament
un gran artista, molt més compromès
amb la realitat que no es pensen
aquells qui el redueixen a l’aspecte
més sentimental del seu repertori, sino
una persona encantadora i sense fums:
ho puc comprovar (només ens coneixíem per carta) després de l’espectacle. Llàstima que a casa nostra sigui
un complet desconegut: miracles de la
«Nova Europa», teóricament sense
fronteres!
Quinze de novembre: El nou Olym
pia és un germá clonic de l’anterior.
Fa una mica més d’olor de nou, aixó
sí, i el camí d’accès fins a la sala és
molt més luxós. Un cop a dins, pero, la
il-lusió és perfecta. Gilbert Bécaud,
que havia actuat a la reinaguració de la
sala original (el 1954), i s’hi havia
consagrat en una sola sessió, és el
padrí inevitable d’aquest Olympia
rénovât. A setanta anys, es manté en
una forma envejable, i ofereix un
recital que no deixa un moment de
descans al públic. Cançons noves
(poques: «D’Only you à maintenant»,
«Madame Roza») i molts clàssics
(«Nathalie», Et maintenant», «La vente
aux enchères», «Dimanche à Orly»...).
Una cançô dedicada a l’Olympia («Il
est à moi») posa magistralment en
escena la dualitat de l’home angoixat
entre bastidors i transfigurât sota la
llum dels focus. A la fi, «Quand le
spectacle est terminé», l’escenari es
despulla, els llums s’apaguen, i Bé
caud murmura al seu piano que és
hora de. faire dodo. A fora, plou. Ningù
no se n’adona.
Vint de novembre: Parlo amb la pro
ductora d’un programa de TV3 («Avisa’ns quan arribi el 2000») sobre el

C
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meu darrer CD. Em diu que l’accès al
programa, pel que fa a entrevistes, és
difícil, perquè l’emissió es dedica
abans
sobretot a «qüestions culturáis». Jo dec
de ser un fabricant de calçotets, i
encara no me n’havia adonat... En tot
cas, em sembla una dada característica
per a entendre la mentalitat d’alguns
manaies de la nostra televisió, i el res
pecte que tenen per la cançô com a
mitjà d’expressiô.
Vint-i-cinc de novembre: En Pere Tiô,
de l’«Avui», em telefona per dir-me
que ha mort Barbara. Tenia seixantaset anys. Barbara, la dama negra, la

BARBARA: UNA GRAN ARTISTA ENS HA DEIXAT.

chanteuse de minuit de l’Ecluse de
finals dels cinquanta. La dona solità
ria, reclosa a Précy, que de tant en tant
renovava una velia histôria d’amor
amb un public que la idolatrava («Ma
plus belle histoire d’amor, c’est vous»),

i que tot just feia un any ens havia
ofert un darrer àlbum enregistrât en
estudi, amb ternes tan bells com
«Faxe-moi», «Femme lunettes» o «Vi
vant poème». Durant els prôxims
vespres (cal escoltar Barbara de nit)
tornaré a revisar la seva veu, les seves
cançons: «Göttingen», «L’aigle noir»,
«La solitude», «Sans bagages», «Cha
peau bas», «Amours incestueuses»,
«L’absinthe», «Nantes», «Les insom
nies»..., tantes i tantes meravelles sense
data de caducitat.
Cinc de desembre: A l’Espai, pie de gom
a gom, Jordi Batiste i Gerard Quintana,
acompanyats
per una violinista i un guitarrista, canten
Dylan, en anglès i en català.
Una vetllada
esplèndida. I
per a molts jo
ves, que han
vingut atrets so
bretot pel nom
del lider de Sopa de Cabra, un
descobriment:
Jordi Batiste és
un intèrpret ex
ceptional, infinitament supe
rior en veu,
carisma, ironia
i energia al seu
company d’escenari. Algunes versions
son mémora
bles: «Like a
rolling stone»,
«Don’t think
twice, it’s all
right», i uns
«Masters of
war» a capetta
absolutament
corprenedors.
Uns dies després, a «La Vanguardia»,
un critic que signa Karies de tan
modern com és, tractarà la proposta
de kumbayà. N’hi ha que no aprendran mai a escoltar res fora dels seus
propis prejudicis.
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Deu de desembre: A Picap em diuen
que la sorrida del primer dise de Lidia
Pujol i Silvia Comes es retardará una
mica. Tot pensant, em veig a venir (i
m’agradaria equivocar-me) que el
bateig discogràfic d’aquestes excel
lents veus femenines tindrà un gran
ressò en determinats mitjans de
comunicació que solen bandejar sis
temàticament els cantants catalans. I
això per un fet molt concret: Lidia
Pujol i Silvia Comes són bilingües, i
cal, de totes passades, presentar
aquest fet com una situació de
normalitat. Més encara, com un model
a seguir. El procès de destrucció de la
llengua continua, més que mai, i es
mou per camins cada cop més
sibil lins i tortuosos, però malauradament efectius.
Dotze de desembre: Pere Tàpias, que
participa amb mi en un concert de
presentado de Núvols i clarianes, em
diu que li baila peí cap la idea de
reenregistrar tota la seva obra, actualment introbable. Fóra una excel-lent noticia que álbums com Per a
servir-vos, Si fa sol, 400 pendons o
Passeig del Carme fossin a l’abast del
públic en format CD.
Catorce de desembre: L’Ajuntament
Alcoi anuncia, per a la tardor vinent,
en onze CD de la integral
Ovidi Montllor. Per fi podrem veure
reeditáis discos tan importants com
on vent i barca nova, Coral romput i
■ 2.42. r podrem gaudir de treballs
'ledits, enregistrais en directe:
canyons com «Si mai de tu» (un deis
É11 °rs temes mai escrits sobre
arcelona), «Carnisseria»..., o poemes
e agarra i de Blai Bonet. No cal dir
Que esperem aquesta edició, necesaria * merescuda, amb candeletes.>

Els Amies de l'Öpera
de Sabadell estrenen
temporada amb Donizetti
per Jaume

Radigales

er segon any consecutiu, els cialment els personatges que, segons
Amies de l’Ópera de Sabadell, eli, han nascut per a morir i que troben
que aquest curs han présentât la sentit a la vida tot buscant la veritat.
seva quinzena temporada, han comp
 mica com Don Joan i una mica,
Una
tât amb el director italiá Stefano Poda en aquest cas, com Anna Bolena. Però
per a una producció lírica, en aquest no pas la Bolena histórica, sino
cas propia: el Don Giovanni de l’any l’operistica. Donizetti i la seva Anna
passât procedia delTeatre Principal de Bolena —títol i personatge— són per a
Palma de Mallorca.
Poda la representació genuina d’un
Poda, seguint el patró de l’esteti- món que s’esberla. I aquest món, el de
cisme, s’ha encarregat de la direcció Bolena, és el del darrer bel canto. En
escénica i ha fet els figurins i l’esce- aquest sentit, Bolena no és més que
nografia d’Anna Bolena de Donizetti.
l’excusa, com també podrien ser-ho
Amb aquest títol es commemoraven els personatges operistics Lucia, Maria
diversos esdeveniments musicals: el Stuarda o Lucrezia Borgia. I l’ùltim
bicentenari del naixement de Gaetano recurs per a la salvació és el cant, com
Donizetti, el cent cinquanté aniversari si parafrasegés el «mentre hi ha vida hi
de l’estrena de l’obra al Liceu (fou la ha esperanza estètica» de Régis
primera òpera que s’hi représenté) i el Debray.
vintè de la mort de Maria Callas, l’exíAquest cant es mou dins els
mia soprano grecoamericana que tant paràmetres d’una elegància de formes
féu en pro de la resurrecció de títols mòbils i estàtiques que el director
del darrer bel canto; Anna Bolena n’és plasma també en la producció plàstica.
un, i n’existeix un enregistrament mí- L’elegància, en mans de Poda, resulta
tic fet en directe a la Scala milanesa, també tràgica, i troba la sintesi en els
amb Callas de protagonista.
lliris que Smeton duu a la mà al pri
mer acte, i més concretament a la seva
Una producció no sempre ben en preciosa ària, no suprimida a la pro
ducció sabadellenca. A tot plegat,
tesa
L’èxit de Poda va ser tanmateix in- Poda hi afegeix diverses omniprejustament relatiu. Molts es van quedar sències: la deis contrastos cromàtics
amb l’esteticisme, i pocs li van valorar (el color blanc simbolitzant la puresa;
el treball dramatúrgic. Tot plegat fa el negre, el sentiment de culpa; el verpensar que els critics musicals del país mell, la sang; el daurat, el poder; el
saben molt de solfa però poc de teatre. blau, l’aristocràcia); la del cor com a
Després d’anys de planys sobre les testimoni mut i passiu, que ni jutja ni
escenificacions agosarades o avorrides qüestiona (un aven? de la postdeis nostres teatres en matèria ope modernitat?); la del poder destructor i
rística, quan un humanista de cap a narcisista (el tron d’Enric Vili, que
peus com Poda pren partit per la esdevé patíbul i mirali); la de les
música, la respecta i la interpreta, processons (Poda és de Trento i té una
aleshores se l’acusa d’excés d’este- especial fascinació pels elements liticisme. Dol constatar que de vegades tùrgics); la de la mort, amb la conla crítica no hi entén —o no hi vol cepció de l’escena com un immens
entendre— gens.
panteó amb nínxols a l’interior; i la de
Stefano Poda concep el bel canto des l’amor, fins i tot relacionat amb la
de l’òptica del decadentisme tràgic mort: Anna es prepara per morir com
(autèntica targeta de visita del di una nùvia, ascendirà al Hit nupcial —el
rector). Aquest concepte, l’aplica a les patibul— on passarà una nit eterna amb
seves produccions; prefereix espe- la mort.

P

[137] 57

MÚSICA
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Al mateix temps, Stefano Poda
aconseguí ambientar l’escena defugint
el tractament Tudor, per centrar-se en
el mediterranisme propi de la música
italiana de la primera meitat del segle
XIX, la que correspon de fet a
Donizetti. El distanciament de les
passions contingudes no impedí que,
malgrat tot, es desbordessin, com la
sang brollant des de dalt del patíbul, al
final de Popera. La feina de Poda
aconseguí prendre partit, fent de
Bolena una nena (Joan Maragall deia
—amb relació a Mozart— que Don
Joan era «una criatura»), una víctima
innocent. Pero, al mateix temps, va
aconseguir respectar els cantants amb
un immobilisme no gens molest per al
públic, ja que la música, malgrat tot,
es mantingué en un primerissim i
privilégiât primer pla.
Si bé es podia pensar en el perill del
mimétisme o de l’autocitació reite
rativa, ben aviat es va veure que no
calía esverar-s’hi. Poda ha aconseguit
tenir un estil propi, un segell ben
genuí. I és logic que les citacions hi
siguin. Perô aixô no vol dir reiteració.
No tots ho han sabut veure així.
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Bon nivell musical
Ja fa temps que Sabadell ens té ben
acostumats a nivells musicals nota
bles, i aixô s’ha repetit amb l’obra de
Donizetti. Els solistes triais han
complert les expectatives, i fins i tot hi
ha hagut agradables sorpreses, com la
Smeton de Marisa Martins, excel-lent
mezzosoprano argentina resident a
Barcelona. Deixant de banda- un físic
molt adéquat per al paper i un
moviment d’una extrema finor, els
seus vellutats registres van conformar
una experiéncia musical integra i
sólida. També la Giovanna Seymour
de Rosa Mateu va mostrar que la veu
de la soprano catalana és capaç
d’abordar papers de tessitura greu.
L’expressivitat de la jove cantant, ja
demostrada la temporada passada
amb una formidable Elvira, en aquesta
ocasió es va posar al servei del paper
donizettià sense problèmes aparents.
Els papers femenins culminaren amb
la Bolena de Hyejin Kim, jove coreana
de veu preciosa si bé una mica freda
per a la protagonista. Amb tot, l’ària
final li fou ovacionada justament. Pel
que fa als papers masculins, l’Enric

Vili de l’armeni Arutjun Kotchinian
(Don Giovanni la temporada passada)
tingué una expressiva rotunditat, a
més d’un físic extraordinari per al
personatge, més proper a la bestialità
tàrtara que no pas al tarannà bon
vivant del rei anglès: Holbein i Charles
Laughton van ser sistemàticament
defugits per Poda i pel baix eslauFinalment, el Percy de Lluis Vilamaj0
va sofrir incomoditats serioses en el
registre sobreagut. Una veritable
llàstima, si tenim en compte la veu
preciosa del tenor, que esperen1
retrobar en ocasions més felices.
L’atenta batuta de Federico García
Vigil aconseguí una atenta lectura de
la partitura donizettiana, tot i que les
subtileses no estiguin fetes per a
POrquestra Simfònica del Vallés. El
cor dels Amics de l’Òpera, tot i la seva
discreció, no arribà a desentonar en
unes funcions que, a grans tretS;
poden ser titllades de memorables;
gràcies sobretot a la qualitat de Ia
producció. No es podía comentar m1'
llor la temporada.♦
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RAIMON

Raimon, RECITALS AL
PALAU. Picap, CD 90 01 llOS.

El cantant de Xátiva va
encetar l’any 1997 amb la
publicació d’un CD de te
mes nous (Cançons de mai)
ij, després de dotze mesos
d’una rara intensitat —moi
tes actuations arreu dels
Països Catalans, una gira
per universitats britàniques,
1 afer de Las Ventas, la
concessici de la Medalla
d Or de la Generalitat—,
1 ha tancat amb un àlbum
enregistrât en viu al llarg de
cine recitals al Palau de la
Mùsica Catalana, que tingtieren Hoc entre el 30 de
maig i el 3 de juny. El disc,
d una gran qualitat tècnica i
artistica, apiega vint-i-dues
cançons que representen
una excel-lent antologia
raimoniana. Hi trobem poemes d’Ausiàs March («Veles
e vents») i d’Espriu («Indestnenter», «He mirât aquesta
erra»), a més de textos proPls tan indispensables com
‘'Jo vine d’un silenci», «Com
n Puny», «Al vent», «Al meu
Pais la pluja»..., o un «T’aones, amie» que pren una
ctUa itat renovada arran de
afer Aguirre: «T’adones,
^«mpany, / que fa ja molts
hi^S ■ qUe ens amaguen la
en t°ria * ens d‘uen Que no
j,61?.11?’ 9ue la nostra és

Amarina Rossell,
LINIES. Picap, ENTRE
CD 90
9110-03.
La Marina
Rossell,
aesprés del seu «Ha llovi°”’ ha tornat a utilitzar la

seva llengua, i ens ofereix
un àlbum format majoritàriament per ternes que ella
mateixa ha escrit, en solitari
(«Per a un ballarí», «Márma
ra», «Queda’t de mi alguna
cosa», «Llàgrimes de silicona», «Temps», «Toca’m») o
en col-laboració amb el
mallorqui Guillem Samsó
(«El nen que creía saber
volar»), El CD, d’agradable
audició, el completen un
pareli de temes eivissencs ja
enregistrats anys enrere pel
grup Uc («Nit serena» i
«Sempre t’apreciaré»), una
versió d’una cançô inèdita
d’Ovidi Montllor («L’arc de
sant Marti») —en què po
dem intuir, només intuir, la
força amarga que el cantant
d’Alcoi li hauria sabut
donar— i una curiosa inter
pretado del poema de Maragall musicat per Pep Ven
tura «Per tu ploro», del qual
se’ns ofereixen dues ver
sions, tot i que la coberta
del dise no informa d’aquest fet. Els arranjaments,
de caire bàsicament acùstic,
han estat molt ben realitzats
per Acelino de Paula i Mau
rici Villavecchia.— M.P.

Per al seu segon álbum,
la Mima Vilasís i en Xavi
Múrcia han esdevingut els
autors de la majoria dels
temes. Jugant amb els rit
mes i els referents musicals
més diversos (del jazz a la
rumba, del flamenc a la
bossa nova), i donant un
considerable protagonisme
a les veus, ens ofereixen un
notable mosaic de ternes
bàsicament lirics, sovint
compostos a partir de tex
tos del periodista gironí
Xevi Planas («Com ara»,
«Dintre teu», «Records d’e11a enviats per la lluna»), tot
i que de vegades utilitzen
textos propis («Tristesa»,
«Com l’olor de la terra
molla», «L’estel de Sara
jevo») o poemes de Miquel
Desclot («Cançô de la lluna
prenys») o de Josep M. de
Sagarra (un fragment de la
«Cançô de rem i de vela»
XVII). Un conjunt en qué
la bellesa estética i la sensualitat sonora compensen
una certa manca de força i
de convicció expressiva.—
M.P.
Whiskyn’s, LILA. Discmedi/Blau, DM 286 02.

Tralla, COM L’OLOR DE
LA TERRA MOLLA. Ac
tual records,90-2019-03.
El grup tarragon! Whis
kyn’s cullons ha deixat els
cullons pel camí a l’hora
d’enregistrar el seu tercer
disc: Lila aplega deu temes
produits artísticament pel
guitarrista Marc Grau i pel
bateria del grup Els Pets,
Joan Reig, temes que, si bé
no són cap prodigi d’originalitat, almenys no cauen

sistemàticament en la vulgaritat, i cerquen ara i adés
punts de vista originals per
a arguments no gaire tractats pels grups de rock del
pais: l’homosexualitat masculina («Un home com
cal»), el reciclatge dels antics
revolucionaris («Ben estrany»)... Un àlbum força
acceptable, en conjunt.—
M.P.
Diversos interprets, EL
MON DEL CANT (ANTOLOGIA—1915-1996—DEL
CANT VALENCIA D’ESTIL). Emi-Odeon/Generalitat Valenciana, 702-703
CD.

Es veu que a la Ge
neralitat Valenciana encara
no dominen del tot els vándals i els analfabets: una
persona de la valúa de Vicent Torrent (fundador del
grup Al Tall) encara és el
coordinador de la Fonoteca
de Materials, i ha estat el
principal responsable de
l’aparició d’aquest llibre i
doble CD dedicat al cant
d’estil, una forma de cant
característica de les comar
ques centráis del País
Valencia que connecta, peí
que fa al so, amb altres
músiques mediterránies de
tradició oral: les de Corsega, Sardenya, Albania,
etc. Els discos recullen
enregistraments de gran va
lor historie, i hi podem
sentir cantaors i cantaores
d’époques ben diverses (des
de comengaments de segle
fins als anys noranta): El
Pollastre, Xiquet de Pe-
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dralba, Xata de Godella i
un llarg etcétera. Pel que fa
al llibre, és un estudi riquissim i aprofundit sobre
totes les caractéristiques literàries, musicals i inter
prétatives d’aquesta forma
d’art popular.— M.P.
GALA 160è. ANIVERSARI DEL CONSERVA
TORI SUPERIOR DE
MÙSICA DEL LICEU.
Jaume Aragall, Manuel
Ausensi, Carmen Bustamante, Eduard Giménez,
Carme Hernández, Ste
fano Palatchi, Joan Pons.
Orquestra Simfònica del
Conservatori del Liceu.
Director: Miquel Ortega.
Aria recording.

