NÙM. 459 / MAR£ 1998 / 575 PTES.

JORDI SAVALL, LA MUSICA COM A LLENGUATGE DE L'ESPERIT
PER ZENEIDA SARDÀ
SIMONA GAY, POETA ROSSELLONESA PER VINYET PANYELLA
«EL MARINER», ACADÈMIA NEOCUBISTA DE SALVADOR DALÌ
PER JOSEP DE C. LAPLANA

SERRA D’OR

Egon Schiele. Col leccio Leopold

Monteada, 15-19

08003 Barcelona

17.02.98-31.05.98
A LEOPOLD

■

Autoretrat amb maneguins de ratlles. 1915. Leopold-Museum, Viena.

Museu Picasso

MUSEUM
WIEN

Tel. (93) 319 63 10

Fax (93)315 01 02

O 2. Oí 98

SERRA DOR

núm. 459 I març 1998 I 575 ptes.

ANY XXXX

[161] 1

Vull rebre informaciô, sense compromis, de les condicions i
subscripciô.

Nom i cognoms.....................................................................
Adreça.................................................................. Tel...........................

Poblaciô ............................................................... C.P..........................
Data naixement.................................

Envieu-nos aquest cupô a:

PREMSA CATALANA, S.A.
C/ Conseil de Cent, 425, 4a planta. 08009 BARCELONA
+ ri ini mi i ol +ol_ /QO\ OCC CA AA

SERRADOR

A LA NOSTRA PORTADA:
Salvador Dalí, El mariner, 1926. Oli
damunt tela, 190 x 200 cms. Museu
de Montserrat.

Edicio: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Conseil de redacciö: Margarida Aritzeta, Narcís Comadira, Isidor Cönsul,
Albert Manent, Marta Nadal, Vinyet Panyella i Jordi Sarsanedas.
Director: Josep Massot i Muntaner.
Redacciö, administraciö i publicitat:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, SA
Ausiäs Marc, 92-98, interior
08013 Barcelona
Apartat 244 - Barcelona
Telefon 245 03 03. Fax 247 35 94.
Preus de subscripciö per a 1998:
6.350 ptes. I'any, IVA inclös;
a l'estranger, Europa, 8.500 ptes.;
resta del mon, 92 dölars USA.
Preu d'aquest nümero solt: 575 ptes.,
IVA inclös.
© de les reproduccions autoritzades,
VEGAP, Barcelona, 1996
SP/ISSN 0037-2501
Els articles publicats a «Serra d'Or» expressen solament l'opiniô de llurs autors.
«Serra d'Or» no es compromet a tornar els origináis que li siguin enviats espontàniament ni a mantenir correspondencia amb els autors.
Impressió:
Tallers Gràfics Soler, SA
Enric Morera, 15 - Esplugues
Dipôsit legal: B.555 - 1959

Novetats Catalanes del Mes
ELS V0STRES LLIDRES

PAGÈS EDITORS
EL TRILL, Guillem Viladot.

SENYOR DIRECTOR...
Recomanem ais lectors desitjosos de fer una aportació a aquesta seccióque
s'esforcin a reduir l'extensió de llurs cartes: com més breus, com més
condensades, més probable será que puguem publicar-les. D'altra banda, noens
podem comprometre a mantenir correspondéncia sobre les comunicacions
adreçades a aquesta secció.
Red.

Col-lecció de novel la “Lo Marracó”, 26.284 pàgines.

LLETRES D’EXILI, DIETARI D’UN CAVALLER CÀTAR, XavierTornafoch.
Col-lecció de novel-la “Lo Marracó”, 28.160 pàgines.__________________

SEQÜÈNCIES I MÒBILS, Josep Maria Sala Validaura.
Col-lecció de poesìa “La Suda”, 29. 72 pàgines.

ESBRINEM LES FLORS DE LA TERRA. POESIA COMPLETA, Joan
Barceló. Col-lecció de poesía “La Suda”, 30.310 pàgines.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
MATERIALS, VOLUM Vil, Memóries de missions de recerca,
a cura de Josep Massot i Muntaner. Col-lecció “Obra del Cangoner Popular
de Catalunya”.

CONTES RUSSOS, l,Traducció de Josep Moretó i Puigdoménech.
Col-lecció “Els Flautats”, 22.

EL CATALANISME REPUBLICA A LA CIUTAT DE VIC (1930-1936),
Xavier Tornafoch. Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 194.

MONTSERRAT AL LLINDAR DELTERCER MIL-LENNI.
Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 195.

REGIONALISME I CULTURA CATALANA A MENORCA (1888-1936),
Josep M. Quintana. Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 193.

LES DAMES DE JOSEP CARNER, Jaume Medina.
Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 196.

TU, JOSEP, Joan María Vernet.
Col-lecció “El Gra de Blat”, 127.

LLEGIR AVUI L’APOCALIPSI, Hilari Raguer.
Col-lecció “El Gra de Blat”, 128.

“VENIU I HO VEUREU”, Jaume Campalans.
Col-lecció “El Gra de Blat”, 122.

ATURA’T, RESPIRA, (2a edició), Miquel Estradé.
Col-lecció “El Gra de Blat”, 81.

QUÉ ESPEREM? EN QUI ESPEREM? Jornades de reflexió per a joves.
Col-lecció “L’Espiga", 60.

VASOS DETERRISSA, Gabriel Binge.Traducció de Manel Nin.
Col-lecció “Saurí”, 140.

LA PROCESSÓ DE CORPUS I ELS ENTREMESOS, CERVERA,
SEGLES XIV-XIX, Ramon Miró Baldrich. “Textos i Estudis de Cultura
Catalana”, 60.

ESCALANTE I ELTEATRE DEL SEGLE XIX (Precedents i pervivéncia).
Col-lecció “Biblioteca Sanchis Guarner”, 39.

AUSIÁS MARCH O L’EMERGÉNCIA DEL JO, Marie-Claire Zimmermann.
Col-lecció “Biblioteca Sanchis Guarner”, 40.

MONT:ROIG-CERTASCAN-VALL DE CARDOS (EXCURSIONS AMB
ESQUÍS), Manel Broch i Eduard Martín. “Guies del Centre Excursioniste
de Catalunya”, 6.

LA VALL DE MERLÉS, Josep Gordi Serrat.
Col-lecció “Llibre de Motxilla”, 59____________________________________

CATALUNYA : RIUS I POBLAMENT, Marc-Aureli Vila.
Col-lecció “Cavall Bernat”, 30.

RUAIX EDITOR___________________________________
CATALÀ COMPLET / 2. Curs superior de Mengua, Josep Ruaix i Vinyet.
320 pàgines. 2.000 ptes.

EXERCICIS DEL CATALA COMPLET / 2, Josep Ruaix i Vinyet.
114 pàgines. 1.100 ptes.

CLAU DELS EXERCICIS DEL CATALA COMPLET/2, Josep Ruaix i
Vinyet. 76 pàgines. 580 ptes.

GRAMÁTICA ANGLESA / 2, Martin Louis Hevly, revisió de J. Ruaix.
242 pàgines. 1.750 ptes.

4 [164]

PUNTUALITZACIONS A UNS
COMENTARIS DE JOAQUIM
MOLAS
Fent ús del més elemental
dret de rèplica, voldria fer unes
quantes puntualitzacions ais
judicis —no per superficial
menys insidiosos— que ha
merescut a Joaquim Molas la
meva edició crítica de Canigó,
publicada per Quaderns Crema
l'any 1995.
En una extensa ressenya d'un
volum verdagueriá, apareguda
darrerament a «Serra d'Or»
(octubre de 1997, págs. 43-45),
Molas fa un parentesi per dir,
entre altres coses, que l¡ «re
sulta incomprensible que un
¡I-lustre filòleg mediátic hagi fet
una edició del [s/c] Canigó a
partir [...] del manuscrit i de la
primera edició, [...] hagi gosat
corregir el text segons la lliçô
del manuscrit, [...] i posi com a
simples variants les lliçons de
l'edició del 1901, [...] i, per
contra, reprodueixi, [...] sense
advertir-ho de manera explici
ta, el seu epileg, fonamental
per a entendre el sentit del
poema».
Deixant de banda les qualificacions ironiques —i gratui
tes— amb què adjectiva la
meva modesta condicio de filò
leg, haig de fer constar, primer
de tot, l'estupefacció que em
provoca la doble ignorancia
exhibida alegrement pel ressenyador. Molas, en efecte,
sembla desconèixer no solament les pàgines introductòries
a l'edició esmentada —on
s'expliciten, amb tot detall, els
criteris que guien la fixació del
text—, sino fins i tot el
contingut de l'edició, tant pel
que fa al text establert com pel
que es refereix a les variants,
sorprenentment qualificades
de «simples» per l'il-lustre (aquí
sense ironia) critic literari.
Si Molas hagués I legit la introducció a la meva edició del
poema, hauria vist que el recurs
als manuscrits —inequívocament destinais per I'autor a la

impremta— era preceptiu, si es
volien esmenar les errâtes del
text de l'edició princeps, de
1886, perpetuades en totes les
edicions posteriors de Canigó,
Es el cas, per exemple, del
sintagma «a si» del vers 120 del
cant sisè —«aci» en la lliçô
impresa—, o la forma «mirantte» del vers 218 del mateix
cant, esdevinguda «mirant-se»
en la primera edició del poema
i, de manera incomprensible,
en totes les posteriors. Semblantment, es podien recollir, a
benefici d'inventari, tant les
ultracorreccions com les errâ
tes, no solament de l'edició de
1901
—que
Molas cren
«definitiva»—, sino de la de
1902 —enllestida poc abans
del traspàs de Verdaguer, I
ignorada pel ressenyador—,
que expliquen, si de cas,|
algunes de les lliçons errònies
de les edicions pòstumes del
poema
(«Anye/»>«Àngel»,
«Came//as»>«Camellàs»...). La
major part de les errâtes de les
edicions de 1901 i de 1902
obeeixen a males lectures de la
primera, curosament revisadai
amb poquissims errors de
tipografia. Si, doncs, per a la
fixació del text de Canigó es
partia d'una d'aquestes darreres edicions, «definitives»,
caldria esmenar-ne les nombre
ses errâtes a partir de les lliçons
correctes de l'edició princeps
del poema.
Prendre per base l'edició de
1886 no suposa, de cap mane
ra, l'exclusió de les edicions
posteriors, i molt menys de les
darreres aparegudes en vida de
Verdaguer. Les edicions de,
1901 i de 1902 contenen va
riants importants que cal incor
porar al text establert a partir
de l'edició princeps. A pari
l'extens epileg, afegit per Ver
daguer ja en l'edició francese
de 1889, i mantingut en les
dues edicions que acabo d'esmentar —«fonamental», se
gons Molas, «per a entendre e
sentit del poema», el qual

tanmateix, sembla que el crític
no acaba de copsar—, i de les
modificacions de l'autor en la
dedicatoria i la primera nota
del cant onzé, incorporo al text
de la meva edició l'única
variant—de l'edició de 1902—
digna de ser considerada («per
escala de timbes se rebaten»,
cant quart, vers 382), i relego a
l'aparat crític la Hipó anterior
(«per escala d'abismes se reba
ten»), continguda tant en el
manuscrit definitiu com en les
edicions de 1886, 1889 i —tam
bé—1901.
Per consell de Joan Coromines, impulsor d'aquesta edició,
vaig seguir el manuscrit defi
nitiu per a les lligons habituáis
en la llengua de Verdaguer
(«rotlle», «centaure», «homes»,
«verges», «joves», «vegés»,
«vegessen»...), tot desestimant
les corresponents solucions
impreses («rotllo», «centauro»,
«hbmens»...), degudes més ais
particulars criteris deis qui van
intervenir en la correcció de les
proves tipográfiques de la
primera edició (Aguiló, Balari,
Matheu...), que no pas ais
criteris lingüístics de l'autor. En
l'edició propiciada per l'il-lustre
filóleg, el criteri prevalent fou
el respecte máxim a la llengua
de Verdaguer, deturpada —com
vaig teñir oportunitat de de
mostrar fa uns quants anys—
pels seus editors, i no pas la
reproducció literal d'una edició
impresa en vida seva. Sóc conscient que aquest criteri «interpretatiu» no és compartit per
alguns editors filológics de
textos literaris. És, aixó sí,
«una» opció, convenientment
raonada i justificada, que
autoritza «una» edició —no
pas, de cap manera, la «defini
tiva»— de l'obra de Verdaguer.
En comptes de menystenir,
sense fonament, una edició
preparada amb rigor metodológic i honestedat científica,
Molas, que sap avaluar fins al
ditirambe els mérits —discu
tibles, com els de tota realització humana ■ d'una edició de
la primera obra impresa de
Verdaguer, faria bé de conside
rar una altra mena d'aportació
—no pas secundaria— de la
meva edició crítica de Canigó.
Em refereixo a la normalització
i la regularitz'ació sistemátiques
de la grafía i 1a puntuació —i,
fins i tot, el restabliment de la
distribució estrófica original—

deis versos del poema, gairebé
incomprensibles en alguns
passatges, si els llegim en
l'edició avui més divulgada,
inclosa en una col-lecció —diri
gida per Molas— de les millors
obres de la nostra literatura. Si
el comentarista s'entreté a con
trastar aquesta edició —duta a
terme sota la seva responsabilitat— amb la que li ha
merescut tantes reserves metodológiques, podrá observar en
aquesta més de set-centes
correccions, que tornen al text
verdagueriá la seva fesomia
primigènia.— Narcís Garolera
(Barcelona).

MIL FIRMES PER A NO ANAR,
D'ANCIANS, A LA RESIDÈN
ZA I QUEDAR-SE A LA CASA
PROPIA
Tine quasi setanta-cinc anys,
vise sola a casa meva, la
mateixa en qué vivía amb el
meu marit, la que van deixar els
meus dos filis quan es van
casar. He estât sempre orgullosa de la meva autonomía,
però des de fa poc no és com
abans, sobretot quan penso en
el meu futur. Encara sóc autosuficient, però, fins quan?
M'adono que els gestos esdevenen, cada dia, menys desimbolts, encara que em diguin:
«Si jo a la seva edat estigués
com vostè!» Sortir a comprar i
endreçar cada dia la casa se'm
fa més pesât. I llavors penso:
«Quin será el meu futur?» Quan
era jove la resposta era simple:
amb la teva filia, amb el
gendre, amb els néts. Però ara,
què es pot fer, amb les cases
petites i la familia en què tots
treballen? Llavors i ara la
resposta és simple: la residèn
za. És una constant, tots ho
diuen. Però tots saben, i no ho
diuen, que ningú no voldria
deixar casa seva per anar a
viure a una residèneia.
Véritablement no em puc
creure que siguí millor una
tauleta de nit, un espai estret,
una vida anònima que la casa
pròpia, on cada objecte, un
quadre, una fotografia, recorden i omplen un dia sense
gaires novetats.
Sovint sento dir: «L'hem posât
en una bona residèneia pel seu
bé.» Potser són sincers, però
ells no hi viuen. No és, ni tan
sols, un «mal menor» però ne
cessari.
Fins i tot podem admetre de

no anar a parar en un d'aquells
llocs de què parlen els diaris,
on no et donen aigua quan
tens set, o no vénen quan ho
nécessites. Però tanmateix no
crée que la residèneia siguí la
resposta per a qui està una
mica malament i, sobretot, està
sol. Retrobar-te de cop i volta
vivint amb persones estranyes,
no volgudes ni escollides, és
véritablement una manera de
vèncer la solitud?
Conec bé corn es viu en una
residèneia. Moltes vegades
passa que vols descansar i no
ho aconsegueixes perqué no
suportes el soroll deis altres, les
estossegades, els costums diferents deis teus. Diuen que de
veli s'esdevé exagerat. Però no
és una exageració imaginar-se
que si vols llegir hi ha qui vol el
Hum apagat, o que, si vols
veure un programa, o bé se'n
mira un altre o no n'és hora. En
una residèneia, els problèmes
més banals esdevenen dificils:
tenir cada dia el diari, arreglar
de seguida les ulleres quan se't
trenquen, comprar les coses
que nécessites quan no pots
sortir. Pot passar que et canviïn
la roba blanca amb la d'una
altra persona després de rentar-la i aixi no pots tenir res teu.
El que és pitjor —admetent
que el menjar no sigui dolent—
és que no pots decidir quasi
res: quan vols llevar-te i quan
vols quedar-te al Hit, quan vols
encendre o apagar el Hum,
quan i què vols menjar.
I, després, quan un és més
ancià (i es troba més incòmode,
perqué se sent menys atractiu
que abans), està obligat a tenirho tot en comú: malaltia, debi
litat física, dolor, sense cap
intimitat ni cap pudor. Hi ha qui
diu que a la residèneia «ho tens
tot sense ser un pes per a
ningú». Però no és veritat. No
es té tot i no és l'ùnica manera
de no molestar les persones
estimades. Hi hauria una alter
nativa: poder estar a casa amb
una mica d'assistència i, quan
s'està més malament o et
poses malalt, que algú t'ajudi a
casa durant aquell temps.
Aquest servei ja existeix, però
més sobre el paper que a la
realitat. Cada administració
hauria de garantir l'assistència.
Som molts, efectivament, que
podríem quedar-nos a casa
només amb una mica d'ajut (un
servei per a les petites com-

pres, pagament de rebuts, una
mica de neteja, etc.), o amb
l'assistència sanitària a domicili
(el fisioterapeuta, el metge, la
infermerà), com és previst a la
Ilei.
I no és veritat que tot això
costi massa. Aquests serveis
costen dues o tres vegades
menys que un meu eventual
ingrés en una residèneia. I a
més pot passar que acabis en
una residèneia sense ni tan sols
haver-ho decidit tu. No entenc
per què es respecta la voluntat
d'un testament i en canvi no
se'ns escolta ara que som vius
quan no volem anar a una
residèneia.
Es gasten diners en noves
residències. Però jo tine una
casa i un Hit, el meu Hoc per a
dormir ja el tinc. No hi ha né
cessitât de crear noves cuines
per a preparar-me el dinar,
podeu fer servir la meva. No
tinc necessitai que em construïu una nova sala gran per a
veure-hi la TV, ja tinc la meva
televisió a l'habitació. El meu
bany encara funciona bé. Casa
meva, si cal, només necessita
un passamà i agafadors a la
paret: us costaria molt menys.
El que desitjo per al meu futur
és la llibertat de poder escollir
si viure els últims anys de la
meva vida a casa o en una resi
dèneia. Avui aquesta llibertat
no la tinc. Beneficiar-se de
l'assistència domiciliaria és
molt difícil, quasi impossible:
les demandes són moites i el
servei és encara massa limitat.
Però si aquesta assistència
domiciliària es desenvolupés
més i arribés a tots aquells que
en tenen necessitai, no caldria
construir tantes residències. I, a
més, els hospitals estarien
menys plens.
Per això, tot i no ser jove,
encara vull fer sentir la meva
veu i dir que no vull anar en una
residèneia i que no ho desitjo
per a ningú. Ajudeu-me a mi i a
tots els ancians a quedar-nos a
casa i a morir entre les nostres
coses. Potser viuré més, segurament viuré millor.
(Si compartiu totalment el
contingut de la carta de la Ma
ria, podeu posar-vos en contac
te amb la Comunitat de Sant
Egidi, plaça del Pedró, 1,
baixos, 08001-Barcelona, tei.
441 81 23, fax 441 56 05.)—
Maria (Barcelona).
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LA NOVA CAMPANA DE LA
CATEDRAL DE BARCELONA
S'ha informât darrerament de
la col-locació d'una nova cam
pana a la catedral de Barcelona
i s'ha obert un débat per
trobar-hi un nom. Crée que un
nom perfecte per a aquesta
campana seria «Honorata». En
aquesta edat en qué tothom
sembla demanar perdó pels
actes passats, seria una immillorable ocasió de fer aquí
també un desgreuge históric i
així recuperar el nom de la més
gran campana de la catedral
anterior a la pérdua de les
institucions nacionals catalanes.
Uns anys després de 1714,
Felip V va sentir la campana i la
va fer despenjar en cástig per
haver cridat a sometent en la
defensa de la ciutat durant el
llarg setge de 1714, fet recollit
documentalment per l'historiador Ferran Soldevila, entre
d'altres. La nova campana s'ha
de dir «Honorata». O és que ais
catalans ningú no ens ha de
demanar mai perdó?— Jaume
Forcadell i Crespí (Barcelona).

NI ESPANYA NI FRANQA
Els anys més obscurs del
franquisme —jo encara era
molt jove— una persona gran
que em mereixia molt de res
pecte va dir-me: «Els catalans
del Rosselló han tingut més
sort que nosaltres.» Jo, que
coneixia prou bé la seva mane
ra de pensar, vaig respondre-l¡:
«Com a catalans, si fóssim francesos, ja no existiríem.»
Aquesta visió meva de
joventut, un pél radical, ara la
matisaria, pero igualment dife
riría de la visió confiada,
gairebé beatífica, que de la
qüestió té l'escriptor Oriol Bohigas, antic col-laborador de
«Serra d'Or». En poc temps el
reputat arquitecte n'ha parlat
dues vegades a les pagines de
l'«Avui». La primera el 22-VI1997 en un article titulat «Ser
francés encara m'agradaria», i
la segona el 30-XI-1997 a l'article «Contra Espanya».
Centrant-me en el seu escrit
més recent, vull apuntar dues
coses. Quan afirma que: «Estar
sota la sobirania francesa (...) és
molt més confortable que estar
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sota la pobreta sobirania espanyola», li dono tota la raó. La
sobirania espanyola, tal com
diu l'ardorós Bohigas, ens costa
ais catalans un bilió i mig de
pessetes cada any, i ben segur
que en una economía puixant
això no ens passaria. Ara, quan
diu que gaudiríem «d'una realitat econòmica, cultural i polí
tica plena i próspera amb tots
els ets i uts», em permeto fer-li
notar que les realitats culturáis i
politiques serien totalment i exclusivament franceses. Si Fran
ga (l'Estat francés) ni reconeix
ni respecta la personalitat na
cional diferenciada deis pobles
que encercla l'hexàgon, per
qué hauria de reconèixer i
respectar la nostra? El pensament jacobi, una constant de la
politica del país vei des de les
albors de la Revolució, entén
que quan una cosa no ha
d'existir, no existeix; verbigràcia: com que Catalunya no hau
ria d'existir, Catalunya no
existiría. Penso, dones, que el
canvi de sobirania seria com
fugir del foc i caure a les brases.— Simeó Pastó i Gri (Bar
celona).
DEL MAESTRAT
Vull remarcar que des de fa
uns quants anys les comarques
deis Ports i del Maestrat han
encetat la «febre» d'obres
locáis. Fins i tôt va tenir Hoc a
Morella el 1996 el congrès
d'estudis locáis. Alhora molts
opuscles d'ajuntaments, rètols
de botigues, etc., ja son en
català.
La vostra revista, que sempre
ha tingut com a horitzô normal
els Països Catalans, inclou sovint a la bibliografía, tan útil,
obres editades al País Valencia.
Ara voldria afegir-n'hi una d'interès pel que té de recuperado
d'una literatura oral, poc
valorada abans. Es tracta de
l'obra El joc ancestral de la
paraula («Biblioteca Mestral»,
Edicions Alambor, Benicarló,
1997), escrita per José Enrique
Gargallo i Miquel Ángel Pradilla. El subtítol és prou significatiu, «Llengua, cultura popular i
refranyer a Rossell (Baix Maes
trat)».— Jordi Gil Guberna
(Barcelona).

ANTONI PONS CIRAC
Sóc amie d'en Pons Cirac, sé
que es marfon cada cop una

mica més. Les xacres l¡ minven
la salut i viu estretors economi
ques perqué no vol desfer-se
de cap obra, atés que totes
plegades han d'enriquir el futur
Museu Pons Cirac de manera
esplendent. Aquest projecte «
no acomplert esdevé la seva
obsessió i el seu divi entestament.
Cree que en Pons Cirac és un
ver taumaturg, car és miraculosa la mutació, la metamorfosi
que és capaç d'insuflar una
humil, quasi pusillànime mola,
sota el guiatge d'unes regnes
impàvides com són les mans
d'en Pons Cirac. És així com la
modesta mola zigzagueja sàviament i plasma sobre la deli- !
cada superficie del cristall una
anècdota que es descompon
en iridescéncies subjugants. Es
el cristall fet orfebrería.
D'aquesta autèntica manera
ens ho fa veure el meravellós L
curtmetratge «Les mans de
Pons Cirac» de Joan F. de Lasa,
de qui extrec un paràgraf
il-lustratiu prou éloquent, d'un
seu article («Serra d'Or», núm.
446): «La Generalität de Cata
lunya va atorgar a Pons Cirac la
creu de Sant Jordi, com un
reconeixement definitici de tot "
el poblé català envers el seu art
inimitable. Creieu que amb una
distinció així n'hi ha prou pera
recompensar els mérits d'aquest gran artista nostre, avui
preocupat per l'incert futur del
museu que tantes vegades li
han promés?»— Joan Surinyach i Quintana (Barcelona).
SOBRE LES POLÉMIQUES ENTORN DE LA LLENGUA
Al número de desembre
passai hi ha una carta signada
pel senyor Andreu Moral ¡
Badia, el qual es mostra molt
enfadat per les polémiques que
s'han originai amb l'aparició
del
DIEC.
Dona
poca
importància a la hipotética
confusió entre un «ex-por
tador» i un «exportador» de
sida, i creu que tot plegat són L
lluites absurdes. Alhora dema
na que tothom es deixi de
discussions que «en alguna
casos arriben a un to de viru
lènta i de crispació» i recomana que tothom fací confiança
en l'lnstitut d'Estudis Catalans,
que té la missió de donar
normes sobre la llengua. Creu
que no s'han de repetir les

baralles de l'època de Fabra
degudes als antinormistes i diu
que tot plegat és «fer volar
coloms». I acaba dient «O
potser m'equivoco?».
Dones bé, li haig de dir que, a
parer meu, sí que s'equivoca. I
del tot. Cal dir-ho clarament: la
situació actual no té res a veure
amb la de l'època de Fabra; és
molt més greu. Però sobretot
és molt diferent. L'obra de
Fabra, ben sòlida, va ser adme
sa per tothom, llevat d'unes
poques persones que no
havien acabat d'entendre el
que es pretenia fer. En canvi,
els criteris actuals sobre la
llengua son molt vacil-lants i algunes propostes no són gens
engrescadores. I 1'1 EC, que acu
sa també aquesta vacil-lació, no
ha sabut trabar el carni adéquat
per a continuar la tasca
fabriana. Liegint els diversos
escrits que han anat apareixent
sobre el DIEC, hom s'adona
que aquest diccionari conté
defectes, mancances, errors i
incoherències inexplicables i
impropis d'una obra que va ser
pomposament anunciada com
la meravella del segle, molt
superior a les obres lexicogràfiques anteriors.
No puc entrar aquí en details;
els estudis publicáis i altres que
n'aniran apareixent ho demostren clarament. Només em vull
limitar a l'aspecte terminologie,
tema que conec bé. Com és
prou sabut, la Gran Enciclo
pédia Catalana fou l'obra que
es proposé de posar al dia el
català i que demanà un esforç
notable, únic al país, i en la quai
col-laboraren especialistes de
tots els camps de la ciència, de
les humanitats, de l'art, etc. Cal
destacar-ne sobretot la tasca
immensa de fixació de la nova
terminologia especialitzada, seguint els criteris modems internacionals i d'acord amb
restructura de la nostra llen
gua. Per tot això, ha estât
l'obra de referèneia general
que tothom ha consultat, com
també els diccionaris que n'han
derivat. És important de remar
car que tota aquesta tasca es
va fer amb la participació de
diversos professionals i els
acords foren presos després de
débats i discussions, a vegades
interminables, tot sospesant les
diferents solucions alternatives
que es proposaven.

Dones bé, ara el DIEC en
molts casos, només per un desig de fer-se notar, ho capgira
tot i sovint no fa sino destrossar, en bona part, tota aquella
tasca, fent marxa enrere en
qüestions ja superades i establint criteris contraris i, a vegades, fins i tot contradictoris. I e
més greu de tot plegat és que
l'IEC ho ha fet sense consultar
ningú i en generai sense sospe
sar prou la gravetat de les
decisions preses pel que fa a la
repercussio que després havien
de tenir en la llengua especia
litzada. No és perqué sí que hi
ha tanta gent preocupada i
sense gens de ganes de seguir
les solucions del DIEC.
Creu el senyor Moral que tot
això tan angoixant té poca
importancia. Qui fa volar co
loms, dones?— Lluís Marquet
(Premia de Dalt, Maresme).

«EL PERIÒDICO» I L'«AVUI»
Estic content de veure que la
vostra revista ha dedicat un
comentan elogios i optimista a
l'edició catalana d'«EI Perió
dico», un diari que s'ha afegit a
l'«Avu¡», al «Punt Diari», a
«Regió 7» i a tota la resta de
premsa que s'esforça per fer
arribar en la nostra llengua les
noticies arreu de Catalunya.
Penso que l'aparició d'«EI
Periódico» és un bon senyal i
desitjo que el seu èxit continui' i
augmenti. No cree, però, que
siguí bo de vestir un sant per
despullar-ne un altre, i això és
el que han fet, per exemple, la
«Revista de Catalunya» i —a
l'extrem oposat— «S'Arenal de
Mallorca», que han aprofitat les
lloances merescudes al «Perió
dico» en català per bescantar
d'una manera ben poc elegant
l'«Avui», un diari que deu tenir
molts defectes, però que té
també molts mèrits i que en
molts aspectes continua do
nant molta més informació que
«El Periódico». M'agradaria
que la nostra premsa es distingis pel respecte mutu i per la
bona educació.— Antoni Cas
tell i Ribes (Barcelona).

TAULER D'AVISOS

XLI PREMI JOAN SANTAMARIA
Convocai pel Patronat Joan
Santamaria, enguany correspon a
una obra de teatre, originai i
inèdita, d'un minim de 50 folis,
mecanografiats a doble espai i per
una sola cara. El premi és dotai
amb 250.000 ptes. Cai trametre els
originals, per quintuplicat, anònims, amb lema i plica, a J & F,
Estudi Juridic i Financer, Consell de
Cent, 413, 1er. 2a. 08009-Barcelona, o a la Llibreria Catalònia,
ronda de Sant Pere, 3, 08010Barcelona, abans del 31 de mar^
de 1998, amb la indicació «Per al
premi Joan Santamaria, 1998». Per
a poder ser informats del Hoc i
l'hora de l'acte de lliurament del
premi, convé que els concursants
adrecin un altre sobre amb les
seves dades, i sense fer cap
mencio del treball presentat, a la
secretarla de la penya (Agusti
Casals, Mallorca, 419, 08013Barcelona). El jurat, format per
Jaume Melendres, Jordi Torres,
Francese Nel-lo, Carme Sansa, Jordi
Teixidor i Teresa Pujol, proclamarà
el veredicte durant la festa
tradicional de la nit del 25 de maig.
La Penya Joan Santamaria es
reserva el dret d'edició de l'obra
premiada en un termini de dos
anys.