El cent seixantè aniversari del Liceu —no com
a teatre, sino com a institució— va provocar l’any
passai diverses iniciatives.
Una en fou la del mateix
Conservatori Superior de
Mùsica del Liceu, que organitzà un recital al Palau
de la Mùsica Catalana de
Barcelona. El disc recull
pràcticament la totalitat del
concert, protagonitzat per
antics —i actualment fi
gures il-lustres— alumnes
del centre docenti Carme
Hernández, Stefano Palat
chi, Manuel Ausensi (feliqment retrobat), Carme Bustamante, Eduard Giménez,
Jaume Aragall i Joan Pons.
La festa és grossa, i el re
sultai, interessant. Els vicis i
les virtuts de tot enregistrament en directe es donen
la mà en un disc que voi ser
més aviat un record, si bé
algunes intervencions resul
ten esplèndides.— J.R.
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Salvador Brotons, LILI
ANA. Francis Poulenc,
HISTORIA DE BABAR.
Xavier
Montsalvatge,
VIATGE A LA LLUNA.
Joan Manuel Serrat, Or
questra Simfónica de Bar
celona i Nacional de Cata
lunya. Director: Salvador
Brotons. Auvidis 8010.

El conte musical té, des
d’«En Pere i el llop», una
tradició relativa, si bé el vessant pedagogie que conté
hauria hagut de ser tingut
més en compte pels com
positors del segle XX. Ara
ens arriben tres narracions
amb música de Salvador
Brotons («Liliana»), Francis
Poulenc («Historia de Babar») i Xavier Montsalvatge
(«Viatge a la lluna»). El disc
es recomana per si sol, tant
pels valors continguts en els
contes com per la senzillesa
i la qualitat de totes tres
composicions, ben inter
pretados per l’OBC. La
presentatici plàstica conté
els sempre entranyables dibuixos de Carme Solé iVendrell, i la narratici, no
sempre prou cálida, és de
Joan Manti Serrat. Sempre
hem preferii Carme Pia en
«Liliana», obra que l’actriu
va interpretar amb motiu de
l’estrena a Cadaqués, I’estiu
de 1993,—J.R.

Joaquín Turina, OBRES
PER A PIANO. Albert
Guinovart.
Harmonia
Mundi. HMI 987009.
Albert Guinovart sempre
ha estât fidei a un estil en
qué ha sortit vencedor. I ara
hi ha tornat. Amb humilitat,
sense falsos efectismes, s’ha
acostat amb èxit a l’obra

pianistica de JoaquinTurina.
Segurament era gran la
temptaciô d’explotar amb
escreix els recursos de tall
folklôric inhérents a la partitura del compositor andalùs. Res d’aixô. La fidelitat
al compositor és absoluta, i
l’instrument de Guinovart es
deixa sentir sense problèmes.
A tot ple-gat s’hi afegeixen la
qualitat del so, molt ben
enregistrât, i els intéressants
textos que acompanyen el
llibret intro-ductori. Un disc,
en definitiva, que es reco
mana per si sol, més si tenim
en compte el migrât panora
ma discogràfic de l’obra de
Joaquin Turina.— J.R.
EL CANT DE LA SIBIL
LA (II). Montserrat Figueras. La Capella Reial
de Catalunya. Director:
Jordi Savall. Auvidis ES
9900.

Jordi Savall, prolific i més
actiu que mai, hi ha tornat
amb un disc enregistrât el
1996 a la col legiata del
castell de Cardona. Es tracta
del lliurament dels cants de
la Sibil-la, de proce-dència
galaicocastellana. De tall
auster i enigmàtic, els cants
se succeeixen amb l’hàbil
treball del director i violagambista, i la resposta pre
cisa i amb coneixement de

causa dels pocs instrumen
tistes que l’acompanyen i del
conjunt vocal que integra la
Captila Reial. Els problè
mes, com passa gairebé sem
pre en els enregistraments de
Savall en el ves-sant vocal,
están en la veu de Montser
rat Figueras, de vibrato excessiu, que, si bé funciona en
alguns passat-ges, acaba per
fer-se terriblement monò
tona en d’altres. Això no fa,
tanmateix, que el dise no
tingui qualitat. Al contrari,
en conjunt ens trobem
davant d’un enregistrament
important, que fa justicia a
una tradició canora avui
feliçment retrobada gràcies a
les recerques musicològiques
de Savall i els seus
col-laboradors habituais.—
J.R.

T E A T R E

Grans i petits
Coca
(FOTOS: BARCELÓ)-

per Jordi

CARTES DE NENES DE L. CARROLL. DIRECCIÓ DE HERMANN BONNÍN.
TEATRE MALIC, 1993.

PEDRA DE TARTERA DE MARIA BARBAL. VERSIÓ TEATRAL DE JOAQUIM
VILÁ I FOLCH. DIRECCIÓ DE MARTA SORRIBAS. TEATRE

TANTARANTANA, JULIOL DE 1994.

YVONNE, PRINCESA DE BORGONYA DE WITOLD GOMBROWICZ. VERSIÓ
CATALANA DE MIQUEL MARTÍ I POL. DIRECCIÓ DE JOSEP M. MESTRES.

SANT ANDREU TEATRE, DESEMBRE DE 1993.

TERMEE exemples

D'UNES

iniciatives teatrals QUE SOVINT COMPORTEN, INJUSTIFICADAMENT, EL TREBALL SOTA MÍNIMS DELS QUI LES DUEN A

. algú sobrevolés la ciutat de
Barcelona, com aquell «diablo
teul ,C0’ue^0>> Que destapava les
Se •3 ^s’ Primera constatado teatral
n a 3 considerable diversitat deis
menfeS teatres pel que fa a les diFfP„?10ns * a ‘es Possibilitats tècniques.
Licpi1Varnent’ del Gran Teatre del
ou? ¿ 3 ,t^atre Malie hi ha un abisme
més d’tOt lògic- En realitat hi ha
maree “zi aJDÌSme’ també 10gics, si, al
nombre m?5 mesures fisNues 1 el
condì ■ d esPectadors, pensem en les

S

pX

de treba" dels

els Projectes, les estètiques

respectives, l’esforç que representen
uns i altres equipaments per a les
administracions publiques...
De fet, cal admette que la major
part de la realitat sempre es dibuixa en
aquest espai que hi ha entre els grans i
els petits. I també hem de dir de
seguida que aquest espai tant pot ser
un viatge —els fisicament petits, i
grans en concepte, que volen arribar a
ser grans en tot: pensem en la lícita i
admirable travessia del Piccolo, i en la
del teatre Lliure— com una diversitat
de compromisos estètics i idéologies
que no necessàriament han de tendir a

l’expansiô. Dos exemples que en si
mateixos són models diferents: el
Théâtre de la Huchette, a Paris, on es
representa Ionesco des de fa anys, no
pretén arribar a ser l’Odeon, i el centre
que Peter Brook lidera al voltant del
Théâtre des Bouffe du Nord, que en
cap cas no aspira a les lluentors
estatalistes de la Comédie.
Es innegable que la vida teatral de
les ciutats també es construeix, com
tantes altres coses, amb les ambicions
personáis o col-lectives d’imposar un
model déterminât, amb l’esperança
que a les dificultáis iniciáis seguirá una
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Ausiàs March o
l’emergència del jo
Marie-Claire Zimmermann
Pròleg d’Albert Hauf

Un recull de suggeridors
treballs sobre la poesia
d’Ausiàs March que permeten
d’introduir-nos en el més
íntim de la seva obra i de
la seva persona.
DARRERS TÍTOLS PUBLICATS:

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

Antroponimia valenciana del segle
XIX.
A cura d’Agustín Rubio Vela i Mateu
Rodrigo

Escalante i el teatre del segle XIX.
A cura de F. Carbó, Ramon X. Rosselló i
Josep Lluis Sirera

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:
Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08
Fax 465 87 90 - 08917 Badalona
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ascensió lenta cap al triomf, o bé amb
l’aspiració de gaudir d’un oasi, encara
que sigui de minims, on farem possible
allô que somiem. Totes tres opcions
són ben licites i la historia ens
permetria de multiplicar els exemples
més diversos: Antoine, Strindberg,
Guai, per a esmentar únicament tres
teatres «intims», petits, que tenien
raons de ser diferents i finalitats
divergents en relació amb el futur...
El que mai no hauria de ser aquesta
dialéctica entre grans i petits, em sem
bla, és el reflex d’unes idees preconcebudes segons les quais un local petit
és un local insuficient, lôgicament insuficient, que a la base de la seva gestió té
l’explotació injusta deis professionals
que hi participen. I, malauradament,
aquesta sembla ser la realitat, anava a
dir el model, en què es basen els poders
públics catalans per perfilar la geografia
teatral barcelonina de petit format.
Que aixó és així sembla fora de
dubtes: només cal parlar-ne amb els
interessats i amb els observadors
seriosos de la vida teatral barcelonina.
Però de fet encara és més greu que no
sembla perqué, darrerament, a la
práctica fins i tot s’ha estimulat que
s’obrissin espais de petites dimen
sions. Uns estimuls que no han
comportât l’avaluació precisa del
projecte, ni la ponderació de la
viabilitat real tant des del punt de vista
artistic com économie. Potser des de
l’administració autonómica es pensa
que l’existéncia de moites sales petites,
alternatives o d’aforament réduit, farà
creure que la nostra realitat és més
plural del que realment és, i que això
será possible sense grans despeses...
En un pais com el nostre, a mig fer,
certs plantejaments que avui són els
dominants, i que es basen en la il-lusió
que el mercat s’acaba autoregulant,
gairebé sempre desemboquen en la
injusticia. Ens oblidem que Catalunya,
teatralment parlant, encara és un
territori per definir, un territori sense
marc estratègic, una geografia sense
mapa, i que això fa més fácil una
actuació arbitrària. Només un exem
ple: darrerament —d’aquest tema, en
parlaré el mes que ve— s’ha tancat el
Centre Dramàtic d’Osona, que, tot i
no haver existit mai formalment, a la
práctica desenvolupava, sota la direc
ció de Lluis Solà, una feina seriosa al
voltant de la recerca deis diferents
llenguatges escènics... S’engeguen,
dones, realitats a mig fer, i després es
deixen enfonsar lentament en el no-

res... És el que ha passât i passa amb
les sales de petit format.
Aquesta aventura, relativament re
cent, de les sales alternatives, petites,
de poc aforament i sense recursos, la
va començar l’estimat Pepe Sanchis
Sinisterra a la Sala Beckett, d’on han
sorgit tants joves creadors plens
d’idees. Ara s’han multiplicat: Artenbrut, Café Teatre Llantiol, Espai
Escènic Joan Brossa, Nou Tantarantana Teatre, Teatre de l’Eixample, el
Teatre Malie, Versus Teatre, i encara hi
podríem afegir la Sala Metro, Luz de
Gas, la Sala Muntaner i potser algún
espai més que em deixo, això sense
comptar La Cuina, que depèn de
l’institut del Teatre. Per poc informât
que s’estigui, es pot veure clarament
que els espais esmentats configuren
una realitat diversa tant des del punt
de vista de les intencions fundacionals
com de les estètiques i els posicionaments lingüistics i culturáis. Totes,
però, pateixen del mateix mal: es
veuen forçades a traballar sota mi
nims, sense cap garantía i, el que és
encara pitjor, en un marc politic que,
més enllà de les ajudes puntuáis i de
les promeses, és inexistent.
Sembla com si les nostres autoritats
haguessin adoptât en el terreny teatral
una posició miserabilista: el teatre co
mercial, lôgicament, no ens ha de cos
tar diners... Les infraestructures ja
s’acaben, gràcies a Déu... De cap de
les maneras no permetrem que el
teatre públic tendeixi als grans pressupostos... Res de companyies esta
bles, res de projectes a llarg termini.
Que hi hagi, això, moites sales petites,
que programin moites coses, que
omplin els diaris, i que tot això ho
facin sense cobrar, cobrant molt poc o
bé que els professionals, tot posant
davant de qualsevol altra cosa la seva
vocació, facin dues o tres feines
diferents, treballant unes disset o
divuit horas al dia...
Bromes a banda, hauríem de ser
capaços d’entendre que un espai petit, 1
lôgicament aquelles persones que hi treballen, no poden renunciar a uns
minims que afecten la seva dignitat. N°
són teatres públics, certament, sorgel'
xen d’alguna de les tres motivacions que
deia més amunt, i, tanmateix, semblen
necessaris en el panorama barceloni
actual. Les administracions, dones, ni Ia
Generalitat ni l’Ajuntament, no poden
deixar-les navegar sense un minim de
garanties imprescindible.♦
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Quan la terra s'encongeix...
o «Gracies per la propina»
per

D

esprés de l’ensopegada rela
tiva de les Escenes d’una orgia a
Formentera, Francese Bellmunt l’ha encertada de pie amb Gràcies per la propina.
Es ben possible que la reeixida
filmica sorgeixi en part de l’elecció te
màtica i del llibre mateix de Ferran
Torrent. Un llibre del quai s’ha
remarcat allô que té, sens dubte, d’autobiogràfic, però que, precisament per
aquest fet, rebla el clau que apareix a
la majoria de novel-les de l’autor: el
coneixement de la realitat.
Si fem un repàs dels films d’en Bellmunt, podem constatar com les seves
reeixides provenen més de la capacitai
de traduir i fins poetitzar el món real
Que no pas dels intents de filosofar,
d innovar formalment o d’articular
discursos intel-lectuals.
Cineasta i novel-lista havien trebaat junts anteriorment, però, ni pel
context ni per les intencions, El comP ot dels anells no s’adeia amb un estil
Que es tradueix en realitats, i a Un
negre amij un saxo, en qU¿ estigueren
mo t més a prop d’encertar-la, no s’arri aren a entendre: narració i mostració es donaven més d’una bufetada.
En aquesta ocasió, narrativa i mosrativa fan un sol cos i no hi ha cap
mencio de cremar més cera de la que
1 a. la vida es presenta tal com és i
0 que és psicologia o sentiment, allò
inj6 te Una encarnació física —els mons
ividuals i el seu teixit social—, tot
JX0 esdevé, si no totalment cert,
nacnys d una tal versemblança que
2i]Pren * pue> en Ia seva volguda sene esa’ aconsegueix fer copsar als
Drn^C^adOrS Una densa capa de veritats
de U 1^teressants per a tenir-los penFMi 1 que veuen 1 escolten.
dia ar£ recorreSut vital —no pas un
an ° una setmana, sino uns quants
ta S ■ eS Un eiement temporal i, per
tamh ■lnte£rable en el cinema —que
a fer Vs temps—’ però la traballa per
gtáfíc des310«? éSi renxiquiment co
arriben ek • r 3 propietat a qué
Queta a S ln^ants orfes fins a la pi(j>u
estructora dels darrers vestigis
s mares de vides que, malgrat tot,

han estât ben plenes. La terra, efectivament, se’ns encongeix i no cal
explicaciô: cal només assumir-ne la
mostraciô.
A Gràcies per la propma, paradoxalment, no hi ha gaires coses
gratuites pel que fa a les accions humanes. Hi ha, aixô si, una gratuïtat
relativa en les condicions fisiques, una
tranquil-litat climàtica i un do dels
déus: l’aprofitament, larvat a voltes
perô manifest en qualsevol moment,
de la força sensoerètica. El mon de
l’escola, les iniciacions sexuals o els
«negocis» al limit de la llei no van ésser
meres fictions a les infàncies d’uns
anys, sinô referents autèntics, i també
aixô es tradueix en el film amb unes
imatges que fins i tot tenen «olor».
Ben sovint hem llegit comentaris
sobre el «mediterranisme» de certes
obres artistiques —musicals, pictoriques, filmiques—, perô ben sovint
també aquestes exegesis no son res
més que etiquetes-excusa. Estem farts,
per exemple, que ens vulguin fer
passar per cels i sols «mediterranis»
uns cels i uns sols de l’altiplà o carregats d’humitats atlàntiques, la bellesa dels quais no neguem, perô que no
podem confondre. Cels i sols d’espots
publicitaris per a mentalitats universotelevisionades que corresponen o
volen respondre a uns criteris de
qualitat que no tenen res a veure amb
la meravellosa i terrible qualitat del
viure que ens envolta. Aquesta vegada
ni l’aire ens enganya ni la salabror és
falsa, i les estacions se succeeixen i
sabem quines son pel que sentim a la
pell i no pas pel que diu un actor i
predica un rètol!
Fa temps hi va haver qui es va
enfadar amb aquest cronista per uns
comentaris critics respecte dels avantatges que podia reportar al cinéma un
déterminât tipus d’aplicaciô de la
denominada «Llei Mira». És évident
que voler reduir les subproduccions i
elevar el to tecnolôgic no ténia pas res
de dolent, perô, en nom de la qualitat,
a part d’augmentar-se desmesuradament els pressupostos, es volgué
assegurar la seriositat de la despesa a

Miquel Porter i Moix

còpia de buscar-se uns coixins de
seguretat trets d’unes preteses valors
intel-lectives o d’unes existents però
afilmiques garanties literàries. Aparegueren aleshores una mena de partitures, uns «guions» que no deixaven
les escletxes per les quais la vida pe
netra en les arts i que reduïen el film a
un avorrit traductor d’escriptures caducades, avortades abans de poder
esdevenir pel-licules. A voltes, en
comptes de la «literatura», s’utilitzava
la histôria com a garantia i passaven
coses tan tristes com Monturiol, en què
uns pocs pellroges del principi eren
més esperançadors que tota la pseudodialèctica posterior i que totes les
despeses en enginy i en diners.
El cinema de «qualitat» encetà un
diseurs, més o menys subvencionat,
ridicul fins a l’infinit, sobre les «febres
d’or» i altres pseudoerôtiques variades
d’uns burgesos catalans d’abans vistos
sota el prisma d’uns catalans burgesos
actuals, d’uns reprimits intentant culpabilitzar altres reprimits, en contra o
a favor d’una neteja ideològica inventada per un fais concepte de la modernitat. Eren uns temps en què fins i
tot es va prétendre que els «poders»
havien de dictar la «modernitat». Tot
aixô menava a una mena d’exorcisme
de baixa categoria que no portà enlloc
i, en canvi, embrutà la véritable natura
dels canvis historiés, socials i cientifics.

FRANCESC BELLMUNT. AMB FERRAN TORRENT,
UN TANDEM QUE HA DONAT BONS FRUITS
CINEMATOGRÀFICS.
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Tocar temes histories o literaris en
un mitjà de masses representa sempre
un greu perill de perspectiva i de
contribuir a la falsifícació cultural més
que no pas al contrari. Aquest fet,
véritable en l’ámbit universal, esdevé
terrible quan es produeix en una
cultura petita i amb una llengua
minoritzada —de Gal-Ies a Eslováquia
o de Lapònia a Berbería—, ja que no
es podran tenir gaires possibilitats
públiques de corregir o palliar els
errors, intencionáis o no, que s’hagin
pogut cornette.
Tornem, però, a Grácies per la
propina i vegem com, tot i passar en un
temps «historie», la modèstia d’uns
testimonis individuáis minimitza els
perills i, en canvi, els fets poden èsser
assimilats i fins prendre categoria
al-legòrica. La contraposició entre
autoritarisme i llibertat aflora d’unes
petites accions, d’unes actituds que
tots podem reconèixer, més enllà dels
temps i els espais, per molt que
s’inscriguin al Pais Valencià dels
seixanta. Un dels grans avantatges del

film rau en el fet que ni en Torrent ni
en Bellmunt no són de València o de
Barcelona, sino de Sedavi i de Sabadell, respectivament: la visió deixa
d’ésser falsament cosmopolita per a reduir-se a la veritat «comarcalina», a una
observado molt més propera a la reali
tat popular. Fins i tot les referèneies a
idéologies o a dogmes esdevenen més
flexibles..., i més clares que mai:
«paleoblaveros» i «criptorepublicans»
queden identificáis sense gaires dubtes, tal com s’identifiquen també
aquells que prenen la tolerància com a
valor ètic i aquells que la voldrien
negar.
Es ciar que per a poder mostrar tot
això calien uns personatges creíbles;
era recomanable fugir dels grans noms
d’actors «de moda» i anar a raure a
persones capaces de tipificar sense
topificar unes psicologies, unes conductes. També en aquest aspecte la
cinta resulta encertada: el pinyol interpretatiu deixa pas a l’assumpció del
gest o del to de veu. Per exemple,
utilitzar el Màgic Andreu retornant-lo

BIBLIOTECA SERRA D’OR

a l’alta categoria d’home de poblé amb
ofici és tota una traballa, episòdica
però significativa.
En tot un altre ordre de coses —o
potser no—, sembla que aquesta cinta
ha fet més per a l’entesa entre catalans
i valencians que moites reunions poli
tiques o conciliàbuls académies. Pel
que es demostra, la pel-lícula funciona
tan bé en una «comunitat» com a
l’altra. Produïda i fêta en col-laboració,
és entesa per tothom, en una llengua
rica de matisos i plena de sonoritats, i
deixa ben évident que l’anomenat
«conflicte lingüistic» no existeix ni ha
existit més que ais programes dels esgarriacries de torn. Hi ha, potser,
problèmes de barra, de pocavergonya o
de covardia; hi ha, potser, problèmes
d’identitat ideològica disfressats d’orgulls artificiáis, però, a l’hora d’entendre’s, tothom pot dir «gràcies per la
propina» quan convé.4

N O V E T A T S
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Régionalisme i cultura catalana a Menorca
(1888-1936)
Josep M. Quintana
Estudi minuciós i suggèrent sobre la cultura catalana a Menorca entre el final del segle
passât i la guerra civil, amb un especial èmfasi en els aspectes autonomies i la personalitat
de Menorca sovint enfrontada a la de Mallorca.

Les dames de Josep Carnei
Jaume Medina
Un recorregut per les nombrases dones que apareixen a la vida del poeta, des de l’època
deis primers tempteigs en el seu art fins als darrers anys compartits amb la segona muller,
Emile Noulet. Un complément biogràfic que centra principalment l’atenciô en els dos
aspectes més elementáis per a la subsistèneia: el treball i l’amor.
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Quin any de televisió, Mare de Déu!
per Joan F. de

o hi ha cap mena de dubte.
una idea clara de les intencions deis
L’any 1997 ha estat —i consti dirigents de TVE (o «La voz de su
que avui no em refereixo a la amo», com també en diuen). En
Televisió de Catalunya— el periode
de
aquest
sentit, em va sorprendre el
més embrutidora degradació per a les director general de RTVE, Fernando
cadenes tant públiques com privades López-Amor, quan respongué a Rosa
de l’Estat espanyol.
Conde que «per damunt de tot hi
Fa unes quantes setmanes, el havia la llibertat d’expressió»; aquesta
president del Conseil superior audio mateixa «llibertat d’expressió» que
visual de França posava el cascavell al igualment invocà l’agosarat Pepe Na
gat en declarar que «la televisió d’Es varro quan va èsser acomiadat gairebé
panya —alguns dels programes de la violentament d’Antena 3. D’aixó es
quai l’espantaven— passa per un dedueix que, per a aquest poc esmoment realment dificultós». A mi em crupolós periodista, l’exhibició de «La
va semblar que el bon home es Veneno» i el seu circ de degradacions,
quedava curt; perqué, si llancem una els atemptats a l’honor i a la intimitat,
seriosa llambregada damunt el nostre i els judiéis paral-lels inadmissibles,
recent panorama televisiu, restarem
com el del cas de les nenes d’Alcàsser
astorats davant la davallada de qualitat i, encara pitjor, el de la farmacéutica
—cosa que té ben poc a veure amb d’Olot, podien posar-se i esgrimir-se
afer de l’index de públic— de la corn a exemples d’independéncia i de
Programado, tant de Televisió Es- «llibertat d’expressió».
panyola (i faré un paréntesi respectuós
Heus ací, dones, per qué vaig con
per aTV2, perqué se’l mereix) com de siderar una bona nova l’acomiales cadenes privades Tele 5 i Antena 3,
dament del desaprensiu i desvergonyit
que han batut totes les marques de Navarro, els espais del qual van èsser
vulgaritat, niciesa i manca de respecte perfectament defmits dins un «Mani
a s espectadors, fins a extrems real fest dels intel-lectuals i artistes» quan
ment estremidors, quasi per a posar la parlaven d’«una manera de fer tele
carn de gallina a un cocodril.
visió caracteritzada per explotar el
Eticament i estéticament, sobresur- morbo, el sensacionalisme i l’escànten com a espais del tot bruts i envi- dol, com a palanques d’atracciô de
\
1 esgotat «Esta noche cruzamos l’audièneia, amb menyspreu pels drets
l
Jssissipi», seguit després peí seu fonamentals com l’honor, la intimitat,
esso dins deis exercicis de telees- el respecte, la veracitat o la presump^orn raries, «La sonrisa del pelícano»
ció d’innocència, la conculcado de la
am dós vertaders xous de miséries,
quai no es pot defensar en cap cas
scandol i péssim gust, deguts a apel-lant a la llibertat d’expressió».
quest Pepe Navarro per a qui —seUn cop ha quedat això ben ciar,
ons paraules seves— «la depravació
deixeu-me afegir que de cap manera
existeix»). Ja dins el tema estric no podriem aprovar la forma insòlita
ta ent soci°P°lític, els segueix el com van suprimir «La sonrisa del
nPrTarn^ de bebat setmanal dirigit pelícano», tot d’una, com en temps
„
r*1S . rrer° a Ia primera cadena, d’en Franco, i sense previ avis,
dehot
í tOt ha estat objecte d’un esgrimint els dirigents d’Antena 3 un
ip
PaEamentari, pels continguts i article del seu suposat Codi de con
formules moltes vegades antide- ducta, segons el quai —i ara és quan
anpratlcs’ empeltat amb branques em trenco de riure— «els professionals
sohrX1 n° Cren feixistes’ b° semblaven,
d’aquesta empresa hauran de man
rjpi Ot P.er Ia selecció maquiavél-lica tenir un escrupolós respecte a la
Pal ‘°nV1?atS 3 °Pinar’ com ho va normativa sobre continguts en la te
c» ir, " capit01 dedica‘ =>
levisió, i fomentar els valors ètics i
havia UC1° espany°la> en qué no hi humans».
auto
S01 rePresentant de les
I jo em pregunto (i els ho pregunto
autonomies históriques.
a élis) si no és més cert que Navarro
HermUbStltyC1° del discretíssim Jesús va èsser contractât per Antena 3
a Peí murri Herrero ja dona perqué fes ni més ni menys una rèplica

N

Lasa

del «Mississipi», amb idèntica orien
tado i idèntics recursos de teleescombraries; i que, si ara el fastigós
programa del «Pelícano» ha desaparegut, ha estat perqué «els de dalt» ja
n’estaven tips, i especialment perqué
els deis bañes Banesto, Central-His
pano i Santander s’oposaven a les continuades aparicions de Mario Conde, i
quan les querelles de tota mena
plovien damunt Antena 3, i les Associacions de teleespectadors i les Associacions d’usuaris de la comuni
cació havien demanat repetidament la
suspensió del programa. Però, d’ètica,
res, ni un pam.
En resum: els senyors d’Antena 3 es
van espantar del mal ambient, però la
veritat és que abans ells havien signat
amb Navarro perqué fes un monstre
com el que feia a Tele 5.
Siguí com sigui —i ara em torno a
referir tant als espais que he comentat
com al quasi ultradretá «debat» de
Luis Herrero que convoca només els
contertulians d’un sol color— el fet és
que, ho vulguem o no, amics, ja tenim
novament una censura en marxa, o
almenys —per no espantar-nos mas
sa— el fantasma d’una censura que, o
molt m’erro, o continuará fent de les
seves, i no solament a la televisió.♦
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(FOTO: BARCELÓ).

Sergi Pàmies, LA GRAN NOVEL
LA SOBRE BARCELONA. Quaderns Crema, Barcelona, 1997.

A LA GRAN NOVEL LA SOBRE BARCELONA
SERGI PÀMIES REPASSA I SINTETITZA LES SEVES

MILLORS QUALITATS COM A NARRADOR.

El marcador assenyala tres a tres, un
empat entre reculls de contes i
novel-les en els sis volums que ha
oublicat fins ara Sergi Pàmies. Com a
ector de la mitja dotzena, trobo que
'autor té més vigor en la distancia
curta i la batussa per KO dels volums
de contes (T'hauria de caure la cara
de vergonya, 1986, Infecció, 1987 i La
gran novel-la sobre Barcelona, 1997),
que no pas en el joc llarg i la mitja
distancia d'un combat de boxa que, a
les novel-les —Cortázar díx/t—, no
més es pot guanyar per punts. D'altra
banda, les que ha publicat Sergi
Pàmies (La primera pedra, 1990,
L'instint, 1992, i Sentimental, 1995),
tot i la laxitud acordionica del con
cepte, no s'han desenvolupat mai
com a mostres canoniques del géné
ré i s'han estés com a relats ííargs,
nouvelles segons la semántica fran
cesa dels manuals de retorica, amb
l'excepció, potser, de La primera
pedra.
Amb la punta de perspectiva dels
dotze anys’de vida editorial de Sergi
Pàmies, no sé fins a quin punt els
paral-lelismes que s'establiren, de
bon començament, entre la seva obra
i la de Quim Monzó no han decantat
la literatura pamiana a buscar punts
d'allunyament i mécanismes d'afirmació d'una veu propia. Si més no,
crec que les dues darreres nouvelles
podrien haver jugat a obrir camins en
aquesta direcció. Sortosament, el
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braó dels primers llibres de contes
s'ha projectat de nou, contundent i
madur, en els relats d'aquest volum
circular que és La gran novel-la sobre
Barcelona: un títol que, amb posât
foteta, fa l'ullet als débats oberts pel
món de la crítica. Però a l'altra banda
del mirali, i vista com a narració con
creta, «La gran novel-la sobre Barce
lona» repassa i sintetitza les millors
qualitats de Sergi Pàmies com a nar
rador: la intui'ció d'una intel-ligéncia
creixent en l'ofici, dosis d'humor
servides amb el didal adient, la pre
cisa fragmentació de la realitat, el joc
amb el temps i una contraposició de
perspectives que converteixen la
narració que tanca i titula el recull en
l'encert d'una peça de qualitat.
Davant seu, mitja dotzena llarga de
contes de molta molla preparen el
lector per a l'aterratge de la cloenda:
el tracte hipócrita de l'home famós a
la noia espantada («Nadala»); el
capgirament de la realitat que es
produeix a «La set» i a «Amigdalitis»;
el costumisme crític que obre «La
llista de la compra» i el tomb de
fantasia que l'acompanya; l'embrutiment del cap de setmana en qué
l'Abel decideix fer-se homosexual
(«Música clàssica»), o quan el prota
gonista de «Fritz» segueix l'exemple
d'Elton John; la ràpida metamorfosi
del temps fins a la mort en la parella
que protagonitza «Romeo i Julieta»;
la música de l'atzar que campa a
«L'hemisferi sud» i la singularitat
d'una literatura que no fa res més
que anticipar la realitat a «Deu paràgrafs». Sovint m'ha semblât sentirhi ecos del millor Quim Monzó, la quai
cosa no és cap demèrit. També quan
llegeixo Monzó sento que hi dringa
l'evidència de Cortázar, o de Giorgio
Manganelli, i altres noms de capçalera
per a qualsevol autor que vulgui
conrear el conte amb criteris de
modernitat.

Josep M. Ëspinàs, ÜÑ RÀCÓ DE
PARAIGUA. Pròleg de Joaquim
Molas. La Campana, Barcelona,
1997.

Fa sis anys i després d'un parentesi
massa llarg, Josep M. Espinas tornà al
món de la ficció amb Verme// i passa
(1992), una novel-la enginyosa i ben
deixada que posava émfasi en la
cal ligrafia neta d'un narrador que
sabia sumar, als guanys d'un esguard
minuciós, la capacitai de fabular en

ámbits insólits des del realisme de
situacions quotidianes. Ara, les nou
narracions aplegades a Un raed de
paraigua tornen a remarcar les
qualitats del narrador i, en bona part,
s'afegeixen a la tombarella que des
plaga el lector del realisme a la
fantasía, i de l'apunt costumista fins a
órbites de gravitació inversemblant. I
així com una taula de ruleta, a
Vermell i passa, confiava el número
que havia de sortir a un dels clients
del casino, els contes d'Un racó de
paraigua ens menen peí dramátic
aíllament del protagonista d'«Umac»,
o a una tertúlia de quotidianitat i sur-

ELS CONTES QUE CONFIGUREN UN RACÓ
PARAIGUA DE JOSEP M. ESPINÀS ACONDUEIXEN
EL LECTOR PER CAMINS QUE VAN DE LA
REALITAT A LA FANTASIA, DE LA QUOTIDIANITAT

AL SURREALISME.

realisme, que s'allarga dia i nit sense
interrupció, i que només sé imaginai"
amb l'estètica dels films mexicans de
Buñuel.
Són narracions en qué l'espai té una
influéncia cabdal i, segons que ex
plica l'autor mateix, quan les perso
nes canvien d'espai, el canvi no
s'atura perqué també es modifiquen
elles mateixes. És una manera com
una altra de voler crear un fil unitari
que a mi em sembla forçat. Allò que
importa de la literatura arrecerada,erj
aquest racó de paraigua, i d'un títol
filtrat de la màgia de George5
Brassens, és l'evidència de cinc nar
racions espléndides i quatre més que
no hi fan cap nosa però que se situ®1!
en un altre nivell. Un dels encerts de
volum és «La tertúlia», que ja 5 na
esmentat, i, vora seu, m'he deixa
enlluernar pel ritual pausai i ' °r'
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febreria narrativa de «La taula; per la
lírica d'aquest retorn instintiu, davant
de la imminéncia de la morí, al primer
recer de calidesa familiar («La papallona»); pel joc de mentides inno
cents guarnides amb fantasies i
aventis d'erudició gastronómica dels
veliets que protagonitzen «El mar
tini»; i per la inevitable decadencia de
la noble llar familiar que omple
l'espai narratiu de «La casa i l'Ónkel».
En l'«Apunt per a un próleg» que
falca les nou peces del volum, Joa
quim Molas, a més d'assenyalar les
virtuts més llampants del narrador,
apunta la capacitat de Josep M.
Espinas a l'hora d'universalitzar els
recursos que posa en joc. Per aixó es
pregunta si un relat com «La tertulia»
no actúa com una metáfora estricta
de la vida, o si «Umac» no ho és de la
literatura i de les relations del «jo»
amb els «altres».