Els originals que aspirin al premi
Rosa Leveroni han de ser inédits,
escrits en llengua catalana, presen
táis amb sis copies de l'original,
amb l'extensiô d'un recull suficient
per a un llibre de poemes. La
dotació del premi és de 100.000
ptes. i la publicació de l'obra i una
reproducció d'una escultura d'Emi
lia Xargay, cedida per l'institut
Català de la Dona. El jurat estará
format per Joaquim Ferrer, Vinyet
Panyella, Rosa Ardid, Rosa Gamel,
Albert Ràfols-Casamada, Quim
Español i Marta Pessarrodona.
Poden aspirar al premi Carles
Rahola tots els articles periodístics,
reportatges, guions radiofónics o

ESTABLIMENTS

PREMIS LITERARIS DE CADAQUÉS
Es convoquen els premis Cadaqués a Rosa Leveroni de poesia i
Cadaqués a Caries Rahola de
periodisme, instituïts per l'Ajuntament de Cadaqués amb la
col-laboracio del Departament de
Cultura de la Generalität de
Catalunya i l'institut Català de la
Dona. Els originals s'han d'enviar
abans del 14 de març de 1998 a
l'Ajuntament de Cadaqués, Ait
Empordà, carrer de Silvi Rahola, 2,
17488-Cadaqués. Els premis seran
atorgats el dia 25 d'abril.
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televisius, apareguts des de I'adjudicació de l'últim premi —març de
1997— fins al 14 de març de 1998,
redactats en qualsevol llengua
europea occidental, dedicáis a
divulgar qualsevol aspecte del
medi, els costums o el desenvolupament historic de Cadaqués, o
la vida i I'obra de qualsevol personatge que hi hagi estat vinculat. El
premi és dotat amb 125.000 ptes. i
hi ha un accèssit de 50.000. El jurat
estará format per Firmo Ferrer,
Salvador Alsius, Samuel Ballester,
Ángel Barò, Pere Maset, Carles
Linares, Carles Páramo, Ernesta
Sala, Pilar Rahola i Rosa Ardid.

PREMI DE POESIA CATERINA
ALBERT I PARADÌS
Convocai per l'Associació Cata
lana de la Dona, amb el suport de
l'Institut Català de la Dona, hi ha un
primer premi dotât amb 100.000
ptes., un primer accèssit de 50.000
i un segon accèssit de 25.000. Els
originals, inédits, han de constar
d'un minim de vint poemes
mecanografiats a doble espai, a
una sola cara, en llengua catalana,
que cal presentar per quintuplicai,
amb el nom, els cognoms i l'adreça

de l'autora, a la seu social de
l'Associaciô, carrer Providència, 42,
2n. pis, 2n. despatx (Hôtel
d'Entitats, Gracia, Barcelona). No
s'admeten amb pseudônim; el
premi és adreçat exclusivement a
les dones. El termini d'admissio
d'obres a concurs acaba el 15 de
març de 1998. El jurât serà format
per cinc membres i la seva
composiciô s'anunciarà al moment
oportu. Les guanyadores cedeixen
els drets de publicaciô i de
divulgacio de l'obra presentada,
com els drets d'ilIustraciô i de
musicaciô, que sortiran a concurs
l'any següent, perô en conserven la
propietat intel-lectual. L'adjudicacio
del premi tindrà Hoc a dos quarts de
vuit del dia 14 de maig de 1998 a la
Casa Elizalde en el transcurs d'un
acte public.

PREMIS DE MÙSICA CATERINA
ALBERT I PARADIS
Convocáis per l'Associació Cata
lana de la Dona, amb el suport de
l'institut Català de la Dona, hi ha un
primer premi dotât amb 100.000
ptes., un primer accèssit de 50.000
i un segon accèssit de 25.000. Els
textos poètics que han de musicar-

CAPDEVILA
JOIERS I ARGENTERS
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CARRER PAU CLARIS
ENTRE ARAGÓ I CONSELL DE CENT
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se corresponen a l'obra «Els oracles
del silenci» de Montserrat Butxaca i
Fernández, premi de poesia
Caterina Albert i Paradis, 1997. La
partitura ha de ser per a piano, veu
i acompanyament. Cada concur
sant, exclusivament dones, pot
presentar un màxim de dues obres.
El termini de presentado d'obres a
concurs acaba el 15 de marg de
1998. La partitura ha de presentar
se per quintuplicat, amb el nom, els
cognoms i l'adreqa de l'autora, a la
seu social de l'Associació, carrer
Providència, 42, 2n. pis, 2n.
despatx (Hotel d'Entitats, Grècia,
Barcelona). No s'admeten amb
pseudònim. Per a més informació, i
per a demanar el text que cal
musicar, podeu trucar ais tels. 213
34 40 i 439 93 86. El jurat será
format per cinc membres i la seva
composició s'anunciarà al moment
oportù. L'audició d'obres a concurs
(instrument i veu) és previst que
tingui Hoc a les 19.30 del dia 12 de
maig 1998 a la Sala de Mùsica de la
Casa Elizalde, carrer de València,
302,
08009-Barcelona.
Les
guanyadores cedeixen els drets
d'edició i de divulgado de l'obra,
però en conserven la propietat
intel-lectual. L'adjudicació del pre
mi és previst que tingui Hoc a dos
quarts de vuit del dia 14 de maig
de 1998 a la Casa Elizalde en el
transcurs d'un acte pùblic.

PREMI D'IL-LUSTRACIÓ CATE
RINA ALBERT I PARADÌS
Convocai per l'Associació Ca
talana de la Dona, amb el suport de
l'Institut Català de la Dona, i dotât
amb 100.000 ptes. (amb dos
accèssits de 50.000 i 25.000 ptes.),
hi poden participar exclusivament
dones, amb il-lustracions per a
l'obra «Els oracles del silenci» de
Montserrat Butxaca i Fernández,
guanyadora del premi de poesia
Caterina Albert i Paradis 1997. Cal
sol-lidtar la fotocòpia del text a
l'ACD, telèfons 213 34 40 i 439 93
86. Les obres —en format Din A-4,
de tècnica lliure, per a ser
reproduïdes en blanc i negre,
quatre per autora, emmarcades en
un sol suport d'un màxim de 70x85
cms.— han de presentar-se abans
del 20 d'abril de 1998 a nom de
l'Associació Catalana de la Dona, a
la Casa Elizalde, carrer de València,
302, 08009-Barcelona, amb el nom
i l'adreça de l'autora al dors. No
s'admetran
amb
pseudònim.
L'adjudicació del premi tindrà Hoc
el 14 de maig de 1998 a dos quarts

de vuit a la Casa Elizalde. La
composició del jurat s'anunciará
oportunament. La guanyadora
conservará la propietat intel-lectual
de les obres pero en cedeix els
drets de reproducció i d'exhibició.

V CONCURS DE MÙSICA DE
CAMBRA PER A JOVES
El concurs tindrà Hoc els dies 25 i
26 d'abril de 1998 al Centre
Cultural Cai Recader, de Castellterçol. Els intéressais, grups de
cambra d'una mitjana de 12 anys
(menors de 14 anys), d'una mitjana
de 18 anys (menors de 20) o d'una
mitjana de 24 (menors de 26),
poden demanar-ne les bases i la
butlleta d'inscripció, abans del 9
d'abril, a l'Ajuntament de Castellterçol, plaça Vella, 3 , 08 1 83Castellterçol (Vallès Oriental).

VEREDICTE DEL XXVIII CON
CURS FOTOGRÀFIC VILA DE
VIMBODÍ
El jurat format per Francesc
Bedmar i Blanque, Ignasi Salat i
Veciana, Jaume J. Carreras i
Guasch i Alfons Alsamora i Jiballi
ha atorgat el veredicte següent:
tema lliure, primer premi a Vicenç
Mari i Borràs, segon premi a Juan
Tejero i Gómez i tercer premi a
Ginés Asensio Chapapria; tema
Vimbodí i terme municipal, primer
premi a Joan Girali i Colell, segon
premi a Josep M. Francesch i Ticoi
tercer premi a Pau Cignoni; tema
monestir de Poblet, premi a Vicenç
Mari i Borràs i accèssit a Toni
Morlans i Perejoan; tema església
parroquial, primer premi a Joan
Girali i Colell, segon premi a Josep
M. Odena i Badia i tercer premi a
Pere Pedret i Juncosa.

VEREDICTE DEL XVIII CONCURS
DE JOVES COMPOSITORS
El jurat del concurs, convocat per
Joventuts Musicals de Barcelona,
ha atorgat el premi Frederic
Mompou 1997 a Frederic Wort per
la seva obra «Impressions pictoriques» i el segon premi a Anna .
Cazurra per la seva obra «Quatre
evocacions».

FE
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PENSAMENT

PEES CAMINS DE LA TERRA

Necessitam savis
per

a teologia de l’alliberament va
cridar poderosament l’atenció
deis creients i els no creients
sobre la importáncia especial
revestía en el conjunt de la Biblia la
peripécia de l’Exode. Insistía amb
força en la nécessitât de recuperar el
moment d’alliberació del poblé com a
constitutiu de l’experiència religiosa
d’Israel. Déu, el Déu bíblic, «amb má
forta i braç poderos» prenia la
iniciativa a l’hora de l’acció per treure
el seu poblé de l’opressió d’Egipte.
Esdevenia així paradigma de tot
moviment d’alliberació, denominador
comú de la historia deis anys seixanta
i setanta. Esser creient volia dir
sobretot lluitar per suprimir les causes
estructuráis d’alienació de les masses.
Fe i compromis polític gairebé
s’identificaven. En bona lògica, el
profeta representava el moment crític
de la fe: la capacitat de portar a terme
un doble servei a la comunitat social.
Primer, recordar de manera constant
la utopia i acostar-la, mitjançant la
consciència cada vegada més lúcida de
la gent, al moment historie d’una
determinada època. En segon lloc, fer
una lectura de la realitat a la llum de la
utopia per desemmascarar les arrels,
ocultes per la ideologia, de la situació
sempre deplorable per defínició. La
denuncia aguda i punyent, per a
desvetllar les consciéncies adormissades per una religió al servei del
poder, es convertía en el gènere literari
de les actuacions públiques deis
homes de Déu. Deis quais s’esperava
precisament això: una paraula que
mobilitzés, un gest que deixondis, una
conducta marcada pel zel del que veu
les coses des d’un sol punt de vista, el
del judici sense pal-liatius sobre un
món més i més fascinat per l’idol.
Tot això fou prou intéressant.
Perqué suposava la reacció contra una
manera de proposar els models a
seguir en l’Església: els sants. Seguint
el vocabulari proposât per Umberto

L

Eco ja fa alguns anys, el sant canonitzat per la institució era el prototip
d’integrat: la persona que ha fet seus
que
no sols els objectius, sino també les
metodologies i les ideologies de la ins
titució. Aixi, sota una aparent dificultat a l’hora de viure amb radicalitat
l’evangeli, s’hi trobava sempre una
submissió sense critica als valors
establerts fèrriament per l’autoritat.
En aquest sentii, alguna beatificació
encara recent s’alpa al nivell de
paradigma. I no haver tornat a sentir
parlar mai més ni de Joan XXIII ni
dels jesuìtes morts a El Salvador ni de
monsenyor Oscar Romero, tots els
quals ho tenen molt verd per a arribar
a veure’s oficialment reconeguts, ho
confirma. Ho seran quan ja no siguin
perillosos: quan la seva veu i el seu
testimoniatge ressonin en una
circumstància tan diferent de la que
els veié morir que no hi sigui possible
establir la connexió vital: revolucionària.
La dimensió profètica i alliberadora
de la fe, doncs, ja no pot èsser deixada
de banda per qualsevol intent
d’acostar l’evangeli a la realitat. Si
hom voi defugir el fonamentalisme
tant com la dissolució de la religió en
altres tantes ONG dignes i efìcaces,
caldrà tenir-ho molt en compte.
Però avui les coses entre nosaltres
han canviat. Penso que ja no és l’hora
de la denùncia en el mateix estil dels
«felipos seixanta».
Els aturats francesos que balbotegen un intent d’organització per
reivindicar els seus drets, desproveìts
com estan de la possibilitat de la vaga,
van tant contra el capitai com contra
els sindicats.
Els adolescents que aquestes festes
passades s’han dedicat a cremar cotxes
i serveis pùblics sense el més minim
sentiment de culpa, fills d’aturats o néts
d’aturats, són insensibles a la denùncia:
ja no es fien de paraules, per punyents i
vertaderes que siguin. No les entenen!

Teodor Suau

Ha passat l’hora dels profetes?
Crec que no: mentre hi hagi mal,
opressió, dolor, pecat, serà necessari
denunciar les arrels i proposar sortides
possibles. Avui, però, l’eficàcia és més
urgent que la denùncia.
Per això penso que cal recuperar, al
costai del profeta, la figura del savi,
també biblica.
Després del desterrament, quan els
sacerdots han pres tot el poder politic
en la nova societat que es configura
entorn del Tempie de Jerusalem, les
coses no rutllen per al profeta: és
ràpidament silenciat. Perquè si hi ha
una cosa que els sacerdots tenen clara
és aquesta: la situació controlada pel
sacerdoci per encàrrec directe de Déu
és sempre la millor possible. Veure-hi
zones no alliberades, cercar-hi motius
per a una critica que superi la reforma
per postular la revolució és signe de la
pitjor de les follies. La profecia
desapareix d’Israel. Suprimida per
decret: no hi ha presos politics, són
tots comuns. Es a dir: mala gent.
Blasfems. En el millor dels casos,
pobres errats de comptes. Sempre pe
rillosos pel col-lectiu. Sempre inoportuns.
Aleshores compareix la figura del
savi.
Una persona que sap com les
gasten els qui manen, disposats
sempre a fer el que sigui en nom de
Déu i del poble perquè els seus
interessos no es vegin trastocats. Que
coneix fins on el poder pot esterilitzar
qualsevol intent de transformació,
assumint-lo si cal, d’acord amb
aquella esplèndida formulació de la
raó politica: que tot canviì perquè resti
tot igual.
El savi es retira de la lluita pel poder
i amb el poder. I se centra en la
formulació de l’ùnica cosa que, en
temps de tardor, pot fer mal al poder:
les idees.
El savi és l’home del seny. Que
recorda allò que mai no hauria d’haver
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estât oblidat i ho repeteix incansable
amb ocasió i sense.
El savi és l’home de la paciència,
que no tem perdre el temps en el
diàleg, en la recerca amb d’altres
d’una veritat sempre parcial, però més
i més próxima a la descripció de la
realitat. És l’home de l’honestedat en
el pensar i en el fer. Capaç de mostrar
més que de demostrar allò en què
creu. I que exposa la seva manera de
veure i de viure amb les paraules més
intel-ligibles possibles, sense tenir por
de la senzillesa ni de la quotidianitat.
Renuncia tal vegada al reconeixement
oficial. Però troba el coratge de creure
en cada vegada més poques coses,
però cada dia amb major intensitat i
més profunditat.
El savi és el contemplatiu, enamorat
de la bellesa i, per aixó, aimant de la
veritat suprema que s’identifica amb
l’Amor sense límits: aquell amor que
del no-res treu el ser, i de la mort,
vida. Que, de la insuportable
lleugeresa de l’ésser, en fa la base del
principi formulât per Pau: «La força,
l’ùnica força transformadora, es
manifesta en la feblesa.» I se situa
davant de la historia a partir de
l’horitzó establert per aquesta
afirmació: a major gruix d’humanitat,
major fragilitat, menor nécessitât.
Podríem continuar.
Penso que ja ens basta per a
animar-nos a recuperar l’actitud del
savi com a base del nostre testimoniatge evangelitzador.^

Josep M. Rovira i Belioso
LA HUMILITAT DEL SAVI
per

Miquel-Lluìs Muntané

es de l'extrema austeritat d'un despatx parroquial on resol
D diàriament
un munt d'afers, des de l'aula on ha exercit durant tants

anys una fèrtil vocacié docent o davant de la seva taula de treball
que ha vist gestar nombrosos estudis, articles i llibres teolôgics, mossèn
Josep M. Rovira i Belloso no deixa mai de mostrar als interlocutors un
tarannà accessible i prudent, d'una humilitat que sembla ranejar a la
timidesa i que, tanmateix, enclou una profunda saviesa, ornada amb una
capacitat d'anàlisi d'una lucidesa sorprenent i amb un sentit de l'humor
que, per moments, ateny els ribets de la ironia més subtil. Des de la frase
amb què vam iniciar l'entrevista —«Vejam si aprovo l'examen»— fins a la
que la va cloure —«alea jacta est»—, totes les seves reflexions, sovint
il-lustrades amb exemples esclaridors, revelen inequivocament la
personalitat d'algü que sent el goig de l'amor de Déu i que fa —que ha
fet tota la vida— d'aquest goig un cami de coneixement i de comunicacio
amb el proïsme.
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«Què farás, l’any que ve?», i jo li vaig
dir:
_ «Travessaré el carrer.» «Què
' vols, Ì
dir?», «Que aniré al seminari; anire
d’aquest jardí on som ara fins a la casa
de davant». I així va ser. I jo cree que
vaig començar amb el peu dret,
perqué de seguida em van interessar
les qüestions de Teologia fonamental,
que en dèiem, i també em va anar molt
bé que em fessin repassar, aquell estiu,
la filosofía, ja que no en sabia gaire.
Precisament, recordo que vaig anar a
Olot, amb la familia, i jo vinga estudiar
filosofía en fiati i en català, amb llibrets
d’en Josep M. Capdevila i de Balançô,
i també amb un llibret d’en Maurici
Serrahima, o siguí, per a estudiar el
tomisme més afaitat, que en deien els
noucentistes. Quan deien «aquests són
uns catòlics afaitats», volien dir que
tenien cura de la imatge.
—I, pel que fa a les recerques en el
camp de la teologia, com hi vau |
començar a entrar?

—Com va comentar la vostra vocació
sacerdotal?

—Ens hem de transportar a l’any
1948, quan acabava la carrera de Dret
a la Universität central, a la Gran Via.
Un dia, el que avui és mossén Vicenq
M. Capdevila i Muntaner em va dir:

—Aquesta és una historia llarga. El
1951 vaig anar a fer el final del curs
teologie a Roma, en aquell casalot del
Col-legi Espanyol. Quan el vaig veure,
em va fer l’efecte que em queia al
damunt tota la pois que hi havia. Però
després va resultar ser una pois força
entranyable i aviat m’hi vaig fer-
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Llavors vaig conèixer el pare Juan
Alfaro, a la Universität Gregoriana
deis Jesuïtes. I el pare Alfaro va ser un
véritable mestre. Llavors, que en
teníem tanta escassetat, de mestres.
Aquí, a la Universität nostra, un gran
mestre meu va ser el pare Josep M.
Llobera. Però el que em va iniciar en
un mètode teologie rigorós —el que
llavors en dèiem, i encara en dient,
mètode historie— va ser el pare Juan
Alfaro, que em va fer fer una tesi sobre
la visió de Déu segons un teòleg
medieval, Enric de Gant. Vaig anar a
Gant fa poc, a veure si hi havia alguna
peça d’Enric de Gant, i hi vaig trobar
aquell quadre de l’església, L’anyell
místic, però no hi vaig trobar cap resta
d’Enric de Gant, natural d’aquesta
ciutat flamenca. Quan vaig acabar la
tesi, el pare Alfaro em va dir: «Es un
autor tan complicado que yo pensaba que
no lo podría acabar.» I davant d’aquest
compliment, ja em va quedar la déria
d’anar treballant, sempre veient el que
hi ha des de la Biblia fins als nostres
dies. Aquí s’ha d’aprofitar tot, no es
pot dir «el Nou Testament no parla de
tal cosa»; potser sí que en parla, en un
sentit inicial, en un sentit de llavor.
Aquesta llavor fructifica en la historia
de la teologia. El sentit historie de la
teologia no cal dir que el compartim
amb el pare Evangelista, amb en Josep
Perarnau, amb en Josep Rius i Camps,
etc.
—M'agradaria que em parléssiu del
fenomen de la secularització de la
societat. Anem cap a un allunyament
gradual de la percepció religiosa?

—El fenomen de la secularització,
entès com a irrellevància del que és
religiös, és una qüestió de realitat
fonda. Fixeu-vos que moites de les
expressions religiöses s’han d’explicar
o bé adaptar, perqué en el nostre
ambient són el que se’n diu poc
significatives. Per exemple, fins al segle
XVII o XVIII, dir «la gràcia de Déu»
era parlar d’una realitat concreta i
entenedora. Avui, per a l’home que se
sent un èsser lliure i emancipat, què
voi dir «la gràcia de Déu»? Dones cal
explicar que Déu és amor, que la
gràcia de Déu és l’amistat amb Déu.
S’ha de dir que Déu és aquest horitzô
d’amor en el quai ens movem, existim
i som. Es a dir, no cal emprar —d’entrada, si més no— paraules com redempció o com la mateixa justificació.
El llenguatge corrent és un llenguatge
descriptiu de les coses que entren pels
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ROVIRA I BELLOSO EN LA DEFENSA D'UNA TESI, FORMANT TRIBUNAL AMB EL BISBE PERE TENA I EL
DEGÀ DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA, DOCTOR JOAN BUSQUETS.
«S'HA DE DIR QUE DÉU ÉS AQUEST HORITZÔ D'AMOR EN EL QUAL ENS MOVEM, EXISTIM I SOM.»
«...CREC QUE EL LLENGUATGE RELIGIÖS ES TROBARÀ EN LA MESURA QUE SIGUI VIST COM UN
LLENGUATGE QUE AFECTA LA PROFUNDITÄT DE L'HOME I EL SENTIT DE LA SEVA VIDA.»

sentits, pero és difícil de trobar un
llenguatge que afecti la profunditat de
l’home i el sentit de la vida de l’home.
És més, cree que el llenguatge religiós
es retrobará en la mesura que siguí vist
com un llenguatge que afecta la
profunditat de l’home i el sentit de la
seva vida.
—Qué és la fe? Com la podríem
definir?

—La fe té una estructura simbólica.
Vull dir que la fe és receptiva del do de
Déu que arriba a la nostra vida. Abans
he dit que Déu era l’horitzó de la vida;
dones aquest horitzó se’ns anticipa.
Com a la matinada els raigs del sol
sembla que encara no escalfen, encara
no dominen, pero ja hi ha una
besllum. Dones aquesta besllum del
dia és com Déu en el cor de l’home. El
cor de l’home té una capacitat de
rebre el que ens diuen els amics, de
rebre la música del món, les mil veus
que sentim al nostre entorn. La fe és la
capacitat de l’home de rebre alió que
ve de Déu. De manera que un teóleg
protestant, Rudolf Bultmann, deia que
la fe és la recepció de la paraula de
Déu i la recepció del seu Esperit: de la
seva comunicació, de la seva vida. És
per aixó que el Concili Vaticá II diu
que la fe és l’adhesió de tot l’home a
Déu. Tot l’home: intel-ligéncia, afecte,
sentiments, voluntat, capacitat d’ac

tuar. Tot aixó queda com obert a Déu
i adherit a Déu. Per tant, la fe és
comunicació amb Déu, és mantenir-se
solid en el fonament de Déu. Si no
tenim fe, no ens aguantarem sobre el
fonament solid que és Déu, diu Isaíes.
I es podría dir que la fe és alhora una
disposició de la consciéncia i una
llambregada del que és divi en
nosaltres.
—I els fonamentalismes qué són? Com
sorgeixen?

—Una vegada vaig fer un article
que es deia alguna cosa així com
«Integrismes i ortodoxia». Jo veig
molta semblança entre integrisme i
fonamentalisme. Fixeu-vos que he
donat una visió de la fe que era més
aviat receptiva. No em fa vergonya de
dir com Maria, Mare de Déu, que rep
la paraula de Déu, «que es faci en mi
segons la vostra paraula». És a dir, el
que ens vingui de Déu. En canvi,
l’integrisme i el fonamentalisme professen un culte a la lletra. L’integrisme
sacralitza la lletra; allò que està escrit
té un sentit i només aquest sentit. És a
dir, la lletra és més important que
l’esperit. I el fonamentalisme em
sembla que té un matís també molt fi:
són els homes els que diuen el que vai
per sempre i el que no vai per sempre.
És a dir, hi ha una presumpció per
part humana que diu: aixó i només
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això com a fonament que jo estableixo
per no anar a la deriva. En canvi, la fe
confía que Déu mateix ens impedeix
d’anar a la deriva. Jo no vull fer aquest
acte de delimitació prometeica que
diu que el que val és això i allò; m’ho
diu Déu, i la historia de la tradició i
fins i tot la historia de l’Església, el que
és la deu viva, el brollador viu del
missatge cristiá. El missatge cristiá és
fonamentalment viu perqué és l’expressió d’un esdeveniment de vida. De
la vinguda de Jesús de Natzaret al món
i de tota l’accio de Déu al món. I per
això el missatge cristiá és vida, és un
torrent que sempre flueix, mentre que
el fonamentalisme acota, delimita, gosa dir el que val i el que no val, però
des d’un punt de vista humà. A mi
justament m’agrada del cristianisme
que sigui una torrentada que em depassa. Jo no sé com s’expressarà la teologia
l’any 2150. En canvi, el fonamentalisme
diu que és allò i será sempre allò.
—Si el missatge de Crist és un missatge
d'alegria, el cristiá ha de ser un èsser
bàsicament alegre?

—Ara us contestaré amb un aparent
fonamentalisme. Sant Pau, en els
Romans 14,17, diu: «Justicia, pau i
goig que vénen de l’Esperit Sant.» Per
tant, això fa pensar molt: la repetició
de la paraula feliços. «Fins i tot quan
sigueu pobres i perseguits per la
justicia, però treballeu per la pau,
sereu feliços. Fins i tot els morts serán
feliços.» Aquell tros tan dolç del
Rèquiem de Brahms que diu: «Feliços
els morts que moren en el Senyor.» No
hi ha una mùsica més dolça. Com si
pressentis l’alegria i la dolçor que hi ha
a l’altra riba. A l’altra riba i aquí, a la
nostra vida. Jo penso que el tarannà
cristiá és un tarannà d’esperança, de
lluita pacifica per la justicia, de pau
interior i per tant de goig, d’alegria. La
qual cosa no treu que els sants —i
entenem per sants personatges molt
diversos, des de Pascal fins a santa
Teresa de l’Infant Jesús— han estât
gent una mica tràgica. Però jo penso
sobretot en Joan XXIII, i en Francese
d’Assís, i penso en sant Joan Bosco i
en el doctor Tarrés, a casa nostra, que,
tot i que han viscut un component

tràgic de la vida, quina alegría
traspuaven! Això també és do de Déu.
Però tampoc no cal que ens dediquem
a conrear de manera voluntariosa
l’alegria; ja ens será donada. Enmig de
les tempestes, hi haurà aquella lluïssor
ais ulls que dirà que d’aquesta i de ,
totes ens en sortirem.
—Qué en penseu de la joventut actual,
vós que heu estât molts anys a l'ensenyament.

—M’agafeu en un moment dolç.
Aquest migdia he anat a un institut i
m’hi he trobat un véritable mestre,
d’aquells que treballen alumne per
alumne. I sabeu de qué hem parlât?
Havien fet l’exercici de llegir El hombre
en busca de sentido de Víctor Frank! I
jo, amb motiu d’aquesta lectura que
han fet ells i a partir de les seves
preguntes, havia de continuar parlant
del sentit de la vida humana. Ha estât
una hora que ha passât volant: els nois
plantejaven unes questions, no diré
que de l’ùltima profunditat, però molt
ben travades, s’entenia perfectament
el que volien dir. I donaven peu a una

Poesia insular de postguerra:
quatre veus dels anys cinquanta
Margalida Pons

La història de quatre poetes: Llorenç Moyà (1916-

1981), Jaume Vidal Alcover (1923-1991), Josep M.
Llompart (1925-1993) i Blai Bonet (1926-1997). El seu

enfrontament a la contenció clàssica, a l’equilibri, a la

repressió politica i a l’immobilisme illcnc. El llibre

analitza també les obres d’altres poètes com Miquel

Dolç (1912-1994), Maria Villangômez (1913) i Célia

Vinas (1915-1954).
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comunicado personal, fins i tot. Jo
m’he quedat absolutament parat. Hi
havia una trentena d’alumnes de setze
o disset anys. He comentat al profes
sor si allò era una rara avis o una
meravella del món o qué. I m’ha dit:
«No, aixó és el que queda del tercer de
BUP. Ara, amb l’ESO, ja es posaran en
un altre nivell i la feina será nostra.
Però això encara és la reliquia, per a
dir-ho d’alguna manera.» I jo he
pensat que si hi ha un minim d’aparell
educacional constituit per familia,
institut, col'legi, etc., el jovent anirá
endavant. Tampoc no die allò de
Rousseau, que el nen és bo i la societat
el corromp, però sí que som en una
societat massa desestructurada, mate
rialista i competitiva.
—I quines són, segons el vostre
diagnostic, les principals errades de la
nostra societat?

—Jo diria que exactament allò de
les temptacions de Crist: El desenfrenament competitiu pels béns ma
terials, allò de voler que les pedres es
converteixin en pa. Després, la fal-lera
per l’èxit immédiat, que ens fa ser
terriblement superficials. I també el
desig de poder, que perverteix el que
en podriem dir la bonhomia humana,
perqué ens fa rivals els uns dels altres.
Aconsegueixes tenir una perita
parcel-la de poder i la fas servir no per
al bé comú, sino per poder imposar-te
ais altres. En el fons és fer aquell
exercici de manar per sentir-se im
portant. Em sembla que és el Nou
Testament que diu que l’afecció ais
diners és la font de tots els mais; dones
jo penso que ens trobem en una
situació d’exacerbació d’aquestes
coses que en el fons són absolutament
tradicionals i que están dites metafòricament a les temptacions de Crist.
—I els avenços de la ciència —per
exemple els últims descobriments en el
camp de la genètica, la possibilitat de
manipulació—, corn els veieu? Us
produeixen algún tipus de recel?