J-N. Santaeulàlia, FUSIONS. CO
MENTARIS DE POESIA CA
TALANA DEL SEGLE XX. Edi?o«ns de La Magrana, Barcelona,
J-N. Santaeulàlia és un escriptor que
a puntejat la poesia (Memòria de la
ioox\ 1?87' '
um d,ns l'a'9ua'
■ YVo), ha conreat la narrativa (ObIQoîf Perduts- 1990, i Terra negra,
'6), i amb l'encert de Qüestió de
mots (Del simbolisme a la poesía
P^a) (1989) planté una agradable
orpresa en els erms assagístics de la
aratura catalana contemporánia. Al
p.a.eix gènere d'assaig s'inscriu
s/ons. Comentaris de poesia ca
laña del segle XX, que es pot

dei. seglf°XENTARIS de poesia catalana
TRUCTURa * DE J N- SANTAEULÀLIA S'ESTEMÁTICS- rA. PARTIR

DE

QUATRE

EIXOS

PAISATGE PaAo^°R' LA MORT' EL RECORD i el
RUSIÓ MÉS ni XDEL P°EMA COM A ESPAI DE

comunicaci

N° PAS com

a mecanisme de

sintetitzar, en harmonia amb el títol, amies i parents. I encara que, com a
com l'obra d'un lector intuïtiu de literatura en sentit estríete, són obres
poesia, armat amb una fina capacitat que només interessen quatre filólegs
de relació i la sensibilitat creativa que i mitja dotzena de crítics, tampoc no
em sembla indispensable per a hi ha dubte que es tracta de títols
poder-se acostar amb criteri a la bona exemplars i són, en ells mateixos, un
luxe per a qualsevol literatura. La més
poesia.
L'escriptor parteix del poema com a cordial benvinguda, dones. I si en
espai de fusió més que no pas com Nadals anteriors la sorpresa foren
un mecanisme estríete de comuni- dos Ilibres imprescindibles per a pe
cació. El valor d'un poema, argumen netrar amb decòrum al santuari goeta J.N. Santaeulàlia, és déterminât, thià (Converses amb Goethe de J.P.
en bona mesura, per la intensitat amb Eckermann i Viatge a Italia de J.W.
qué el poeta transmet aquesta força Goethe), enguany l'editorial s'ha
unitiva. El poeta no comunica un decantai per un clàssic del roman
missatge, sino que transfereix emo- ticisme anglès, Don Joan de Lord
cions: «... la paraula poética no vol Byron.
receptors passius, sino que actúa en
Aquest Don Joan aparella una de
el lector o en 1'oient i els converteix les histories més universals de la
en subjectes.» És un contagi verbal tradició literària europea —el mite de
en què els mots «no busquen Don Joan —amb el nom d'un poeta
resposta sino la participació activa de perfils mítics que convoca, només
del lector. Per aixó, més que comuni- d'esmentar-lo, tots els esperits i les
forces de la rebel-lia i l'exaltació
cació, la poesia és comunió, unitat».
Fusions. Comentaris de poesia ca romántiques. Símbol del plaer i de
talana del segle XX es desplega per l'alegria de viure, Don Joan té apunts
quatre eixos temátics. Al primer, de mite demoníac i s'acosta, per
«Com el foc i la brasa», a més aquesta banda, al de Faust, que
d'articular l'especulació teórica de la també solearen abundosament els
fusió, el comentarista segueix la més escriptors romántics. L'obra que fixà
évident d'aquestes fusions temà- els eixos del mite fou El burlador de
tiques, l'amorosa, i dibuixa, amb Sevilla y Convidado de piedra de Tir
nitidesa sorprenent, l'arc que va de la so de Molina, i després la historia ha
galanía noucentista a la fusió cósmica campat al seu aire en nombrases
gimferreriana i als lligams que con- adaptations literàries i musicals. Les
necten l'amor i la mort. El tema de la de Molière, Goldoni, Lord Byron i
mort ocupa l'espai del segon apartat, Zorrilla són les més conegudes,
«La negra barca», i els comentaris literàriament, i, pel que fa a la música,
llisquen des de la coneguda «Deso- n'hi ha prou d'esmentar el Don
lació» de Joan Alcover fins a un Giovanni ossia il dissoluto punito de
repertori eleqíac i de reflexió sobre la Wolfgang Amadeus Mozart.
He fullejat discretament el primers
mort bressolats per la paraula de
Márius Torres, Espriu, Vinyoli i Sea- cants del Don Joan de Lord Byron,
mus Heaney, entre d'altres. «Dies i només per comprovar com presen
sois perduts» marca una tercera via tava el mite en clau d'ironia. Després,
en aquest espai de fusió unitiva del m'he deixat endur pels conseils de
poema per mitjà del record, la nos- Goethe i he anat de dret al Cant IX,
tàlgia del passai perdut i l'inevitable als episodis russos i a la cort ge
pas del temps. El quart eix, «Un amb nerosa de Caterina II. Perquè Don
les coses», s'adreça a les fusions amb Joan de Lord Byron no és, ara mateix,
el paisatge i la natura, i segueix les una obra per a ser llegida, i allò que
giragonses que, en forma de versos, ho dificulta més seriosament és l'allau
la poesia catalana ha adreçat a la dels setze mil versos en qué es
terra des del despertar romántic que desplega. Es tracta de poemes, com
fou impuls cabdal per a la Renai- deia Yxart referint-se a L'Atlàntida de
xença. Un llibre engrescador que Verdaguer, més dignes d'estudi que
potser perd puntes de gas i no pas de lectura: bona pastura per a
Heure d'erudits, feina de filólegs i
pistonada a mesura que avança.
pedrera de tesis doctoráis. L'alter
Lord Byron, DON JOAN. Tradúc nativa és triar alguns passatges i
elo i próleg d’Esteve Pujáis. espigolar-hi a lloure sense sortir-ne
decebut.
Columna, Barcelona, 1997.
En ocasió de les festes de Nadal,
l'editorial Columna s'ha acostumat a
rescatar joies de la historia de la
literatura que deuen funcionar bé
com a regal en aqüestes dates en
qué la convenció mana obsequiar
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Papers de crítica i altres afinitats

Josep Romeu ha recollit treize
treballs inédits o dispersos en un
volum titulat Assaigs i altres indagacions critiques.' Hi ha diverses
conferencies, i parlaments, que es
publiquen ara per primer cop: una
sobre Foix centrada en el rendiment
poétic de diversos components de la
ideologia foixiana («J.V. Foix, l'estirp
terral i la comunitat mil-lenária»,
págs. 19-42); una altra sobre l'aspiració a la creativitat en l'obra crítica
de Riba («A l'entorn de l'assaig i la
crítica de Caries Riba», págs. 61-74);
i una glossa necrológica dedicada a
Maria Manent («Maria Manent, en el
record i els poemes», págs. 93-102).
També val la pena mencionar la
reedició d'un article poc conegut en
el qual Romeu rememora diversos
moments de la seva relació personal
amb Foix («J.V. Foix, des de l'amistat
i la fidelitat», págs. 43-59). Encapçala
el recull una lúcida declaració de
principis sobre quina ha de ser la
tasca fonamental del critic: inter
pretar i valorar, no pas dedicar-se a
l'aplicació pseudocientífica d'un métode. Ha vist la Hum un segon llibre
especialment destacable pel que fa a
la recopilació de papers de crítica. Es
tracta de L'obrador del poeta (19701996) de Pere Gimferrer,2 amb una
sèrie de prólegs, ressenyes i parla
ments entre els quals n'hi ha dos de
poc coneguts: una bona sintesi de les
intencions d'Eduardo Mendoza a
Restauració (pàgs. 89-90) i un treball
de sociologia literaria —amb opi
nions polémiques i potser precipitades— sobre «Propietat intellec
tual i situació social dels intel-lectuals
a Europa» (pàqs. 109-120). El llibre
incorpora també una conferència,
recentment publicada com a opuscle
independent, sobre «Literatura
catalana i periodisele».3 Gimferrer hi
repassa les diverses formes de rela
ció dels escriptors catalans amb el
periodisele al llarg del segle XX. Per
la seva banda, Josep Massot ha
donat a conèixer una nova compilació dels seus estudis, aquest cop
centrada en Escriptors i érudits
contemporanis.4 Només hi ha dos
articles inédits: el que dedica a Joan
Estelrich, amb un panorama molt
documentât de la vida i la trajectôria
intel-lectual del poligraf mallorqui
(«Joan Estelrich, entre la vida i els
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llibres», pàgs. 65-97), i un «Record de
Miquel Forteza» (pàgs. 189-199), en
el quai entre altres coses puntuaiitza
alquns aspectes a propòsit de la
refació amb Llorenç Villalonga.
Cal fer mencio també de tres llibres
que recuperen material mig perdut
entre efimers papers de diari. El
primer, els comentaris sobre poesia
que Lluis Calderer va anar publicant
al diari «Regió 7» a principis dels
noranta.5 Es tracta d'una antologia
personal i íntima de la poesia cata
lana i universal amb comentaris suggestius referits als poemes selec
cionáis. Eudald Tomasa en remarca
molt bé la intencionalitat en el
pròleg: «establir un pont, un diàleg
amb els textos, sense cap més pretensió que revelar-ne el sentit i
facilitar-ne la lectura» (pàg. 12). El
resultat de tot plegat és una
experiència intéressant i un llibre
francament atractiu. En segon lloc
tenim les breus anotacions de carác
ter divulgatiu que Josep M. Llompart
va publicar al diari «Última Hora» de
Palma entre el 1977 i el 1978 amb la
finalitat de donar a conèixer els
principáis escriptors ¡llenes.6 Es tracta
d'una breu sintesi didáctica —menys
ambiciosa que la de Calderer—, que
només arriba fins als anys trenta i
que, en paraules de l'editora,
constitueix una mena d'«histôria de
la literatura a les Balears "en fitxes"»
(pàg. 26). Hi ha en tercer lloc les

josep romeu aplega, a assaigs i altres
INDAGACIONS CRITIQUES, ALGUNS DELS SEUS
TREBALLS, FINS ARA INÉDITS, O DISPERSOS I
POC CONEGUTS.

ressenyes teatrals de Marcos Or
dóñez escrites entre el 1987 i el
1995, recopilades ara amb el títol de
Molta comèdia.7 La majoria d'aquestes critiques s'havien publicat
originàriament en castella i ara han
estat traduïdes al català. És un criteri
d'ediciô questionable, i més a la vista
del résultat imprès. Les referèneies a
la literatura dramática catalana no hi
són excessives, la quai cosa no és pas
culpa del critic, és ciar. Tot i així, hi

A L'OBRADOR DEL POETA (1970-1996) PErE
GIMFERRER RECULL DIVERSOS TREBALLS CRI

TICS ESCRITS AL LLARG D'AQUESTS

DARRErS

VINT-I-SIS ANYS.

podem espigolar notes interessarli:5
sobre Josep M. de Sagarra, JordiPere Cerdá, els germans Sirera o
Josep Pere Peyró, entre d'altres, 3
més d'una anàlisi més detallada de la
trajectória de Josep M. Benet ¡
Jornet i de Sergi Belbel. Ordóñez hi
fa també una reivindicació de la feina
del critic i una autèntica declarado
d'amor al teatre i al seu món.
Completen aquest apartat un pareli
de llibres més que només toquen ja
literatura catalana contemporánia
d'esquitllentes. L'un, Onomàstica 1
literatura de Joan Miralles,8 amb una
explicació del pretext de la narració *
«Casadeta de MontuTri» de Carnei'
(«El nostre homenatge a Josep
Carner», págs. 241-245) i diverse5
incursions en el món dels glosador5
¡llenes, la qual cosa ens perme
disposar d'un catàleg d'autors
d'una antologia de textos. L'altre e5
Cronistes, joglars i poetes de Ferra13
Soldevila,9 amb treballs disperso
publicáis entre el 1939 i el 19» '
entre els quals val la pena esment3
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Homenatges

Durant l'any 1996 s'han prodigai
força els volums d'homenatge oferts
a personalitats rellevants del món
literari català. En tres ocasions la
pretensió inicial és també la d'analitzar mínimament a fons l'obra de
l'homenatjat. És el cas de l'Homenatge a Xavier Fàbregas del Centre
d Estudis Catalans de la Universität
de París.10 Hi ressalten la col-laboració
d Enric Gallén sobre l'empenta que
Fàbregas ha proporcionat a la
historia del teatre català («Xavier
Fabregas, historiador del teatre
català modem», pàgs. 65-73) i la de
Feliu Formosa, en la quai es barreja
analisi de la trajectòria intel-lectual
amb un seguit de referències poc
conegudes i de records personáis
(«Un Xavier Fàbregas polièdric: de la
seva bibliografia als meus records»,
pags. 53-63). També cal destacar la
presentado que Maryse Badiou fa
d
personatge dramàtic i la seva
estrategia, una obra que Fàbregas
eixa inacabada en el moment de la
mort (pàgs. 41-51). Completen el
volum una incursió de Marie-Claire
immermann en l'estil i el llenguatge
ae les ressenyes del critic («EstiT i
consciencia crítica en l'obra de Xavier
^bregas», pàgs. 23-40), una pinze? ae> Josep-Lluis Sirera sobre
obra de Xavier Fàbregas i l'estudi
oei teatre valenciá» (pàgs. 75-85) i un
Proleg de Ricard Salvat (pàgs. 5-22).
dQ^eg°in cas és el de la miscel-lània
icada a Avel-li Artis-Gener, «Tisrlaí>>'Dr>¿^aracla Pe' Centre Català
pEN Club i l'Associaciô d'Esd'al °rS Sn LJengua Catalana." A més
„J3?06? bpipues glosses convenrprrAf de oan9a< recopilacions de
; t .r |S' retrats de l'homenatjat i fins
a va,9 9uns treballs que no tenen res
aoart'T amb el tema, hi ha tot un
HtS Tntrat en l'anàlisi de l'obra
npral la' Lenceta un panorama getorrLpreparat per Isidor Consul («Un
TisnoraPaS'Slonat Per les novel-les de
un estnLi^g^’ 47-61) i hi destaquen
veu na '+^e Margarida Aritzeta de la
Veli (< natlVa a Parau/es d'Opoton el
comn ?„T°n el Vel1’ ° l'intent de
que Joandrp >>' Pags’ 63‘95)- ,a lectura
a'una ri i ^rats 1 Sobrepera proposa
de l'e^n SS novel’les («Una relectura
123-13n?UeiSta ^el Canal 4», pàgs.
1 la catalogado a cura de

HOMENATGE A XAVIER FÀBREGAS ÉS UN
VOLUM D'HOMENATGE I TAMBÉ D'APROFUNDIMENT I D'ANÀLISI DE L'OBRA D'AQUEST
GRAN CRITIC I HISTORIADOR DEL TEATRE
CATALÀ.

Joaquim Carbó de les col-laboracions
a «Cavall Fort» («Tísner i els nens»,
pàgs. 137-142). Hi trobem també —a
més d'algunes refoses i reedicions—
articles de Gonçal Castellò a propòsit
de 556 Brigada Mixta (pàgs. 113-117),
de Joan Triadú sobre els llibres de
memories (pàgs. 131-136) i un comentari de Vicenç Llorca centrât en la ca
pacitai de l'autor a l'hora de la cons
trucció d'escenes i la descripció
d'imatges («Tísner o l'escena de la
paraula», pàqs. 143-149). Dels altres
apartats del ìlibre hem de mencionar
també el repertori bibliogràfic pre
parat per David Escamilla (pàgs. 241 253) i l'anàlisi de Montserrat Bacardi i
Carles Mengual de les col-labo
racions a «Quaderns de l'Exili», de les
quais posteriorment Tísner no parla
en les memories («Avel-li Artis-Gener
i els "Quaderns de l'Exili"»,
pàgs.159-171 ). El tercer llibre d'aquestes caractéristiques a ressenyar
és un recull d'estudis sobre Maria
Antonia Salvà en el 125è. aniversari
del seu naixement.12 També aquí les
evocacions i els oferiments literaris es
complementen amb una série de
treballs d'investigaciô entre els quais
cal fer mencio especial del d'Isabel
Grana, una aproximado rigorosa al
paper de descriptora en el context de
la literatura del seu temps («La
personalitat literària de Maria-Antônia Salvà en el conjunt de la
intel-lectualitat mallorquína de pre
guerra», pàgs. 55-75), del de Lluisa
Julià sobre la influència de Carner
(«Josep Carner en l'itinerari poètic de
Maria-Antònia Salvà», pàgs. 76-98) i
del de Margalida Tomás sobre el
complex procès de composició del
primer llibre de poemes de l'autora
(«Poésies, 1910», pàgs. 125-162). Els
altres estudis són de Francese Liado
(«Polèmica entorn a l'edició de les
"Obres completes" de Maria-Antònia

Salvà, pàgs. 99-124), d'Antonia
Perelló i Pere Rosselló sobre les
traduccions de Mistral («L'itinerari de
Mireia: de Provenga a Mallorca»,
pàgs. 163-191), i de Giovanni
Albertocchi sobre les de Manzoni
(«La traducció d'i promessi sposi»,
pàgs. 192-207). Tanquen el volum
una cronologia i una bibliografia. Tot
piegai, un bon rescabalament aca
démie per a l'amortització d'un deute
de més d'un segle.
Hi ha dues ocasions més en què allò
que predomina és la felicitació amicai
per la feina feta i, sobretot, el
reconeixement pel mestratge rebut.
És el cas de \' Homenatge a J.M.
Castellet en el seu setantè aniversari
preparat des dels despatxos d'Edicions 62.13 El constitueixen un total
de trenta-vuit col-laboracions de tot
tipus, entre les quais cal fer ressaltar
d'una banda aquelles que pel seu
carácter memorialístic aporten dades
intéressants i no gaire conegudes.
Com el llarg escrit de Salvador Giner
centrât en les activitats comunes dels
anys cin-quanta («El mestre», pàgs.
63-86), que queda complementat
amb les noves referències que facilita
Jaume Lorés («El meu Josep M.
Castellet», pàgs. 97-121). Joaquim
Molas es fixa més en les aventures
compartides la década posterior i
insinua algunes de les claus per a
entendre i situar correctament la
famosa antologia conjunta del 1963
(«Una suma de quaranta anys», pàgs.
141-149). D'altra banda es destaquen
aquelles contribuions que entren
més a fons en l'anàlisi de
l'homenatjat com a critic i teorie de la
literatura. En aquest sentit, Alex
Broch s'endinsa en la importància de
Sartre durant els primers anys de la
trajectòria de Castellet («Un in
tel-lectual sartreà», pàgs. 41-46) i J.F.
Yvars ens fa veure el paper decisiu de

A TÍSNER. MISCEL-LÀNIA D'HOMENATGE ES RE

CULLEN, ENTRE D'ALTRES TREBALLS, UN SEGUIT
D'ESTUDIS CRITICS SOBRE LOBRA DE LAUTOR
HOMENATJAT.
(FOTO: BARCELÓ).

la recuperaciô d'uns quants estudis
apareguts a la premsa d'exili i
sobretot el de 1956 a «Revista de
Catalunya», dedicai a la comparaciô
de les dues edicions de La muntanya
d'ametistes de Guerau de Liost
(«Guerau de Liost i el Montseny»,
pàgs. 435-459).
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fotografíes que en gran part pro
venen de l'arxiu particular cedit a la
Universität Rovira i Virgili.
Miscel-lànies i col-loquis

ELS ESTUDIS APLEGATS A LECTURES DE MARIAANTÓNIA SALVÀ, AMB MOTIU DEL 125È. CENTENARI DEL NAIXEMENT DE LA POETA
MALLORQUINA, SUPOSEN EL RESCABALAMENT
ACADEMIC D'UN DEUTE PENDENT.

La hora del lector («Arts de llegir»,
pàgs. 209-216). Els deixebles i amies
de Joaquim Molas li han dedicat
també un llibre de caractéristiques
similars, aquest cop però preparai
des dels despatxos de les universitats i en commemoració dels
seixanta-cinc anys.14 La Ilista és ara de
vint-i-cinc col-laboracions. El com
ponent testimonial queda cobert
especialment amb un text esplèndid
d'lsidre Molas («Carta al meu
germà», pàgs. 123-126) i l'aportació
inquietantment antiacadémica de
Josep M. Benet i Jornet («Mestre en
temps dificils», pàgs. 29-42). En
algún altre moment el testimoniatge
i el reconeixement esdevenen també
una presa de posició militant, com en
el cas de Jordi Castellanos («De la
meva experièneia i del seu mestratge», pàgs. 61-67) i de «l'assaig de
filípica» (pàg. 97) que precedeix la
intervenció de Manuel Jorba. Pel que
fa al vessant més analitic, és
especialment destacable el treball de
Josep M. Balaguer sobre Molas com
a estudios de l'avantguarda, que des
d'ara serà referèneia bibliogràfica
obligada («Joaquim Molas i els estudis sobre l'avantguarda catalana»,
pàgs. 19-27).
L'apartat es completa amb un altre
llibre de caractéristiques diferents. Es
tracta de la dedicatoria postuma de
l'institut Català de la Dona a la figura
de Maria-Aurèlia Capmany, a cura de
Marta Pessarrodona en la part escrita
i de Pilar Aymerich en el vessant
gràfic.15 El volum és una cronologia
detallada de la vida de l'autora
il-lustrada amb un bon nombre de
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La revista «Randa» ha éditât els
volums quart i tinqué de la Miscel-lània Josep M. Llompart.16 En el
quart hi ha dos treballs importants.
L'un és una documentada recerca per
part de Margarida Casacuberta de la
relació de Santiago Rusiñol amb
Mallorca, que inclou també una
lectura d'E/ poblé gris i L'illa de la
calma («Santiago Rusiñol a Mallorca.
La interpretació artística del paisatge
¡llene entre els jardins abandonats i
L'illa de la calma», pàgs. 5-42).
L'altre, un bon buidatge i una bona
anàlisi per part de Roberto Mos
quera d'articles d'autor català o
sobre tema català publicáis a «La
Gaceta Literaria» de Madrid («Presèneia catalana en "La Gaceta
Literaria"», 1927-1932, pàgs. 43-98).
També hi podem llegir «Una bi
bliografia de les éditions i les
traduccions de les rondalles de
mossèn Alcover» de Jaume Guiscafrè
(pàgs. 151-221). En el volum cinquè
hi na dos articles sobre Baltasar
Porceli una lectura de Les pomes
d'or a càrrec de Marçal Subirás
(«Concepció' del món i actitud vital a
Les pomes d'or de Baltasar Porcel»,
pàgs. 105-118) i una altra de Rosa
Cabré d'«Els contes de Molts paradisos perduts» (pàgs. 119-145).
Montserrat Vilà i Bayerri s'ocupa de
la relació de Lluís Nicolau d'Olwer
amb Mallorca, amb atenciô a l'amistat amb Miquel Ferrá i l'interés
per l'obra de Joan Alcover («Ma
llorca en la vida i l'obra de Lluís
Nicolau d'Olwer», pàgs. 89-103). Les
dues col-laboracions més significades són dues mostres epistolare:
la de correspondéncia entre Mateu
Obrador i M. Antonia Salvá durant
els anys 1904 i 1906, a cura de Lluïsa
Julià («Tast d'un rie epistolari. Vint
cartes entre M. Antonia Salvà i Mateu
Obrador», pàgs. 29-60), i una pri
mera recopilació de «La correspon
déncia de mallorquins amb Una
muno» (pàgs. 61-88) editada per
Caries Basions, que inclou unes
cartes molt intéressants de Gabriel
Alomar.
També han vist la Hum els volums
cinquè i sisé de la Miscel-lània Germà
Colón preparada per les associacions
international de catalanistica.17
Quant a la literatura contemporània,
en el cinquè hi ha quatre articles a
ressenyar: un de Jordi Malé sobre les
diferents utilitzacions del concepte
d'ironia i humor en l'obra crítica de
Riba («"Ironia" i "humor" en els

EL LLIBRE ÉS UNA CRONOLOGIA DETALLADA DE
LA VIDA DE MARIA-AURÉLIA CAPMANY, FETA
PER MARTA PESSARRODONA I PILAR AYMERICH.

Escolis de Caries Riba», pàgs. 91116), l'edició d'unes traduccions de
D'Annunzio a cura d'Assumpta
Camps («Quatre poemes de Gabriele
D'Annunzio en traducció. Vers un I
estudi de la llengua poètica de Josep
Tharrats», pàgs. 117-130), una
catalogaci elaborada per Santi
Cortés de les edicions de bibliòfil
publicades a València durant la
postguerra («Llibres i opuscles valencians de postguerra en éditions
numerades i de bioliòfil, 1943-1951»,
pàgs. 131-137), i una aproximació de
Lourdes Sánchez Rodrigo als congressos de poesia dels cinquanta
centrada en l'anàlisi de l'actitud de
Dionisio Ridruejo («Els congressos de
poesia dels anys 50: l'apropiacio
espanyola de la cultura catalana en
temps de postguerra», pàgs. 139147). Es pot mencionar tambe
l'aportació de M. del Carme Bosch al
coneixement de la influéncia d'Horaci a les liles, malgrat que el grUI*
del seu article no se centra en el
segle XX («Horaci a les liles», págs139-169). Del volum sisé, només tres
articles per catalogar: un nou recull
de Caries Bastons de la corres
pondéncia de mallorquins amp
Unamuno, ara amb corresponsal
menors («Correspondéncia de mallorquins amb Miguel de Unamuno,
II», pàgs. 125-139); un comentar*
1
d'Antoni M. Badia i Margarit a una
sèrie de poemes de Caries Salvador,
amb atenció especial al tractamen
gràfic de la matèria poètica («Jocs de

LLIBRES

SEGON VOLUM DE LES ACTES DEL DESÈ COL
LOQUI DE L'AILLC, TINGUT A FRANKFURT EL
1994. S'HI PUBLIQUEN LES COMUNICACIONS
SOBRE UN DELS TEMES DE L'ENCONTRE, LA
LITERATURA CATALANA DE LA POSTGUERRA.

signes gráfics, subtileses de l'esperit.
ues notes a poesies de Caries
Salvador», págs. 141-155), i un
exercici de literatura comparada a
carree de M. Dolors Madreñas
moco i Joan M. Ribera Llopis cenr.at en I'estil narratiu de Caries
indreu i Rafael Gómez de la Serna
Utstmtègies a favor del "repenisme ¡ del sincretisme narratiu:
ar es Sindreu, Ramón Gómez de la
1 1^183° JU'eS Renard et a^¡l>>' Págs-

Ja podem llegir les actes del
Eloqui d'estudis catalans a NordlQoV'i8aCiCelebrat a Berkeley el
rnr,+ ’ ElS treballs sobre literatura
un, xP°rània hi són P°c rellevants:
nr*
i° s°bre el concepte gecn7^i?na ap,licat a EsPriu (Peter Coipoo a' «Salvador Espriu between
nota and.1936»< Págs. 45-62), una
minaci m°*1 simple sobre deterC NrS*
z¿Onstants en els contes de
nia i 7 (Manue! Duran, «Humor, irocon+oc jnta^'a Oracional en alguns
69]
de Rere. Calders», págs. 63d'ónti/1 ?xe!'cÍci de lectura des
«La fr,H 'erP'n'sta (Maria Guasch,
simbo
* ln3 i00"09 a la finestra:
santa
de. I espa¡ femení a La
94) un ^ntOnia M'cens», págs. 85mir'ada ractament del paper de la
(M Isid n im S contes de Rodoreda
da i 'dra. Meneos, «Mercè Rodoremeva GH¿rada- tEansgresora en La
167-1741St,na ' 9 tres contes», págs.
de conejana ai?ál¡s¡ poc persuasiva
Priu (Ma Xl?.ns 'ntertextuals en EsSwciá 4|”lla Trambaioli. «La preen La pel/ W de Salvador Espriu
Tambf téntÓTL H9S- 2,49-2661v°lum del mi i9 abast el segon
del col-loqui de l'AILLC de

1994 a Frankfurt.19 S'hi publica la
segona part de les comunicacions
d'un dels temes de l'encontre: la li
teratura catalana després de la
guerra civil. Són dotze treballs,
quatre dels quals mereixen especial
atenció: una análisi d'Enric Balaguer
de la utilització de les fonts en la
poesía de Palau i Fabre («Imitació/traducció/transcreació en Poemes de /'Alquimista (1952) de Josep
Palau i Fabre», pàgs. 7-18), un estudi
de les connexions entre Fuster i Riba
a càrrec de Josep i Laura Ballester
(«La relació literària entre Joan
Fuster i Caries Riba», pàgs. 39-55),
un repàs de Carme Morell del teatre
de Benet i Jornet des de Révolta de
bruixes, que inclou una comparado
amb l'obra de Sergi Belbel («Sobre el
teatre de Josep M. Benet i Jornet i
les darreres tendèneies de la dramatúrgia catalana», pàgs. 57-76) i
una nova incursió de Dolors
Madreñas Tinoco i Joan M. Ribera
Llopis en l'obra de Caries Sindreu,
amb utilització —no excessivament
explotada— de material d'arxiu
(«Narrativa i vida literària de post
guerra: al voltant de Caries Sindreu,
1900-1974», págs. 77-1 14).20 El
volum reprodueix també les inter
vendons en la taula rodona que
s'organitzà —coordinada per l'Associació d'Escriptors en Llengua Cata
lana— per debatre la situado de la
literatura catalana actual, amb una
presentado de Vicenç Llorca i les
intervencions dels ponents a pro
posé de diferents générés literaris
(Enric Soria i Jaume Pérez Monta
ner), dels problèmes de la institució
literària (Oriol Izquierdo) i del pano
rama editorial (Isidor Cónsul).♦
1. Josep Romeu i Figueras, Assaigs i altres indagacions
critiques, Barcelona, Quaderns Crema, 1996
(«Assaig», 17). Publicat en coedició amb la Reial
Academia de Bones Lletres de Barcelona.
2. Pere Gimferrer, L'obrador del poeta (1970-1996),
Barcelona, Edicions de La Magrana, 1996
(«Cotlliure», 24).
3. Pere Gimferrer, «Literatura catalana i periodarne.
Conferencia amb motiu del lliurament dels Vili
Premis a la Investigado sobre Comunicació de
Masses», Barcelona, Generalität de Catalunya /
Centre d'lnvestigació de la Comunicació, 1996.
4. Josep Massot i Muntaner, Escriptors i erudits
contemporanis, Barcelona, Publicacions de l'Abadia
de Montserrat, 1996 («Biblioteca Serra d'Or», 167).
5. Lluís Calderer, Diàleg amb la poesía, Barcelona i
Berga, Columna i L'AIbí, 1996 («Idees», 2).
6. Josep Maria Llompart, Els nostres escriptors,
introducete i edició a cura de Maria Antonia Perelló
Femenia, Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1996

(«Tornir», 30).
7. Marcos Ordóñez, Molta comèdia (Cròniques de
teatre: 1987-1995), Barcelona, Edicions La Campana,

1996.
8. Joan Miralles i Monserrat, Onomàstica i literatura,
Palma de Mallorca i Barcelona, Departament de
Filologia Catalana i Lingüística Generai de la
Universität de les Illes Balears i Publicacions de

l'Abadia de Montserrat, 1996 («Biblioteca Miquel
dels Sants Oliver», 4).
9. Ferran Soldevila, Cronistes, joglars i poetes, Bar
celona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1996 («Biblioteca Abat Oliba», 175).
10. Homenatge a Xavier Fàbregas. Universität de ParisSorbonne. Centre d‘Études Catalanes, 16 de
novembre de 1993, Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1996 («Biblioteca Mila i
Fontanals», 24).
11. Isidor Consul (ed.), Tisner. Miscel-lània d'homenatge,
Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1996 («Biblioteca Abat Oliba», 174).
12. Lluïsa Julià i Capdevila (ed.), Lectures de MariaAntònia Salva, Palma de Mallorca i Barcelona,
Departament de Filologia Catalana i Lingüística
Generai de la Universität de les liles Balears i
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996
(«Biblioteca Miquel dels Sants Oliver», 3).
13. Homenatge a J.M. Castellet, Barcelona, Edicions 62,
1996. La revista «Serra d'Or» ha publicat també un
dossier dedicat a l'aniversari de Castellet (Josep M.
Castellet, setanta anys, «Serra d'Or», nùm. 444,
desembre 1996, pàgs. 24-33). Hi sobresurt un treball
d'Àlex Broch sobre la primera aproximació del crític

a la literatura catalana (Primers articles sobre
literatura catalana, 1952-1955, págs. 27-29) i
completen el conjunt una sèrie de notes breus a
carree de Joaquim Molas, David Jou i J.F. Yvars, a
més d'uns poemes de Pere Gimferrer també
reproduits al volum d'Edicions 62.
14. A Joaquim Molas, Barcelona, Universität de Bar
celona, Universität Autònoma de Barcelona,
Universität Pompeu Fabra i Publicacions de l'Abadia
de Montserrat, 1996 («Biblioteca Serra d'Or», 165).
15. Pilar Aymerich, Marta Pessarrodona, Maria Aurélia
Capmany: un retrat, Barcelona, Generalität de
Catalunya I Institut Català de la la Dona, 1996.
16. Miscel-lània Josep M. Llompart / IV, «Randa», núm.
38 (1996). Miscel-lània Josep M. Llompart / V,
«Randa», núm. 39 (1996).
17. Miscel-lània Germa Colón / 5, Barcelona, Pu
blicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996 («Estudis
de llengua i literatura catalanes», 32); Miscel-lània
Germa Colón / 6, Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1996 («Estudis de llengua i
literatura catalanes», 33).
18. Actes del sete col-loqui d'estudis catalans a Nordamèrica. Berkeley 1993, a cura d'August Bover i
Font, Jaume Martí-Olivella i Mary Ann Newman,
Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1996 («Biblioteca Abat Oliba», 165).
19. Actes del desè col-loqui internacional de llengua i
literatura catalanes. Frankfurt am Main, 18-25 de
setembre de 1994 (volum II), a cura d'Axel Schönber
ger i Tilbert Dídac Stegmann, Barcelona, Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996
(«Biblioteca Abat Oliba», 171).
20. Les altres vuit comunicacions són les següents:
Mathilde Bensoussan, «"Cartes impertinents", de
María Aurélia Capmany: un féminisme pie d'humor»,
pàgs. 19-24; Eduard Fermín, «Josep Carner
heterogeni: "Don Nadie", les aportacions d'un
paradoxal DNI a l'exili mexicà», pàgs. 25-37; RaülDavid Martínez Gilí, «Villalonga-Gide: anàlisi
comparativa de L'Àngel Rebel i Els falsificadors de
moneda», pàgs. 115-127; Francesc Massip,
Montserrat Palau, «L'Arqueta dels secrets: el teatre
femení de Mercè Rodoreda», pàgs. 129-141; M.
Assumpció
Bernai,
«Els
mons
peruchians:
microestructures citatives i mécanismes de fabulació
en les "Narracions"», pàgs. 143-154; Ane-Grethe
Ostergaard, «Absència i presèneia en un poema de
Miquel Martí i Poi», pàgs. 155-161; Maria-Pau
Cornadó, «El projecte poètic de Joan Margarit»,
pàgs. 163-180, i Lluís Alpera, «Una aportació
interessant en l'obra d'Emili Rodriguez Bernabeu: la
crítica literària», pàgs. 181-193.
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MEMÒRIA DE L’ES COLA ISABEL DE
VILLENA
per

N O V E T A T

CONTES
RUSSOS, I
Traducció de Josep Moretto
I PUIGDOMÈNECH

Recull exceblent de
contes russos caracteritzats
per la seva amenitat, per
l’ùs d’elements propis de la
rondalla tradicional i per la
seva fantasia argumentai.
Tots els contes enalteixen
la bondat, la humilitat,
la tenacitat i el desig de

ROSA M. DELOR I MUNS

Mariona Farran i Permanyer,
L’ESCOLA ISABEL DE VILLENA I
LA SEVA GENT (1939-1989).
«Biblioteca Serra d’Or», 182,
Publicacions de l’Abadia de Mont
serrat, Barcelona, 1997.

La Mariona Farran i Permanyer va
entrar al Villena el curs 1961-62, si no
vaig errada, perquè vam coincidir al
preuniversitari. Al «preu» venien moi
tes noies d'altres escoles que no
tenien titulació per a impartir aquest
curs. Solien ser noies de les monges,
que parlaven castella i eren molt
finas. La Mariona, però, venia del
Liceu Francés i era una noia culta i
molt melòmana. De seguida va encaixar amb el grup català del Villena.
Tant li va agradar l'escola que ja no
se'n va moure, de manera que ha
estât professora de tots els meus filis.
El llibre que ens fa el regai d'haver
escrit és un punt de vista nou pel que
fa a la reconstrucció de la memòria
histórica d'aquest pais. «Farts» de les
memòries de politics sempre ambi
gus, o de tota mena de personatges
sense cap relleu que s'autoerigeixen
un monument per a la posteritat, la
historia documentada i senzilla d'una
escola que a partir de l'endemà de
l'entrada de Franco a Barcelona es va
posar a traballar per mantenir la
continuïtat democràtica i el sistema
docent de l'institut Escola de la Generalitat és una aportado fresca,

servir els altres.
DARRERS TÍTOLS DE LA COL-LECCIÓ:

Joan Armangué, Un pam de primavera
Maria Lluïsa Sola, Un estiu a
Rocagrossa.