—Jo sóc un ciutadà que es mira
l’avenç tecnologie amb una gran
ambivalèneia. Vaig dir una vegada a un
amie expert en tecnologies punta: «Tot
això que feu està molt bé, però oi que
necessiteu el contrapunt de l’huma
nisme?» I eli hi estava d’acord. A mi
em costa de fer un judici sobre on va a
parar la tecnologia. Per exemple, la
qüestió del CO2. Si el model de vida
per a tot el món és el dels Estats Units,

ROVIRA I BELLOSO AMB EL FILÖSOF PERE LLUÍS FONT.
«...ES PODRIA DIR QUE LA FE ES ALHORA UNA DISPOSICIÖ DE LA CONSCIENCIA I UNA LLAMBREGADA
DEL QUE ES DM EN NOSALTRES.»
«A Ml JUSTAMENT M’AGRADA DEL CRISTIANISME QUE SIGUI UNA TORRENTADA QUE EM DEPASSA.»

potser esclatarà el planeta. I la
manipulació genètica podría produir
monstres de Frankenstein. I em
sembla que no sóc sol a pensar-ho. Un
home dels Estats Units i que viu el
progrès tecnologie com és Daniel Bell,
de seguida s’adona que el progrès
cultural no és correlatiu al progrès
tècnic. És a dir, nosaltres tenim la
certesa que les neveres que es faran
d’aquí a cinc anys serán més bones
que les de l’any passât, però no tenim
cap certesa que els músics siguin
millors que el senyor Bach del segle
XVIII. I tampoc no sabem si d’aquí a
cent anys la gent serà millor que la
gent d’ara. I aquí és on hem de
començar a parlar de l’ètica. Jo, que
sóc més aviat de la teologia sistemàtica
i no pas de la teologia práctica o
moral, si que penso que hi ha d’haver
un equilibri entre la moral social i la
moral personal, hi ha d’haver un joc
de responsabilitats. Som responsables
socialment del forat de l’ozó i de la
capa contaminada de CO2, però personalment també en som respon
sables. Perqué una societat vagi
endavant cal conjuminar tots dos
factors: el personal i el col-lectiu.

pessimisme que la causa de l’ecumenisme estava una mica encallada. Però
llavors vaig fer en un tros de paper una
llisteta d’una série de punts en qué
havia canviat l’ecumenisme en els
últims trenta-dos anys, del concili cap
aquí; per exemple, sobre la fe, sobre la
grácia i la justificació, sobre el sentit
de la paraula de Déu, sobre el sentit de
l’ensenyament teologie, sobre la
comprensió concorde deis sagraments
cristians. I no goso dir el ministeri
patri, que aquí encara hi ha per
avançar. És cert que noves aproximacions entre les confessions cristia
nes solen crear nous problèmes, però
en els que he dit si que s’ha avançât. I
és significatiu que el mateix Sant Pare
digui que això del papat s’ha
d’estudiar més a fons; ho diu a la carta
«Ut humum sint». I reaiment aquest
seria un carni de desblocatge de cara a
les Esglésies d’orient i de cara a les
Esglésies protestants. A mi em sembla
que, malgrat tot, són tan forts, no
solament la voluntat sino la convicció
i el sentiment que els cristians no
poden viure desunits, que en aquest
moment sóc optimista pel que fa a l’ecumenisme interconfessional cristiá.

—El diàleg interconfessional, en quin
moment es troba i quines perspectives
hi veieu?

—Quins són, segons el vostre parer, els
trets més definidors de l'Església en
aquest final de segle?

—Jo, en un petit llibre que he fet,
Vaticano II, un concilio para el tercer
milenio, vaig pensar amb un cert

—M’agradaria dir-ho primer d’una
manera aparentment una mica dog
màtica. L’Església és Crist en els fidels
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«...SI HI HA UN MÌNIM D'APARELL EDUCACIONAL CONSTITUÌT PER FAMÌLIA, INSTITUT, COL-LEGI, ETC., EL JOVENT
ANIRÀ ENDAVANT. TAMPOC NO DIC ALLÒ DE ROUSSEAU, QUE EL NEN ÉS BO I LA SOCIETAT EL CORROMP, PERÒ SÌ

QUE SOM EN UNA SOCIETAT MASSA DESESTRUCTURADA, MATERIALISTA I COMPETITIVA.»
«PERQUÈ UNA SOCIETAT VAGÌ ENDAVANT, CAL CONJUMINAR TOTS DOS FACTORS: EL PERSONAL I EL COL LECTIU.»
«EL CONCILI VATICÀ II VA OBRIR EL CAMÌ DE LA COMUNIÓ, DE LA PLURALITAT, DE LA CORRESPONSABILITAT, DE LA
"SINODALITAT", QUE ÉS UNA PARAULA GREGA QUE SIGNIFICA VIATJAR JUNTS, FER LES COSES PLEGATS.»

i els fídels en Crist. Per tant, l’Església
no és una tercera realitat entre Crist i
els cristians, sino que és el eos mateix
de Crist, la continuació de Crist. I, en
aquest sentit, jo diría que l’Església és
una comunió de vida de cara a una
missió evangélica i evangelitzadora. I,
per tant, diría que és una comunió per
la missió. Una comunió vol dir que,
encara que no siguí un estat democrátic, no és tampoc una monarquía
absoluta; en tot cas, és una comunió
estructurada. El Concili Vaticá II va
obrir el camí de la comunió, de la
pluralitat, de la corresponsabilitat, de
la «sinodalitat», que és una paraula
grega que significa viatjar junts, fer les
coses plegats. Aquest no és un
concepte gaire utópic. Que a l’Església
hi hagi una comunió és una cosa que
—aquí torna a funcionar alió de la
responsabilitat col-lectiva i de la responsabilitat personal— em sembla
que hem de viure agradablement, i no
ens hem pas de molestar o oprimir els
uns ais altres, sino que hem de
mantenir el respecte i l’afecte que
permetin la comunió. Respecte i
afecte. I llavors l’Església no s’entén si
no és per la dinámica de la missió.
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L’Església que celebra i que prega és
l’Església dels pobres, la que et
demana: On és el teu germà? On sön
els exclosos, els marginats, els que no
tenen veu? Refer aquest circuit, referho tot. No s’hi val a dir: «Com que ja
existeix Càritas, ja ens podem
permetre un libéralisme rabiôs.» Si
l’Església ha de ser llavor en la nostra
societat concreta, ha de contenir la
llavor de la Solidarität i del compromis
envers els més desfavorits. Jo veig
l’Església aixi, com una comuniô de
portes obertes i que s’estén als més
pobres. I llavors, quan imagino
l’Església aixi, penso en el Concili pro
vincial tarraconense, que deia si fa no
fa aixô, una Església que prega amb la
paraula de Déu i els sagraments i una
Església que va a buscar els pobres i
els marginats. En la mesura que
l’Església catalana sigui aixô, és originalment cristiana i originalment
catalana.
—En el futur immédiat, quins projectes
teniu? En què treballeu o que espereu
acabar els propers temps?

—M’agradaria fer una variant del
llibret que ha sortit fa quinze dies —el

fine a l’ordinador—, que en català effl
sembla que és de justicia titular-lo Del
Vaticà II al Concili provincial tarra
conense, i que aixô no fos solament un
títol, sino que fos una visió del Concili
provincial tarraconense a la Hum del
gran concili que ens assenyala la feins
que tenim per fer tots junts, viatjant
reconciliadament. Aixô és un projecte
i, com que els projectes no s’acaben.
també voldria fer —tindrà set capitols
i ja en tiñe cinc d’escrits— un llibre
sobre la sagramentalitat cristiana. I en
cara després, quan ja sigui molt vellet,
m’agradaria fer un llibre molt jove
sobre Jesucrist. Aixó sempre queda
com una utopia, peró com una utopia
que cada vegada sentó amb més força
Voldria escriure’l d’una manera quasi
en ruptura amb el que he fet fins ataés a dir, un llibre que poguessin en
tendre aquells amies meus de l’institut
d’aquest mati. Aixô ja seria una cosa
molt bonica.♦
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Eusebi Colomer
UNA FILOSOFIA CRISTIANA POSSIBLE
per

Ramon Alcoberro

a sobtada mort d’Eusebi Colo filosòfica i teològica que es produeix a tasques aparentment «menors» —si per
mer (Girona, 1924 - Barcelona,
Catalunya abans i després delVaticà II «menor» s’entén l’estudi, la docència,
1997) ha deixat en els seus i que té en els intel-lectuals jesuítes un la traducció i l’edició de textos...— i,
lectors i en els seus amies una intima
deis nuclis més brillants i innovadors, sobretot, l’exagerada tendència de tots
sensació de desconcert; però alhora tant per l’adaptació entre nosaltres de ells a fugir de l’espectacle mediàtic, tan
molts han volgut veure en aquest fet les idees teológiques europees i determinant avui en les modes
un símbol, íntimament conseqüent americanes (Rahner, Lubac, von culturáis, tot això ha estât la causa que
amb allò que va ser la seva vida. El veli Balthasar, Cox...) com per l’esforq els llibres del nudi jesuitic hagin
professor va morir el proppassat d’empeltar la teoria amb la práctica.
tingut un ressò al món «civil» molt
novembre a l’aula de conferències de
El «grup de Sant Cugat», integrat menor que no els hauria pertocat si
la seva universitat, mentre parlava també, entre d’altres, per Joan haguessin publicat en editorials de
sobre algunes de les coses que més Pegueroles, estudios de l’agustinisme, màrqueting més incisiu, o si haguessin
havien significai per a eli, i a les quais per Josep Vives, potser el millor parlât des de trônes més llunyanes i
havia dedicat intensaamb més bagatge mitic
ment la vida: Llull i Ni—romanes o nord-amecolau de Cusa, l’Ars i la
ricanes, de preferèneia.
Docta ignorància. L’inSigui corn sigui, en
tel-lectual amable, discret
una filosofía catalana
—massa, potser— i conscom la dels darrers vint o
cienciós deixava la vida
trenta anys, més capfícaen el millor escenari,
da per la retórica pseuenvoltat d’allò que havia
doprofunda que per la
estimât tant. Seria tòpic
recerca de la veritat, el
dir que ens queden els
grup de Sant Cugat
seus llibres, perqué ens
constitueix un exemple
queda encara, i sobretot,
de coherència intel-lectuuna alta cosa: l’exemple
al que ara, de tornada de
de fidelitat a la recerca de
l’excursió postmarxista i
la veritat fins a una mort
postnietzschiana, potser
estem en millors condi
que sembla imaginada
tions de valorar. No seria
per l’àngel de santa contidifícil atribuir a Colomer
nuitat orsiana.
—i per extensió a la seva
Una nota d’urgència
familia intel-lectual—
sobre la filosofia d’Eusebi
una preocupado fona
Colomer ha de deixar
mental per allò que,
constància de la secreta
expres-sant-ho en una
però radicai coherència
frase de Jean Lacroix,
d’una mort amb una
UNA DEDICATÓRIA QUE PARLA, PER ELLA MATEIXA, DEL PERSONATGE I DE LA
podriem anomenar «el
vida. El filòsof, el profes
SEVA FILOSOFIA.
problema de la presèneia
sor i el jesuíta són facetes
de l’eternitat en el
indestriables del personatge que difícilment es podran especialista català en el platonisme, temps». Colomer ha viscut plenament
entendre si es prescindeix del fet per Josep M. Coll d’Alemany, perso el pas d’una época en què la veritat
primer i fonamental: Colomer és un nalista conscienciós, i per Ramon M. filosòfica es pensava en termes
filòsof cristià i un professor jesuíta Torello, autor d’una Introducció a la essencialistes i d’adequació tomista, a
amb una obra considerable que porta filosofia grega (1993), té una im- una altra d’heideggeriana en què la
impresa la marca de la casa. El nudi portància que seria bo no passar per veritat s’expressava per la metàfora del
del seu pensament és incomprensible alt en un hipotètic balanç de l’activitat desvelament i, fínalment, encara ha
sense situar-lo en el context de la filosòfica catalana i, senzillament, no tingut temps de veure corn als darrers
filosofia jesuítica catalana deis darrers s’hi vai a desqualificar-lo per no se sap vint anys la deconstrucció, el
trenta anys, sovint ignorada o passada quins prejudicis tronats. Potser el fet wittgenstenisme i la postmodernitat
per alt per raons que es qualifiquen mateix que alguns d’aquests pensadors enviaven el concepte de veritat a la
totes soles. Eusebi Colomer fou un després de llargues estades en uni- filosòfica cambra dels mais endreços,
deis éléments centrais de la renovado versitats estrangeres s’hagin dedicat a substituint-lo pel joc de llenguatge
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EUSEBI COLOMER, AL PALAU DALMASES, EN UN PARLAMENT QUE Hl FEU SOBRE L'ECUMENISME DE RAMON LLULL, EL 23
D'ABRIL DE 1970. LA INVESTIGACIÖ EN EL CAMP DE LA HISTÖRIA DE LA FILOSOFIA CATALANA MEDIEVAL FOU, PRECISAMENT,
UNA DE LES SEVES LINIES DE RECERCA, JUNTAMENT AMB L'ESTUDI DE LA FILOSOFIA ALEMANYA MODERNA I DEL PENSAMENT
DE TEILHARD DE CHARDIN.

hipotètic i purament estratègic. Per a
una filosofia que defensa un substancialisme rigorós, el problema de la
mutació del concepte de «veritat» és el
drama filosofie més intim i difícil de
resoldre.
No solament Colomer, sino tota la
filosofia cristiana contemporània ha
hagut d’aplicar-se a l’ofici de pensar
des de l’autonomia moral i en diàleg
amb una modernitat que, navegant
amb el vent de la ciència a favor,
considerava infantil o tronada la
qüestió de Déu. Dos problemes
nuclears han obsedit la filosofia
cristiana del segle que ara acaba. Per
una banda s’ha tractat de justificar, i
d’assumir, l’autonomia —òbviament
kantiana— del subjecte modera i de
l’ésser-aqui heideggerià temporalitzador d’eli mateix. Per l’altra, hom ha
volgut expressar la inserció de l’home,
entès com a «cogito», en la historia
sense degradar ni un concepte ni
l’altre. L’anècdota que m’explica el
filòsof de la tecnoètica Albert Florensa
em sembla especialment indicativa: a
la dedicatória d’un exemplar d’El
pensamiento alemán... Colomer va
posar «Per a A.F., amb l’esperamja que
aquest llibre l’ajudi a pensar»; però
rellegint la frase no li degué semblar
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prou exacta i li va comentar: «Perdoni;
em deixa afegir una cosa?» Enriallat,
escrigué: «a pensar... bé», mentre
comentava: «És que això ultim, sap?,
és molt important.» Vull creure que la
benintencionada
facècia
és
significativa perquè retrata, per via
d’exemple, el personatge i la seva
filosofia. Per a Colomer pensar no era
una mena d’atletisme intel-lectual o
una exhibició impùdica de vocabulari
fiorii: la questió en joc és la de la
veritat i el bon pensament és el que
porta l’home a ser més humà, en la
mesura que permet comprendre i
assumir el món en la seva totalitat.
Una filosofia cristiana possible sera la
que, sense
dogmatitzar, deixi
constància de la necessària relació
intima entre allò que és divi i allò que
és humà. Qualsevol altre carni mena
inevitablement al cul-de-sac dogmàtic.
Colomer com a filòsof és inequivoc
en dues afirmacions. Per una banda,
l’autonomia del subjecte no és cap
final de carni, sino una condicio
prèvia, perquè l’home és d’una
manera eminent producte del voler de
Déu. Que dediqués a Kant tot un
volum de tres-centes vint-i-set pàgines
ben denses no és cap atzar o un
encaparrament filosofie. El seu esforQ

pretén molt concretament justifie#
que el subjecte humà és sempre, per la
seva mateixa naturalesa ontològica, u»
subjecte autònom. Només l’acceptacic
del fenomenisme com a dada prèvia
permet assumir, al mateix temps, eh
limits de la concepció kantiana. Ta»
sols qui ha arribat fins al final en e
carni kantià pot saber també que es
una via insatisfactòria, en la mesura
que finalment aboca al solipsisme; i
aquesta experiència no és delegatile#
resulta possible obviar-la. Ningu n°
refutarà mai Kant, Hegel o Nietzsche
per la via fàcil d’estalviar-se’ls. I, pe*
que fa a la història i el món, Colomer
és encara més clar: no té sentit esco®
entre Déu i el món, perquè el món és
la creació divina i, per tant, 1®
fonamental de la revelació: No cap
altre era, en definitiva, el missatge de
la Gaudium et spes al Vaticà II.
Eusebi Colomer menà al llargdels
*
seva vida una triple linia de recerd
que no fou mai purament teòrica,
perquè la seva activitat pedagògica ■
Sant Cugat, Barcelona i Deus#
resulta inséparable de la seva investigació. Per una banda fou ù
investigador de la història filosofie8
catalana medieval, tasca a la qual havi8
dedicai les seves darreres pubi"
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QUE
ESPEREM?
EN QUI
ESPEREM?
Jornades de reflexió per a
joves

*

Primer llibre d’ima sèrie de
futures publications que
recullen el material
(conferències, textos de
l’Escriptura, altres textos,
pistes de reflexió i vetlles
de pregària) préparât per
ais diversos temes
treballats a les Jornades de
Refkxió per a Joves.

*
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cacions; per l’altra, fou el més impor
tant estudios catalá de la filosofía
alemanya moderna, que coneixia de
primera mà, especialment com a
conseqüéncia de les seves llargues
estades a Tubinga, per la seva amistat
amb Karl Rahner, i per la revisió i
l’ampliació que féu del manual
neoescolàstic de F. Klimke (Labor,
1953), que va marcar tota una
generació. Finalment fou també un
deis pioners en l’aclimatació entre
nosaltres de l’obra de Teilhard de
Chardin, a qui dedicà dues importants
monografies en moments dificils per a
la filosofía en català: Pierre Teilhard de
Chardin, un evolucionisme cristià? (R.
Dalmau, 1961) i El pensament de
Teilhard de Chardin (Bruguera, 1967).
En castellà, la seva antología de textos
teilhardians: Mundo y Dios al
encuentro, aconseguí tres edicions
entre 1963 i 1969.
Caldria destacar la importància
d’aquest darrer tema d’investigació,
que avui pot semblar massa propi deis
anys seixanta, perqué la lectura del
pare Teilhard fou un deis camins de
reconciliació entre la cultura científica
i la cultura religiosa, tot i que avui
aquesta siguí una dada prou ignorada.
Teilhard, a més, sempre ha estât un
«fílósof per a fílosofs» prou especial.
Els darrers temps, el pensament
teilhardià sembla experimentar una
petita revifalla i ha estât, per exemple,
rellegit en una clau utópica i
ecologista per Leonardo Boff, en la
seva estada a la cátedra Ferrater Mora
a la Universität de Girona. Quan hom
tendeix a minusvalorar la filosofía
cristiana des d’una ética civil i
necessária, convindria no oblidar que
és Tespecial Sensibilität de fílósofs
«margináis», com el de la religió, per
exemple, la que ha permés descobrir
les vores mal sargides de teories
pretesament modernes, il-lustrades,
racionáis i progressives. Teolegs com
Teilhard al seu moment i com Hans
Jonas més tard, o enginyers forestáis
com Aldo Leopold, pare de l’ética
ecológica, podien aportar, precisament per la seva entestada vocació
de marginalitat i de rebuig del diseurs
dominant, una altra manera de mirar
que ens permet copsar Tíntima
insatisfacció d’allô que simplement és
massa obvi i deixa, per tant, de ser
signifícatiu. Les investigacions de
Colomer es poden entendre millor si
se sitúen, des de la perspectiva
católica, en el context de les análisis
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sobre els limits de la racionalitat
moderna, que eli mai no condemna,
però que considera ôbviament insuficient, com es fa palès en els estudis
sobre Heidegger (Heidegger: pensament
i poesia en l’absència de Déu, Estela,
1964) i al pròleg del best seller de
Harvey Cox: La ciudad secular
(Peninsula, 1968), obra essencial per a
comprendre el progressisme catôlic
nostrat.
Al prôleg de la que indiscutiblement és la seva gran obra: El
pensamiento alemàn de Kant a Hei
degger (Herder, 3 vols. 1986-1990),
Colomer parlava de «la cuestiôn
prohibida, la cuestiôn de la verdad». El
retret que eli hauria fet a la filosçfia
contemporània era, ôbviament, el
mateix que hi feia la linia de
pensament en què fou format, és a dir,
el darrer tomisme i la fenomenologia:
hom ha renunciat a pensar Tèsser per
a centrar-se en un «jo» solipsista i, en
conseqüència, ha deixat d’investigar la
qüestiô de la veritat. Per a la tradiciô
filosòfica en què s’inscriu Colomer, la
modernitat ha errat el carni en
adreçar-se a un mon en què tot és
«representació», mentre que hom ha
abandonat ni tan sols l’esperança
d’albirar quelcom que pugui ser
«substància». I aixi al capdavant de
Tobra esmentada proclamava sense
embuts el seu compromis amb una
concepció de la veritat i de la filosofia
«conio quehacer inevitablemente meta
fisico». Ara que retorna la metafisica o
que —com a minim— apareix com un
tema que no pot ser obviât, l’aportaciô
de Colomer ha de ser reconeguda
entre la d’aquells que han fet entre
nosaltres una filosofia que optava per
la substantivitat de l’acte de pensar.
Aquest esbós d’article no pretén res
més que deixar constància d’una obra
filosòfica fêta amb seriositat i amb una
rotunda vocació de claredat. Tant de
bo que, més aviat que tard, aigu es
prengui l’interès necessari per a
publicar els inédits que hagi pogut
deixar, i especialment les notes i els
apunts dels seus cursos d’histôria de la
filosofia a l’institut de Teologia de
Barcelona i a la Universität de Deusto.
Aixi la figura cordial d’Eusebi
Colomer i Pous podrà ocupar el lloc
que li pertoca en la filosofia catalana
de la segona meitat del segle XX. ♦
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Eusebi Colomer
INVESTIGAR I DIVULGAR EL PENSAMENT CATALÀ DE L'EDAT MITJANA

I DEL RENAIXEMENT
per

Lola Badia

orn a estudiosa de l’obra litera aquests termes el jesuita americä virtut, talment si les coses només es
ria de Ramon LIull, un fílósof Charles Lohr, durant molts anys poguessin dir de la manera més
apologeta que també es per director del Raimundus Lullus senzilla possible i sense esquivar cap
metta fer versos i explicar histories,Institut
he
de Friburg).
faceta espinosa o compromesa. El
tingut l’obligació de transitar pels
Si hi ha algü a qui calgui aplicar llibre de Colomer sobre LIull i el
verals del pensament abstracte
lul-lisme que em va fer tan bon
produit per aquest autor de
servei recollia i sistematitzava i
l’era escolástica i puc assegurar
escrits anteriors dispersos, com
que fa una vintena d’anys no
també ho fa el darrer que ha
era fácil trobar exegetes
estât a temps de publicar, amb
amables, deis que surten al pas
peu d’impremta de 1997: B
de les
perplexitats
del
pensament ais Països Catalani
principiant abans que la ment
durant l’edat mitjana i d
s’ennuvoli. Vaig trigar una mica
Renaixement.
Colomer, en
a descobrir el subtítol d’un
efecte, va ser un treballadoi ■
llibre de Colomer, aleshores
assidu, que produla, com el beat
recent, publicat per Herder: De
Ramon, multitud de textos,
la Edad Media al Renacimiento:
adreçats a públics diversament
Ramón LIull, Nicolás de Cusa,
exigents i que configuren una
Juan Pico della Mirandola. La
bibliografía laberíntica. Aquest
seva lectura no solament em va
seu darrer títol reordena
facilitar l’accès a la teoria del
ponéncies, treballs i articles
coneixement de LIull (i, de
sobre aspectes diversos de la
retruc, a tot el seu sistema), sino
concepció del món i de l’home.
que, de passada, em va col-locar
present en escriptors catalans
sobre la pista del lul-lisme
de la baixa edat mitjana i del
filosofie dels nostres dies. Em
Renaixement. Així, el primer
refereixo al fet de la connexió
capítol proposa un panorama
de Llull, mitjançant Nicolau de
general que presenta, al pas del
Cusa,
amb
la
filosofía
XIII al XIV, la figura
renaixentista, tema al quai
cronológicament capdavantera
Colomer havia dedicat la seva
de LIull, seguida del perfil
tesi doctoral alemanya: Nikolaus
apologétic del dominicá Ramon
von Kues und Raimund Lull.
Martí i del polémic del metge.
Studien aus Handschriften der
EL DARRER LLIBRE D'EUSEBI COLOMER CONSTITUEIX
doblat d’agitador espiritual.
UNA
MAGNÎFICA
APORTACIÔ
SOBRE
DIVERSOS
Kueser Biblioteck, 2 vols., Berlin,
Arnau
de Vilanova. La(
ASPECTES DE LA CONCEPCIÔ DE L'HOME I DEL MON EN
1961. La florida, sobretot
descripció
de l’escolasticisme
ESCRIPTORS CATALANS DE LA BAIXA EDAT MITJANA I
germànica, dels estudis sobre
DEL RENAIXEMENT.
dels frares medicants repassa
Nicolau de Cusa els darrers
figures grans i petites, amb
trenta anys mostra l’encert
atenció ais grans temes del
inicial
dels
plantejaments
moment,
com
ara el
hermenèutics de Colomer, a
nominalisme. Sibiuda, les obres
l’avantguarda de les interpretacions l’aforisme que «la claredat és l’hones- del qual han anat esdevenin1
que sitúen Ramon, com a precedent tedat de l’intel-lectual», aquest és el accessibles els darrers anys, i el gran
del cusà, a l’alba de la metafisica de Professor de filosofía; els escrits del llatinista exiliat, Joan Lluis Vives,
l’edat moderna (ho proposa en pare Colomer encarnen aquesta rara permeten confïgurar un humanisai’
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català situât ais segles XV i XVI en el
sentit antropolôgic del terme.
Els apartats especificament lul-lians
d’aquest darrer llibre de Colomer
recopilen i actualitzen les seves
aportacions fonamentals sobre l’Art
com a sistema, que al curs 1996-1997,
per exemple, hom va poder escoltar a
Barcelona, a l’institut d’Estudis Cata
lans, dintre d’un cicle de conferències
adreçat a universitaris. Com ja havia
fet en treballs apareguts anys abans,
Colomer es complau a subratllar els
éléments de lôgica matemàtica que
connecten l’Art de Llull amb la
informàtica deis nostres dies: un
expedient didàctic amb fonament in
re. Una altra de les qüestions lul-lianes
que Colomer coneixia bé és la del
diàleg interreligiôs. També porta peu
d’impremta del 97, en efecte, l’edicio
d’una lliçô pronunciada no fa gaire a
l’Acadèmia Catôlica de Friburg de
Brisgôvia sobre «La relaciô de Llull
amb els infidels: entre el diàleg i el
monôleg». Colomer situa Llull en el

seu temps i estudia les peculiaritats de
la concepció lul-liana de les relacions
entre fe i raó, que expliquen la famosa
proposta inicial de diàleg amb l’infidel
(vegeu el Llibre del gentil), que
desemboca més tard en una invitació a
la croada (vegeu el Liber de fine).
El llibre de Colomer acaba amb una
dotzena de breus assaigs que amplíen
i matisen qüestions sumáriament descrites a la part anterior. Així, se’ns
presenta el poderos i influent sant
Ramon de Penyafort, com a promotor
de les missions, o s’analitzen les coincidéncies entre els programes apologètics de Llull i de Ramon Martí,
inexorablement separats pels pressupòsits de l’Art. Ramon Martí,
coneixedor de l’hebreu i autor d’una
lectura simbòlica del nom de Déu de
carácter apologétic, va ser mestre
d’Arnau pel que fa al coneixement de
l’antiga llengua deis jueus i també en
certs exercicis cabalístics encaminats a
la polèmica procristiana. La teologia
natural de Sibiuda, la reflexió de
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Turmeda sobre la inferioritat relativa
de l’home i la béstia i els escrits de
Vives sobre la natura humana són
l’objecte deis darrers apartats del
llibre que comentem. La voluntat
didáctica i divulgativa, que aconsellava
periódicament Colomer de refondre
en forma de llibre les seves recerques
puntuáis, situa la seva obra en un lloc
destacat dins de la historiografía
contemporània del pensament català,
en la tradició tan dignament repre
sentada, a la primera meitat del nostre
segle, pels germans Tomás i Joaquim
Carreras Artau.^

AW
Cerco el vostre rostre
Pregar

amb els salms

Pels camins de l’Evangeli
Miquel Estradé

Carlos G. Vallés
Traducció de Pere Roca i Garriga

Versió personal de cada un
deis salms i expressió experiencial deis conceptes i
sentiments que els salms
origináis han suggerit a Fau
tor. Un llibre de temes vius de
pregaría individual, d’ajudes
practiques per a la contem
plado religiosa, de pregáries
concretes per a l’ús personal o
comunitari.

Recull de les homilies predicades a les misses dominicals
del Monestir de Montserrat,
durant tot un any liturgie, que
ajudaran els lectors a caminar
més segurs i conscients pels
camins de l’Evangeli, on l’Església ens condueix cada any.

PUBL1CAC1ONS DE L’ABADIA DE MONTSER.RAT
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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Jordi Savall
LA MUSICA COM A LLENGUATGE DE L'ESPERIT
per

Zeneida Sardà

a tarda eau, rosa i malva. L'aire sembla aturat en el jardi. Cap ocell, cap remor. Només el dring del
broll, el picaroleig tranquil de l'aigua al bassiot. I, dins la casa, el caliu dels llibres i dels mobles
antics. A l'àmplia sala, una paret latéral atrau inévitablement la mirada. Curosament penjatsala
part superior del mur, en un ordre estricte, contrôlais per un petit higrômetre, hi ha uns curio
instruments d'època, panxuts, amb les cordes de tripa: una viola de gamba de 1550, una altra de 1697,
totes dues amb una efigie esculpida a la voluta; un violoncel de finals del XVIII, un baix de violi del
XVII, d'abans que existís el violoncel; violes del XV, del XVI, del XVII i del XVIII, totes de formes
diferents. No es tracta de cap col-lecció: son
instruments que Jordi Savall toca als concerts que
dona arreu del món. Rere una llarga taula de fusta
noble plena de partitures, llibres d'estudi,,
dossiers, carpetes i manuscrits, una gran vitrina de
dos cossos guarda veils volums de Horns dauratsi
fulls de color sépia amb lletra gòtica. Tots aquests
llibres no solament formen una valuosa col-lecció
feta en el transcurs de gairebé trenta anys de
resseguir Ilibreries de veil amb veritable passió,.
sino que constitueixen una important font
d'informació per a Jordi Savall, que els utilitza
normalment per a les recerques sobre música
medieval, renacentista i barroca. Un tranquil
recolliment impregna tota la sala, immensa,
oberta per grans finestrals al jardí. Tot s'acorda
amb harmonia en aquest marc suggeridor en qué
les vocacions paral-leles de Jordi Savall i
Montserrat Figueras, la seva esposa, han impresla
pàtina de les seves sensibilitats afins.