Lieo Tolstoi, Contes II

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:
Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08
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UNA DE LES FOTOGRAFIES QUE APAREIXEN AL
LLIBRE RESSENYAT: CARME SERRALLONGA, QUE
VA MORIR EL DESEMBRE PASSAT, ENVOLTADA
D'UN GRUP DE L'ESCOLA A L'EDIFICI D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, ELS ANYS VUITANTA.

regeneradora, i una lliçô acaparado
ra pel que fa a l'exemple de treball
infatigable al llarg de més de cin
quanta anys, la primera part dels
quais, com tothom pot deduir, van
ser duríssims per als professors i per
als pares; els alumnes, en canvi, érem
uns nens feliços. I amb aixô crée que
ja està tot dit. Ara, quan parlo amb
els meus col-legues d'institut sobre
aquells anys i les respectives escoles,
m'adono fins a quin punt vaig ser una
escolar privilegiada.
La Mariona ha organitzat el seu
estudi, i ha ordenat la memòria
col-lectiva, en dos grans blocs. Al pri
mer ens fa la biografía dels profes
sors fundadors (Mercè Bailará, Pep
Calsamiglia, Joan Gibert, Lluis
Modolelf, Josep Obiols, Marcai Oli;
var i Carme Serrallonga) i la dels qui
han estât els puntáis de l'escola:
Ricard Albert, Maria Planas, Mercè
Ros, Joana Casais, fra Xavier d'Olot
(nascut Joan Ayats); potser hi trobo a
faltar la figura de la Maria-Aurèlia
Capmany, ja que els anys en què ni
va ser (del 45 al 65), peí que fa a mi
personalment tots, hi va tenir mon
de pes. I és que, de la Capmany,
llibre en parla molt poc. Era un
fenomen instituìt al mig del Villena
com una rara flor exótica, una mena
d'orquidia
negra
enmig ue,
llessamins groes del jardi amb que
ens fèiem collarets a la primaveraM'explicaré. Era especial, capriciosa,
xafardera, fumadora en ambiente
tancats, feia pudor de tabac i de suor
(deia que la senyoreta Serrallonga,
d'una pulcritud extrema, moriria j°ve
amb els pulmons nets, mentre que
ella moriria de velia amb els pulm°ns
bruts), piena de llànties, arbitrària,
injusta; però intelligent, fregant a Ia
genialitat, apassionada i interes
santissima quan parlava de qualsevo
cosa; a mi en particular em fascini3'
tot i que no ens teniem rputu
simpatia. Recordo amb avaricia ¡e
seves classes de literatura francés
del segle XX, en especial la poesiæ
La Capmany ens va ensenyar tres
quatre can-çons franceses antigue
precioses. El dia que va morir les val?
cantar pensant en ella, potser Per<L
amb el pare Xavier les classes
religió consistien a cantar.
j¡
Al segon gran bloc del seu estu '
Mariona Farran parla de l'Odissea
l'Escola, de casa en casa per aque
mena d'Egeu décadent que han e
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tat les torres senyorials de la Bonanova i Sarrià, fins a arribar a terra
ferma a Esplugues. Els exalumnes
s'ho passaran molt bé revivint les
velles cases, perqué una de les ca
ractéristiques del Villena és que era
«casa nostra».
Una de les normes de l'Escola Isabel
de Villena sembla que ha estat el seu
apoliticisme, si és que se'n pot dir
així d'un antifranquisme radical (en
esclatar la guerra, Margal Olivar deia:
«—Aixó és un pa que es va tallant a
Hesques. Ja vindrá la nostra, ja. I Car
me Serrallonga responia: —Quina
llesca, si no hem estat de cap partit!
Tranquil-litza't, home!», pág. 64;
«L’escola ha estat sempre neutral en
política i reliqió», pág. 16; «L'escola
Isabel de Villena ha aconseguit ser
una agora on poden conviure amb
pau i narmonia tota mena de races,
religions i criteris», pág. 275). El
principi fonamental, essencial, ha
estat el de ser fidel a Catalunya i a la
seva llengua. Potser algú podría
argumentar que aquesta presa de
posició básica a partir de la qual neix el
concepte d'una escola i de la formació
«civil» deis seus alumnes entra en
contradicció
amb
l'apoliticisme
assenyalat abans. M'agradaria deixar
c ara, al meu entendre, i tal com jo la
vaig viure, quina va ser la Higo
Pr°rundament «política» que vaig
ebre de la meva escola durant els
1962)qUe m<hi Va'9 formar (1949‘

fÆyerb Pertinent és «formar», sens
r, >■ e' 1 com que era una mala es(ant (sempre he estat més peri9 ¡netlca, W no Pas CIJI de cadira) els
vanClpas, ,ru'ts extrets de l'escola
ser els, utopies en aquells anys,
<<ciutadana preparada per a forH-l Part d'una polis». La lligó
10 rJ?eSt5dat Pática més gran que
CarmC°rdo ?n acluest moment: La
cerdo6 ^nS |fa Posar les cadires en
del m'9 9 c asse de la Har de foc, la
mpn- _!,9'
corresponia a l'antic
Tots n °-e la torre d'Emancipació.
de Fal°IS ' no¡.es- tenim el libro verde
i resnn^96 a felda- Són preguntes
«Qué SeseSpbt Pr?imera Pregunta és:
unidad,«
d Patria?
PJ?tria? —Patria es una
La
Carro
S
La Carme ^estlno en lo universal.»
definidA
uefinició 6 ens,dern°stra que aquella
rratllar
" n n° *e caP sentit i ens la fa
tan»
esPres continua llegint i de
n"L
c.n ‘’m d'É
d
mentirla
<<ratlleu aixó, és
«oó _i° be fa esmenes del tipus
3na „diU hi*"" »=='
escriviu negre». En
“Æ9Unta -■sobre
per aué Franco
“a arribar ¡a ser el general
més jove
erpsP.anya,Qens fa ratllar la resposta i
era el m¿c'3Ueu senz¡llament, perqué
casa ? ■■est».
est>>- Un día vaig arribar
—:k~ -a
Vai9 dir «La senyoreta

Serrallonga diu que és republicana»,
el pare es va mirar la meva mare i els
ulls li van brillar i va somriure lleument i va dir «és ciar»; aleshores era
massa petita per a entendre-ho, però
en tinc la imatge com una fotografia.
Aquells ulls del pare i la meva mare
espantada.
Per a una nena de pis, amb germanes molt més grans, amb una tristesa
familiar de republicans esclafats i ar
ruináis («Els pobres beocis que no en
tenen gens la culpa», que diu Espriu
a Antigona), sense estiueigs i amb un
pareli de morts tràgiques a la familia,
el Villena es va convertir en el meu
exclusiu món de relació amb l'exterior. Em renyaven molt perqué te
nia fama d'entremaliada i em
carregaven totes les culpes sempre a
mi, perqué era esbojarrada, cavallot i
rebel, no ho negaré pas, i vaig ser la
primera noia de l'escola (i potser de
Barcelona, dones) que des deis dotze
anys va dur sistemàticament pantalons llargs, no parava de jugar,
estudiava poc per no dir gens, mai
no vaig fer els deures, però aprenia
molt, i ni me n'adonava perqué a les
classes m'ho passava tan bé com en
una tertulia, sempre que no em fessin
escriure gaire, perqué m'agradava
escoltar i al Villena ho podies fer. Per
a mi l'escola era «la Vida» i la vivia
apassionadament perqué no en tenia
d'altra. Els nois i noies de l'escola van
ser l'ùnica relació amb la gent de la
meva edat que vaig teñir. Les
vacances eren avorridissimes. Sem
pre vaig anar a classe amb nois,
minoría, és dar, però suficient per a
aprendre a conviure-hi de la manera
més naturai. Llegint el llibre de la
Mariona m'assabento que estàvem
separats; jo mai no en vaig teñir la
sensació.
Una formació tan democràtica,
refinada en el pia intel-lectual, auste
ra i honesta en el moral, com la que
rebiem al Villena tenia un inconvenient greu, si més no pel que fa a
adolescents amb una extremada
sensibilitat: fora d'aquell oasi de
civil ització, el món exterior podia
arribar a ser una experiència infernal.
Després de l'examen de «preu»
(durant l'estiu vaig donar unes
classes de llatí i de llengua a la gent
que feia repàs; mai ningú no sentía
l'angoixa que havia suspès una
assignatura), el pare Xavier em va
acomiadar al capdamunt de les
escales de l'entrada i em va avisar
que el món que trobaria fora de
l'escola no tindria res a veure amb el
que havia viscut allí. Exacte. Algunes
anècdotes que recordo em revelen
com aquell caputxi em coneixia molt
més que no pas jo mateixa. La

Universität era el desert cultural més
trist que jo mai m'hagués imaginât.
Llevat d'en Vaiverde a segon, i en
Blecua, que he de dir que després de
com m'havien fet copsar la literatura
en Salvai, la Capmany i la Serrallonga
tampoc no em va entusiasmar gaire,
no hi havia ningú. La historia, amb un
personatge cu-riosissim que passava
Ilista, en Palomeque, i un tal
Guerrero en art—que en un examen
oral em va demanar si havia estudiat
a l'Escola Italiana per com li parlava
de Tiziano—, que venien per
substituir les classes d'en Ricard
Albert! Si, hi havia el doctor Gomà de
filosofia, molt didàctic i bona
persona, amie del senyor Albert, que
al primer examen em va fer un
comentan al mig de la classe que em
va deixar petrificada: «Señorita,
usted no escribe, usted da puñeta
zos!»; evidentment, penso ara, la
meva mestra en filosofia havia estat
la Maria-Aurèlia Capmany. A la
pissarra sempre hi havia algú o altre,
no en diré els noms, que escrivia
«mañana primer viernes de mes», els
alumnes es casaven a la capella de la
facultat, avui aula, amb un somriure
beat estampât a les qaltes angé
liques. Cantaven «Clavelitos». Fèiem
cinefórum de pa sucat amb oli.
Recordo que vam anar a veure «La
isla de Arturo» i «El manantial de la
doncella» i un frare estudiant del
meu curs que duia l'hàbit del pare
Xavier d'OIot ens va voler demostrar
que la doncella en vestir-se i pentinar-se per estar bonica s'havia
provocai la violació i per tant havia
pecat. Vaig aguantar-hi un curs i mig.
Què hi feia una noia com jo en una
Universität com aquella? Si el dia que
va morir Caries Riba no haviem fet
classe i la senyoreta Serrallonga
només ens va parlar d'eli i del que
significava la seva mort per a la
nostra cultura. Si amb l'escola ja
haviem vist la Primera historia
d'Esther i l'Antigona d'Espriu.
Haviem llegit La peli de brau i ens
havien parlai d'un poeta «que estava
injustament marginai» que es deia
Joan Brossa i la Carme ja era una
apassionada lectora de J.V. Foix. Em
vaig demanar què hi feia alla. Vaig dir
adéu i no vaig tornar a posar per res
els peus a la plaça Universität durant
deu anys. L'exterior m'havia vençut.
Vaig preferir posar-me a traballar
immediatament per ajudar els pares
abans que continuar fent el paperina
en aquella facultat. Si hagués estat
prou soferta, hi hauria vis-cut els anys
següents, que van marcar un canvi
molt important.
Ara que ja està escrit, em sap greu
haver incorregut en particularismes
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quan el que se'm demanava era la
convencional ressenya d'un llibre
d'histôria, perô aquest escrit em
costa l'esforç de distanciado més
insuperable de la meva vida, perquè,
com diu molt bé Jordi Casassas al
Prôleg —el recordo molt bé amb la
bata marró botonada al costat—,
«que ningú no s'enganyi per l'aparença d'un cert grau d'intimisme»:
sense l'experiència particular, «especialment com la que representa
l'Escola Isabel de Villena, podem
acabar per correr el risc de no com
prendre la complexitat global del
nostre pais». Hi estic d'acord, crée
molt més en les petites histôries
quotidianes individuáis que no pas
en els grans esquemes carregats
d'ismes que fan de la histôria una
mena de logomaquia reduccionista.
Estic segura, ara, després de tants

anys, que en tot el joc de desconstruccions i reconstruccions de la
meva vida —i de la de tants altres
exalumnes— hi ha tingut un paper
determinant l'autoritat moral de
Carme Serrallonga, només dient les
paraules justes i escoltant amb aten
ciô els alumnes. Assistint-me, assistint-nos, en moments particularment conflictius de les nostres vides
de Peter Pans adults. O simplement
amb la presèneia de la seva absèneia.
I per a mi és aixó, ser mestra, un toc
que, com el baptisme, infon carácter,
perdoneu-me la ironia. És aquest
exemple que es manté més enllà del
temps, que esborra els anys i estableix un continuum en què dos o
tres anys de separado no signifiquen
res, perquè s'ha instituït una permanèneia més enllà de matricules,
exàmens i cursos. Carme Serrallonga

recorda amb precisió els alumnes
que han passai per la seva classe, i és
una cosa que em deixa sempre estu
pefacta perquè vol dir dues coses
importants pel que fa a la linia
docent de l'escola: primera, que
érem considerats individus; segona,
amb quina atenciô érem observais i
se'ns anava guiant en el nostre aprenentatge. Curt: sense ella, o sense
l'escola, tant se val com construim
l'equaciô, avui no hauria pogut
escriure ni aquest article ni tota la
resta; així de senzill.4

APROXIMACIÓ A LA BIOGRAFIA DE JOAN COROMINES ,
PER

JOSEP MASSOT I MUNTANER

ÀLBUM JOAN COROMINES, a
cura de Josep Ferrer i Costa i Joan
Pujadas i Marquès. Ajuntament de
Pineda de Mar, Curial Edicions
Catalanes, 1997.

Ben pocs mesos després de la mort
de Joan Coromines i Vigneaux, un
dels linguistes catalans més significatius i més reconeguts de totes les
époques, l'Ajuntament de Pineda de
Mar, amb el suport del Conseil
Comarcal del Maresme i de la Fun
dado Tharrats d'art gràfic, ha
patrocinai un magnifie volum que en
permet de seguir fil per randa la
trajectòria personal i intel-lectual.
L'Album Joan Coromines, que duu el
segell editorial de Curial, ha estât
préparât amb amor i amb competèneia per Josep Ferrer i per Joan
Pujadas, que ja havien tingut cura del
volum Joan Coromines, 90 anys,
aparegut el 1995, en molts aspectes
precursor de l'actual.
En primer lloc, Caries Duarte, collaborador durant alguns anys de Co
romines, hi traça un bell retrat de la
«figura excepcional» que dugué a
terme «una obra científica gegantina», malgrat tots els entrebancs
que anà trobant al llarg de la vida. A
continuado, Joan Pujadas dona un
seguii de notes biogràfiques de
Coromines, en bona part procedents
del seu epistolari, d'una gran utilitat i
alhora d'una explicable parcialitat.

74 [154]

Caldrá complementar-hi, per posar
només un exemple, la qüestió de les
miscel-lànies d'homenatge a Coromines: és cert que Coromines va de
manar a l'Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes —en
aquell moment amb seu a Ams
terdam, no a Barcelona— que paralitzés un volum d'estudis en honor
seu que ja havia estât convocat i per
al qual ens havien arribat tota una
colla de treballs; caldria afegir-h¡ que
les gestions de Max Cahner, aleshores conseller de Cultura de la Generalitat, no van aconseguir de convéncer Coromines de fer-se enrere
de la seva decisió de no acceptar un
homenatge que només hauria volgut
si hi prenien part els seus mestres, ja
traspassats, i que tenia por que el fes
quedar malament (sic), pero sí que va
acceptar que es parlés d'un «ajornament» de la miscel-lánia; caldria
afegir-h¡ igualment que hi hagué
altres projectes de miscel-lànies, a
Madrid i a Barcelona com a mínim,
que tampoc no foren ben acollits per
l'interessat, com no ho fou l'esmentat volum Joan Coromines, 90 anys:
Joan Coromines no solament no va
assistir a l'homenatge organitzat per
l'Ajuntament de Pineda ae Mar, sino
que, segons que em va explicar al
seu moment un col-laborador próxim, va rebre malament Josep Mas
caré Passarius, que havia vingut
expressament de Mallorca per fers'hi présent, i va arribar a estripar el

volum que li havia estat dedicat, amb
el contingut del qual no se sentí del
tot identificai. Caldrá complementarhi igualment el currículum académie
de Coromines, amb el testimoniatge
dels seus diversos col-legues, res
seguir les circumstáncies de la seva
relació tempestuosa amb l'institut
d'Estudis Catalans i amb el seu se
cretan general, i fer la nòmina exact3
dels col-laboradors de Coromines i
de les vicissituds de cada una d®, |
collaborations (un dels més fide s
em deia un dia en confiança que els
seus deixebles als Estats Units eren
molts i molt valuosos, però que a
final l'ûnic que va tenir paciència per
a continuar al costat del seu mestre
era ell). Ja a tall d'anècdota, J01.3
significatiu d'explicar la historia de
tesi de llicenciatura d'Àngel Duarte
Montserrat —germà de Cam
Duarte-—-, Pere Coromines: del repü
blicanisme als cercles /libertar1
(1888-1896), que no va sortir a Curi3
sino a Publicacions de l'Abadia
Montserrat (1988) perquè Joan CO
romines havia fet tota mena
pressions per evitar la PuL»licaC
d'una obra que, segons ell, no dona
una imatge adequada del seu par®En tercer lloc, Josep Ferrer i
Pujadas recullen un bon nO0nt’o.
d'excel-lents fotografíes de
.
mines, que qualifiquen d'«Alb
familiar», tot i que en realitat n hi
una bona part que pertanyen
seva vida académica i erudita.

e
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quart lloc, Àlvar Maduell fa «La llarga
dista de les mil excursions» de Joan
Coromines, a la qual caldrà algún dia
afegir compléments com la doble
estada aue va fer al monestir del Miracle, dépendent de Montserrat,
amb una motxilla al coll i sense avisar
prèviament, la primera vegada per
treballar arreu del Solsonès i la segona vegada per refer unes llibretes
que havia extraviat
En darrer lloc, Josep Ferrer ens
dona una nova relació de la impor
tant i extensa bibliografia de Coro
mines, més completa que les
anteriors i gairebé exhaustiva. Ens
permet d'afegir peces intéressants a
la labor immensa de Coromines,
alguna tan curiosa com una crònica
del Congrès de Lingüística de
Barcelona de 1953, apareguda amb
e pseudònim Miquel de Fluvià a «La
Nostra Revista» de Mèxic. En una
nova edició, convindria fer-hi constar
que els treballs de Joan Coromines
sobre els epistolaris del seu pare són
represos a les obres completes casteanes d'aquest, i que la sorprenent
carta oberta del 1996 sobre el llibre
ae Borja de Riquer referent a Fran
cese Cambó va aparèixer a diversos
mitjans de comunicació.
°t piegai ens permet de conèixer
oit més de prop l'home i el
quista Joan Coromines, un persoa 9e polièdric —com diuen Ferrer i
v^JadaS~7 ' contradictori, que captia per la seva educació exquisioa i
d'a?ra s°rPren'a per la violència
quna de les seves reaccions, que

demostrava una intel ligència privile
giada i alhora era —en moites
coses— ingénu com un nen, que meravellava per la seva humilitat i per
l'adhesió que sentía pel seu pare i
per alguns deis seus mestres i alhora
manifestava a vegades un egocentrisme no gens dissimulât, que tenia
un tempérament poc apte per a un
treball en equip i alhora va
aconseguir la col-laboració succes
siva d'un bon nombre de deixebles
—sense els quals la seva obra hauria
résultat impossible—, que era un
gran savi reconegut internacionalment i alhora no tenia escrúpols a
treballar de segona mà i de memòria
i a manifestar la seva profunda igno
rancia en alguns aspectes (com en
molts articles del Diccionari etimolo
gie catalá en qué recorre al jòquer
fácil del sorotàptic o del mossàrab, o
bé a l'article Palma de l'ùltim volum
aparegut de l'Onomasticon, on es fa
uns embolies indignes de la seva plo
ma). En qualsevol cas, cal lamentar
que la guerra civil l'obligués a deixar
Catalunya i a fer tantes giragonses
abans que pogués enllestir les seves
obres predilectes: el Diccionari
etimologie catalá i l'Onomasticon
Cataloniae, aquest darrer redactat en
condicions molt precàries, que en
limiten profundament l'exhaustivitat i
la validesa. La seva enorme tenacitat i
la llarga vida de qué va poder qaudir li
permeteren, tot amb tot, d'assolir
d'una manera admirable les seves
fîtes i de donar-nos un gran exemple
des de molts punts de vista.♦

MANLLEVADA DEL LLIBRE RESSENYAT, LA FOTO
ENS MOSTRA JOAN COROMINES AMB UN
PERSONATGE ENQUESTAT PER A LA SEVA
RECOLLIDA
DE
MATERIALS
TOPONÍMICS.
ARCAVELL, 1936.