•(FOTOS: FRANCESC SITGES)-

L

Junts han fet reviure músiques oblidades, plenes
d'una beilesa desconeguda. Al principi sois, eli
redescobrint la viola de gamba, ella amb la ven
transparent de soprano, han anat sondejant el passai, desxifrant manuscrits antics fins del segle X. Ara
amb els conjunts de müsica histôrica que han format els darrers vint-i-cinc anys i que Jordi Savall
dirigeix, han voltat el mon, donant fins a gairebé un centenar de concerts l'any per més d'una vinten\
de països que visiten regularment. Tenen enregistrais més de cent CD que han rebut una cinquante^
de guardons nacionals i internacionals. El ventall de müsica que interpreten va des de müsica francesa
antiga fins a música catalana, ibèrica, italiana, anglesa o alemanya, dels segles IX al XIX.

Jordi Savall té aquella mena de fesomia que es fa familiar ja des d'un primer contacte. Tot en el seu
tarannà destil-la placidesa. Té els gestos pausats i parla amb veu molt suau, com si la seva personalità'
s'hagués anat imprégnant de la pau serena que aixoploguen els espais recollits de les petites ermite
medievals.
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«COM A VIOLONCEL-LISTA I PER INTENTAR TOCAR MÚSIQUES QUE NO FOSSIN LES QUE TOCAVA TOTHOM, JA
D'ESTUDIANT, ANAVA SOVINT PER LES LLIBRERIES DE MÚSICA BUSCANT PARTITURES QUE NO HAGUÉS SENTIT MAI.»

—Com neix l'interès per un instrument
oblidat durant anys, com la viola de
gamba?

—L’interès per la viola de gamba el
vaig sentir de manera espontània, molt
abans de prendre consciència de
l’instrument, quan encara era relativament petit. Recordo que, essent
infant, vaig estar un pareli de mesos
clavat al Hit, per un tifus. Passava les
hores llegint o escoltant mùsica. Un
dia vaig sentir a la ràdio una mùsica
que em va fascinar. Més tard vaig
saber que aquella mùsica extraordi
nària era la Tercera Sonata de viola de
gamba i clavicèmbal de Bach, en
aquella ocasió tocada per Pau Casais.
Quan després vaig estudiar violoncel
em vaig adonar que interpretava moi
tes partitures que havien estât escrites
per a viola de gamba. Com a violoncel
lista i per intentar tocar mùsiques que
no fossin les que tocava tothom, ja
d’estudiant, anava sovint per les llibreries de mùsica buscant partitures que
no hagués sentit mai. M’agradava
estudiar-les, documentar-me’n i interpretar-les. Aixi vaig anar descobrint
que existien moites obres per a viola
de gamba.

—Quins factors van contribuir a la
desaparició de la viola de gamba? Per
què, en un moment determinat, deixa de
tocar-se?

—L’evolució del gust musical, l’organització dels concerts en sales cada
vegada més grans i la desaparició del
ùltims grans virtuosos (K.F. Abel,
1787, J.B. Forqueray, 1782), tot això
va contribuir a fer que la viola de
gamba es deixés de tocar a finals del
segle XVIII. La diferència fonamental
amb el violoncel o el violi és que aquests
instruments eren bàsics de l’orquestra,
mentre que la viola de gamba era
fonamentalment un instrument solista.
Cal esperar fins a finals del segle XIX
per a tornar a trobar els primers
pioners anglesos i alemanys que es
comencen a interessar per la recuperació deis repertoris antics.
—El fet que la mùsica medieval hagi
quedat, fins ara, relegada, que,
pràcticament, hagi estât ignorada, és per
un desconeixement volgut, en el sentit
que s'ha considerat que era d'ordre
menor, no tan rica musicalment parlant?

—Aqui toques un tema molt
important, de tipus alhora filosofie i

sociologie. Els origens d’aquesta
injusticia, els hem d’anar a buscar a
finals del segle XV, quan es produeix
aquesta gran revolució que anomenem
Renaixement. Quan, en mirar a les
fonts de la Grècia antiga, es descobreix
que dos mil anys enrere hi havia hagut
uns grans creadors, en poesia, en
escultura, en arquitectura, es produeix
una empenta creativa que renova tota
la concepció de l’art. Aquest moviment, però, no va afectar la música,
perqué la música dels grecs no es
coneixia. Els compositors del Renaixe
ment no disposaven dels models grecs
per a renovar la mùsica. Aixi, no es va
produir, en la creaciô musical, aquesta
consciència, que és una consciència
moderna però que va ser inherent ais
renaixentistes, que en l’art no hi ha
progrès.
—És més intel-ligible, més assimilable
pel gran public, la música antiga que la
producció contemporània? Per què?

—Jo crée que la dificultat principal
que té el compositor contemporani ve
d’unes circumstàncies que están lligades al funcionament de la mateixa so- ¡
cietat. Mirem, per exemple, Mozart. I
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Es un compositor que, a la seva època,
compon per a l’Església, per al teatre,
per a la cort; fa música de cambra,
lieder, òpera... Fa des de la música
lleugera fins a la música més profun
da. L’Església necessita i encarrega
unes músiques; el teatre encarrega mùsiques; s’encarreguen músiques per als
salons, per als balls, per a les recepcions... El compositor té uns encàrrecs
directes de la societat. Actualment, el

època coneguin i valorin tots els
moments clau d’aquests mil anys de
creaciô musical es podran donar les
condicions per a un nou renaixement.
—La major part de la mûsica antiga està
vinculada al fet religios. La revaloracio de
la mûsica médiéval que apareix els darrers
cinquanta anys, creus que pot anar lligada
a una certa nécessitât de transcendència,
ni que sigui de manera subconscient?

«LA VERITABLE FIDELITÄT CONSISTEIX EN LA RECUPERACIÖ D'UN ESTIL, DEL SO D'UNS INSTRUMENTS,
DE L'ÜS D'UNA FORMA PARTICULAR D'ORNAMENTACIÔ, D’ARTICULACIÔ... EN DEFINITIVA, DEL
MÀXIM RESPECTE A LA IDEA DEL COMPOSITOR.»

—Sens dubte. Jo penso que existeix, a la societat actual, la nécessitât
de trobar en la música aquest lligam
entre els sentits i l’esperit. En els
concerts, sovint es fa molt evident que
la gent necessita la música no
solament per la seva bellesa, sino pei
seu contingut espiritual. Un dels
discos que hem venut més (prop de
setanta mil exemplars), sense haver-ne
fet cap promoció comercial, és El Cant
de la Sibil-la. I es continua venent.
Primer el vam enregistrar en llati, en
català i en provençal. El darrer Cant de
la Sibil-la, que vam fer en gallee i en
castellà, ha tingut també una acollida
excepcional. Aquí toquem un deis
temes fonamentals del nostre treball.
La nostra feina s’ha de moure sempre
entre dos eixos bàsics: l’estètica, que
forma part de la mateixa creació, i la
dimensió espiritual. Sovint, se’ns dona
una música, enregistrada o en directe,
en qué hi ha una perfecció estètica
força elevada, però no hi ha cap >
dimensió interior. Aquesta, però, és
una dimensió fonamental que no es
pot aprendre. S’ha de dur dins d’un
mateix, ja que, com la Sensibilität,
l’aura o la fe, les portem dins de nosaltres mateixos.

—En aquest sentit, i en el terreny "
personal, et consideres una persona
religiosa? Creus que en el teu apropament a la música antiga la recerca de
transcendència hi ha tingut cap paper?

«TOUS LES MATINS DU MONDE, PER A MOLTS JOVES, VA SER UN DESCOBRIMENT.»

compositor està massa deslligat de la
societat, s’ha trencat la relaciô de
necessitai i encàrrec que hi havia antigament i s’ha compartimentât la
mûsica: hi ha els compositors que
componen la mùsica abstracta, serio
sa; els que fan la mûsica per al cinema,
per al bail, els que fan la mûsica rock...
El compositor d’avui està aïllat de la
vida quotidiana. Això es complica
encara molt més per un altre fenomen,
i és que l’Església, en un moment de
terminat, no solament no encarrega
obres noves, sino que trenca la tradiciô
del passât. Aquest és un punt molt
greu. Que l’Església renunciés al cant
gregorià, una font musical fabulosa, és
un acte de vandalisme cultural. El cant
gregorià és una de les arrels fonamen
tals de la nostra civilització. Els com
positors actuals sovint estan deslligats
de tot aquest passât. Només en la me
sura que els compositors de la nostra
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—No m’agrada parlar de les meves
creences, però si m’he de definir diria
que no sóc practicant ni sóc, en
aquests moments, creient en cap
forma precisa de religió. Crée profundament, en canvi, que hi ha un sentit
en tot el que ens envolta, i que aquest
sentit, justament, està per sobre de les
religions. Crée que la força espiritual
d’un motet de Victoria o d’una missa
de Cererols està per sobre del seu
context religiós, de la mateixa manera
que el missatge espiritual que hi pot
haver en restructura i la beilesa d’una
església va més enllà de la seva
funcionalitat. Quan interpretem un
«Cant de la Sibil-la» o una Missa de
Cererols som dintre d’una dimensió
que està per damunt d’aquestes classificacions que la societat ens ha
obligat a organitzar i que son donades
per les circumstàncies historiques. Jo
penso que l’home necessita aquest
diàleg amb uns homes que han viscut
en una altra època i que han créât una
música que ens porta un missatge que
és sempre viu. Ara bé, perqué aquest
missatge es faci intel-ligible, perqué
ens arribi, el músic d’avui ha de ser
capaç d’apropar-se al màxim a l’esperit del compositor i conèixer a fons
els instruments i l’estil de l’època.
—És amb aquesta finalitat que has créât
tres conjunts musicals: Hespèrion XX
(1974), La Capella Reial de Catalunya
(1987) i Le Concert des Nations (1989),
que et permeten interpretar un repertori
que va des de l'edat mitjana fins a
principis del segle XIX? Cada un
d'aquests grups deu respondre a unes
nécessitais concretes i diferents.

—Hespèrion XX és un conjunt de
cambra compost per instruments so
listes (violes de gamba, cornetos, un
clavicémbal, un llaüt...) i cantants
solistes, i en el qual interpretem mú
sica que va des de l’edat mitjana fins al
segle XVIII. Es va crear l’any 1974 a
Basilea, on érem professors, la
Montserrat i jo. Aquest conjunt va
néixer amb la idea precisa de retrobar
el patrimoni antic, però fer-lo actual
en tota la seva dimensió creativa. Sem
pre hem volgut reivindicar, en la mú
sica antiga, la seva actualitat, la seva
contemporaneïtat. Aquest és l’aspecte
més revolucionari d’Hespèrion XX,
que va fer que el conjunt es des
marqués de tots els altres. Al cap d’uns
anys, l’interés de fer música vocal amb
grups més grans ens porta a crear La
Capella Reial de Catalunya, un

«EL COMPOSITOR D'AVUI ESTÀ ÁÍLLAT DE LA VIDA QUOTIDIANA.»

conjunt bàsicament vocal amb el quai
interpretem mùsiques dels segles IX al
XIX. Sovint, en un programa de
Monteverdi o de Mozart, per exemple,
aquest conjunt vocal necessita uns
instruments o una orquestra (amb
clavicèmbal, viola de gamba, teorba,
corneto, viola...). Aixi arribem a la
creaciô de Le Concert des Nations,
una orquestra amb instruments d’època que ens permet tocar musica dels
segles XVII al XIX. Aquest nom de

«Concert des Nations» fa referència a
l’obra de F. Couperin, és a dir, la
reunió dels «gustos», i és també la premonició d’una Europa de l’art que
porta la marca del «segle de les
Llums». Com que encara no tenim
escoles on es puguin estudiar tots els
instruments antics, el conjunt està
format per una cinquantena de musics
de catorze nacionalitats diferents, amb
un petit nucli de catalans i majoria de
llatins, tots especialistes d’alt nivell en la
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interpretació deis instruments d’època.
—Dins d'aquests conjunts, la teva
esposa, Montserrat Figueras, hi ha tingut
un paper fonamental, no ja com a cofundadora d'Hespèrion XX, sino com a
soprano. Ella és qui ha sabut transmetre'ns l'emoció deis cants profètics de
la Sibil-la amb la seva veu privilegiada
plena de matisos. Quina importància
dones a la veu? Consideres que és un
instrument mes?

—La veu és la «mare» de tots els
instruments, el model ideal. En aquest
sentit, la Montserrat, a més de ser
l’esposa, mare i companya ideal, tam
bé ha représentât un paper essencial
en la nostra vida musical: font
d’inspiració i d’estimul constant en el
nostre treball, gracies a la seva Sen
sibilität, el seu talent i la seva generositat. En l’àmbit musical pensó que
l’experiència de cantar és la més
fonamental que té una persona. És
comparable a l’experiència de parlar.
És inimaginable l’ésser humà sense la
parla. Passa el mateix amb la música.
L’infant que no sent música al seu
entorn durant els deu primers anys de
vida, perdrà per sempre la capacitat de
ser-hi sensible. Aixô és gravissim. La
música és el primer llenguatge deis
homes, abans que la parla. L’infant
copsa la tendresa de la mare per mitjà
de la música i l’entonaciô de les seves
paraules, molt abans d’entendre’n el
significat.
Ja de ben jove, Jordi Savall sent
una véritable atracció pels manus
crits antics, que busca, incansablement i sistemática, per llibreries i
biblioteques. La perseverança i la
tenacitat durant més de trenta
anys han fet que hagi aconseguit
crear un important arxiu de mi
crofilms i una impressionant
biblioteca d’obres origináis deis
segles passais que parlen sobre
música. A partir d’aquests manus
crits i després d’un treball
exhaustiu de documentació sobre
l’època, sobre els instruments,
sobre el moment histôric de les
obres que estudia, Jordi Savall
selecciona les partitures que inter
pretará amb els seus conjunts
vocals i instrumentais.

—Com es valora la qualitat musical d'un
manuscrit?

—Aquesta és potser la tasca més
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difícil, perqué, evidentment, no totes
les músiques, peí sol fet de ser
antigües, són bones o importants. S’ha
de poder diferenciar, en un manuscrit,
la música d’un compositor genial
d’una música de circumstàncies, sense
cap interés. És un treball important al
quai ens enfrontem quotidianament.
Per aconseguir seleccionar una vintena
de peces intéressants d’un manuscrit,
se n’han d’estudiar moites més.
—Com fas l'elecció? Quins són els
factors que condicionen la tria d'un
déterminât manuscrit per a interpretar
lo?

—En primer Hoc hi ha la bellesa, el
contingut expressiu d’una música
determinada. Aixô, és ciar, és una cosa
molt subjectiva, perô aquesta apreciació personal és indispensable per a
poder defensar posteriorment amb
convicció la música escollida. L’apropament mitjançant l’emoció i el
sentiment és per a mi fonamental. Per
tant, la primera regla és que el
manuscrit m’agradi, que jo estigui
convençut que aquella música val la
pena de transcriure-la. Després s’estudien les harmonies, l’estructura...,
s’elaboren les partitures, se’n fa una
selecció... Finalment s’escullen les
obres i s’ordenen de cara a configurar
un programa que tingui sentit, buscant una certa unitat temática. És un
treball molt intéressant, perqué t’obliga a llegir les crôniques, i a estudiar
com vivia la gent d’una determinada
época, com s’interpretava aquella
música, en quins llocs, en quines
ocasions...
—La notació musical, a la música
medieval, no té en compte el «tempo».
Fins a quin punt podem parlar de
fidelitat al compositor quan es passa de
la lectura a l'execuciô instrumental d'una
partitura antiga?

—Aquest és un tema que per si sol
ja podría ser l’objecte d’una entrevista
força llarga. És un tema molt complex.
Qualsevol músic que pretengui que
toca la música de Bach autènticament,
tal com es feia a la seva época, está en
fais. El sol fet que nosaltres haguem
sentit totes les músiques que formen
part de la nostra época i de les
époques passades, ja ens dona una
altra dimensió. La véritable fidelitat
consisteix en la recuperado d’un estil,
del so d’uns instruments, de l’ùs
d’una forma particular d’ornamentació, d’articulació... En definitiva, el

màxim respecte a la idea del compo
sitor.
—Respecte de les obres de Bach,
justament, hi ha hagut uns canvis
notables des de les interpretacions dels
anys seixanta d'un Karl Richter, d'un
Münchinger o del mateix von Karajan,
fins a les interpretacions dels anys
vuitanta, que fan Gustav Leonhart o
Harnoncourt, amb unes orquestres més
reduïdes, amb menys cor, amb menys
ampul-lositat, amb un «tempo» més
ràpid... Quines consideres que són més
fidels a l'esperit del compositor?

—Les interpretacions que feien
directors com von Karajan o Karl
Richter encara eren conseqüència del
moviment que va començar amb
Mendelssohn i que va constituir una
recuperació del barroc perô a través
del Romanticisme. També les versions
de Händel de l’època de Mendelssohn
són versions romàntiques; fins i tot hi
ha versions de Mozart d’obres barra
ques, el mateix «Claveci ben temperat», que deformen l’original. Les
versions dels anys vuitanta són més
fidels als criteris barrocs. Les inter
pretacions que fern els músics que
treballem amb instruments histories i
que són basades en l’estudi dels estils,
de l’ornamentació, de l’articulaciô,
dels «tempos» de l’època, responen
més a la idea del compositor. Pero
tampoc no hem de creure que el sol fet
de tocar amb instruments antics siguí
garantía de qualitat. Nosaltres el que
cerquem és fer comprendre que cada
música requereix una manera de
«cantar» diferent i uns instruments
diferents. I aquests instruments són els
que corresponen a cada época.
—Has revalorat bona part del patrimoni
europeu de música antiga. La recent
incursió en el Romanticisme amb la
simfonia Heroica i l'obertura Coriolà de
Beethoven és un grao més en el procès
de recerca i d'estudi de la creació
musical que duus a terme?

—Jo penso que sí. Quan nosaltres
creem una orquestra, anem desenvolupant un instrument, i aquest instru- *
ment també té la seva evolució. Ens
iniciem amb Monteverdi, amb els
primers barrocs... De mica en mica,
veus que els instrumentistes dominen
també les técniques dels instruments
classics, i que poden fer Haydn i que
poden fer Mozart. T’adones que una
determinada flauta, amb dos claus
més, és la flauta de Beethoven, i ho
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«JO PENSO QUE LHOME NECESSITA AQUEST DIÀLEG AMB UNS HOMES QUE HAN VISCUT EN UNA ALTRA ÈPOCA I QUE HAN CREAT
UNA MÙSICA QUE ENS PORTA UN MISSATGE QUE ÉS SEMPRE VIU.»
«L'INFANT QUE NO SENT MÙSICA AL SEU ENTORN DURANT ELS DEU PRIMERS ANYS DE VIDA, PERDRÀ PER SEMPRE LA CAPACITAT DE
SER-HI SENSIBLE.»

intentes. De fet, segueixes el desenvolupament lògic d’una tècnica que
s’havia perdut. Fins fa uns vint anys
no es podia tocar Beethoven amb els
seus instruments, perqué ningú no era
capaç de tocar una flauta de fusta de
l’època de Beethoven o un corn
natural amb el virtuosisme deis músics
d’aquella època. Ha calgut un procès
d’aprenentatge per a recuperar
aquelles tècniques perdudes. Ara podem tornar a interpretar la mùsica de
Beethoven amb tot el virtuosisme,
perqué hi ha bons músics que, a més
de conèixer bé els instruments actuals,
tornen a posseir les tècniques d’aleshores.
—Respecte dels nombrosos enregistraments que has fet amb els diferents
conjunts que dirigeixes, com n'enfoques
la preparació?

—Procurem, sobretot per a les
obres fonamentals, fer un cert nombre
de concerts abans d’enregistrar-les.
Aixi ho hem fet amb les Vespres de
Monterverdi, amb les Misses de Cererols, amb l’Art de la Fuga de Bach,
amb els Focs d’Artifici de Händel...
Això és perqué hi ha tot un treball

d’assimilació que és lent. Interpretar
una obra és fer un treball d’apre
nentatge d’un llenguatge, d’una
estètica, d’un estil, que requereix un
temps. D’altra banda, el contacte amb
el pùblic és el millor estimul per a
desenvolupar aquests criteris. T’obliga
a projectar la música, a fer-la viure, i
això és el que et dona l’ùltima
inspiració.
—En aquest sentit, ets a l'altre extrem
de Glenn Gould, que considerava que el
public corromp i que, consegüentment,
només es pot estar totalment immergit
en l'autenticitat d'un compositor quan
s'interpreta la seva música en solitud,
maxim en un estudi d'enregistrament.

—S’ha de reconèixer que Glenn
Gould tenia una malaltia. Aquest
angoixa davant del public, aquesta por
del pùblic, vorejava la dimensió
patològica. Duia sempre guants, no
volia tenir cap contacte amb ningú,
fugia de les masses... Jo penso, preci
sament, que la música és comunica
do. Fins i tot quan enregistrem, també
ens cal establir una forma de comunicació amb l’esperit del compositor o
de l’obra. Es una comunicamo encara

més profunda, perqué el que intentes
és donar vida a un conjunt de símbols,
per essència plens de màgia. Jo m’he
negat sempre a enregistrar en estudis.
Són llocs tan impersonals, tan freds!
Nosaltres habitualment enregistrem a
la col-legiata de Cardona. Quan enre
gistres en un lloc aixi, on les pedres ja
tenen segles de historia, es produeix
una màgia del so totalment única.
Només en llocs aixi es pot jugar amb
els colors, amb la projecció del so,
amb tota una dimensió espiritual que
també és única. Aixi compensem,
d’altra banda, la falta de public.
—Aquest aspecte de la comunicado
entre els homes, de la comunicado amb
un esperii per mitjà de la música, era
l'eix de la pel-lícula d'Alain Corneau Tous
les matins du monde, que va aconseguir
un éxit de públic insospitat, alhora que la
banda sonora va batre récords de venda.
Com expliques un éxit tan espectacular
en una pel licula aparentment accessible
només a unes determinades minories?

—Es ben cert que estàvem convençuts que el projecte fora de mino
ries. Pel que fa a la banda sonora, vai a
dir que vaig escollir les mùsiques
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menys espectaculars, les més tristes, «perdut», perqué, per desgràcia, vam
les més intimes. D’altra banda, la perdre aquesta possibilitat quan van
pel-licula tampoc no tenia pretensions expulsar de la península els jueus i els
de ser un film per al gran públic. Ens àrabs. Es un programa en què procu
va sorprendre a tots l’èxit que va tenir.
rem que participi gent diversa; per
Aixô correspon a unes necessitats exemple, hi ha un israelià que toca el
évidents que hi ha avui dia i que están llaüt; també ha tocat amb nosaltres un
molt poc cobertes per l’oferta cultural. músic musulmà de Bosnia. Volem que
Si mirem una mica qué és el que aqüestes mùsiques posin de manifest
existeix concretament en música, com la col-laboració entre aqüestes cultures
a dimensió de música de bellesa, de diferents per intentar retrobar l’esperit
música poètica, ens adonem que hi ha d’aquell temps. La Montserrat canta i,
un buit molt gran. Vivim una època en en el concert d’Israël, també hi ha
qué es consumeix més mùsica que participat la nostra filia Arianna, que
mai. Però, en canvi, paradoxalment, és toca l’arpa, un mùsic argenti d’origen
una època en què manca molt una alemany, Pedro Memelsdorff, que toca
mùsica amb dimensió espiritual, una la flauta, un mùsic alacanti, Pedro
mùsica de Sensibilität. 7oms les matins Estevan, que toca la percussió, i un
du monde, per a molts joves, va ser un mùsic bosnià, Edin Karamazov, i un
descobriment. El disc es va mantenir mùsic israelià, Yair Dalal. Jo toco
durant temps per sobre del Michael diversos instruments i porto la conJackson i per sobre del de Queen. I és cepció global del programa.
que molts joves no havien sentit mai
una mùsica com aquella, amb una —Una altra de les realitzacions que duus
beilesa feta d’intimitat i de poesia. El a terme són els cursos d'interpretació
que és fabulós, d’altra banda, a la d'instruments antics dins l'àmbit de la
pel-licula, és que presenta la mùsica
Universität Autónoma de Barcelona.
com un mitjà de diàleg. La mùsica ser—En efecte. Aquest desembre
veix per a parlar amb els éssers, amb passât hem impartit classes d’instru
l’esperit d’uns éssers que ja no viuen.
ments de vent al monestir de PedralAquest és el gran missatge. La mùsica, bes. El juliol vam iniciar aquests
abans de ser un art, és un llenguatge,
cursos amb classes de cant i de viola
probablement el llenguatge més uni de gamba. Els vam fer al monestir de
versal, que serveix per a dialogar amb Sant Cugat. Aixô ho fern conjuntauns éssers superiors o per a dialogar ment amb la Universität Internacional
amb uns éssers que ja no existeixen.
de Venècia, formada per tres universiTambé, d’altra banda, la mùsica ha tats europees (una de les quais, la
estât sempre, ja des de l’antiguitat, i ho UAB) i una d’americana. Els cursos,
continua essent actualment, una en realitat, són l’avantprojecte d’una
forma de teràpia.
idea més ambiciosa que s’ha de
concretar, en un futur próxim, en una
—Entrant ja en el capítol dels projectes i
escola de música.
de les darreres realitzacions, un dels
programes que teniu en cartera, amb
Hespèrion XX i Montserrat Figueras, i
que ja ha estât interpretat als Estats
Units, és «Paradis perdut». Cree que
aquest nom fa referèneia a la Península
Ibèrica d'abans de la Inquisiciô.

—Aquest és un programa que
efectivament vam interpretar als
Estats Units i que el desembre passât
vam presentar a Israel. Es un progra
ma amb mùsiques de l’època d’Alfons
el Savi, és a dir, amb mùsiques dels
segles XIII i XIV, en què interpretem
peces d’origen cristià, peces d’origen
araboandalús i peces d’origen jueu.
Per això parlo de «paradis», perqué
considero que un Hoc a la Terra en què
aqüestes tres civilitzacions i aqüestes
tres religions vivien juntes, amb res
pecte, havia de ser un paradis, i
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La devoció que sent Jordi Savall
per la música antiga ha fet que no
s’aturés en la difícil técnica de la
interpretació amb instruments
d’època; que, després de crear els
tres conjunts vocals i instrumen
tais que dirigeix, no es limités a
anar fent concerts o prestigiosos
enregistraments que aconsegueixen récords de venda. Ara, la seva
il-lusió és trobar una formula
perqué, més enllà de tot aixô, les
seves investigacions respecte de la
música histórica, el difícil aprenentatge deis intruments antics, la
Sensibilität que ha aconseguit
desvetllar en el transcurs de tots
aquests anys entorn de la música
medieval, de la música del Renaixement, de la música barroca,

puguin perdurar. És amb aquesta
finalitat que Jordi Savall va posant
en funcionament una fundació
privada, el Centre Internacional
de Música Antiga, que té per
objectiu la «revaloració d’un pa
trimoni mil-lenari».
i

—L’any que ve celebrarem vint-icinc anys d’Hespèrion XX, deu de Le
Concert des Nations i dotze de La
Capella Reial de Catalunya. Són molts
anys de feina. Tot això ens agradaría
arrelar-ho, deixar unes institucions
que funcionin per elles mateixes de
manera que tota aquesta feina tingui
continuïtat. Si no fundem aqüestes
institucions i no intentem que tot
aquest treball quedi arrelat, quan
nosaltres desapareixerem tot el que
hem fet fins ara es perdra, quedará
sense sentit. Aquest és una mica el
problema del país: sempre hem de
començar de zero. D’altra banda,
tenim una cultura musical a l’edat *
mitjana, al Renaixement i al barroc,
però, en canvi, no tenim cap escola on
s’estudiïn aqüestes mùsiques. Volent
intentar de fer prendre consciència
d’aquesta situado. El valor d’un pais,
la força d’un pais no rau solament en
la seva riquesa, sino també en la seva
capacitat de saber fer valorar aquesta “
riquesa. Actualment comencem a fer
tots els passos necessaris per a poder
tirar endavant el nostre projecte de la
Fundació. L’originalitat d’aquest
projecte excepcional està en la d’aconseguir un centre en què es faci un
treball global, en el sentit que hi haurà
un Centre d’Investigació Aplicada on
es faran treballs de catalogado, estudi
i microfilmació del patrimoni musical,
com també edició de partitures i
facsímils necessaris per ais projettes
de concerts i d’enregistraments; un
Institut de Música Antiga, en qué
s’impartiran cursos d’interpretació i,
finalment, un Departament de Creació i Difusió, en qué es faran concerts
i produccions d’enregistraments au
diovisuals. Es tracta d’un projette
coherent de recerca, ensenyament ¡
difusió d’unes mùsiques que són la *
memoria viva de la nostra identitat, ¡
que ens permetran —si som capaços
d’incorporar-hi les noves generacions— de continuar presents en el
desenvolupament de la civilització
humanística europea.♦
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L'abadia cistercenca de Gran Selva,
mare de Santés Creus
per

J antiga

abadía cistercenca de
Gran Selva és avui gairebé
oblidada de tothom, malgrat
que fou una de les més importants, de
les més riques i de les més influents
del sud-est del Regne de França, fins a
la Revolució Francesa. Aquest obiit es
deu principalment al fet que fou
destruida totalment al començament
del segle XIX. Ara, els camps cobreixen la immensa extensió que
ocupaven les construccions bastides al
llarg dels segles, a la riba esquerra de
la Nadesse, prop del poblé de Bouillac, entre Tolosa i Moltalbà (fr.
Montauban). El seu nom, Grandis
Silva, en llati, prové del gran bosc que
ocupava el fons de la vail on els
monjos havien trobat el desert desitjat.