SIS ANYS D’«ELS NOS TRES CLÀSSICS»
per

/octubre de 1991 Lluis Bonada

València. El segon, a càrrec de
7jLressenyar a les pàgines 702Germà Colón i Arcadi Garcia, forma
aleshnrae d ac>V,esta ,revista el que part d'una obra de gran enveretana ri S i era eclosió d'una nova gadura, iniciada en temps de Josep
M. de Casacuberta; el primer, en
Nostra rr v®nerable col-lecció «Els
M Hp o Classics», fundada per Josep canvi, és l’edició d'un tractat d'heavui DPraACuberta el 1924- ¡ dirigida
ràldica, del qual va tenir cura la
Ia Funda ^-T1^deu Soberanas des de
malaguanyada Cecilia Burgaya, que
apareante'0 Jaume *• pls Hiuraments es va formar a la Universität Autò
noma de Barcelona. Els volums 132,
data eñn post®riorrnent a aquella
Sa9rats a
-dos,dels quals, con 133 i 135 de la mateixa sèrie, en
durne i ped'Cl^ cr'tica de l'obra de canvi, presenten l'obra de très
133 de la °re March (volums 132 i
poetes catalans dels segles XIV i XV;
comentatìene A' en vuitè)< Ja van ser glossai d'avançada el paper dels
escrits de Pere i de Jaume March, a
signa a l=> -ac?ui mate¡x, per qui
càrrec respectivament de Lluís Cabré
juny de 19Q%9'e? 497, del nùmero de
^questa m\E s V°lums 131 ' 134
i de Josep Pujol, professors de l'esrespectivar>-ma}eil?a sèrie contenen
mentada Universität Autònoma de
Gabriel TureM^* Arl=>re ¿'Honor de
Barcelona, convé subratllar ara la
el 'urell i el tom VI dels Furs de significació, en cert sentit comple-
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mentària, de l'obra en vers i en prosa
de Romeu Llull, que Jaume Turró,
professor de la Universität de Girona,
ofereix al nùmero 135 de la
col-lecció. La renovada identificació
documentai de Romeu Llull permet
d'interpretar els gustos literaris d'un
intel-lectual format a Nàpols en
contacte amb l'humanisme locai,
que, retornat a Barcelona a l'edat
madura, escriu una poesia ausiasmarquiana, compatible amb el mestratge de Petrarca i amb l'experiència d'un amor plàcid.
A propòsit del segle XV, la sèrie B
d'«Els Nostres Clàssics» ha posât en
circulació, als números que van del
14 al 17, dos textos de singular rellevància cultural: la versió catalana
de les Tragédies de Séneca, a cura
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UN DELS DARRERS VOLUMS PUBLICAIS DE LA
COLLECCIÓ
«ELS
NOSTRES
CLÁSSICS»,
COL-LECCIÓ QUE VA REBRE LA CREU DE SANT

JORDI ATORGADA PER LA GENERALITÄT DE
CATALUNYA EN LA DARRERA CONVOCATORIA
DE 1997.

de Tomás Martínez, professor de la
Universität Jaume I de Castelló, i les
Crôniques d'Espanya de Pere Miquel
Carbonell, a cura a'Agusti Alcoverro,
professor de la Universität de Bar
celona. El Séneca català quatre-centista presenta els textos ae les Tra
gédies resumits i falcats amb notes
explicatives del frare dominicà Nico
lau Trevet (segle XIV). Séneca va
entusiasmar els lectors tardomedievals per la dimensió literària de la
seva reflexió moral; les Tragédies
enlluernaven perqué reunien la triple
condició de ser un compendi d'nistôria antiga (Hércules, Clitemnestra,
Fedra, Medea...), una anàlisi especu
lativa de les passions de l'ànima
(amors forassenyats, venjances de
sang, crims de familia...) i una pe
drera de peces de lluïment retoric.
Les Crôniques d'Espanya, que en
realitat ho són de la Corona d'Aragó,
són editades i estudiades per Agustí
Alcoverro, que ha perfilat la figura
intellectual i les circumstáncies vitals
de l'arxiver Carbonell (1434-1507).
Les Crôniques s'obren amb una pre
sentado deis orígens remots de la
població de la Península, deutora de
tradicions clássiques i medievals,
segueix la historia deis gots i de la
fundado deis regnes de Navarra i
d'Aragó. Després el relat es con
centra en la meitat oriental penin
sular: els comtes de Barcelona i els
reis d'Aragó, fins a Joan II, amb profusió de dades i discussió de fonts.
L'esforç documental i critic esmerçat
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en aquesta rica compilado no mereix
la migrada recepció que va tenir, per
motius segurament polítics, com
explica l'editor.
Aquesta lloable centralitat de la li
teratura del segle XV (per a nosaltres
el més «clàssic» de tots) a la collecció
«Els Nostres Clàssics» de la nova
etapa es veurà coronada enguany
amb l'esperada aparició d'una edició
crítica del Tirant lo Blanc i el rellançament de l'excel-lent edició comen
tada d'Ausiàs March de Pere Bohigas, en un còmode volum ùnic.
El nùmero 13 de la sèrie A, en canvi,
ofereix, a cura d'Albert Soler, profes
sor de la Universität de Barcelona,
l'edició critica del Llibre d'amie e
amai de Ramon Llull. La particularitat
del treball de Soler consisteix a haver-se plantejat un estudi exhaustiu
de la transmissió de l'obra més
famosa de Llull. Això inclou les tra
duccions coetànies occitana, fran
cesa i llatina i la llarga i complicada
historia de les edicions, incloses les
que a principis del XVI aporten un
nombre important de versicles apôcrifs. Sense menystenir les innovacions que aquest treball crític aporta
al text del Llibre d'amie e amat (per
exemple, el còmput del nombre de
versets), cal valorar-lo sobretot com
un innovador assaig d'histôria cultu
ral de base estrictament filològica.
Només queda comentar el volum
12 de la série A, destinât a l'edició de
l'obra d'escriptors poc coneguts o
anònims deis segles XVIII i XIX, que
van cultivar un veli gènere dramàtic
amb arrelament popular: els Entremesos mallorquins, a cura d'Antoni
Serrà, professor de la Universität de
Girona. Aquest llibre és l'unie del

JOSEP M. DE CASACUBERTA, FUNDADOR
D'EDITORIAL BARCINO I DIRECTOR D'«ELS
NOSTRES CLÁSSICS» FINS A 1985. EL 1997 SE
N'HA COMPLERT
XEMENT.

EL

CENTENARI

DEL

NAI-

AMADEU-J. SOBERANAS, ACTUAL DIRECTOR DE
LA COL-LECCIÓ.

grup que es fa ressò de l'extensió del
concepte de «clàssic» de la llengua
catalana fins al segle XIX, que f¡gura
a la definido de la col-lecció «Els
Nostres Clàssics» de l'etapa Sobe
ranas. Les deu peces curtes dialogades i en vers que Antoni Serra ha «
exhumât aporten uns materials
d'interés cultural i lingüístic que
poblen el panorama literari d'un
période escassament documentât de
les lletres catalanes; la introdúcelo
del volum, d'altra banda, ens informa
sobre la preséncia del mallorqui en
diverses manifestacions literáries j
paraliteráries entre el set-cents ¡ e
vuit-cents.
Aquests onze volums (les Tragèdie5
de Séneca i les Crôniques u®
Carbonell ocupen quatre toms), aro
l'excepció del 131 i del 134 de 3
sèrie A, recullen treballs de recerca
en el terreny de les humanitatS/
produits pel personal docent qu
s'ha anat funcionaritzant a |e
Universitats deis Països Catalan¡
aquests darrers anys, com ha estât®
cas del mateix director de la c®
leccio, Amadeu Soberanas.
aquest sentit «Els Nostres Clàssica (
han sabut trobar el Hoc que
esqueia en el panorama social de
nostres dies, de manera que ens e
podem mirar com una empresa no
de trinca, inserida operativament
el seu context académie i Higada
seu passai, tan estimât i Prestl,x!-ca
com maltractat per la historia pol|11
de mitjan segle XX, tan sols P
l'heréncia irrenunciable del rig
filologie.♦

L L I B R E S

NOTES DE LECTURA

HISTORIA DEL PERIODISME CEN
SURAT (1963-1980)
Josep M. Huertas.CÂDÂ’TÀÜLÀ
UN VIETNAM. Edicions de la
Magrana, Barcelona, 1997.
Es tracta d'un relat-testimoniatge,
que agafa des de l'any 1963 fins al
1980 (des dels inicis de l'autor com a
estudiant fins l'any en què alguna
cosa «es va esfondrar», en paraules
seves). Com el lector pot imaginar,
Huertas explica en detall el
tuncionament de la censura en les
diverses époques franquistes; és a
dir, fa la historia del periodisme
d aquells anys, des de dins, amb tota
mena d'esdeveniments, des del I lapis
els fragments
prohibits o censurais fins a les
rucades nocturnes per a aturar una
noticia, passant per la Ilarga presó de
autor mateix. Lògicament també
°pa compte dels moviments de
I dels que pugnaven per
a Hibertat d'expressió. Fins aquí, la
Posicio combativa de l'autor i de
tit°.S comPanys, que reflecteix el
° Suerriller del llibre. Tanmateix,
daXren J Interrègne que reflecteix
rere la mort del Generalísimo i
2 e c°ntinua durant cinc anys,
taTent i e[l-,
l'autor ha volgut
an\,çar e libbre («...aquests quinze
snLe+nCaira Ean de reposar abans de
r, e re s a una anàlisi de fons. Les
oencl S°n ta,n obvies que les deixo
no
9 cadascú»)- Tot i que l'autor
lector 9aire exPl'c¡t, queda dar al
cada -Ti6 ®ncara Per als periodistes
altrpc 9U ? es un Vietnam. Existeixen
imnort ■
, eu.'
mesures,
que
G.O d^TB 9 l'bertat d'expressió.—

VerLeJ! C|Ue indicava
KS| SLenc'a

dÉlle?da°PULAR de les

TERRES

* Sanvicén, LES
tamropS i?ií pandero O DE
APORTA^Tr?STUDI 1 NOVES
tud^íTIONS- Institut d’Es^^I1^ncs,Ueidal997.
una'tesitv°lum ens ofereix
Romeu ¡ p:Ctoral' dirigida per Josep
Autónoma ^UerDS' de la Universität
can?ons d0 S Earcel°na, sobre les
d'una am íandero< iniciada a partir
“pASA?:
0 diques»
an?o folklórica recollida per

1'™

Enric Farreny, marit de Dolors Sistac
—traspassat el 1975—, al Segrià i a
d'altres comarques nord-occiaentals.
En una primera part, l'autora
resumeix els aspectes histories i
costumístics de la cançô de pandero,
relacionada amb les confraries del
Roser, i els treballs que s'han fet fins
ara sobre la matèria, alguns tan
importants com els de Valeri Serra i
Boldú. Una segona part estudia
minuciosament la mètrica i la
versificado del gènere. Una tercera
part edita, en sis blocs, dos-cents
vint-i-nou textos de cançons, corpus
que va acompanyat d'abundoses
notes i que és utilitzat abundosament
a les pàgines anteriore com a
material de referèneia. L'interès de la
investigado és posada en relleu per
Josep Romeu i Figueras, en un
próleg
que
en
ressegueix
detalladament Restructura i les
conclusions.— F.A.

SALVADOR GALMÉS, UN PROSISTA
RECUPERAT
Salvador
Galmés
i
Sanxo,
LUL-LISME. «Biblioteca Serra
d’Or», 191, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barce
lona 1997.
Es tracta del tercer volum de les
Obres completes del sacerdot mallorqui Salvador Galmés, novel-lista,
narrador i sobretot pacient editor de
les obres catalanes de Ramon Llull.
Aqüestes obres, que han de constar
almenys d'un quart volum més, han
anat apareixent gràcies a l'esforç de
Pere Rossellô Bover, professor de la
Universität de les liles Baleare i amb
el suport de l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar, vila natal de
mossèn Galmés. Ja el 1990, Pere
Rossellô mateix havia recollit, al
volum Escrits sobre Ramon Llull
(«Biblioteca Marian Aguiló», 13), les
aportacions més importants de Sal
vador Galmés sobre la matèria. Ara
hi afegeix la Vida compendiosa de
Ramon Llull, publicada inicialment el
1915, un bon nombre de prôlegs i
notes ais diversos volums d'obres de
Llull éditais per Galmés, i recensions
i articles diversos. Tot plegat con
serva encara un interés considerable,
tant per als especialistes com per als
simples lectors afeccionáis, que

poden descobrir en aquests treballs
lul-listics la beilesa de la prosa de
Galmés i el seu apassionament per la
figura i l'obra del «Doctor ll-luminat»
Ramon Llull.— A.C.
SOBRE TEATRE AL PAÍS VALENCIÀ
Ferran Carbó i Santi Cortés, EL
TEATRE EN LA POSTGUERRA
VALENCIANA (1939-1962). «Quaderns 3i4», 45, Editorial 3i4,
València, 1997.
El llibre de Ferran Carbó i de Santi
Cortés és un treball documentât i
minuciós sobre la situado teatral a la
València de la postguerra, centrât en
els anys de màxima expressió de la
dictadura, els quaranta i cinquanta.
Vicent Simbor, a tali de próleg, fa una
pinzellada breu però molt precisa de
l'estât del teatre valencià des de la
Renaixença: s'ha debatut entre la
linia popular, sense pretensions pel
que fa a la llengua, ni a l'estètica ni,
tampoc, amb voluntat d'involucrar-se
en la realitat del país, i una linia que
no passà de ser una proposta
alternativa, però timida, de teatre
culte. Aquest «divorai sense entesa
entre el teatre populista (...) i el
teatre d'ambició cuite», com apunta
Simbor, definirà la situado del teatre
valencià fins pràcticament els anys
setanta, en què tot això sembla
canviar. En aquest sentit, l'obra de
Carbó i Cortés proposa de seguir de
prop l'estât i la proaucció del gè-nere,
amb una primera part dedicada a les
représentations en el context
franquista —el TEU, el Misteri d'Elx, el
teatre escalanti...— i una segona part
basada en les obres editaaes —les
obres comerciáis, els miracles vicentins, el teatre culte... Un llibre, doncs,
de referèneia obligada quan parlem
del gènere teatral a la València de la
immediata postguerra, dels gustos i
la voluntat d'unes determinades
classes socials, i que s'obre, alhora,
cap a una reflexió histórica molt més
àmplia que, com a pais, ens implica a
tots, literàriament i culturalment.—
M.N.
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LLIBRES

BIBLIOGRAFIA CATALANA RECENT

BELLES ARTS I ESPORTS
Andrea A. García i Sastre: Els museus
d'art de Barcelona: Antecedente, gène
si i desenvolupament fins l'any 1915.
Pròleg d'Eduard Carbonell.— Barcelo
na, Publicacions Abadia de Montserrat,
1997. (Abat Oliba, 189). 696 págs. + 24
págs. ills.— 5.000 ptes.
Xavier Juncosa - Joaquim Romaguera:
El cinema. Art i tècnica del segle XX.—
Barcelona, Editorial Pórtic, 1997. (Pórtic
Temes). 94 págs.— 1.250 ptes.
CIÈNCIES APLICADES
Andreu Moix: Els meus peus, aquests
desconeguts. Dibuixos de Jaume
Moix.— Barcelona, Andreu Moix Editor,
1997. 150 págs. ¡l is.— 1.800 ptes.
CIÈNCIES SOCIALS

David Bassa: L'operació Garzón. Un
balan? de Barcelona '92.— Barcelona,
Llibres de l'index, 1997. (Descoberta,
26). 192 págs.— 1.800 ptes.
Peter L. Berger: La dalla que salva. La
dimensió còmica de l'experiéncia
humana. Traducció de Joan Estrudi.—
Barcelona, Editorial La Campana, 1997.
(Campana, 135. Obertures, 1). 386
págs.— 2.800 ptes.
Francese Candel: Les meves escoles. I
Premi Fundació Trias Fargas 1997, ex
aequo.— Barcelona, Columna Edicions,
1997. (Columna Assaig, 15). 224 págs.—
1.995 ptes.
Diversos autors: La Televisió a l'era
digital. Primeres jornades parlamenta
rles sobre mitjans de comunicació
audiovisual. Pròleg de Joan Revenios.
Introducció de Xavier Guitart.— Bar
celona,
Columna
Edicions,
1997.
(Capiteli, 37). 234 pàgs.
lonara: El tamagotxi. Com cuidar la mas
cota digital.— Barcelona, Editorial Pórtic,
1997. (Pórtic Instant). 110 págs.— 1.250 ptes.
Jordi Porta: Anys de referencia. I Premi
Fundació Ramon Trias Fargas 1997, ex
aequo.— Barcelona, Columna Edicions,
1997. (Columna Assaig, 14). 156 págs.—
Joan Sabaté: La publicitat.— Barcelo
na, Editorial Pórtic, 1997. (Pórtic Temes).
I 94 págs.— 1.250 ptes.
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Silvia Tarragona - Lluïsa Salines: La nit
dels ignorants. Un programa de
Catalunya Ràdio. Pròleg de Toni Clapés
i Jaume Nolla.— Barcelona, Editorial
Edi-liber, 1997. (Collecciô Mil-leni, 1).
140 pàgs.— 2.100 ptes.
Costums i Folklore
Ferran Baile Llaveria: Àngels, diables...
i pastorets. Pròleg de Jaume Bernadet.— Premià de Mar, Editorial El
Clavell, 1997. (Comarca, 5). 190 pàgs.
il i.— 2.250 ptes.
Xavier Brotons - Joan Benmala: Castellers. Història, tècnica i présent. Fotografies
de Xavier Roca.— Barcelona, Columna
Edicions i Josep M. Infiesta Editor, 1997.
(Terra nostra, 39). 62 pàgs. ¡I ls.

Pedagogia
Gianni Rodari: Exercicis de fantasia. A
cura de Filippo Nibbi. Prefaci de Tullio
De Mauro. Traducció de Teresa Duran.— Barcelona, Columna Edicions,
1997. (Capiteli, 36). 102 pàgs.
Francesco Tonucci: La ciutat dels
infants. Una manera nova de pensar la
ciutat. Versió d'Albert Làzaro Tinaut.—
Barcelona, Editorial Barcanova, 1997.
232 pàgs.— 1.900 ptes.