L

Gran Selva dona fruits: el 1146,
l’abadia de Fontfreda, vora Narbona,
esdevinguda cistercenca, li és annexada; el 1147 funda Calers, al
comtat de Foix, i tres anys més tard
Candeil, a la rodalia de Gaillac, a
l’Albigès. El 1150 és l’any de la creació
del monestir deValldaura del Vallès, el
quai, després del trasllat de la co-

Géraldine Mallet

Selva fou considérable, i la seva
importància, real. Alexandre I, tercer
abat (1149-1156), doctor i canonge a
Colènia, que trobem a la fundaciô de
Valldaura, acabà la carrera com a vuitè
abat de Cîteaux el 1166. El seu
successor, Ponç I (1158-1163), fou
abat de Claravall el 1165. Arnau
Amaury deixà el govern de l’abadia el

Fundació del monestir

El 1114, Guerau de Sales, deixeble
de Robert d’Arbrisel, creador de
Fontevrault (un altre gran monestir
cistercenc), establi uns quants homes
a Gran Selva. Encara era un petit
ermitatge. La fundació oficial s’efectuà alguns anys més tard, sota
l’ègida del bisbe de Tolosa, Amelius.
L’acta de fundació, datada el 1117,
autoritza la construcció d’una església
per a Déu, la Verge i santa Magdalena
i cel-les per als monjos i precisa que
s’hi seguirà la Regla de sant Benet. La
nova abadía fou posada aleshores sota
la tutela de la de Cadouin, al Perigord,
una altra fundació de Guerau de
Sales, afiliada a la de Pontigny el 1119.
Molt ràpidament, vers el 1135, Gran
Selva assoleix la independència.
La vida dels monjos és tan próxima
a l’ideal cistercenc que el 1144 l’abat
Bertrán I (1128-1 148) anà a Claravall
per tal de fer donació del seu monestir
al futur sant Bernat. D’aquesta
manera, trenta anys després de la seva
fundació, Gran Selva entra en la gran
familia dels monjos blancs.
Una Prosperität ràpida. Uns abats
excepcionals

Les donacions són nombrases;
vénen sovint de personatges pres
tigiosos de la regió. Molt ràpidament

AL TERME MUNICIPAL DE BONILLAC, L'INDRET ON HI HAGUE L'ABADIA DE GRAN SELVA.

munitat, es convertirà en la gran
abadia de Santés Creus (Ait Camp) el
1158. La cinquena i darrera fundació
de Gran Selva, a Cartagena (Mùrcia),
és més tardana, de la fi del segle XIII.
Paral-lelament, l’abadia edificà diver
ses poblacions (bastides)-. Beaumontde-Lomagne i Grenade-sur-Garonne.
La forta personalitat dels abats que
dirigiren el monestir durant els segles
XII i XIII n’afavori la prosperitat, com
també el paper en els afers politics de
la regio; gaudiren de la protecciô dels
homes més importants de l’època:
papes, senyors feudals, els comtes de
Tolosa, els reis d’Aragô, de França i
d’Anglaterra. El patrimoni de Gran

1202, després de quatre anys d’abadiat, i el 1208 era legat del papa
Innocenci III. Participà en la lluita
contra l’heretgia càtara, en la qual di
rigi les tropes croades, i el 1212 ocupà
la seu episcopal de Narbona. Elies
Gari, abat entre 1224 i 1230, participà
activament en el tractat de Paris de
1229 que posà el Llenguadoc sota la
influència dels reis de França. Finalment, Bertrán Godfred (1269-1288)
creà el col legi de Sant Bertrán inscrit
en la Universität de Tolosa el 1281.
Gran Selva,
Monteada

Valldaura

i

els

Respecte de la fundació de Vall-
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daura, precedent de Santés Creus, ja
hem dit que la primera acciò és del
1150. Aleshores el senescal Guillem
Ramon i els seus filis Guillem, Ramon
i Beren-guer de Monteada donaren al
monestir de Gran Selva una propietat
a la muntanya de Cerdanyola del
Vallès, perqué s’hi créés una
comunitat, la quai ja s’hi havia constituït el 1153, puix que, en l’acta de
donació del Hoc d’Ancosa que aquest
any féu el comte Ramon Berenguer
IV, no solament hi figura l’abat
Alexandre de Gran Selva, sino també
l’abat Hug de la nova
comunitat, dita ara ja de
Valldaura (Vallis Lauree).
Com que hi consta
Guillem de Montpeller,
antic senyor de Montpeller
i llavors religiós de Gran
Selva, és moli probable que
fos eli qui hagués posât en
relació aquesta abadía amb
la familia Monteada. En
qualsevol cas, la relació
continuà almenys amb els
descendents del seu primogènit Guillem, esdevingut
senyor de Bearn pel matri
moni amb Maria de Bearn,
puix que el casament de
llur fili, Gastó de Mont
eada, amb Peronella de
Bigorra, célébrât a Muret el
primer de juny probable
ment de 1196, fou beneït
per Bernat, abat de Gran
Selva.

mateix no anava gaire d’acord amb
l’esperit cistercenc. Hom intenta d’imposar algunes reformes, en va. Segons
un cens del 1766, només hi restaven
onze religiosos.
El 13 de febrer de 1790, un decret
de l’Assemblea Constituent abolí el
clergat regular a França, i això
comporta la supressió de les abadies,
inclosa la de Gran Selva. L’any
següent, aquesta fou veñuda com a bé
nacional. El mobiliari fou dispersât
immediatament entre els pobles veïns.
El 1793 comença la demolició

Decadència i destrucció

El conflicte francoanglès
(1337-1453) fou particularment nefast per a Gran
Selva, que conegué ales
hores un période de gran
pobresa. Un cop acabada la
guerra deis Cent Anys,
’abadía assoli aviat una
nova etapa de prosperitat
que la mena a ser posada
DINS L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BONILLAC, VESTIGIS DE
sota un règim d’abats
PEDRA I DELS MOSAICS DE GRAN SELVA.
comendataris des del 1476.
Alguns d’aquests abats
foren célebres, com el
cardenal Georges d’Amboaise, primer sistemàtica dels edificis monastics a
ministre de Lluís XII, Alexandre partir del claustre i de la sala capitular.
Farnèse, al segle XVI, François El 1803 marca el principi de la des
Joyeuse i Jules Mazarin, al segle XVII. trucció de la gran església abacial.
Però els seus béns i rendes no cessaren Durant més de vint anys, Gran Selva
de disminuir, dividits entre la mensa fou una immensa pedrera a la qual
episcopal i la mensa abacial. Si bé la hom venia a proveir-se de materials
vida monástica s’hi mantingué, tan- diversos (pedra, rajóles, fusta). Vers el
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1814 l’hostatgeria fou arrasada. A
mitjan segle XIX ja no en restava res
més que la porteria. Havent desaparegut les construccions, a poc a poc
Gran Selva s’anà esborrant de la me
mòria fins a caure en un oblit quasi
general.
4

Redescoberta. Restes arqueólogiques

Per iniciativa d’alguns érudits
locáis, hom procedí a les primeres
prospeccions al Hoc de Gran Selva el
1903. El résultats foren decebedors:
alguns fragments de rajó
les, de fusts de columnes,
de maons amb inscripcions. L’abadia semblava
desapareguda per sempre
més. Calgué esperar fins a
1969 perqué un grup
d’arqueôlegs, intéressais de
nou pel Hoc, hi fessin
diverses campanyes d’excavacions. El 1971 havien •
descobert en part l’emplaçament de l’absis i del
transsepte, i deixat a la
vista un paviment de rajó
les envernissades caracteristic de la fi del segle XIII,
comparable al de l’abadia
cistercenca veïna de Belle- “
perche. Les rajóles, de terra
cuita d’un ocre vermellôs,
presenten una decoració
amb formes prèviament
buidades i després reomplertes d’una terra de color
diferent. El repertori orna
mental és relativament
senzill i diversificat: Hors
de lis, rosàcies, fulles de
roure estilitzades, cercles
concèntrics, quadrats entrellaçats, losanges, creus
de Llenguadoc...
El 1974, l’exploració de!
braç sud del transsepte
permeté la descoberta de
vestigis lapidaris més signiL'OBRA DE
ficatius: una gran rosassa
amb columnetes, una clau
de volta, diversos capi- »
tells... Per la seva decoració
esculpida, aquests éléments poden ser
datats al començament del segle XIII
Alguns motius están relacionats amb
l’escultura monumental de la sala
capitular de Santés Creus, d’altres
amb la del capítol de Fontfreda o bé
també amb la de la catedral de Sant
Esteve, de Tolosa de Llenguadoc.
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Esbós del monestir de Gran Selva

Malgrat que eis indicis arqueolôgics
siguin escassos, associais a la lectura
d’alguns testimoniatges escrits, permeten esbossar l’aspecte general del
monestir o, almenys, de l’església
abacial. Els textos coneguts no donen
de fet cap precisió de la disposició, ni
de l’arquitectura deis edificis conventuals, excepte en alguns casos.
Sabem que l’abadia posseïa dos
claustres de planta quadrada, el més
gran deis quais era situât al costat
meridional de l’església. Els dormi
toris, refectoris i biblioteques es
presentaven en forma de grans naus
rectangulars. La sala capitular és
descrita com una peça de nou canes
de costat (uns setze métrés), dividida
per quatre pilars de marbre. Molt
probablement coberta de voltes de
creueria d’ogives, devia assemblar-se FRAGMENTS DEL CLAUSTRE DE L'ABADIA DESAPAREGUDA.
molt a les de les abadies cistercenques
de Santés Creus, Poblet, Fontfreda o
Fontenay.
tament de l’Aveyron. Les principáis datar de la segona meitat del segle
Hi hagué dues esglésies conse peces recuperades s’exposen a l’esglé XIII, com també el reliquiari de la
cutives a Gran Selva. La primera, sia de Bouillac: hi ha quatre arquetes i Santa Espina, que hauria estât donat a
aixecada entorn de 1135, deixà pas un un reliquiari. Les arquetes, d’argent l’abadia per Alfons de Poitiers, germa
segle més tard a la que fou destruida el daurat sobre ànima de noguera, de sant Lluis i darrer comte de Tolosa.
1803. El paviment i els vestigis lapi presenten totes la forma d’una església
L’antiga gran abadia de Gran Selva,
daris descoberts pertanyen a aquest gótica culminada per un campanar de mare de l’illustre monestir de Santés
darrer edifici, el taller de construcció del coure. Segons la tradició oral, la de la Creus, amaga encara força misteris,
quai estava en plena
tant sobre la seva història
activitat a l’entorn de
com sobre els seus
edificis. És de doldre que
1249. Segons els textos,
l’església havia de tenir
el patrimoni francès hagi
moites naus, probable
perdut una de les mostres
més prestigiosos de l’ar
ment tres, i era bastida «a
la manera de Sant Serni
quitectura cistercenca del
sud-oest de la Gàl-lia.
de Tolosa», és a dir, essencialment amb maons. La
Per a anar a Bouillac:
llargada d’est a oest era
Cf. Mapa Michelin
considerable, de norantanùm. 82
un a cent un métrés se
A Tolosa, cal prendre la
gons les fonts. Segons les
direcciô Grenade (D.2).
excavacions, la capçalera era
Bouillac es troba a mig
plana, conforme a la macarni entre Grenade i
joria d’esglésies cistercen
ques, i el transsepte sobreBeaumont-de-Lomagne,
vora la D.
sortia pels extrems.
Per a anar al lloc de
Es difícil d’anar més enMOSAIC QUE PROVÉ DE GRAN SELVA.
Gran Selva:
llà en la descripció d’aquest
Cf. Mapa Michelin
vast conjunt arquitectônic
nùm. 82
malauradament del tot des
truit. Les alçàries i els voGran Selva es troba al
Crucifíxió reproduiria l’església aba nord de Bouillac, a l’encreuament de
lums ens en son desconeguts.
cial de Gran Selva. La de Santa la D.55 i la D.62.4
Lliurada
o Liberata no té decoració
El trésor
figurada;
només l’ornen filigranes,
L’abadia de Gran Selva posseïa un
caboixons
i entalladures. L’arqueta de
deis conjunts d’orfebreria gótica més
Crist
legislador
i la de Nostra Senyora
remarcables del sud-oest del Régné de
son
de
dimensions
més reduïdes. Tots
França, comparat sovint al de l’abadia
aquests
objectes
preciosos
semblen
benedictina de Conques, al depar-
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Mercè Llimona
VEURE EL MÓN AMB ELS ULLS DELS NENS
per

Carme Rubio

ercè Llimona ha estat una de
les creadores més personáis
de la il-lustració infantil ca
talana de després de la guerra.
de l’obra gràfica, que havia continuat
fent fins fa pocs anys, va deixar
enllestits entre 1995 i 1996 dos
volums, que edita Destino, que constitueixen una autobiografia no gaire

M

convencional i que són un material
significatiu per a arribar a un
coneixement més directe de la seva
A
part
personalitat.
Els dos llibres, que
mereixerien haver tingut una millor
correcció lingüística per part de
l’editorial, segueixen una successió
temporal i marquen dues etapes de la
seva vida: la infancia i la primera

LES SANTES

IL-LUSTRACIÓ PER A LES SANTES, DINS EL POBRE JULIÀ, DE LES RONDALLES POPULARS RECOLLIDES
PER VALERI SERRA I BOLDÚ. EDITORIAL POLIGLOTA, 1932.
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adolescència, al primer, i la vida de
dona adulta, al segon.
«No m’oblidis. Diari d’una collegiala»

El primer volum, dividit en les dues
seccions que indica el títol, presenta
dues parts contrastades, delimitades
peí fet luctuós que va marcar la vida
de tota la familia: la mort del pare, el
pintor Joan Llimona.
A «No m’oblidis», l’autora recorda,
a partir d’unes velles fotografíes, els
seus primers anys al si d’una familia
nombrosa. Hi sobresurt la descripcié
deis llocs i deis ambients, fêta amb el j
gust pel detallisme que caracteritza els
seus dibuixos. Els primers anys están
lligats a la casa del carrer de Llúria,
número 42, de Barcelona, sempre
plena de nens, inconscients deis
problèmes que poden tenir els grans,
un marc que quedará idealitzat per
sempre al record de la il-lustradora. ‘
Les imatges a qué es va referint són les
típiques deis albums familiars de
fotografíes: les del diumenge de Rams,
les de la primera comunió... També
recorda les cerimônies familiars
imposades pel calendari: visitar els
monuments per Setmana Santa, anar
a la fira de Santa Llúcia o fer el
pessebre. Hi ha evocacions més
personáis, referides ais records colpidors a la vida d’una criatura, com és
el cas de l’accident que ella va patir
quan tenia nou anys i la va atropellar
un taxi. D’aquesta etapa sobresurt la
impressió d’haver viscut dins l’ambient
acollidor d’una familia tradicional ¡
moderada, catalanista i religiosa, arnb
Sensibilität artística.
La segona part, «Diari d’una
col-legiala», en canvi, mostra la
transformació de la familia després de *
la mort del pare. El moment de deixar
la infantesa per començar a fer-se gran
s’ha produit, en el cas de la
il-lustradora, de manera traumática, >
aixó encara es veurà agreujat amb
l’ingrés en un internat, fet que
provocará que durant tres anys estigui
allunyada del ritme de la vida familiarEl temps de l’estada a l’internat
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— Pepa, has d'aprendre a sumar
com a ml em van ensenyar.
I vosaltres no enredeu!
Quina feina que em doneu!
TIC-TAC VA SER UNA DE LES OBRES IL-LUSTRADES MÉS FAMOSES DE
MERCÈ LLIMONA.

reflecteix el descobriment de les
primeres lectures que van interessar-li
de debò, sobretot Anna Karènina de
Tolstoi; el gust pels estudis i l’enfrontament amb els criteris estrets de
l’educació de les monges, fet pel qual
es va tornar una mica rebel, segons
que diu ella mateixa. Queda clara la
seva vocació pel dibuix, perqué la pro
tagonista viu tota aquesta etapa com si
fos un compás d’espera fins a teñir els
quinze anys necessaris per a poder
entrar a la Llotja. En aquest periode,
la familia es va disgregant de mica en
mica amb els casaments deis filis grans
i amb altres problemes. Un tema
significatiu d’aquest periode és el de
l’estretor en qué han de viure després
de la mort del pare: des del fet de no
poder pagar tota la manutenció
escolar de la noia fins a haver de ven
dré un Mir, o la casa d’estiueig de Vilassar de Mar. L’etapa d’adolescència,
però, acaba amb un episodi esperan^ador, la descripció de la primera
il-lusió amorosa, que posa ales a la
imaginació romàntica de la noia.
En general, el primer llibre de
memòries desprèn un sentiment fort
d’enyorament del temps passat, sobre
tot de l’època en què vivia el pare de la

Ml ÁNGEL DE LA GUARDA EL VA EDITAR HYMSA L'ANY 1947.

familia. Mercè Llimona va estar molt
influ'ida per la figura paterna —va
començar a dibuixar a dos o très anys,
quan, amb una veta, van lligar-li al coll
el llapis perquè no plorés cada cop que
el perdia— i va impregnar-se de l’ambient artistic de l’entorn: el pare era
pintor; fonde, escultor; el pintor Ant
oni Utrillo era cunyat de la mare..., i
molts familiars més van seguir aquest
carni més endavant: la seva germana
Nùria fou pintora, com també el nebot, Jordi Serra i Llimona, i els cosins:
Maria i Rafel..., fins arribar a la il-lustradora Fina Rifà i Llimona. Des de
molt joveneta, Mercè Llimona llegia llibres d’art i li agradaven especialment
les pintures dels prerafaelites, que tant
havien influït el seu pare, i les dels pintors romàntics. Els seus coneixements i
les seves inclinacions devien contrastar
molt amb la rigidesa d’una educació de
l’època que li censurava les imatges
clàssiques que sortien als llibres, com
per exemple la de la Venus de Milo.
Quan Mercè Llimona a quinze anys
va entrar a la Llotja, van decebre-la les
classes que hi va rebre. També va
assistir a l’acadèmia Dalmases i Baixas
i, sobre-tot, va treballar amb el seu
onde, l’escultor Josep Llimona.

«Han passat els anys i més apunts»

El segon llibre de memòries és més
heterogeni. Ja no hi ha unitat en els
records, que són descrits com si fossin
un conte, a partir de diversos narradors, que de vegades són un objecte
quotidià com, per exemple, un
canterano o una llibreta, o bé persones
que pertanyen al món de fautora però
que queden sense identificar. Amb tot,
també podem veure reflectida entre
aqüestes págines la vida de la
Barcelona de postguerra, d’una part
de Barcelona, la de la part alta: entre
l’avinguda de la Infanta Carlota, la
Bonanova, el Tibidabo, és a dir, un
món protagonitzat per la burgesia, la
classe social a la qual ella pertanyia.
També en aquesta part de la seva vida
l’autora se centra més en el món
familiar i emotiu, que no en l’artistic i
professional. La seva autobiografía do
na un reflex intim de sensacions i sen
timents més que no pas de dades i
historiés. El llibre es va fragmentant en
apartats múltiples que no expliquen
els fets directament, sino que sovint
queden emmarcats amb una imatge
poètica que obliga el lector a deduir i
interpretar pel seu compte. Els
apartats poden ser seriosos o ironies,
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UNA DE LES IL-LUSTRACIONS DE MERCÈ LLIMONA PER AL SEU LLIBRE HAN PASSAT ELS ANYS I MÉS
APUNTS.

però, en realitat, presenten una visió
crítica d’un món que moites vegades
resulta superficial i que, distret pel
bullici de les relacions socials, ha
oblidat les obligacions autèntiques, la
de tenir cura dels fills, per exemple.
Per això, en aquesta part de l’auto
biografia, parla de solitud, d’infidelitats matrimoniáis, de separacions i
falsos suïcidis. L’autora dona en
aquest segon volum una visió més
amarga i fraccionària i, sobretot, deixa
de ser transparent i esdevé més
críptica.
Dibuixos amb poesia

Es curios que, a la seva auto
biografía, Mercè Llimona gairebé no
parli de la guerra; tan sols hi fa petites
referències a divisions familiars, a
espoliacions que serán restituïdes o a
llocs que van quedar danyats... De fet,

durant la guerra ella va ser a París i a
Berlin i, tot i que abans de 1936 havia
il-lustrat rondalles de Valeri Serra i
Boldù —alternant els seus dibuixos
amb els de Lola Anglada; la crítica va
dir que Mercè Llimona n’havia de ser
una continuadora—, el seu estil i la
seva obra de plenitud es consolidaran
a partir deis anys quaranta. Del seu
estil sobresurt la preeminéncia de la
figura per damunt de qualsevol altre
element; el gust per la minuciositat
deis details en la creació d’ambients; la
infantilització i l’arrodoniment de les
figures s’accentuará encara més després de la guerra, però, sobretot, les
seves il-lustracions conservaran la visió
poètica, emotiva i amable de la realitat
que ja havia manifestât des d’un
començament.
Els primers llibres il-lustrats seus
van sortir entre 1941 i 1942; de

vegades també el text era seu i
aleshores solia fer-lo en prosa rimada.
Aixi van sortir Chupete i Tic-tac, que
van tenir diverses reedicions posteriors. Son també significatives les
seves il-lustracions de contes tradicionals, en especial les de Blancaniews
(1941) i una de les darreres que va fer,
Peter Pan, de 1994.
Per a la il-lustradora, era imprescindible que els dibuixos tinguessin
personalitat i fossin naturals i espontanis. Solia prendre els models del
naturai: les fruités i els objectes de la
casa de pagès on passava els estius o
bé els seus fills: «Veia com ploraven,
jugaven o menjaven i els dibuixava
amb la mateixa alegria o desesper que
mostraven.» Per a Mercè Llimona el
dibuix és important que tingui ànima i
poesia; per això, rebutjava expressament la mecanitzaciô dels dibuixos
japonesos. Utilitzava, sobretot, la
tècnica de l’aquarel-la i resseguia les
imatges amb una tinta sépia molt 1
suau, que encara rebaixava amb aigua
destil-lada. El seu estil, ella l’havia
définit com a «pàl-lid i tranquil, molt
diferent del que es fa actualment».
Mercè Llimona va ser la presidenta
del Cercle Artistic de Sant Lluc entre
1963 i 1966; també va presidir t
l’Associació Professional d’Il-lustradors de Catalunya. Va rebre, entre
d’altres, el premi critica «Serra d’Or»
l’any 1984 i el premi de la Generalitat
a la millor il-lustradora el mateix any,
després d’haver il-lustrat el conte de
La Ventafocs. L’any 1986, la Diputaciô
li va organitzar una exposició d’homenatge, i va fer la primera exposició
de dibuixos seus el 1993 a la Sala
Rovira de Barcelona. També li van
concedir la Creu de Sant Jordi.
Com a il-lustradora, va alimentarla
imaginació de diverses generacions de
nens i nenes amb els seus contes,
estampes i felicitacions de Nadal;
també va fer murais i va col-laboraren
revistes i llibres didàctics. Tots aquests
camps son la base de l’obra d’aquesta
il-lustradora intimista, delicada ■
aristocratitzant, que mori a Barcelona
el 28 de novembre de 1997, a vui- *
tanta-tres anys.-<
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VÍMETS I XIPRERS

SUBSTANCIA o accident

RESPOSTES I PROPOSTES

Poemes amb ocells

Protecció espiritual

Pam... Zum... Clac!

x

uan vaig veure la bellissima
s opinió general que allò que en
Gavina ae Txèkhov al Teatre
diem consumisme, el desig de
Nacional, em vaig recordar
comprar tot allò imaginable, és
que fa molts anys havia traduit un mal que afecta la humanitat
poema de Giorgio Bassani, «Les
manera creixent. Jo no tiñe tan ciar
gavines». No el vaig incloure al llibre aue la novetat siguen les ganes
d'adquirir i de consumir, que sempre
que preparava, perqué per al
projecte havia de triar els relacionáis
han existit actives o latents: la
més directament amb la ciutat de
novetat és la capacitai de la industria
Ferrara. El poema, però, és molt i del comerg per a satisfer
bonic i breu: «Vénen en el matí els
infinitament aqüestes ganes. Allá on
cants trencadissos de les gavines / el comprador té recursos, el venedor
neu, dard són per l'aire les seves veus
sempre trobarà mercadería per
serenes. / Tendrament et criden! En
oferir. Fins i tot, i no en darrer Hoc, en
el vent deis aiguamolls / amb el braç el terreny del mercat espiritual. Va
les saludes en passar com absorts passar, durant els segles medievals i
aeroplans. / I ja llunyanes enllà de la
no sois medievals, amb el fabulós
riba del riu que s'encorba / les veus tráfic de relíquies, que encara
perdre's en la biava foscor deis salzes omplen capelles i altars de la
/ contracorrent. La lliure memoria cristiandat católica europea: a Roma,
d'aquelles fràgils / ales és encara
sense anar més lluny, els reliquiaris
aquí, et glateix als ulls grisos, et d'algunes basíliques són
una
torba.»
meravella de varietat de géneres i
Setmanes més tard, rellegint els
mostres de fantasia. Va passar amb
versos d'un poeta empordanés que
les indulgències a l'engrós i al detall,
volia recordar, Jaume Maurici, vaig
i passa encara, súpose. No fa tants
rellegir els seus Ilibres, l'un deis anys que jo vaig adquirir a l'oficina
quais, Poemes amb ocells, m'ha
corresponent del Vaticà un certificat
donat el títol per a aqüestes ratlles.
de perdó general, pel mòdic preu
Jaume Maurici
formava
part del qual a l'hora de la mort aniré al
d'aquella generació marcada i omparaaís amb la documentado en
brejada per la poesia resplendent de
regla. Però el comerg del ram
Josep Carner: López-Picó li va
espiritual s'adapta ais temps, com ha
prologar, en vers, el seu primer llibre,
de ser, i en cada Hoc ofereix el
Les cançons de l'instant, l'any 1921.
producte que la clientela demana.
Després van venir Estrelles caigudes Un fili meu, tornant d'un viatge a
i, al cap de molts anys de silenci, el
Israel, ens ha dut la mostra més nova
1965 reuni els poemes esquitxats de
del gènere: un «kit de protecció
murmuris d'ocells: «Bres d'ala en
espiritual», aquest és el nom del
bres d'onada. Lenta i fina / s'allunya
producte, adquirit lliure d'impostos,
de l'estol una gavina... Cada dia un
duty free, a l'aeroport de Tel Aviv. El
adéu.»
kit comprén una ampolleta d'aigua
Jaume Maurici amplia el seu ventali
del Jordà i una altra de Tiberíades,
terra del Sant Sepulcre i un rosari
temàtic i trobà una veu personal; va
beneì't, tot amb certificat de
dedicar poemes a la máquina d'escriure, al tabac, a Verlaine, a una ope garantía. Li falta un pinyol d'oliva de
l'hort de Getsemani. Quant a les
rado deis ulls, però no deixà mai de
instruccions d'ús, queden a discreció
banda el pas del temps, la passió
del consumidor. ♦
amorosa, el seu Empordà, el mar. I,
amb el mar, tornen les gavines i el to
noucentista: «Les ales de gavina —cen
dra i voi— / van caient sobre el mar,
una per una: / immòbils senyalers,
floten al volt / de records submerqits
en freu de Huna / a l'hora fosca deis
adéus en voi.» Trobem aquests
versos en e' poema «Ample i rebel, el
mar», del seu llibre D'un mateix fang,
éditât l'any 1972.♦

Q

MARIA ÀNGELS ANGLADA

E

JOAN F. MIRA

es grans realitats se'ns escapen.
Sort que tota aran realitat és feta
de details. El detall infecta la
de gran realitat o n'inicia la regeneració.
I, sortosament, el detall és ben sovint
al nostre abast. I així podem
intervenir en la realitat.
Per exemple, pel que fa al to
agressiu, escándalos, que trobem en
tants àmbits de la vida pública, oí
que hi intervindria, minimament però
amb eficacia, qui substituís les
sorollosíssimes estructures de ferro
que fan de portes de sortida de les
estacions de metro? No ajudaria a
estendre la cultura de la moderació
en la remor, que és connaturai a la
vida civilitzada?
I no deuriem un guany gens
desdenyable a qui convencés els qui
escriuen als diaris que emigrant i
immigrant són dues paraules que no
es poden fer servir l'una per l'altra?
Diuen que és desitjable —i jo ho
subscric— que la coneixença de
l'anglès s'estengui entre la nostra
gent. Dones bé, a «Nissaga de
poder» el nom del «capita Blood»,
al-ludit de tant en tant, és pronunciai
blud. Que jo sàpiga, els professors
d'anglès encara no han protestât,
però bé podrien fer-ho, que els
entrebanquin aixi en la feina.
Actuar en aquest sentit no és gens
fácil. L'altre dia jo parlava amb una
periodista... (Atenció, ara voldria fer
ii un petit retret, però consti que des
d'aquí la saludo amicalment)...
parlava a una periodista d'uns
incunables i vaia precisar-li que
incunables són ìlibres del segle
mateix en qué Gutenberg va fer la
seva invenció, és a dir, del segle XV,
que aixó és el que voi dir la paraula.
Bé; va sortir imprés que jo havia
parlât d'incunables del segle XV!
Com si n'hi hagués d'altres! Qui
convencí els difusors que calgui que
no es pot parlar d'incunables dels
segles XVI i XVII, alguna cosa de bo
haurà fet per a la salut cultural
d'aquesta terra nostra.♦

L

JORDI SARSANEDAS
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Biologia novel-lada

olts comentaris generáis pels forma narrativa, sens dubte, pot aug
experiments sobre organis mentar l'interès del públic i pot
mes clònics o transgènics —és- convertir-se en una manera més
de discussio bioètica. Per
sers vius als quais s'ha inserit un amena
gen
d'una altra espècie— han mostrai uns sones no atretes per l'assaig ni la
coneixements limitais i poca Origi divulgació hi trabaran, a partir d'un
nalität. I, més enllà deis comen- argument molt ben lligat, una font
d'idees sobre alguns deis temes més
taristes més o menys habituais,
colpidors de les ciències biomèresulta curios que el tema de les
diques modernes.
tècniques de reproducció assistida o
Totes dues obres palesen que amb
les proves génétiques no hagi
unes tècniques que ajuden a solu
despertat la imaginació de gaires
cionar els problèmes d'algunes
novel-listes. Posais a novel-lar sobre
persones també se'n generen de
el tema etern de l'amor, per qué no
nous. La novel-la de Fabregat,
ficar-se a la ment d'un nen proveta o
a discutir sobre discriminació a partir pionera i una mica avançada en certa
època, no fa sino exposar situacions
d'anàlisis génétiques? Es amb
ben actuals —tot i que l'accio se situa
aqüestes mancances que prenen més
l'any 2010. Ara hi ha individus que
relleu els pocs que ho han fet,
sobretot si ho dugueren a terme ja fa tenen diversos progenitors: bio
logies, legáis... Hi ha germans
catorze anys.
Va ser Rosa Fabregat, farmacéutica fecundats al mateix moment que
poden portar-se uns anys de
i escriptora, qui aprofità la seva
diferèneia. Hi ha persones que están
doble formació i la seva inquietud
emparentades i que mai no ho
intel-lectual per escriure una novel-la
sobre la reproducció assistida, els sabran, perqué la Ilei garanteix
nens proveta, els embrions con l'anonimat deis donants d'esperma i
d'òvuls. No dona prou, això, per a
geláis, i sobre les seves implicacions
humanes, socials, étiques i juridi bastir nombrases histories que ajudin
ques. El Ilibre es deia Embrió huma a reflexionar? Per les escasses
persones que ho han fet, semblaría
ultracongelat núm. F-77. La mateixa
historia va prossequir amb Pel carni que no.
Les manipulacions génétiques son
de l'arbre de la vida, que ampliava el
un deis temes de discussio a totes
tema amb els trasplantaments. No fa
gaire, totes dues novel-les, pràcti- dues novel-les. Les tècniques no
cament exhaurides, s'han rééditât deixen de fer por: «Tiñe por, Artinia,
conjuntament amb el nom de La i en tinc molta, de por», diu un dels
personatges. I compara aqüestes
dama del glaç, a Pagès Editors.
noves eines amb la que va causar la
Quan van aparèixer les novel-les, el
destrucció a Hiroshima i Nagasaki fa
tema despertava la curiositat de
més de mig segle: «És igual, igual
poca qent i els débats eren escassos.
que la bomba atòmica que plana
Avui, T'interès s'ha estés, de manera
que el tema apareix continuament als damunt els sers humans i els pot
anihilar. Sabem que existeix perqué
mitjans. Però el débat parteix, en
la veiem. És microscòpica. Malaualguns casos, de certa frivolització. És
radament, els científics que mani
cert que els mitjans l'han exposât a
pulen els gens poden originar
fons i que moites persones s'han
bombes microscopiques que ens
decidit a fer-ne l'anàlisi. Però sembla
destrueixen per dins. Aqüestes
que alguns comentaristes mostren
bombes no planen fora, a la vista de
les seves limitacions quan no parlen
de política i a les tertúlies quo- tothom, sino que son aclofades a la
mateixa essèneia del ser, en la seva
tidianes hi ha una manca evident de
part més sensible.»
científics o d'altres persones que en
Un altre dels temes de reflexió hi és
puguin donar opinions prou fonael dels trasplantaments. En una
mentades. D'altra banda, la fama de
l'ovella Dolly ha portat a un débat època en qué moites implantacions
que, tot i ser important —possible d'òrgans d'una altra persona són
clonació d'humans—, ocupa tant gairebé rutinaris, pels milers d'in
d'espai que no deixa Hoc a les dividus que els han rebut i per
discussions sobre fets més immé l'esperança de vida que tenen,
Fabregat fa que un altre personatge
diats, com la discriminació genètica,
es pregunti sobre si aqüestes opeper exemple.
racions no afecten d'alguna manera
Tot això dona més valor a les
la identitat: «El pensament que
novel-les de Fabregat. A més, la
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oprimía com un escanyacaps la ment
del Narcís era el següent: si tenim el
cos format per un conjunt de
cèl-lules... si totes aqüestes cèl-lules
constitueixen una colònia totalment
organitzada... on situem el jo de
l'individu? (...) ...si aquesta matèria,
en morir la colònia, és a dir l'individu
com a èsser, es trosseja i es congelen
al banc d'òrgans parts d'aquest cosi
les seves cèl-lules, encara vives,
s'hivernen, és a dir, se les deixa amb
vida latent fins que són tras
plantados, en la seva entitat d'òr
gans, a una altra persona... Què
passarà? El jo es pot trossejar?» Són
algunes de les idees que l'autora
discuteix, juntament amb d'altres
temes, com ara qué hem de fer amb
els embrions supernumeraris con
geláis.
Rosa Fabregat ha utilitzat altres »
vegades la novel-la com a eina de
débat. És aixi que a La capellana ha
tocat el tema del sacerdoci femeni
Curiosament, aquest tema i el deles
tècniques de reproducció assistida es
barregen a Francina i la Providència.
Això és ciència-ficció o simplement
literatura? Fabregat utilitza sovint el
terme de prereaTitat per referir-se a “
aqüestes obres. No es tracta de
fantasies pures, sino d'aprofitament
de temes ben actuals i d'algunes
extrapolacions per a escriure assaiqs
novel-lats. Feia ciència-ficció Zola
quan aprofitava els debats de
l'època sobre déterminisme genètic?
Més aviat aprofitava les eines
literàries per debatre sobre ciència, ¡
els avenços científics per perfilar
histories i personatges. Proba
blement, avui Zola se sentiría cridata
recuperar el seu Doctor Pascal i a fer
io traballar, no ja en mapes genètics
familiars, sino en clonatge i altres
camps. Sortosament, aquí també
tenim alguns, tot i que pocs,
experiments d'aquest tipus, com les
novel-les que componen La dama del
glaç.

XAVIER DURAN
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«Llengua i ús», eina per ais professionals de la normalització
lengua i ús», publicado de la
Tot i que, com és habitual, la revista
Direcció General de Política diu que no comparteix necessáriaLingüística de la Generalitat ment les idees deis col-laboradors,
de Catalunya, s'autodefineix coms'ha
una d'entendre que aixó no val en el
«revista técnica de normalització cas deis editorials. Aquests han
lingüística». Es una eina al servei
aparegut signats peí director o peí
d'aquesta normalització, pero de
mateix director general amb aquesta
segon nivell, és a dir, no destinada a la
distribució: Mari (núms. 1-6), Jou (7 i
societat en general, sino ais profes- 9), Griley (8 i 10). Tot i aixó, fins que
sionals que s'ocupen d'aquesta tasca. Jou va substituir Reniu al cap de la
Amb un format de 295x210, un
direcció general, no es tractava mai de
nombre pagines que oscil-la entre 64 i textos programátics, sino de presen80 (més les cobertes) i una periodicitat tacions del número corresponent o, en
quadrimestral, en el període 1994el cas del primer, de la mateixa revista,
1997 ha publicat del número 1 (tercer de manera que l'etiqueta «editorials»
auadrimestre 1994) al 10 (tercer qua- els venia gran; a partir del número 7 va
drimestre 1997). La dedicado es augmentar-hi el contingut doctrinal,
pecífica de «Llengua i ús» explica que
pero aquest és un fet difícil d'avaluar
el tiratge inicial de 8.000 exemplars es
perqué correspon, si més no en part, al
reduís a 2.500 en el segon número i
període de discussió de la nova llei del
s'estabilitzés a 2.000 des del tercer.
catalá, tema que, ben explicablement,
Una reestructuració de les publila publicació no ha pogut defugir.
Després de l'edítorial, la revista
cacions de la direcció general esmentada va implicar la desaparició de
ofereix col-laboracions ordenades en
«Com ensenyar catalá ais adults»
*
i de aquests quatre apartats: Plans i
«Llenqua i Administrado» i la creació
dinamització, Assessorament i ter
de «Llengua i ús», revista en qué par minología —aquest és el més
ticipen, també, el centre de ter sovintejat, pero la dada del nombre
minología Termcat i el Consorci per a
no ho diu tot, ateses les diferencies
la Normalització Lingüística. En el
d'extensió i de relleváncia deis
orimer número, Miquel Reniu, ales- treballs—, Didáctica i Sociolingüística.
nores director general, en comentava
El contingut es completa amb alguns
a sortida «paral-lelament a l'aparició textos no classificats, que solen ser de
de "Viure en catalá"»; Isidor Mari, pri tipus general, bibliografía o ressenyes.
mer director de la publicació, exEl conjunt és lógicament variat i té un
pressava la voluntat de fer-ne «la revista gran sentit de la utilitat, tant en
deis técnics de normalització», i María
l'elecció deis temes com en la manera
Cardellach i Montse Roma exposaven
de desenvolupar-los. La temática
«El moment de "Llengua i ús"».
central fa que molt sovint els treballs
La publicació té un director —Mari superin el marc estríete de la
(núms. 1-6), Yvonne Griley (des del
publicació. Heus-ne ací unes mostres
núm. 7)— i dos consells, l'edítorial i el
destacades en una selecció que no
de redacció. El primer va comentar fóra difícil de substituir per una altra:
format per Reniu, Mari, Caries Duarte,
Núm. 1: «Normalització deis noms
Gabriel Planella i Miquel Strubell, i
comerciáis en terminología» (Gemma
només ha sofert aqüestes variacions:
Mas). Núm. 3: «Actituds deis consu
Marta Xirinachs hi substituí Duarte
midor catalans davant l'ús comercial
(núm. 2), i Lluís Jou i Yvonne Griley, en
del catalá» (M. Montserrat Aguilera).
entrar un nou equip directiu al
Núm. 4: «El programa de nor
Departament de Cultura, Reniu i Mari,
malització lingüística a l'ámbit jurídic»
respectivament (núm. 7); ha tingut,
dones, sempre cinc components.
El consell de redacció, format inicialment per onze membres —Cardellach,
Laura Jaime, Montserrat Gimeno, Marc
Lepétre, Mari, Roma, Joan Solé,
Montserrat Solé, Xirinachs, Ariadna
Puiggené i Xavier Mitja—, ha variat de
la manera següent: núm. 2, en surten
Mari i Xirinachs i hi entren Joan Costa i
Farners Llinás; núm 4, en surt Costa i el
consell queda amb deu membres;
núm. 5, en surt Roma i hi entren Elvira
Riera i Mercé Solé i es restableix el
nombre d'onze; núm. 7, en surt Ariad
na Puiggené i hi entra Rosa Colomer.

L

(Caries Anguela i Montserrat Solé);
«La normalització lingüística a l'ámbit
jurídic: l'experiéncia d'un despatx
d'advocats» (Josep Canicio). Núms. 45: «Caractéristiques generals del
Diccionari de la Llengua Catalana de
l'institut d'Estudis Catalans» (M.
Teresa Cabré, Maria Bozzo i Carolina
Santamaria). Núms. 4-8: «La situado
sociolingüística als territoris de llengua
catalana» (Marc Lapêtre), amb atenció
a l'Alguer, la Franja, la Catalunya del
Nord, el País Valenciá i la Catalunya
estricta. Núm. 9: «Sobre les referéncies comarcáis» (Francesc Vallverdú), que precisa formes d'expressar-se
en un tema que les circumstáncies han
complicat innecessáriament. Núm. 10:
«L'ús deis possessius» (Joan Abril i
Elvira Riera), text dedicat, sobretot, a
l'economia d'aquests determinants.
No és difícil de veure que el camp és
molt extens i, sens duote, complex,
perqué va de les connexions oficiáis i
de marc («El Pía de Normalització
Lingüística» de Joan Solé, núm. 1) a
les activitats («II Trabada de Servéis
Lingüístics» de Marta Cardellach i
Farners Llinás, núm. 2), passant per
eines («Teléfon lingüístic: quatre anys
de funcionament» de Xavier Mitja,
núm. 10) i técniques («La dinamització
lingüística, un concepte que cal
recuperar» de Toni Mataix, núm. 7).
Com era d'esperar «Llengua i ús» no
és ben bé «Com» ni «Llengua i
Administració», però fa pensar en
aqüestes dues publicacions anteriors
per molt més que el fet, tan logic, de
la repetido de col-laboradors. És un
aparador especialitzat, que cal jutjar
per l'ús que en fan aquells a qui va
destinat, però amb força elements
d'interès més general i amb una bona
factura que la fa una bona
continuació-fusió i, també, una no
table realitat intrínseca. No sé si el
format i la qualitat del paper són els
adients a una publicació d'aquesta
mena, però tampoc no es pot dir que
siguin dos aspectes radicalment
exageráis, encara que apuntin en
aquesta direcció.♦
*

Es just de subratllar que, tot i la suspensió

d'aquesta publicació després del número 29, l'any
passât encara en van sortir, en forma de número 30,
els indexs, que són una «guia del butlletí» i ex

pliquen «com es pot consultar el "Corn"». Es tracta

d'una bona eina de treball, que arrodoneix els bons
servéis que ha fet i pot continuar fent la revista,

amb aquests continguts: Introducció, índex de
temes, Index d'autors, índex de títols i índex deis

números de la revista «Com».

JOSEP FAULÍ
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La concessio de Ia Medalla d'Or
de la Generalitat a Raimon
per

Artfiur Terry

enyores i senyors, amigues i
amies:
M’és un gran honor haver de
parlar en aquesta ocasió dels mèrits
del nostre amie Raimon.
*
Evidem
ment, no és qüestió de presentar un
home que ja és conegut de tothom; ara
tan sols voldria comentar una mica
aquest esdeveniment —la concessió de
la Medalla d’Or— i sobretot celebrar
la carrera d’un home que, durant més
de trenta anys, ens ha delectat continuadament amb les seves cançons i
que ha estât un veritable ambaixador
dei seu país a l’estranger. No vull
entrar en els details de la seva vida, a
part de subratllar que, corn la de tot
gran artista, a penes es pot diferenciar
de la seva obra més auténtica, o sigui

manera que aquesta guerra només la
va conèixer de segona mà. Tanmateix,
el mon encara anava pie de records
que l’infant va sentir i que l’home madur va jutjar en un dels seus poemes
més commovedors:
«Jo no he vist aquelles morts de ràbia, / jo no he vist aquelles morts de
fam, / jo no he vist aquelles morts al
front, / jo no he vist aquelles morts a
les presons. / No, jo no ho he vist i tôt
m’ho han contât, / i encara avui al meu
poble ho conten, / i encara avui, amb
por, la gent que ho ha vist ho conta.»

Com és sabut, Raimon va començar
la seva carrera de cantor l’any 1961,
en plena època del franquisme. Aixi,

ACTE DE LLIURAMENT DE LA MEDALLA D'OR DE LA GENERALITAT A RAIMON, EL 4 DE NOVEMBRE DE
1997. D'ESQUERRA A DRETA, RAIMON, EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, JORDI PUJOL, EL
CONSELLER DE CULTURA, JOAN M. PUJALS, I ARTHUR TERRY.

de la personalitat que veiem, amb
quina força, a través de les seves
inimitables cançons.
S’ha dit, amb molt d’encert, que en
aqüestes cançons sempre parla del
mon que I’envolta, o sigui, del mon
que ha conegut des de la infancia i que
li ha tocat d’experimentar mentre
anava creixent. Ell, és ciar, va néixer
tôt just després de la guerra civil, de
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una gran part de les seves primeres
canqons, com l’inoblidable «Diguem
no», es poden qualificar de «canpons
de protesta», les quals, no cal dir-ho,
suposaven una valentia, un desig d’exposar-se al public, poc freqiients en
aquella època. Al mateix temps, Rai
mon mai no s’ha volgut presentar com
un cantor politic. En una entrevista
dels anys seixanta, es descriu com a

artista «prepolitic»; amb això voi dir,
em sembla, que hi ha unes necessitats ,
humanes que són anteriors a qualsevol
programa politic, sobretot la nécessitât
d’una vida digna i lliure de pors, en la
quai cadascú pot donar el millor de si
mateix en harmonia amb els seus
veins. A la mateixa entrevista amb Bal
tasar Porcel, diu que no li agraden
gaire mots com «sinceritat» i «autenticitat», mots que sovint li han estât
aplicats. Jo diria que el mot que més li
escau és «integritat», el do de descriure
allò que veu tai com és, de la manera ,
més directa possible, sense complicacions ni circumlocucions. I allô
implica una manera especial de veure,
de veure, no com a mer observador,
sino com a algú que se sent profundament arrelat al desti del seu poble.
Tanmateix, limitar-nos a les «cançons
de protesta» seria ignorar una gran
part de la seva obra. Com ell mateix ha u
explicat, aquesta obra no es desenrotlla d’una manera lineai, sino que
representa en qualsevol moment un
ventali de possibilitats que van des
dels poemes amorosos fins a les ver
sions d’altres poetes. Cenyint-nos de
moment als seus propis poemes,
podem observar com, en efecte, els
tres elements principals —mots, melo
dia i cant— son indestriables: no
sabem si és la lletra la que determina
la música o viceversa i, en la cançô que
en resulta, totes dues coses queden
perfectament foses. Com s’ha dit moltes vegades, una gran part de les seves
primeres cançons, i de certes cançons
posteriors, correspon a la idea d’un
«crit». Es cert que hi ha quelcom de
visceral en aqüestes cançons, quelcom 1
que sembla venir directament de les
entranyes del cantor.
Al mateix temps, aquest «crit» no te
res de primitiu; no deixa d’ésser un
«crit» altament musical, i d’això li ve
tot l’efecte. I moites vegades aquest
«crit» s’associa amb altres emocions,
amb el plor i amb tota una sèrie de
modulacions intermèdies. A més,
molts dels poemes, en lloc d’ésser
espontanis, fan l’efecte d’ésser mol1
precisament treballats. No sols aixol
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de tant en tant, fins i tot en els seus
propis poemes, Raimon es mostra com
un bon lector d’altres poetes. Per
exemple, en la canpó que es diu
«Morir en aquesta vida», dirigida al
poeta Maiakovski, tradueix gairebé
literalment uns versos que el poeta rus
va escriure poc abans de suicidar-se:

«No he de dir mai: / s’ha trencat la
barca de l’amor / contra la vida
quotidiana...»
I, a «Lector de poesía», un poema
que, segons Raimon mateix, va agra
dar a Joan Fuster, hi ha tot un joc
d’intertextualitat, amb citacions de
Maiakovski, Eliot, Pedro Salinas,
Ungaretti i al tres:

«Ja no hi ha núvols en pantalons, / ni
l’abril és el mes més cruel. /(...)/ Qui
vol viure ara en els pronoms? / (...)/ Si
t’il-lumines d’immens no et veuen...»

Aquest poema, evidentment, és ex
cepcional, pero té la virtut de demos
trar fins a quin punt Raimon és conscient d’altres tradicions de poesía i com
aqüestes són capaces de nodrir la seva
propia obra. A l’entrevista que ja he
citat, reflecteix molt clarament la seva
manera d’escriure. «Intento dir alió
que vull amb el vocabulari mínim,
sense perdre en precisió.» I afegeix: «A
més, tiñe en compte d’on procedeixo:
el País Valencia. Em serveixo de les
formes d’allá, en pronunciar, en
escriure. I en un llenguatge mitjá, que
tothom l’entengui. Per a dir-ho de
qualsevol manera, afirmaría que les
meves lletres són matemátiques.»
L’al-lusió ais orígens valencians com
porta unes ressonáncies que no
voldria tocar en un discurs tan breu
com aquest. En una certa ocasió
Raimon va dir que «Sempre és un
problema per a un valencia sentir-se
catalá», i aixó, básicament, és inne
gable. En canvi, el fet que hagi cantat
per tot el món gairebé exclusivament
en valencia, sense compromís amb cap
més llengua, és, diría jo, un altre senyal
de la seva integritat inflexible. Per altra
banda, la referencia a les matemá
tiques sembla molt característica d’ell;
és la seva manera d’al-ludir a la voluntat de precisió que determina la
posició de cada mot dins la frase, una
precisió que la majoria de vegades
queda subratllada per l’acompanyament musical.
Qué passa, pero, quan adapta els

versos d’un altre poeta? Quan posa
música a una lletra seva, es pot pensar
que arriba a una fusió ideal entre mots
i acompanyament. En canvi, tractantse d’un poema ja fet per un altre, un
poema ja existent, no pot operar de la
mateixa manera. De fet, la primera
cosa que fa el compositor —i ara parlo
en termes generals— és «destruir» el
poema original com a text escrit o
llegit en veu alta. És a dir, el com
positor canvia els ritmes del text
original, tot sotmetent-los a les exigències de la melodia. Tanmateix,
aquesta destrucció no és total: queden
el sentit, i sobretot la fonètica —els
sons—, de l’originai, per bé que amb
un èmfasi diferent. I, a més d’això, hi
ha l’efecte total de la música, o sigui la
melodia cantada i l’acompanyament,
que, d’una manera gairebé indefinible,
intenta crear un equivalent de l’at
mosfera de l’original, o, més aviat, una
interpretació d’aquesta atmosfera per
part del compositor.
Si, pensant en aqüestes idees,
considerem les versions que Raimon
ha fet de certs poemes d’Ausiàs March
—per mi, un deis cims de la seva
obra—, podem destacar certes tendències a vegades prou insolites. En
primer Hoc, hi ha el fet que aqüestes
versions no s’hagin fet d’un sol cop,
sino que van èsser escrites durant un
periode de més de deu anys. Raimon
mateix explica aquest procès amb la
seva clarividéncia habitual:
«Per sobre de totes (diu), hi havia el
fet que la major part dels poemes
[d’Ausiàs March] están escrits en
decasíl-labs d’estructura i accentuació
molt iguals. Aixó m’empenyia al fet
que la música possible s’assemblés
massa d’un poema a l’altre i que el
ritme de les diferents cançons fos
sempre molt similar. Podia jugar amb
el canvi de tonalitats d’un poema a
l’altre, però no em semblava prou. La
manera de diversificar la música per
fer ressaltar la individualitat de cada
poema era no musicar continuadament aquells poemes.»
En un altre Hoc, es refereix a la falta
de musicalitat dels poemes de March,
la qual, paradoxalment, n’és un dels
aspectes que l’atreuen: «És aquesta
(diu) una de les raons que explica que
poetes, que els critics literaris diuen
que no són musicals —Ausiàs March,
Espriu— hagin estât musicats per mi.
D’altra part, són poetes amb un gran
sentit ritmic. De vegades subordinen
la claredat de sentit al ritme, als ac-

cents i a la sil-labació, a l’alternanza
vocals-consonants. I això em va bé per
al tipus de canqó que jo he intentat.»
I per fi parla de la necessitai de
trencar allò que anomena el «ritme
intern» del vers: «Jo he intentat de
trencar la possible monotonia que el
decasíl-lab (...) podría mostrar si
m’hagués limitat a seguir el ritme
intern del vers... Jo, en la meva inter
pretació, he de potenciar aquesta
intenció jugant amb els grups de
consonants, que són molt rics en la
poesia del de Gandía, i amb totes les
vocals fosques, la o tancada i Roberta i
la u sobretot.»
He citat aquest últim passatge a fi
de demostrar fins a quin punt Raimon
és conscient de les minúcies diguemne técniques deis versos de March. Si
mirem de prop les seves versions,
podem veure que estrictament ha
observat aquests principis. En primer
Hoc, podem notar com, i sobretot en el
cas deis poemes més extensos, ha fet
una selecció deis versos de l’original, o
bé suprimint els trossos més abstractes, o bé reordenant els versos que
ha conservat a fi de donar més èmfasi
al sentit o de produir un clímax tan
musical com emotiu. Aixó és el cas,
per exemple, del primer poema que li
va musicar, «Veles e vents», en qué
suprimeix la meitat del poema original
—tres estrofes i mitja en Hoc de set— i
repeteix la tornada dues vegades, una
al mig de la canqó i l’altra al final, com
a l’original. I, d’aquesta manera, no
solament ha creat una canfó perfectament arrodonida, sino que també ha
fet que el vers final —«A joc de daus
vos acompararé»— constitueixi l’eix
sentimental de tota la canqó.
Tenim un altre exemple semblant a
la can^ó que comenta «Quins tan
segurs consells vas encercant?». Aquí,
Raimon ha suprimit una part de la
segona meitat del poema, potser per
subratllar el carácter seminarratiu de
l’ori-ginal. Aquest, com deveu saber,
pren la forma d’una paradoxa: la vida
és hostil, mentre que la morí es mostra
falaguera. La transició de Runa a
l’altra representa l’aspecte narratiu del
poema, i és aquesta transició la que
queda subratllada a la canqó. Així,
comenta amb un veritable erit dirigit
contra la vida. (El segon vers —«cor
malastruc, enfastijat de viu-re»— és un
exemple espléndid de la riquesa
fonètica a la qual Raimon mateix es
refereix.) Tanmateix, quan es presenta
la figura de la mort, el to comenta a
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RAIMON EN UNA DE LES SEVES ACTUACIONS DELS ANYS SETANTA.

calmar-se, fins que arribem al vers «la
veu de Mort li és melodiosa». A la
cançô, aquest vers queda subratllat
d’una manera remarcable —la Vir
tuosität de la veu de Raimon en aquest
punt és impossible de descriure— i a
més queda repetit a fi d’indicar-ne la
centralitat dins el poema.
Tot i que Raimon parli de la néces
sitât de trencar el ritme intern dels
originals, hi ha almenys una excepció
que em sembla prou significativa. Em
refereixo a la cançô que comença «Lo
jorn ha por de perdre sa claror». Com
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que es tracta d’un poema relativament
breu, l’ha musicat tot sencer, de ma
nera que la cançô, corn a conjunt,
dona una forta impressio d’unitat. El
poema original, com sense dubte re
cord eu, és auster i ombrivol: comença
parlant dels perills de la nit i després
aplica la situaciô a les pors i als pensaments traïdors del poeta: «Ans, en la
nit treball rompent ma pensa / perqué
en lo jorn lo traïment cometa.»
En crear la seva cançô, Raimon ha fet
allô que no ha fet en altres casos: ha
guardai escrupolosament la cesura en

tre la quarta sil-laba i la resta del vers:
«Lo jorn ha por (pausa) de perdre sa
claror / quan ve la nit (pausa) que
espandeix ses tenebres.» Entre altres
mots, s’ha adonat que es tracta d’un
poema molt lent, la sintaxi del qual
demana una lectura molt deliberada i
pausada. I aixó es reflecteix en la
música, que fa l’efecte de créixer en les
llacunes entre les paraules.
He volgut indicar quelcom de la
varietat d’aquestes cançons basades en
poemes d’Ausiàs March. Al mateix
temps, hi ha una cosa que els és
comuna, i és la claredat amb qué
Raimon enuncia els versos. Aixó pot
semblar una observació bastant banal,
i potser val la pena qualifícar-la una
mica. No em refereixo tant a la cla
redat de la seva pronunciació (que
d’altra banda és perfecta) corn a la se
va manera d’adaptar les paraules a la
música. Escoltant aqüestes cançons,
crida l’atenció que cada vers, en la seva
rendició, constitueix una unitat. Tant si
trenca el ritme de l’original com si no, o
qualsevol forma que prengui l’acompanyament, cada vers ens és donat sense
interrupcions, amb una melodia gairebé
autosufícient. I això ens ajuda una mica
a definir la natura del cant segons Rai- i
mon: no un cant, diguem-ne, retòric, que
distorsiona els mots a fi d’adaptar-los a la
música, sino un cant que se cenyeix al
més estrictament possible al text, tot
reconeixent-ne les possibilitats musicals.
Si les versions d’Ausiàs March
constitueixen una «petita antologia
personal» del poeta —la frase és de
Raimon mateix—, les seves cançons
basades en poemes d’Espriu represen
ten més aviat un intent de superar la
seva pròpia poesia tot sotmetent-se a
l’obra d’un poeta contemporani de
gran categoria. O, en les seves mateixes paraules: «... en el cas d’Espriu ha
estat el veure’t superat en l’expressió I
en unes vivències i uns sentiments que
jo compartía.» Evidentment, hi ha
unes grans diferències entre March i
Espriu. Espriu, tot plegat, és un poeta
contemporani: escriu un català abso- I
lutament modern, és més líric, i, al
menys en els poemes que Raimon ha *
musicat, tendeix a servir-se d’uns
metres relativament curts. A més, la
seva postura característica és molt diferent de la de March: mentre que en
el cas de March el «crit» sovint de
rivava dels mateixos poemes originals,
els poemes d’Espriu són més aviat
suaus i poc agressius, plens d’una
melangia molt subtil en la qual la nos-
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tálgia es presenta amb una manca
absoluta de sentimentalisme. Tot aixó
afecta el to de les can<;ons: els metres
curts els imposen uns ritmes diferents,
i aixó determina la natura de la me
lodía i de l’acompanyament. De vegades, aquest té el carácter d’una forma
musical ja establerta: a «Carinó de la
plenitud del matí», per exemple, hi ha
la suggestió d’una marxa militar i, més
sorprenent encara, «Just abans de Lau
des» es desenrotlla seguint un ritme de
vals. Aquests efectes no són gens arbi
traris; la majoria de vegades representen
un intent d’interpretació molt intelligent i subtil. Aixó resulta difícil de
demostrar sense exemples musicals;
tanmateix, en el cas de «Just abans de
Laudes» podem veure com el ritme va
ésser suggerit peí cant innocent de
l’ocell: «Quan els purs llavis reposin,
cansats / de la vigilia del tercer noc
tum, / comentará l’ocell la clarosa
lloan^a.»
El més sorprenent, potser, d’aquestes versions d’Espriu és la varietat del
tractament. A «Indesinenter», per
exemple, l’acompanyament es limita a
una sola figura grotesca i sinistra, men-

tre que el cant manté un to ràpid i
conversacional. D’una manera sem
blant, «Cançô de la mort resplendent»
pren la forma d’un recitatiu, mentre
que a la segona meitat d’«He mirât
aquesta terra» dues estrofes són dites, i
no cantades, sense cap acompanyament. També és molt remarcable la
manera com les «Cançons de la roda
del temps» funcionen com a conjunt.
Una de les coses que donen unitat a la
seqüència és la seva preocupacio amb
la llengua. Ja a «Assaig de càntic en el
temple», que eau fora de la seqüència
però que Raimon ha musicai d’una
manera molt eficaç, llegim: «Però hem
viscut per salvar-vos els mots / per
retornar-vos el nom de cada cosa.» Tan
mateix, hi ha moments en què els mots
semblen a punt de fallar, com passa a
«Per a ser cantada en la meva nit».

«Perdut en l’aigua / callada del meu
somni. / Jo sol, i l’ombra / dels xiprers,
que m’espera / mirali endins de l’aigua
/ dins el meu somni...»
La cançô de Raimon recrea meravellosament l’atmosfera de somni d’a-
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quest poema. Aquí, la veu comença en
un to molt ait que es manté fins al
final. I aixó no solament representa la
idea de «somni», sino que fa un efecte
de distancia, de quelcom molt llunyà
que a penes es pot traduir en mots.
He arribat a la fi d’aquest diseurs
potser massa esquemàtic. Sempre és
difícil parlar de música, perqué la
música sempre s’escapa dels mots. He
parlât de la música de Raimon d’una
manera molt aproximada, tot reconeixent que l’ùnica manera depreciar
la bé és escoltant-la. Tot i això, no
voldria acabar sense reafirmar allò que
he dit al començament: que ens
trobem aquí per saludar, no solament
un gran cantor, sino un home que mai
no s’ha cansat de representar el seu
país d’una manera valenta i digna i
que encara continua actuant, per a
sort nostra, amb la seva inventiva i la
seva intel-ligència de sempre.
Moites gracies.♦
*

El text que publiquem és el del parlament de l'autor
pronunciai al palau de la Generalität de Catalunya en
ocasió de la concessió de la Medalla d'Or a Raimon,
el 4 de novembre de 1997.

N O V E T AT S

Epistolari Rosa Leveroni-Josep Palau i Fabre
(1940-1975) Natàlia Barenys
Una visió de l’època de la clandestinitat mes fosca, des dels ulls d’una dona, Rosa Leveroni,
que la va viure des de Catalunya i des dels d’un home, Josep Palau i Fabre, que la visque a
l’exili francés. A través d’aquestes cartes podrem constatar com es va anar teixint,
secretament al principi, una gran xarxa de resistencia cultural.