FILOLOGIA
Antoni Babia: La franja de la franj'a. La
parla de la vali de Benasc, on el català
és patuès.— Barcelona, Editorial Empùries, 1997. (Biblioteca Universal, 102).
390 pàgs.— 3.900 ptes.
Rosa-Victòria Gras: L'actor i la dicció.—
Barcelona, Edicions La Busca, 1997.
(Llengua, 1). 294 pàgs.— 1.950 ptes.
FILOSOFIA
Anna Pérez Mir - Pere Ignasi Rojas:
Déus i herois de la mitologia grecoro
mana.— Barcelona, Editorial Pòrtic,
1997. (Pòrtic Ternes). 112 pàgs. il-ls.—
1.500 ptes.
Nora K. Vittorio Hòsle: El cafè dels filòsofs morts. Traducció de Maite Parada.
Introducció d'Arturo Parada.— Barcelo
na, Editorial Barcanova, 1997. 268
pàgs.— 1.995 ptes.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Biografíes i Memóries
Doris Lessing: Dintre meu. Primer
volum de la meva autobiografia, fins el
1949. Traducció de Montserrat Vancells.— Barcelona, Edicions Destino,
1997. (L'àncora, 107). 438 pàgs.+ 12
pàgs. il-ls.— 3.500 ptes.
Rosa Leveroni: Confessions i quaderns
intims. Edició preparada, prologada i
anotada per Enric Pujol i Abraham
Mohino
Balet.— Valéncia,
Eliseu
Climent Editor, 1997. (La Unitat, 169).
246 págs.— 3.950 ptes.
Frédéric Martí Guillamon: El carrer de
Rubiols. Pròleg de Joan F. Mira.—
Valéncia, Eliseu Climent Editor, 1997. (3 i
4, 54). 156 págs. + 32 págs. il ls.— 3.250
ptes.
Pere Meroño: Josep Palladi. 19201977: Historia d'un líder.— Barcelona,
Edicions 62, 1997. (Biografíes i Memó
ries, 31). 236 págs + 16 pàqs. il ls.—
2.990 ptes.
Miquel Pairolí: Antoni M. Badia i
Margarit.-— Barcelona, Fundació Catala
na per a la Recerca, 1997. (Biografíes de
la Fundació Catalana per a la Recerca).
126 págs.— 1.500 ptes.
Historia
Pilar Antolín - Enric Ferreras - Agustí
G. Larios: Els inicis de l'associacionisme
contemporani a Sant Feliu de Llobregat
(1850-1914). Pròleg de Caries Santacana
i Torres.— Barcelona, Publicacions
Abadia Montserrat i Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, 1997. (Llorenç
Sants d'Estudis del Baix Llobregat, 6).
204 págs.+ 16 págs. il-ls.— 2.000 ptes.
Jesús Amai: Per qué vaig ser secretan’
de Durruti? Traducció de Josep M.
Martínez.— Lleida, Pagès Editor, 1997.
(Guimet, 20). 228 págs.— 2.000 ptes.
Pere Balaña i Abadia: L'Islam a
Catalunya (segles Vili- XII).— Barcelona,
Rafael Dalmau Editor, 1997. (Nissaga,
13). 120 págs. + 32 págs. il ls.— 2.200
ptes.
Josep M. Figueres: En defensa de
Catalunya. Antologia política i humana
del president Lluís Companys. Presen-

tació de Marc-Aureli Vila.— Barcelona,
Tibidabo Edicions, 1997 (Cal Saber). 296
págs.— 2.000 ptes.
Ángel Joaniquet: Pirates i corsaris cata
lans. Dibuixos de Francese Ollé.— Bar’
celona, Editorial Noray, 1997. (El nostre
mar, 10). 126 págs. il ls.— 2.650 ptes.
Emili López Tossas: Cent dates clau de
la historia universal.— Barcelona,
Edicions 62, 1997. (El Cangur plural,

252). 322 págs.— 1.500 ptes.
Assumpta Muset Pons: Catalunya iid
mercat espanyol al segle XVIII i els traginers i els négociants de Calaf i Copera
Premi Doctor Joan Mercader de
Recerca, convocatoria de 1994. Pròleg
d'Ernest Lluch.— Barcelona, Ajunta
ment d'lgualada i Publicacions Abadía
de Montserrat, 1997.(Bibilioteca Abat

Oliba, 184). 330 págs.— 4.500 ptes.
Josep M. Vilarrúbia-Estany: Catalunya
i la seva historia.— Barcelona, Edicions
La Busca, 1997. (Estudis, 1). 208 pàgs"
1.800 ptes.
LITERATURA
Assaigs i Estudis
Glòria Bordons - Anna Díaz-PlaJ3;
Fantasiant, amor. L'amor a la literatura
de tots els temps.— Barcelona, Edicio^
62, 1997. (El Cangur plus, 250). 23»

págs.— 990 ptes.
Margarida
Casacuberta: Santiag
Rusiñol: vida, literatura i mite.— Barc®
lona, Publicacions Abadia de I9l°n
serrât, 1997. (Textos i Estudis de Cultur
Catalana, 56). 616 págs.— 3.000 ptes
Maria Enrich: Josep Romeu i Figu^re '
l'intel lectual i el poeta.— Barcel°n ’
Publicacions de l'Abadia de Montserra ,
1997. (Serra d'Or, 192). 176 págs"

1.560 ptes.
Salvador Galmés Sanxo: Eul/¡siTeBarcelona, Publicacions de l'Abadia
Montserrat, 1997. (Serra d'Or, 19Dpágs.— 1.560 ptes.

Clàssics
i
Homer: La llíada. Traducció de I9lanl1^
Balasch.— Barcelona, Edicions Pro-

1997. (A tot vent). 646 pàgs.
ptes.

»'
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Narrado
Ray Bradbury: Més ràpid que l'ull.
Traducció de Ferran Toutain.— Barce
lona, Edicions Proa, 1997. (Clàssics
Modems Proa). 222 pàgs.— 2.600 ptes.
Albert Compte: El cor de la carxofa.
Premi de Narrativa Breu Salvador
Espriu 1996. Barcelona, Columna edi
cions, 1997. (La primera Columna, 18).
118 pàgs.
Slawomir Mrozek: Dues cartes i altres
relats. Traducció de J.M. de Sagarra.—
Barcelona, Edicions deis Quaderns
Crema, 1997. (Biblioteca mínima, 50).
224 pàgs.— 2.500 ptes.
Manuel Rivas: Què vols de mi, amor?
Traducció de Lluïsa Soaz.— Barcelona,
Edicions Proa, 1997. (A tot vent). 182
pàgs.—1.800 ptes.

Novel-la
Honoré de Balzac: L'obra mestra desconeguda. Traducció de Manuel
Ollé.
Barcelona, Edicions dels
Quaderns Crema, 1997. (Minima
Minor, 73). 80 pàgs.— 900 ptes.
Victor Batallé: La porta de la lluna.
remi Ciutat de Badalona. Paisos
Catalans, Solstici d'Estiu 1997,—
Barcelona, Columna Edicions, 1997
(Classica, 258). 254 pàgs.
~arles„ Bosch de la Trinxeria:
Montalba. Pròleg de Joan Ferrerós. IIUstracions de Lluis Roura.- Figueres,
°rau Edicions, 1997.
Mark Carter: La filla del sol. Traducció
p,e Marta Trias.— Barcelona, Editorial
A*"*a' 1~7.404 Pà95-- 3100 ptes.
9
a Christie: La tercera noia.
iraducció de Gon?al Oliveros.nr,rCD°na' <“°^urnna Edicions i Edici
ons Proa, 1997. (Agatha Christie, 13).
232 pags.- 995 ptes.

TràÓ out°; El balco de Frangipani.
And Cl°
G°retti LÓPez Heredia.oàn
a', Edltorial Limits, 1997. 158
Pags.— 1.850 ptes.
veil'enF:°l’:h ' Camarasa: Testa de
de SaóbL°uZe' Premi Sant Joan' Caixa
1997 (pi eJ’ i Barcel°na' Edicions 62,
1.900 ptes

anCÌ- 313)' 236 pa9s—'

pumar Hernàndez Vicens: Qui s'aBarll/ m?ar la meva mare?—

Baland 3%) ?lCÌ°nS 62' *1997' <EI
Miauei i ■ 222 pa9s-— 1 -900 ptes.
Dietari d'°pez ,CreSpÌ: Estiu de f°c.
de novm3 j"Clana‘ Premi Valldaura
Columna Fd eU 1"7- Barcelona’
Terrv m m .?°nS' 1997' 126 Pà9=^emr M an: °e COm la Stella va

a marxa. Traducció de Pep

Julià.— Barcelona, Edicions 62, 1997.
(El Baiane!, 312). 350 pàgs.— 2.500
ptes.
Miquel-Lluis Muntane: Millor actriu
secundària.— Barcelona, Editorial Ediliber, 1997. (Col lecció de tinta, 11). 124
pàgs.— 1.275 ptes.
Teresa Pàmies: La filla del gudari.—
Barcelona, Editorial Empóries, 1997.
(Narrativa, 71). 190 pàgs.— 1.900 ptes.
Baltasar Porcel: Ulisses a alta mar.
Premi Prudenci Bertrana 1997.—
Barcelona, Edicions 62, 1997. (El
Balanci, 314). 256 pàgs.— 1.950 ptes.
Pilar Romera Aguilà: Dins la boira.—
Barcelona,
Columna
Edicions
i
Tresmall, 1997, (Columna Tresmall
Literatura, 7). 160 pàgs.
Rafik Schami: Viatge entre la nit i el
dia. Traducció d'Isabel Negre Herzing.— Barcelona, Edicions de la
Magrana, 1997. 396 pàgs.— 3.500
ptes.
Arthur Schnitzler: La senyoreta Else.
Traducció de Joan Alavedra.— Barce
lona, Edicions dels Quaderns Crema,
1997. (Minima Minor, 75). 108 pàgs.—
I. 200 ptes.

Poesia
J. V. Foix: Entre algues do'm la ma.
(Poemes a Joana Givanel). Edició de
Jaume Vallcorba. Presentació de
Ferran Bach.— Barcelona, Edicions
dels Quaderns Crema, 1997. 72
pàgs.— 900 ptes.
Toni Gol Roca: Peter lluitant a la roca
de la calavera. Premi de Poesia
Espurna del Clot 1996.— Barcelona,
Columna Edicions, 1997. (Poesia
Crema, 198). 86 pàgs.
Miquel Marti Poi: Llibre de les solituds.— Barcelona, Edicions 62, 1997.
(Poesia, 11). 64 pàgs.— 950 ptes.
Txema Martinez Inglés: Ulls d'ombra.
Premi Salvador Espriu 1996.— Bar
celona, Edicions 62, 1997. (L'Escorpi,
185). 64 pàgs.— 950 ptes.
Pere Quart: Bestiari. Il-lustracions de
Xavier Nogués.— Barcelona, Editorial
La Galera i Edicions Proa, 1997. (El
bagul, 4). 56 pàgs. il-ls.— 1.700 ptes.

Prosa
Eugeni Casanova: Un viatge monstruós. Amb tren, pel Transsiberià i la
Ruta de la Seda.— Barcelona, Edicions
de la Magrana, 1997. (Tròpics, 6). 378
pàgs.— 2.800 ptes.
Teresa Costa-Gramunt: La porta
India. Pròleg de Lluis Racionero.—
Barcelona, Editorial Edi-Liber, 1997.

(Col-lecció Mil lenni, 2). 124 pàgs.—
1 500 ptes.
Albert Om: El nom del porc. Els 533
millors insults i disbarats de 20 anys de
democracia. Premi Pere Quart d'Humor i Sàtira.— Barcelona, Editorial La
Campana, 1997. (Humor i Sàtira, 21).
252 pàgs.— 2.000, ptes.

Teatre
Josep M. Benet i Jornet. El gos del
tinent.— Barcelona, Edicions 62, 1997.
(El Galliner, 159). 88 pàgs.— 1.450
ptes.

OBRES GENERALS
Emma Aixalà Mateu: Els Ez de Cata
lunya. Introducció d'Armand de
Fluvià.— Barcelona, Editorial La
Campana, 1997. (La Campana, 133).
318 pàgs.— 2.500 ptes.
Annals de /'Institut d'Estudis Empordanesos.—
Figueres,
Institut
d'Estudis Empordanesos, 1997. 488
pàgs.
Michael Grant - John Hazel: Dic
cionari de mitologia clàssica. Traduc
ció de Marcel Farran.— Barcelona,
Enciclopedia Catalana, 1997. (Diccionaris temàtics). 408 pàgs.— 4.950 ptes.
René Nelli: Diccionari del catarisme i
les heretgies meridionals. Traducció
d'Esteve Serra.— Palma de Mallorca,
J.J. Olaneta Editor, 1997. (Alexandria).
280 pàgs. il-ls.— 3.400 ptes.
Joaquim Pomares: Diccionari del
català popular i d'argot.— Barcelona,
Edicions 62, 1997. (Cangur, 251). 328
pàgs.— 1.500 ptes.

RELIGIÓ
Lluis Duch: L'enigma del temps.
Assaigs sobre la inconsistència del
temps present.— Barcelona, Publica
cions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
(Sauri, 137). 254 pàgs.— 1.560 ptes.
LLIBRES PER A INFANYS I ADOLES
CENTS
Infantil
Elisabet Abeyà - Pau Estrada: Rondina que rondinaràs.— Barcelona,
Editorial La Galera i Editors Associais,
1997. (La mar, 10). 24 pàgs. il-ls.— 600
ptes.
Jonathan Alien: Desperta, Bella
Dormenti Traducció de Marta Sans
Meca.— Barcelona, Edicions Beascoa,
1997,— 2.990 ptes.
Kate Banks: La bruixa I el gat. Il-lustracions de Paolo d'Altan.— Barcelona,
Editorial Cruïlla, 1997. (Món merave-

llós. Cortes, 38). 32 pàgs. il-ls.— 1.395
ptes.
Seve Calleja - Cristina Losantos: Per
què a la Mari Jose li diuen Jose
Mari?— Barcelona, Editorial La Galera
i Editors Associais, 1997. (La mar, 9). 24
pàgs. il-ls.— 600 ptes.
Fina Casaderrey - Xan López
Domínguez:
Ecs,
quin
fàstic!—
Barcelona, Editorial La Galera i Editors
Associats, 1997. (La mar, 8). 24
pàgs.il-ls.— 600 ptes.
Lucy Cousins: La gata Katy i el Bon
Bec juguen.— Barcelona, Editorial
Serres, 1997. 3.900 ptes.
Miquel Desclot: La cançô més bonica
del món. Il-lustracions de Lluïsa
Jover.— Barcelona, Editorial La Galera,
1997. 28 pàgs. il-ls.
Xabier
Mendiguren
Elena
Odriozola: Per què no canta el pitroig?— Barcelona, Editorial la Galera i
Editors Associats, 1997. (La mar, 7). 24
pàgs. il-ls.— 600 ptes.
Shonagh Rae: En Poc presenta el
petit, prodigios i pompós Cire de les
Puces.— Barcelona, Montena (Grijalbo-Mondadori), 1996.— 1.900 ptes.
Empar Roca - Lourdes Bellver: En
Botapins ha perdut els mitjons.—
Barcelona, Editorial La Galera i Editors
Associats, 1997. (La mar, 6). 24 pàgs.
il-ls.— 600 ptes.
Marie Saint-Dizier: El barret magie.
Il-lustracions de Pierre-Marie Valot.—
Barcelona, Editorial Cruïlla, 1997. (Món
meravellós. Cortes, 37). 32 pàgs.
il-ls.— 1.395 ptes.
Eva Sykorová-Pekárkova: Biancaneu.— Barcelona, Editorial Cruïlla,
1997. (Explica'm un conte, 2). :?6 pàgs.
il-ls.—850 ptes.
Eva Sykorová-Pekárkova: La Caputxeta Vermella.— Barcelona, Editorial
Cruïlla, 1997. (Explica'm un conte, 1).
36 pàgs. il-ls.— 850 ptes.

Juvenil
Andreu Martín - Jaume Ribera: Tots
els detectius es diuen Flanagan.—
Barcelona, Columna Edicions, 1997.
(Columna Jove, 134). 242 pàgs.—
OBLIT BASEIRIA
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MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 303

TARGETA DE VISITA

Número 178

per Amanci Mestre i Tirador

123456789

10

Concurs

Definició: Va néixer a ['Argentina i no li retraguéssiu

Un lot de llibres serà sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema núm. 303 de
mots encreuats que hagin estât enviades abans del dia 5 de març a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les trenta respostes
correctes, d'entre les trenta-cinc
que han estât rebudes a temps, corresponents al problema número
301, el lot de llibres ha correspost a
Francese Badia i Botella, de Sant
Julià de Loria (Andorra), a qui serà
properament enviât al seu domicili.

pas que havia estât de l'Espanyol!

HORITZONTALS:
1.
La vaig haver de despatxar perquè mai no va assumir que la navalla d'afaitar no era

per a pelar patates.
Poseu-hi delicadament una ena. Coneix allò de remenar i untar-se'n els dits. Hi
escau una eia.
3.
Opta pel broc gros. Tela de liana burella.
4.
Continua tenint lloc. Pianeta que ve per l'est.
5.
Fa pintes associât amb parents. Sempre que ve l'ensenyen per televisió. Fa fàstic.
6.
Una e navegant solitària. Ase. Poderós astringent.
7.
Tractament. Exigeix l'esforç a la pujada.
8.
Fa separaci«? de sexes. Mossegada de llop.
9.
Perdonar els pecats bo i venint d'allà cap aqui. Remateu-ho amb una ge.
10. Aquella ena que dèiem. Existeix. Entra a la farmacia a preguntar on eau el carrer
Més Baix de Sant Pere. En tinc noticia.
11. Arriba a misses dites. Antiga quadra de la Segarra.
12. No balla per manca de parella. Au, una a, i cap a les verticals.
2.

VERTICALS:
1.
Alliberats.
2.
Napoleónica. Bèl-lica pacifista. Quan puja, surt del mar i entra terra endins. Ja

comença a fer el ridicul.
Fer rudement la clenxa. Aviat exhauria les localitats.
Ho confia a la mirada. De bon aprofitar. Una ge.
Hi fa veure doble. Samfaina petrificada. Personal i intransferible.
Intransitiu d'un arbre, fer la seva brotada. Rastre de la pluja.
Passiô arraïmada. Ensenya l'orella. De plom, sol pesar menys que de palla.
Vestía lleugerament. Gla. Fa correr els soldats espanyols.
Ho heu encertat: una essa. El més gran que conec (de vista) es diu Sàhara. Cavalier
escurçat.
10. Fa veure visions.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DELFI CASTELNAU ANACOUSEU
Concurs

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

núm. 178 que hagin estât enviades abans del dia 5
de març a: "Serra d'Or'', targeta de visita, apartat

244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les vinti-vuit respostes correctes, d'entre les vint-i-vuit que
han estât rebudes a temps, corresponents a la

"targeta de visita" núm. 176, el lot de llibres ha

correspost a Josep Artola i Péris, de Castellò de la

Plana, a qui serà properament enviât al seu domi
cili.

CALENDARI SERRA D'OR

ha possibilitat la creado d'una gamma amplissima

d'objectes útils, i sovintalhora decoratius, d'engè que l'home és un esser

organitzatsocialment. Amh les imatges d'aquestcalendariusproposem
una selecció de les rajóles ceràmiques més representativos conservades
a Catalunya des del segle XIV fins al Noucentisme. Des de les rajóles

Llaves considerades tipicament gòtiques i que perduren fins al segle
XVI, i els conjunts tan notables dels segles XVI al XVIII, com també la
producció popular, i fins a la recuperado dels models que fa el
Noucentisme, ja ben entrai el segle XX.

1ÀMINES A TOT COLOR
Mides del calendari, 49 x3à.
Julls mensuals bicolors amb xifres molt visibles i festes ben diferenciades.
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