Els bombardeigs de Mallorca durant la guerra civil
(1936-1938) Josep Massot i Muntaner
Estudi sobre l’angoixa que van patir els mallorquins a partir del juliol de 1936 i fins al final de la
guerra civil a causa deis bombardeigs de l’aviació republicana, que visita sovint Palma i tot un
seguit de pobles de Mallorca durant els mesos de juliol i d’agost de 1936 i més endavant, amb
raids molt més potents contra la ciutat, el port i els aeródroms de Palma, el 1937 i el 1938.

Cronico de Perpinyá (segle XIII)
Josep Moran i Ocerinjauregui
Estudi filologie i lingüistic del Cronico de Perpinyà, un text de la segona meitat del segle XIII del
qual només es conserva un gran full de pergami a la Biblioteca de Montserrat. Aquest cronico
presenta un interès notable, tant per a comprendre la mentalitat històrica catalana de l’època,
com també des del punt de vista lingüistic.
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
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Una carta de J.V. Foix des del Port de la Selva

uaderns Crema» acaba de publicar l'impressionant recull de J.V. Foix Poemes esparsos, que aplega
també poemes inédits, generalment de commemoracions d'efemèrides o de cartes en vers ais amies
que escrivia des del Port de la Selva. Ja en vaig publicar dues i ara dono aquesta, inédita, que per
desconeixement no figura al volum de poesía dispersa. I cree que val la pena de donar-la a conéixer per la gracia
de la crónica i el valor líric que traspua.— Albert Manent.

Sóc al Port., ves qui ho diria!
amb llibrassos, borradors,
les proves que corregia
i la «Pluma 22».
(L’Olivetti que ens servia
per a escriure ais «serradors».)

—Senyor Foix! Poc sé qui us fia;
i els setanta hi són; i el mos...
Creieu que la minyonia
s’allarga perqué sou vós?
Si jo us fos germana, o tia,
prou us deixava galdós.

Tot s’esbalqa i tot s’avia,
però és meravellós
que la lluna d’aquest dia
faci un pie de mil blancors.
Jo gairebé em banyaria
entre estels, al roc algós.

Si tantost ahir plovia
i a Sant Pere era boirós,
m’hi vaig enfilar, de dia,
gaiata en má i coratjós.
Ja el xarnec que hi fa de guia
m’atia, brivall, el gos.

Ja veus com tot déu m’espia,
i em fan viure, capterrós,
d’herbes de Santa Sofía;
i encenen radiadors
a baix, a l’escrivania
i a la cambra on jec virós.

Adéu, Albert; si et calia
de veure’m, fos pel que fos,
tornaré amb la vigoria
del qui s’embarca amb ull nombrós.
Si et plau d’haver enraonia,
hi seré passat el dos.

Jo li die que el coneixia
des de l’any cinquanta-dos;
però l’home, que es malfia,
em respon, tot cavil-lós,
que els aigualls són mala via
perqué hi tresquin els senyors.

Avui fa sol. Jo diría
—i no sóc pas somniós—,
que ho veig com al primer dia:
llum pertot, el mar calmos,
i a no gaire llunyania,
un tres-pals que entra ufanos.

M’aixopluga a l’establia
amb rocs antics, tot polsós,
i em fa beure malvasia
amb un got miraculós
que ara es buida, ara s’omplia,
i m’encenc de mil colors.

Moites cases; ja ho sabia.
Paletes i bastidors;
cada dia aixó canvia
i no hi ha encalcinadors!
Al voltant de la badia
creix un poblé remorós.

Em diu, franc, si hi romandria,
que el menjar hi és abundós;
el bon home no capia
que la pluja em fa claros,
i que els vents són la metgia
i l’eixarm que em fa golós.

Els gavatxons del Migdia
i els holandesos cap-ros,
els belgues sense mania
i l’alemany malmirrós
ho compren tot, amb follia,
i arrasen el que és de nós.

Jo, tant se val!, com qui cia,
cui arreres i tremós,
rost avail —i com plovia
pels barranes del puig ventos!—
tornava quan Na Maria
ja ho contava ais pescadors.

Tot és d’ells; qui ho coneixia
ja no troba el seu redós;
la vista que jo hi tenia
me l’ha presa un grec iros,
i per veure el que em piala
em cal fer un castell de dos.
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Fòcius

Saluda, molt em plauria
pare, mare i zeladors.
El Port de la Selva, pleniluni de
febrer de 1964.
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El «Zibaldone» de Josep Pia
per

Assumpta Camps

«Si jo hagués de donar un bon conseil —cosa difícil de concebre—, em permetria dir que per a tenir una idea de l’obra literària de G. Leopardi —una idea
relativament clara— començaria per llegir el “Zibaldone di pensieri” obra escrita en prosa, enorme, llarguissima», Josep Pia, dins Itàlia i el Mediterrani, 1980,
pàg. 198.

i Leopardi és un autor sempre de Leopardi»2— del seu Itàlia i el l’esperit», tal com l’anomena en una
present al llarg de l’obra de Mediterrani, de Pisa estant —perquè altra ocasió —«Llegint el Zibaldone»0—,
Josep Pia, tal com vam tenir Pisa correspon als pocs moments «fabulóso i «infatigable», en què Leo
agradables de la vida de Leopardi—, pardi «hi deixà la carcanada» per poder
l’ocasió de demostrar en un altre
tenir un Hoc preeminent
estudi,' del conjunt de la
en la literatura. La perseva producció destaca
manència,
aquest afany
moli especialment la
tan
romàntic
d’immorvaloració tan positiva que
talitat,
que
Pia,
malgrat
l’empordanès fa del dietot,
no
condemna
de
tari leopardià, «gran
manera
definitiva
—
si
llibre», un dels tres que
no,
hem
de
creure
que
més l’impressionaren, junno hauria escrit com ho
tament amb el Tractat
va fer.
teologicopolitic de Spinoza
De fet, Pia tracia
i les Cartes provincials de
nombroses vegades el
Pascal (XII, 29), per
Zibaldone com una me
l’esforQ dialèctic i la inna de guia o un espetel-ligència d’argumencialissim llibre de viatge
tació. I si bé cal dir que,
per a les seves excuren generai, Pia troba
sions per Itàlia, ja des
Leopardi, i en concret el
de 1921. De tal manera
seu dietari, un xic massa
que Pia sembla anar pel
ploraner, confessarà al
món carregat amb l’edilector, tanmateix, ja a les
ció del Zibaldone de Le
seves Notes disperses, tot
Monnier, de dos vo
parlant de la seva jolums enormes, a cura
ventut a Palafrugell, del
de De Robertis. Però
pas del temps i de
Leopardi no és tan sols
l’envelliment dels amics
un personal, i potser
—i, ben mirai, fins i tot
ineludible, filtre literari
abans, a De l’Empordanet
per
a la seva observació
a Barcelona, tot interdirecta
—molt menys
pretant Vie amb el filtre
directa
i
més empeltada
del Recanati de Leopar
de
literatura
que no
di—, que aquest dietari
sembla
a
primera
vis
és el millor que s’ha
ta
—
del
pais
vei,
com
ara
escrit mai sobre les il-lude
les
ciutats
de
Florènsions. Per a, tot seguit,
cia, Pisa, Nàpols, Ro
amb la seva subtil ironia,
LEOPARDI, I MOLT ESPECIALMENT EL SEU ZIBALDONE, FOREN SEMPRE PRESENTS
ma, Venècia, Loreto,
AL LLARG DE COBRA DE JOSEP PLA.
concloure, sempre amb
Recanati, Urbino, etc.,
referència directa a la
en el llarg capitol que
teoria leopardiana del
Pia li dedica, titulat
plaer inclosa al Zibaldo
precisament
«Giacomo Leopardi»,
tot
destacant
la
seva
condicio
d
’
obra
ne, que, amb tot, és una lectura que
dins
del
volum
XXXVII que
imprescindible
com
a
contrapunt
a
la
encara en fa tenir més, d’il-lusions,
perquè, sense il-lusions, la vida no és seva poesia (XXXVII, 198-199 i 286- esmentàvem. Leopardi és també un
291). Més encara, d’obra que inclou la company de viatge en la vida. I, en
res.
Anys més tard, dins de la seva totalitat del pensament i de la pro aquest sentit, Pia ofereix al lector la
recurrent represa de vells temes ja ducció leopardianes, incloses les notes seva personal guia de lectura
explotats en volums anteriors, Pia li sobre la vida de societat, que sitúen leopardiana, tendint a posar al centre
dedicarà tot un capitol —«Un dietari Leopardi a l’època: un «dietari de de l’obra del recatanès la seva teoria
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del plaer i de la félicitât, definitivament inexistents i inabastables, per
acabar concloent: «... amb un home
d’aquestes conviccions es pot anar pel
món (...) amb les il-lusions mai.»4
«Enorme fenomen literari», aixi
doncs, gran llibre fonamental per a
conèixer la personalitat i l’obra de
Leopardi, imprescindible en el context
europeu. Una opinió que trenca, en
certa manera, aquella imatge de
desgraciat poeta sentimental que la
critica va bastir al seu voltant durant
un temps, després de la seva mort, i
que defensa, en canvi, la visiô d’un
Leopardi érudit i filôsof, d’un prosista
modem, de prosa limpida i clara,
«d’una meravellosa eficàcia», tal com
l’empordanès afirma, origen, per altra
banda, de la prosa italiana actual
(XXXVII, 202-203), potser massa
influii pel seu gust per Mme. de Staël
—en concret per De l'Allemagne i
Cormwe ou l'Italie, que Pia cita sovint
com a precedents del Zibaldone— és a
dir, massa «romàntic».
Però el fet cert és que és ja de ben
gran que Pia aprèn a gaudir de la
lectura de Leopardi, no tan sols dels
Canti, com vam veure, sino especialment del Zibaldone. Les seves son,
ben sovint, les reflexions —sota la
forma, per cert, també, d’una mena de
dietari espiritual— d’un home gran,
desenganyat de la vida, i sol, que troba
en Leopardi no una afinitat —ja ho
hem dit, Leopardi és massa pessimista
per al seu gust, i Pia es declararà
pragmàtic5—, sino un esperit amb qui
poder dialogar, literàriament, filosòficament, malgrat la distancia i el
temps: un esperit que li ofereix, fins i
tot, una justificació per al «plagi», entés
com a quinta essència de la vida
intel lectual, atès que —i cita el
Zibaldone com a «autoritat»— no hi ha
mai res de nou en el pia del contingut,
només en el pia de la forma.6
En aquest sentit, el capitol que Pia
dedica a Leopardi dins el definitiu
volum XXXVII, Itàlia i el Mediterrani
(publicat el 1980, amb pròleg de
1977), és cabdal per a entendre les
seves opinions sobre el poeta italià. És,
sens dubte, el més llarg dels capitols
que dedica als autors italians, com ara
Macchiavelli, Pietro Aretino, Foscolo
o Pirandello, una altra de les seves
predileccions. Es tracta d’un capitol
en què ja a la vellesa i en un estil quasi
de conversa intima —o pretesament
intima, tal com han de ser els bons
dietaris—, passa revista a una bona
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pila de temes italians, amb més o menys
relació amb el recatanès, no tan sols
com a escriptor, sino també —perquè
el tema sembla que el fascina— com a
persona, com a cas humà, podriem
dir-ne. I és aqui on el Zibaldoni
s’acaba imposant, amb continues
afirmacions sobre la importància de
l’obra en un nivell universal com a
diari intim espiritual enorme, quantitativament i qualitativament parlant, i
per la validesa absoluta de la seva teoria
del plaer, tal com dèiem abans, la qual
Pia comenta a bastament —fins i tot
amb la inclusió de citacions llargues
del text leopardià, com ara Zibaldone!,
pàgs. 271-273, en l’edició de Le
Monnier.7 Per aquesta via, el llarg capitol es converteix en un veritable
comentari personal del dietari leopar
dià, en què en tracta de diversos
aspectes: els origens familiars (192),
els anys de formació (176), les
malalties, la fabulosa biblioteca (197198), els viatges (172-205, 254-256,
356), els paisatges italians —com ara
la llarga citació de la pàg. 586 que
recull un fragment descriptiu del paisatge tardoral, tret de Zibaldone I, pàg.
186—, comenqant pel que es veia des
del seu palau nadiu a Recanati —en
relació, per exemple, amb el concepte
de llunyania i la importància del terme
lontano en la seva poesia (195 i ss.)—,
els hàbits quotidians —aquella «in
fàmia» de menjar sempre sol, per
exemple, que ens recorda igualment
Pia (210)—, les opinions politiques
(194 i ss.), la vida social (175, 191), els
amors desgraciats, els fracassos professionals, les dificultats econòmiques
(161 i ss.), la ineptitud per a suturala
vida, en fi (394)..., tot plegat barrejat
amb comentaris escadussers, fins i tot
veritables paràfrasis de les diverses
poesies dels Casti que s’hi relacionen
intimament, com ara «Le ricordanze»
o «A Silvia», ja que el Zibaldone és, al
seu parer, «absolutament inseparable
de la seva poesia, de la dotzena de
grans poesies que escrivi i dels seus
diàlegs que anomenà obres morals»
(198). És la «història d’una ànima», res
més que la història d’una ànima,
curta, però; una història adreqada a
«explicar les accions i els sentiments
humans» (394).
Del seu comentari del Zibaldone i
alhora dels Canti —especialment «Ad
Angelo Mai» o bé «Agli Italiani»—
sorgeix, tanmateix, una de les poques
visions a Catalunya d’un Leopardi
patriota, no a l’estil foscolià, ni
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«carbonaro», sino preocupat sobretot
per la decadència de la pàtria. El tema
de la grandesa del passat, de fort
tremp romàntic, ben mirat, es fa
present en Pia a propòsit de Leopardi
en diverses ocasions, com ara al llarg
capítol compilatori que comentàvem
abans. Però, sobretot, hem de destacar
en aquest sentit el volum XXXV
(pàgs. 586-590), ja que aquest tema el
porta a fer-se ressò d’una ben
interessant reflexió de Leopardi de
1821 sobre la literatura antiga i la
moderna, a partir de la qual Pia
conclou que Leopardi és el pare de la
«literatura italiana viva», més que cap
altre escriptor italià, inclòs Dante.
L’opinió és prou important, venint de
qui ve, més encara perqué pren forma
pels volts de 1921, amb el primer
viatge de Pia a Italia —que correspon,
de fet, a l’any del VI Centenari de
Dante. L’any, ben mirat, en què a
Catalunya, i des de cercles noucentistes, nombrases veus reivindiquen
aquesta imatge simbòlica de Dante
com l’escriptor italià pare de la pàtria
i de la llengua. En aquest context,
veiem com Pia remetrà, en canvi, amb
oberta polèmica amb un intent
d’actualització de la llengua medieval,
a l’actualitat de Leopardi: d’un
Leopardi que creu en la unitat del país
no mitjanpant la politica ni la societat,
sino exclusivament per mitjà de la
unitat de la llengua. Es tracia d’una
opinió que Pia, en efecte, en aquest
volum XXXV publicat el 1979,
confessa que és de 1921, és a dir, de
quan, acabat d’arribar a Gènova,
llegeix, cent anys més tard que Leo
pardi les escrivís, aqüestes seves idees
sobre la llengua i el passat gloriós de la
pàtria, expressades al Zibaldone, les
quals el van fascinar per a tota la vida
perqué li semblaven escrites ni més ni
menys que per al cas català, essent
com som un país orfe, sense historia
pròpia.
La llengua catalana antiga és morta,
afirmará a continuació Pia, sempre
arran d’aquest comentari de Leopardi;
és un pur esnobisme inservible, i els
escriptors que intentaren crear una
llengua a comenqament del segle XX
sense teñir un país li fan llàstima. I, tot
seguit, Pia comenqa a analitzar la
llengua de diversos escriptors catalans
contemporanis, com ara Verdaguer,
Maragall, Ruyra, l’italianitzant Costa i
Llobera, l’excepcional i massa perfecte
—diu— Carner, el liric Alcover,
Caries Soldevila —que creà una

FRAGMENT MANUSCRIT D'«ELOGIO DEGLI UCCELLI» DINS OPERETTE
MORALI, DE LEOPARDI.

llengua acceptable i cálida—, les
sàtires de Jaume Botili i Mates, Riba
—més filòsof que poeta—, Josep M.
de S agarra —amb una facilitât de
ploma excepcional, mal dramaturg per
desconeixement de les persones i
mandrós en la creació d’una llengua
poètica—, Espriu —que hauria pogut
ser un gran prosista, un Ruyra més
esvelt i psicològicament més compli
cai, però que va escollir la poesia
inintel-ligible del grotesc—, etc., amb
opinions de vegades injustes, de vegades ben parcials, polémiques, que provenen d’aquells anys vint, però que es
publiquen —no ho hem d’oblidar— el
1979, amb més de cinquanta anys de
distància. Opinions, però, sempre
orientades a un propòsit: perqué el seu
comentari de la llengua emprada per
Leopardi al Zibaldone el porta a
plantejar-se, de fet, com hauria de ser
una llengua catalana literària i mo
derna, en clara confrontació amb
altres opcions deis seus coetanis i amb
conclusions fonamentals, a parer
nostre, sobre la llengua propia de Pía.
I, així, llegim:
«Sembla un despropòsit, però en tot
cas és cert que una llengua és tant més
apta i d’elegància i nobilitat exquisides
en el parlar, i més elevada i d’un estil
més sublim quan la seva substància és
més popular, quan la llengua és més
emmotllada a la manera de parlar do
mèstica, familiar i vulgar» (589-590).

De tal manera que podem concloure que el Zibaldone no és tan sois
omnipresent en Pía, en citacions
sovint ben llargues o bé fins i tot clares
paráfrasis del text original; tampoc no
és tan sois una lectura que l’acompanya tota la vida, i de manera gairebé
absoluta els anys de la vellesa. El
Zibaldone és també un model d’escriptura ben evident per a Pia: model
de dietari espiritual; model estilístic,
de prosa límpida i clara, en conjunt,
com en determináis moments, especialment en les descripcions paisatgístiques; i model lingüístic sobre com ha
de ser una llengua literària moderna.
Poques recepcions literáries són tan
évidents a casa nostra com aquesta,
poques lectures han estât tan defi
nitives i profitoses.^
1. Cfr A. Camps, Josep Pia i el poeta deis «Canti»
«Serra d'Or», 453, setembre 1997.
2. Cfr. volum XXXVII, pàgs. 331-335.
3. Cfr. volum XXXVII, pàgs. 306-310.
4. Cfr. volum XXXVII, pág. 308.
5. Cfr. volum XXXVII, pàgs. 203-204
6. Cfr. «Amadeu Vives (1871-1932)», dins Homenots, III
sèrie, Barcelona, 1972, pàgs. 168 i ss.
7. Cfr. «El present», dins Humor candor, volum XXIV,
pàgs. 309-311.
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Espais de literatura popular
i de consum en catalá
MARIA DEL CARME NICOLAU
per

Neus Real

Amb la publicacio d’aquest article comencem a oferir als nostres lectors els que va escollir el jurat encarregat per
«Serra d’Or» d’examinar els treballs rebuts en resposta a la seva «Crida als escriptors joves».

aria del Carme Nicolau i ment a mitjan anys vint en alguns dels que l’estimulava a trametre origináis a
Masó (Barcelona, 1901- Jocs Florals que proliferaven a la totes aquelles plataformes que li
1990) va ser una de les escri- Catalunya de l’època (com els de les oferissin alguna possibilitat en aquest
ptores destacades els anys vint i Escoles
trenta. Catôliques del carrer de sentit, el febrer de 1926 va fer un pas
Publicista, periodista, autora de poe- Provença, de Barcelona) i en revistes
que va teñir una importancia enorme:
mes, contes, novel-les i literatura de joves d’una certa qualitat («Art va comentar a col-laborar a la revista
infantil, traductora i activista política, Novell» o «Joventut Catalana», per setmanal «La Dona Catalana».2
malgrat la seva ingent producció exemple). En el seu esforç conscient Aquesta publicació, apareguda pocs
cultural i la seva personalitat pública el de professionalitzaciô literariocultural,
mesos abans (el 9 d’octubre de 1925)
seu
nom
ha
restat
i destinada al públic
pràcticament en l’oblit.1
femení, era de signe
L’explicació d’aquest fet es
folchitorriá i destil-lava una
troba, en un primer nivell
ideología eminentment con
d’anàlisi, en un conjunt de
servadora. Anunciada com
factors: el resultat del
una revista familiar de
conflicte bèl-lic originai per
modes i de la llar, es
l’alqament feixista de 1936 i
presentava
amb
una
les seves conseqüéncies, les
composició i un preu
vicissituds de la trajectòria
clarament populars. Oferia
personal de Nicolau, la
continguts variats —moda,
circumstància
de
no
jardinería, consultoris, inforcomptar amb una obra
mació general, noticies
editada de pes i, fmalment,
sobre les activitats de les
la seva poca incidència
dones, entrevistes, concur
durant la postguerra. Una
sos, etc.— i costava 30
reflexió més en profunditat
céntims. El seu objectiu era
entorn d’aquests aspectes,
educar i entretenir i, contanmateix, mostra que el
seqüentment amb aquests
motiu de fons de la seva
plantejaments, advocava
pèrdua de protagonisme en
per una literatura «sana» i
la cultura catalana posterior
«moral», a la difusió i la
a 1939 (en relació amb la
producció de la qual va
qual l’oblit actual pren si
contribuir mitjan^ant els
més no un ceri sentit) rau
comentaris literaris i la
molt especialment en un
publicació de textos. L’éxit
fenomen que, tot i transque va assolir és palés, entre
cendir el cas individuai de
altres coses, pels anys de
descriptora, l’afecta de ma
durada (més de tretze), per
nera essencial: la manca de
les diverses transformacontinuitat d’uns determi
cions que va anar experináis espais de la nostra
mentant (ampliació de con
cultura, els de la literatura
tinguts, augment de pagi
popular i de consum.
nes, etc.) i per la ramificació
Maria del Carme Nicoeditorial —l’edició de novelFRAGMENT D'UN CONTE DE MARIA DEL CARME NICOLAU PUBLICAT A
lau va iniciar-se literària«LA DONA CATALANA».
les (catalanes i estrangeres)

M

44 [204]

LLETR E S

en forma de fulletó, de la quai va produccio novel-listica per a la
sorgir la col-lecció «Biblioteca La «Biblioteca La Dona Catalana». L’es
Dona Catalana».3 «La Dona Catalana» criptora va traduir-hi una vintena de
acomplia aixi una funció concreta dins llibres, entre els quals destaca Quo
la cultura del país, i ho feia —és fo- vadis? d’Henryk Sienkiewicz, el 1931.5
namental destacar-ho— en català. Va escriure, igualment, quatre noMaria del Carme Nicolau, en incor- vel-les que s’hi van publicar amb el seu
porar-s’hi com ho va fer, va assumir nom: Cau roig (1935), Una pobra noia
un paper cultural específic, en relació
(1936 o 1937), August Marti (1937) i
directa amb la plataforma des de la Els herois neixen (1938), les dues
qual va exercir bàsicament com a pro darreres per encarrec expres i apafessional.
regudes inicialment en forma de
La col-laboració de l’escriptora a la
revista, que des de la primera
aportació va atènyer carácter d’assiduïtat, va formalitzar-se al cap de tres
anys. El maig de 1929 Nicolau va
esdevenir-ne membre de la redacció i,
a partir d’aleshores, va anar adquirint
una rellevància cada vegada més
significativa en l’elaboració de la
publicació. L’ùs de diferents pseudònims —firmava alternativament
amb el seu nom o amb els d’Elisenda
Mont-clar, Florelle, Margarida Jordà,
Narcis Blau, Nausica i Elsa Bernhard
(aquest darrer amb nombroses va
riants gràfiques en el cognom)—,4
s’explica per la voluntat, la nécessitât o
l’obligació de dissimular la impor
tancia quantitativa, i reiterada, de la
seva intervenció en un mateix nùmero.
Perqué Nicolau no fou solament
autora puntual segons les exigències
circumstancials —el 1929 va elaborar,
per exemple, la lletra de la sardana «La
Modista» (amb música de Josep M.
Tarrides) per la festa de Santa Llùcia,
que «La Dona Catalana» patroci
nava— i responsable de seccions fixes
d’anys de durada —com «Glosses del
dia», apareguda del juny de 1929 al
juny de 1933, o «Tot passant», de fulletó.6 Així mateix, n’hi va aportar
l’octubre de 1930 a l’agost de 1933—, dues més, signades amb el pseudónim
sino que va convertir-se en una de les Elsa Bernhard: Un drama a la masía i
ànimes de la revista. Aixi ho Fruit d’aventura, publicades també
testimonien, a banda d’aquestes com a fulletó, entre 1935 i 1936 la
intervencions ocasionáis i habituais, primera i el 1938 la segona.7
gairebé cinc-centes col-laboracions
Aquest volum de producció, tant
signades de caire molt divers: entre per la quantitat com per la naturalesa
vistes, enquestes, comentaris i articles diversa, indica fins a quin punt «La
relacionats amb l’actualitat social, Dona Catalana» va constituir el mitjá
politica, cultural i literària; ressenyes de professionalització i de projecció
de llibres; conseils de beilesa; textos literarioculturals de María del Carme
literaris (proses, contes infantiis i Nicolau. Si bé és cert que l’autora va colpoemes), i traduccions. La feina per a laborar en d’altres publicacions, situades
les pàgines de la revista —especialment en espais diferents de l’órbita cultural en
pels seus càrrecs successius de redac- qué s’inscrivia la revista —com «Mi
tora, redactora en cap i, ja durant la rador», «La Ñau» i «Diari de Sabadell»,
guerra, directora—, a la quai caldria o el setmanari «Nosaltres sois!» (en
afegir un previsible volum sense fir relació directa amb el seu compromís
mar, va complementar-se amb la tra- catalanista radical)—, ho va fer tan
ducció d’obres senceres i amb la sois esporádicament o durant un
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temps molt més breu.8 També va
guanyar nombrosos premis als Jocs
Florals del Rosselló i en altres certàmens paral-lels, que li van proporcionar un ressò innegable com a
autora,9 però es tractava de convocatòries amb una repercussió limitada,
en comparaciô, i afectades en general
pel desprestigi que vivia la instituciô
floralesca (si més no relativament)
aquells anys. En termes quantitatius i
qualitatius, per tant, va ser la feina a
«La Dona Catalana» —ingent, cons
tant al llarg de més d’una década i
d’àmplia difusiô— allô que li va
permetre esdevenir una professional
de la cultura i fer-se un nom en el
mapa periodistic i literari de l’època,
especificament dins l’àmbit de la
literatura popular i de consum adreçada a un pùblic eminentment
femeni.10 Les caractéristiques de les
seves aportacions a d’altres periòdics
corroboren aquesta afirmació, ja que
moites giren a l’entorn de ternes
relacionats amb la dona."
L’experiència li obri, doncs, uns
horitzons concrets, que van derivar
en l’accès a d’altres mitjans, com les
publicacions esmentades, o la ràdio i
l’àmbit éditorial. A partir de 1932,
efectivament, Nicolau es féu càrrec
del diari radiat «La Paraula», de
Ràdio Barcelona. La relació entre
l’emissora i «La Dona Catalana»
existia des dels primers temps de la
publicació,12 cosa que explica la

UNA DE LES NOVEL-LES DE MÉS RESSÒ DE
L'AUTORA, PUBLICADA LANY 1935.
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MARIA DEL CARME NICOLAU.

introducció progressiva de l’escriptora
en el mitjà, que va culminar amb la
seva contractació després de diversos
contactes puntuals: el 2 de febrer de
1929, per exemple, s’hi encarregava
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d’un recital radiai de poesia espanyola,
i el 1930 «una de les senyoretes de la
revista»
—previsiblement
ella
mateixa— ja hi anunciava els
programes." Al seu torn, el fet que

Nicolau dirigís la col-lecció «La
Novel-la Femenina», juntament amb
una escriptora de la importancia
d’Aurora Bertrana, s’explica també a
partir de l’experiència i la centralitat
que adquirí en el camp de la literatura
en català per a dones precisament
mitjançant la revista. Bertrana —que
s’havia destacat entre les noves autores
pels seus llibres de tema exòtic i que
havia collaborât en nombroses
publicacions i iniciatives culturáis—va
demostrar en aquests anys una clara
consciència de la importància de
l’estratègia del gènere en relació amb
els productes literaris; no es pot I
considerar gratuita, en aquest sentit, la
unió d’ambdues escriptores en un
projecte que es presentava amb el nom
de «La Novel-la Femenina» —i, dones,
amb una évident marca de gènere (en
el doble significai del mot)— i s’adreçava al public especificament des
d’aquesta autodefínició.“1
La vida de «La Dona Catalana» i la ’
trajectòria de Nicolau dins la nostra
cultura de preguerra resulten, en
conseqüència, indestriables. L’autora
va col-laborar a la revista des deis
inicis i pràcticament fins al final,15 i la
seva entrada a la redacció de la pu- >
blicació va constituir la clau de la seva
projecció professional pública. La
professionalització de l’escriptora, I
aixi, es va produir en uns determinats
espais, que no van tenir continuïtat
durant el franquisme. La disrupciô
évident entre una revista com «La
Dona Catalana» i els seus derivats,
d’una banda, i els productes equi
parables posteriors, fets en espanyoli
per tant, des de i per a un altre món
referencial (polític i cultural), de l’al
tra, constitueixen un punt de partida
ineludible per a comprendre el contrast entre la rellevància del personatge en la preguerra i el seu anonima!
pràcticament absolut (amb poques ;
excepcions significatives) des de 1939
fins a 1990, l’any de la seva mort. La
recuperació de Maria del Carme
Nicolau com a autora i productora de .
cultura, dones, adquireix pie sentit des
de l’anàlisi historicoliterària de la seva '
figura com a peça intégrant d’una
pluralitat cultural, d’una normalitat,
en definitiva, que Catalunya assoli pet
primera vegada en la seva historia
contemporània.<
1. No hi ha cap estudi sobre l'autora ni sobre la seva
obra. Tenim, solament, algunes referèneies a h
seva activitat periodística (vegeti, per exempleElisabet Nualart, Eulalia Trius i Manel Xicota, «ta
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Dona Catalana»: una proposta de Hteratura
popular, «Els Marges», num. 37, maig 1987, pàgs.
103-110); la informació que en proporciona la
Bibliografia de la novel la sentimental publicada
en català entre 1924 i 1938 de Nòria Pi i Vendrell
(Barcelona: Diputació. Biblioteca de Catalunya,
1986); l'entrada bibliogràfica del diccionari editai
per Kathleen McNerney i Cristina Enriquez de
Salamanca, Double minorities in Spain (Nova
York: Modern Language Association of America,
1994), i un breu article relatiu a Nicolau, a Maria
Teresa Gibert i a Susanna March signât per Josep
M. Lladó amb motiu del traspàs de totes très en
poc temps (Très dones admirables, «Avui
diumenge», 10-11-1991, pàg. 21).
2. El primer text signât amb el seu nom que s'hi
troba és el poema «Nocturn» («La Dona
Catalana», num 20, 19-11-1926, pàg. 13), però és
possible que hi hagués publicat un escrit
anteriorment: Progrès femeni («La Dona
Catalana», num. 4, 30-X-1925, pàg. 2), signât
Elisenda. Segons Roser Saranana i Nicolau (a qui
agraeixo l'amabilitat i la bona disposició en
deixar-me consultar els papers de la seva mare i
tota la informació que m'ha proporcionat sobre
ella), aquest nom agradava molt a l'escriptora; i,
de fet, un dels seus pseudònims posteriors va ser
Elisenda Mont-clar. L'estil i el contingut de
l'article no desdiuen pas de la seva autoria, però
no n'hi ha, malgrat tot, cap evidència definitiva.
3. Per a una caracterització més detallada de la
revista i de la seva col-lecció de novel-les, vegeu
Nualart, Trius i Xicota, art. cit., i Pi i Vendrell, op.
cit.
4. D'aquests pseudònims, tan sois Elisenda Montclar ha estât destapat a la bibliografia esmentada;
no obstant això, la resta poden considerar-se
igualment alter egos de l'autora a partir del
contingut i de l'estil dels textos en què es troben,
corn també pels résultats que s'obtenen de la
interrelaciô entre escrits diversos i per la informaciô que aporten les dades esparses a la
premsa de l'època.
5. Quo vadis? és l'unie cas en què la seva qualitat de
traductora va ser explicitada, però alguns
catàlegs conservais indiquen que Nicolau també
va traduir les novel-les següents: Mathilde Alanic,
Foc veli sota la cendra (1934); Charlotte M.
Braemé, La comtessa d'Earlescourt (1932), Maria
del Roser (1932), Temptació de dona (1934) i
Quan l'amor venç(1936); M.E. Braddon, El secret
d’Alicia (1936); Charles Carignan, Reivindicat
(1933); Lucie Darville, Margarida Loray (1934);
Henri Greville, Lidia (1930) i Victimes de l'ideal
(1932); Carolina Invernizio, Sirena (1935) i Primer
amor (1935); Mario Marco, Amor triomfant
(1933); Charles Merouvel, Per una mirada (1931);
Oscar Metenier, El misteri del caste// (1932);
Georges Ohnet, Felip Derblay (1931), La senyora
Desvarennes (1931) i Armand de Fontenay (1932),
i J. Roshni, El testament de la tia Isabel (1934).
6. Com que els llibres s'editaven sense que hi
constés l'any, sovint resulten dificils de datar.
Aquest és el cas d'L/na pobra noia, que es devia
publicar el 1936 o el 1937 segons que es dedueix
de les dades proporcionades pel buidatge. És
possible, pa-ral-lelament, que August Marti i Els
herois neixen no arribessin a sortir en forma de
llibre —sobretot en el segon cas, perquè la
publicació com a fulletó va quedar incompleta al
final de 1938 i el desenllaç imminent de la guerra
va estroncar la vida de la publicació.
7. A la novel-la Edelweiss d'Aurora Bertrana —
primer volum de la col-lecció «La Novel-la
Femenina», creada el 1937—, Fruit d'aventura
s'anunciava com a obra de Maria del Carme
Nicolau de publicació immediata, cosa que
confirma que Elsa Bernhard era un dels seus
pseudònims. És probable que, tenint en compte
les circumstàncies, el llibre no sortis ni en aquesta
col-lecció ni en la de la revista.
8. En total, es tracta de disset textos: dos van

aparèixer a «Mirador» el 1930; un tercer, a «La
Nau» el 1932; dotze, a «Nosaltres sols!» entre
1932 i 1933, i, finalment, dos, al «Diari de
Sabadell» el 1934 i el 1936 respectivament.
9. Fou premiada als Joes Florals del Rosselló de
1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934,
1935 i 1936; als Joes Florals de Tortosa de 1928;
als de Grècia de 1930; als de Santa Eulàlia de
Vilapicina de 1932 i als de Malgrat de 1933.
10. Dos fets anecdòtics són especialment il-lustratius
en un sentit i l'altre: pel que fa a l'aspecte
crematistic, Nicolau es va anunciar com a
professora particular a les mateixes pàgines de la
revista entre el final de 1928 i el final de 1930,
cosa que indica que en aquests primers temps,
quan encara no s'havia consolidat la seva tasca
professional, li calien altres ingressos (problema
que la revista va solucionar a partir d'un moment
determinat); en relació amb el segon aspecte, a la
secció habitual de caire humoristic «Diàlegs
breus» de «La Publicitat», el 25 de gener de 1936
va aparèixer una nota que ironitzava sobre la
vinculació de l'autora a les iniciatives relacionades
amb la literatura rosa del país i que, per tant,
destacava de manera implicita la seva professionalització en aquest camp.
11. Els titols d'algunes d'aquestes aportacions, com
ara La dona i la catalanitat de /'escola («Diari de
Sabadell», 22-11-1936, pàgs. 1-2), en són prou
indicatius. En un altre sentit, la militància politica
de Nicolau, que requeriría un estudi especific, es
troba a la base d'una part dels seus articles
dispersos i, també, de molts dels que van
aparèixer a «La Dona Catalana». Es tracta d'una
faceta important de la trajectòria de l'autora que
he optat per deixar al marge d'aquest escrit.
12. EI 17 de desembre de 1925, Magi Murià, que
n'era director en aquells moments, hi havia iniciat
unes conferències setmanals radiades sobre
féminisme («Noves i comentaris», «La Dona
Catalana», núm, 11, 18-XII-1925, pàg. 12). La
connexió entre la ràdio i la revista va quedar, aixi,
establerta, encara que només fou possible fer
tres conferències per raons conjunturals.
13. Vegeu respectivament La TSF, «La Veu de
Catalunya», 2-11-1929 (ed. matí), pàg. 9, i Noves i
comentaris «La Dona Catalana», núm, 260, 26-IX1930, pàg. 2.
14. El vincle entre Bertrana i Nicolau és un element
significatiu amb referèneia a la projecció pública
de la segona els anys trenta, i apunta les
connexions entre ámbits culturáis diversos (un
tema molt interessant però massa complex per a
ser desenvolupat ara i aquí).
15. El darrer escrit de Nicolau va aparèixer al número
del 25 de novembre de 1938, i l'últim exemplar
de la publicació va sortir el 16 de desembre. Val a
dir que a partir del juliol el nombre de les seves
col-laboracions havia expérimentât una clara
disminució, a causa del trasllat a Bellver de
Cerdanya per motius personals.

J

La processò de
Corpus i els
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Seguiment de la celebrano de
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de la realitzaciô dels entreme
sos (segles XV-mitjan XVI)
per mitjà de les confraries.
La conservano dels llibres de
comptabilitat del Sant Esperit
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caractéristiques i l’entitat
teatral dels entremesos
impossible fins ara.
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Simona Gay
POETA ROSSELLONESA
PER VlNYET PANYELLA

«Que el cami fini o que comenci,
passant de l’ombra a la claror,
s’hi culi la rosa del silenci,
i no en conec de goig millor»,
Simona Gay, «Silenci», dedicat a
A. Maillol.

Portbou, li havia estât negada la
possibilitat d’estudiar pintura a
Perpinyà. Set anys més tard, Simona
Pons contreu matrimoni amb el seu
cosi, el magistrat Léon Gay, amb el
quai se’n porta gairebé vint de
diferència. Quan la tardor de 1917
deixa Ilia de Tet i emprèn el cami del
ls ulls de l’adolescent vestida de seu particular «nord enllà», hi resten els
blanc a la fotografia-recordatori pares, i el record del germa, el poeta
revelen l’esguard d’una noia al Josep-Sebastià Pons, absent de la llar
llindar d’una maduresa potser precoç,
des de 1912 per raô d’un casament mal
assenyada, que acceptarà un casament vist per la familia i, llavors, en plena
induit per la familia que desitja per a guerra, presoner dels alemanys.

E

ILLA DE TET.
«SI GUARDA VILA I RIBERAL / PLE D'OCELLETS, I LA MURALLA / QUE T'ENTORNEJA I T'ABRIGALLA /
GUARDI LES FONTS I EL VELL PORTAL» (DEL POEMA «ADÉU A ILLA», QUE FORMA PART D'AIGÛES
VIVES).

ella el millor que uns pares de
provincies podien desitjar per a una
rossellonesa de principis de segle:
estabilitat, protecciô, i una vida segura
al costat d’un ait funcionari que, com
tants d’altres, ténia prevista la culminaciô de la carrera a Paris. Son els
ulls d’una noia que viu en la certesa
que el seu desti no li pertany. Després
d’uns anys d’escola a les monges de
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La vida clara

El primer llibre de poemes de
Simona Gay, Aigües vives, fou publicat
a París, en doble versió francesa i cata
lana (1932). Es tracta d’un poemari
primerenc cronológicament dins de
l’obra de l’autora, i temáticament en el
sentit més elemental, perqué la poeta
hi expressa els sentiments i els condicionaments de la vida d’una dona que

sent l’atractiu i la necessitat de l’expressió lírica per a expressar la idea de
la felicitat des del clos familiar, centrat
en la tendresa i l’afecte envers els filis,
en els quals veu l’estat de la innocéncia
que cal preservar, com el son —«per qui
pregunta, ai, fuig la non-non», escriu a
«La flor del son». Són les criatures que
intenta vincular al que havia estat i
será sempre el seu mateix paisatge: el
que configuren la simbiosi de la terra,
que simbolitza l’arrelament més pri
migeni de Tèsser, i de l’aigua, que
l’alimenta: «Trobareu la vida clara /
infants meus, prop de les fonts...»
Aquest conjunt de poemes de Simona
Gay, al voltant d’una certa mena de
vida plàcida i de la maternitat, fa pen
sar en les obres de les pintores Berta
Morisot i Mary Cassat com a correlat
plástic. Però, poc més endavant,
I’exploració del propi jo la porta a
poetitzar una situació personal que ha
defugit un possible amor, expiícitament
exposat —«oh rosa mai desclosa / que
no veurà la llum»—, vehicular a la vida
real i literáriament vers una relació
d’amistat, que expressa valent-se de la
simbologia de «la darrera rosa».
El segon gran tema d’Aigües vives és
el del paisatge, que transcorre des de
la descripció, en els primers poemes,
fins a la transposició amb l’estat
d’esperit de la poeta: «És la tardor, sois
veig espines d’atzavares; / ai! com
penetra en mi la punta del passat»
(«L’atzavara»), El paisatge, que és
arquitectura, terra, vegetació i aigua,
constituirá un dels dos punís de
suport de la poètica de Simona Gay;
l’altre será la introspecció que fa
pouant els propis sentiments i estats
d’ánim, fins arribar a la identificació
entre tots dos pois. En soledat, a «La
font del Gimenell», frueix del silenci i
retroba la propia consciéncia. Tomás
Garcés escrivia en el pròleg que el
poemari de Simona Gay recrea el pai
satge «amb la fe i amb la melangia» i
que, per damunt del paisatge, hi voleia
«la flor cendrosa de Tabséncia».
El cant esberlat

Simona Gay ha trobat, en la poesia,
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la font i el cami de la seva voluntat
expressiva. El segon poemari, Lluita
amb l’àngel (Paris, 1938), continua la
linia temàtica encetada sis anys abans:
el jo de l’autora i les descripcions i
introspeccions en el paisatge. Perô la
interrogaciô sobre la vida prôpia ja ha
perdut els colors de la tendresa, i la
poeta, ara invocant el silenci, la soledat
i el capvespre, se’ns mostra immergida
en una crisi que, més enllà de la
melangia, la mena per camins de maltempsada, presa d’un profund neguit.
Aquest és el tema principal del poe
mari, dividit en dues parts, la primera
de les quais és datada el 1938 i té el
mateix titol del llibre; la segona, una
descripciô de paisatges «Del pais català», constitueix un recull més dilatât
en el temps. Aixi ho veié també Caries
Riba, i la ressenya que n’escrivi a la
«Revista de Catalunya» (nùm. 94,
desembre 1939) constitueix l’estudi
més aprofundit sobre l’obra i les
motivacions poétiques de Simona Gay
fins al dia d’avui.
Aquella «vida clara» ha deixat pas a
un cor contret, exposât al «Mal vent» i
en una «Vall fosca». El climax de
neguit i de tristesa profunda es resol
explicitament amb la «Lluita amb
l’àngel», «ben sola en la tenebra»,
quan, després de la lluita, «del llibre de
la vida es giraven els fulls». Per a poder
continuar girant l’esguard tranquil des
de la quotidianitat de la seva vida, ha
calgut la lluita de la poeta amb un
àngel en plena tenebra, des de la fosca
del «cor contret». Aquesta Victoria
interior, metàfora que expressa la sor-

SIMONA GAY, A DOTZE ANYS.

SIMONA GAY

tida d’una forta crisi personal, li fa
recobrar, finalment, la veu poètica, i el
poemari es clou amb el retrobament
de la paraula: «I vaig sentit la confidència / d’aquella font del raig sens fi.»
D’aquest segon llibre s’ha remarcat
la vacil-laciô formai, la rima insegura.
Certament, Simona Gay sembla per
dre la cercada musicalitat deixant de
banda un cert to de cançô poètica de
la quai se serveix, com el mateix
Tomàs Garcés, per aconseguir una
descripciô paisatgistica més viva, més

comunicable, més relacionada, per
tant, amb les formes de la poesía
popular que, amb els anys, coneixerá
tan profundament. El més remarcable
d’aquest segon poemari és el to pro
fundament existencial, expressat amb
uns recursos poétics limitats, pero
corprenedors per la seva sinceritat i
per la simplicitat de l’expressió. Simo
na Gay, dones, aconsegueix consolidar
la veu poética no solament des de l’amabilitat deis versos plaents i
expressius del primer llibre, sino tam-
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seixanta, que la poeta pressent com
una desaparició definitiva que no
podrá fer reviure més que per mitjá de
la paraula poética.
L’ocell en la bardissa

I JOSEP-SEBASTIÀ PONS, GERMA DE SIMONA, A
VINTANYS.

bé —i aquesta és la seva personal
aportació poètica amb Lluita amb
| l’ángel— amb l’expressió més pura i
I més turmentada del seu cant esberlat.
El paisatge d’un «país pie de grácies esquives»

Josep-Sebastiá Pons i Simona Gay
foren germans «de sang i de poesia»,
com escriví Caries Riba. Tots dos
s’abeuren ais paisatges de la vila natal,
Illa de Tet; l’Aspre, el Riberal, les
fonts, les places. Comparteixen, en la
vida i en l’obra poètica, indrets fa
miliars, Sant Pere del Bose, Sant Mi
quel de Llotes, les Corberes, Sant
Julia, Casanoves, el Bulès, la vista,
espléndida, del Canigó. No hi trobem
ni descripcions del «nord» ni del París
del Barri Llatí on Simona Gay visqué
uns anys. Juntament amb els indrets
de la terra natal descriu altres llocs on,
circumstancialment, ha fet estada:
Girona, Andorra, Val d’Aran, Fontromeu. Amb els anys, el paisatge
deserit per Simona Gay no será només
el referit al seu estat d’ánim, sino que
assolirá una dimensió vinculada a
l’entorn familiar, ja que esdevindrá el
símbol del record deis seus avantpassats, la «cendra viva» deis records.
Amb la mort del germá, la descripció i
l’evocació deis paisatges comuns
s’intensifiquen, identificant la desaparició de Tèsser estimat i la transformació de la terra i deis paisatges que
semblaven eterns, a inicis deis anys
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La gerra al sol (Barcelona, 1965), el
tercer i darrer llibre, conté alguns deis
poemes que posen de manifest la
vinculació paisatgística entre tots dos
germans, poemes escrits per Simona
arran de la mort de Josep-Sebastiá
Pons: «L’ángel de Serrabona», «Aque
lla neu», en qué evoca l’enterrament al
peu del Canigó: «T’han sepultat en sa
falda morada / i t’han cobert amb tota
aquella neu.» És el llibre dedicat a la fi
gura del germá poeta, i al secret de la
creació poética que tots dos compar
teixen: «Era la teva má obedient / al
secret manament / de l’esperit.» És
l’obra de síntesi i de tancament del
cercle poétic de l’autora, perqué, tot i
Tendreqa a la memoria del germá i els
poemes que Tevoquen, la poeta hi
clou l’expressió del cicle d’interrogació del propi jo al llarg de la primera
part, titulada «L’alé del bosc». El bosc,
indret de silenci i de foscor, ha esdevingut espai de retrobament, de soledat
i de creativitat, perqué preserva i mani
fiesta a l’esperit atent, com el de la
poeta, «el misteri pregón de la callada
vida». L’altre ámbit de síntesi és el del
retorn ais paisatges d’Aigiies vives a
l’apartat «Horts d’Illa», en qué s’esdevé la reflexió sobre el pas del temps,
que no solament els transforma al
llarg de les quatre estacions, de be
nigna tendresa, com expressa en el
poema «Beneit siguí el temps», sino

que els canvia irremissiblement. L’envelliment i Tabandonament del pai
satge natal són explícits a «Casa vella»,
«El roure», «Poblé perdut». La presen
cia de l’aigua atorga ais paisatges
vocació d’eternitat, pero és la successió del temps, inaturable, alió que
més enllá del cicle estacional envelleix ’
i insinúa la idea de pérdua. És en
aquest apartat on Mariá Manent
entreveu analogies entre Gay i
Dickinson, manifestades en l’expres
sió del secret de la vida menuda de les
coses.
Recepció i minorització

La recepció de Simona Gay es j
troba, encara avui, condicionada perla
seva abséncia de bona part de les obres
de referéncia i d’estudi de la poesía
contemporánia. L’abséncia és notoria,
mancada ni que fos d’alguna citació
escadussera en el fíns ara únic manual
general d’historiografia de la literatura
catalana, la Historia de la literatura •
catalana de Riquer-Comas-Molas.
Rafael Tasis, en canvi, a Un segle di I
poesía catalana (1833-1953) (1968), 1
en un apartat especific sobre poesía
femenina moderna, li dedica dues
ratlles en qué remarca l’equilibri que
existeix a la seva obra {La lluita amb
l’ángel) «entre la seva adoració per la °
natura i les inquietuds de l’esperit
*.
Joan Fuster Tesmenta dins del conjunt
de noms que configuren el panorama
de «poesía femenina» de la generado
posterior a la del Noucentisme. Caries
Duarte, per fí, en el seu breu pero
complet i documentat compendi La
poesía catalana del segle XX, Tesmenta

JOSEP-SEBASTIÀ PONS (EL SEGON DE LA FILA SUPERIOR, COMENQANT PER L'ESQUERRA), PRESONE«
DELS ALEMANYS DURANT LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. EN UNA CARTA A SIMONA, LI HAVIA
DEMANAT QUE LI ENVIÉS «UN VELL EXEMPLAR DE VIRGILI» PERQUÈ L'ACOMPANYÉS EN LES HORES

DEL CAPTIVERI.
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citant-la en les seves coordenades geogràfiques i generacionals.
L’absència de Simona Gay és
també notòria a les antologies més im
portants de poesia catalana moderna,
des de la ja històrica obra de Marti de
Riquer, J.M. Miquel i Vergés i Joan
Teixidor, Antologia general de la poesia
catalana, fins a l’Antologia general de la
poesia catalana que J.M. Castellet i
Joaquim Molas publicaren a la
MOLC (1979). Tampoc no la cita el
volum que Josep Janés editava amb
data de 1947, La poesia catalana. Contemporanis, on, juntament amb el tan
dem historié Salvà-Arderiu-Leveroni,
figuren més dones poetes com Concepciô Casanova i Danès, Paimira
Jaquetti, Roser Matheu, Maria Perpinyà i Maria Teresa Vernet; Joan
Triadû no la seleccionà per a YAnto
logia general de la poesia catalana

CAPELLA DE SANT PERE DEL BOSC. «COM PODEU DIR QUE VE LA PRIMAVERA ENCARA / A SANT PERE
DEL BOSC QUE LA MORT HA GLAÇAT?» (DEL POEMA «LATZAVARA», QUE FORMA PART D'AIGÜES VIVES).

ESTESA DE VINYES AL PEU DEL CANIGÓ. «EL CANIGÓ A CASA TEN ENTRADA / QUAN CAU LA TARDA
ÉS L’HORA DE L'ADÉU. / T'HAN SEPULTAT EN SA FALDA MORADA / I T'HAN COBERT AMB TOTA

AQUELLA NEU.» EL POEMA «AQUELLA NEU», PUBLICAT A LA GERRA AL SOL, EVOCA L'ENTERRAMENT
DEL POETA JOSEP-SEBASTIÀ PONS.

(1900-1950) (1950) ni, ara mateix, no
ha estat tinguda en compte per a
l’antologia monogràfica dels Poemes
amb àngel de Subirana-Torner (1997).
Unicament la triava Maria Manent
perquè formés part de VAntologia
amorosa (1955), on acompanyen els
seus versos els del Dant, John Donne,
Bettina Brentano, John Keats,
Frederic Mistral, Rilke, Josep Carner,
e.e.cummings, Maria Zambrano, Joan
Vinyoli i Blai Bonet, entre d’altres. I
no ha estat fins el 1992 que, gràcies a
l’edició de la doctora Miquela Valls, no

hem tingut l’oportunitat d’acarar-nos
a VObra poètica de Simona Gay.
El fet de ser la germana de JosepSebastià Pons li havia obert un de
terminat carni de relacions amb la
literatura catalana, que eren les mateixes del seu germà, entre les quais cal
comptar en Hoc preeminent Tomás
Garcés, que li escriví el Pròleg per a
Aigües vives i un breu però intéressant
article sobre el conjunt de la seva obra
(«Serra d’Or», juliol de 1970); Maria
Manent, autor del bellissimi Pòrtic al
poemari La gerra al sol, i Caries Riba.

Però aquestes relacions no foren suficients per a consolidar el seu nom ni la
seva obra entre la poesia femenina del
seu temps. La idea de la «doble
minorització» de les escriptores catala
nes, basques i gallegues, que constitueix el fil conductor del diccionari
biobibliogràfic éditât per Kathleen
McNerey i Cristina Enriquez de
Salamanca (1994), i que consisteix a
considerar-les doblement minoritzades com a dones i com a poetes que
han optât per una llengua que no és el
castellò, fa aparèixer Simona Gay com
una poeta sotmesa a una triple mi
norització. La seva condicio de rossellonesa, vivint entre Paris i Illa de
Tet, poeta en una llengua entre prohibida i menyspreada en terra pròpia,
explica, sense justificar-lo de cap
manera, el silenciament. «L’insubstituïble valor de reserva nativa» de la
seva obra poètica, com advertia Riba,
no l’ha ajudada a reeixir enfront de la
pressió minoritzadora.
Però resta la gran força lirica dels
seus poemes. Dins d’un panorama
més complet, generós i aprofundit de
la poesia catalana del segle, Simona j
Gay hi ha de figurar juntament amb la |
tradició, brillant i pròpia, de les dones i
poetes d’expressió catalana, pel mèrit |
que ja li atorgava Tomàs Garcés des |
d’aquestes mateixes pagines: el d’ha- |
ver escrit «un dietari sentimental» de i
goig i de dolor, és a dir, de la vida ,
d’una dona.4
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«El mariner»
ACADÈMIA NEOCUBISTA DE SALVADOR DALÍ
PER JOSEP DE C. LAPLANA

?
ecentment el Museu de Mont instantánia»; una pintura era fresca si
serrat ha rebut la donació aconseguia sorprendre el tema en la
d’una obra de primera cate normalitat del seu esdevenir.
goria de Salvador Dalí. Va ser adEl noucentisme, però, havia canviat
quirida poc després d’haver estât la moda, no solament a Catalunya,
pintada, és a dir, entre 1926 i 1927, i el sino arreu del món; calia pintar no
titol amb què ha estât designada l’esdevenir, sino l’ésser de les coses.
durant dues generacions ha estât inva Les avantguardes seguiren aquest carni
riablement El mariner. Dali (1904- i el superaren en el seu plantejament.
1980), que va veure moites vegades L’ésser no és el fenomen visible, sino
aquest quadre a casa
del qui l’havia comprat, mai no en va
corregir el titol ni el va
anomenar altrament.
Repassant el catàleg
de l’exposició «Dali:
els anys joves», presen
tada el 1995 al Palau
Robert de Barcelona,
ens adonem que el
tema del mariner amb
figures clàssiques pertany plenament al re
pertori de la jovenesa
de Dali. Rafael Santos
Torroella arribà a conèixer l’existència d’aquest quadre per mitjà
d’una fotografia antiga, i al catàleg de
l’esmentada exposició
en destava la impor
tancia: «Aquesta composició, de més en
vergadura que no pas
les realitzades per Dali
en la seva primera
època, en constitueix
la cul-minació i significa un moment que aquest ha de ser transcendit; per
clau en el conjunt de la seva obra» mitjà d’un procès cérébral de pene
(pàg.98).
tracio i de reelaboració de la realitat,
Efectivament, aquest quadre nou té cal anar més enllà d’allò que es veu. El
el valor intern de sintetitzar l’època de cubisme, que davant del jove Dali
la recerca del llenguatge cubista, iman estava encarnat per Juan Gris (1886tada per la influència de Picasso, i 1927) i per Picasso (1881-1973), feia
sobretot el d’obrir unes noves perspec consistir aquesta realitat en el desentives que ja apunten el món surrealista, rotllament de la volumetria; el futuris
que a partir d’ara será cada vegada me, en el moviment; els metafîsics
més la pàtria espiritual del pintor.
italians utilitzaven dos camins: aproEn un primer moment, el Dalí fundint la mateixa entitat de la cosa,
adolescent, com altres pintors d’aque- que esdevé màgica, o bé recorrent a la
11a època, admirava el neoimpressio- velia mitologia clàssica: la realitat és el
nisme, creia en el valor estétic de «la mite. D’aci al surrealisme estricte
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només hi ha la petita opció d’abandonar el repertori deis péplums i de les
arquitectures clàssiques i endinsar-se
en el món deis somnis, deis maisons,
del febril desvariejament on els tabús
són escenificáis.
Aquest itinerari, Dalí el va descobrir
molt aviat i el va recorrer en molt poc
temps. Va viure a la Residencia de
Estudiantes, de Madrid, amb els que
foren els seus grans
amies, Federico Gar
cía Lorca (18981936) i Luis Buñuel
(1900-1983). S’hirespirava un ambient »
intel-lectualment
inquiet i de recerca
de les novetats més
agosarades. El 1924,
André Breton, Paul
Eluard i Louis Ara
gon signaren a Paris
el «Manifest Surrea- n
lista». La «Revista de
Occidente» el traduii
el comentà el 1925.
Aquest mateix any
Louis Aragon en per
sona en féu una
conferència a la Resi
dencia; perô en
aquest temps Dali
valorava el cubisme
per damunt de tôt.
Va ser una mica més
tard i, segurament
per la influència literària de Garcia Lor
ca, que Dali s’adonà de l’abast inexhaurible del surrealisme, que s’avenia
perfectament amb el seu carácter
fantasiós, introspectiu, i amb la seva
pruïja de viure sempre per sobre d’ailé
que els simples mortals anomeneffl *
«normalitat».
El Museu de Montserrat té un dibuix de Dali, fet amb llapis, que repre
senta el Retrat de Maria Carbona, del
1925. Es d’una gran delicadesa i esta
concebut d’acord amb l’estètica d’un
realisme idealitzat. Posteriorment va
arribar-hi una Natura Morta:pa iraïM>
datada el 1926, i que correspon a
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l’hiperrealisme màgic que Dali conreava simultàniament amb els estils més
avantguardistes. El mariner és també
del 1926, perô és fet segons els regis
tres innovadors deis diversos corrents
d’avantguarda que captivaven l’ànim
del jove Dali, que aleshores tenia
només vint-i-dos anys; acabava de ser
expulsât de l’Academia de Bellas Artes
de San Fernando, de Madrid, i es
trobava molt influït per la personalitat
de Garcia Lorca.
En la composició d’aquesta obra,
Dali, primer de tot, juga a emmarcar el
quadre amb radies compositives, a la
manera cubista, per fixar-hi al bell mig
del centre la tesi del seu diseurs.
L’escenari és segurament una abstracció de la cinquena substancia d’una
cala próxima a Cadaqués, com podría

ser la cala Nans o qualsevol altra. Els
elements integrants són la platja i les
roques, la mar i el cel; els colors
dominants del fons són, dones, uns
blaus esplèndids i uns terrosos apagats
per la Hum encegadora del cel i de les
figures.
Cal destacar, com poguérem veure
de seguida, que Salvador Dali, en el
seu afany d’incloure tècniques mixtes,
per donar un valor táctil a la sorra de
la platja en els primers termes, es va
valer del recurs ingenu de sobreposar a
la pintura a l’oli una mà de cola de
fuster marronosa més fosca.
La composició figurativa está pensa
da a base de triangles concèntrics. La
dona ajaguda de l’esquerra marca una
clara línia de perspectiva cap a l’horitzó; el péplum no li cobreix sino els
pits i poc més. La dona de la dreta està
asseguda a la roca, en actitud de repos,
amb una cama damunt l’altra i aquesta
ficada al mar; mira cap avail en actitud
serena. Aquesta dona porta el péplum
arromangat fins a mig cos. Les dues
dones recorden de molt a prop aquelles de Picasso corrent per la platja i

d’altres de semblants. Aqüestes de Dalí
están fortament il-luminades pel sol,
que produeix unes ombres molt dures
de color fose, que recorden les de
Giorgio De Chirico (1888-1978). Jo
diría que aqüestes dues figures podrien
ser les personificacions de la terra i de
la mar; la de l’esquerra, en posició
horitzontal, fóra la mar esllavissant-se
suaument per la platja; la de la dreta,
amb la seva actitud, em suggereix una
plasmació humana de les roques
enfonsant-se en la mar. Una obra
mitológica está oberta a múltiples
interpretacions. La realitat que bullía
al magí de Fautor potser degué ser més
prosaica. Anna M. Dalí, la germana del
pintor, recordava perfectament el
moment en qué Dalí pintava aquest
quadre i va deixar anotat que, aquesta
mena de figures de dones massisses i
mig despullades, les anomenaven
familiarment «trossos de caniceria».
El protagonista del quadre és évi
demment el personatge central. Em
costa de veure ací cap sant Sebastiá,
com voldria Santos Torroella i com
repeteix Ian Gibson {The Shameful Life
of Salvador Dali, London, F&F, 1997.
cap. 5è). Jo crée que no es tracta d’un
sant Sebastià ambigu, sino més aviat
d’un Apol-lo mariner; en porta el bar
ret i la samarreta, amb les cintes ver-

melles, plegada sobre el muscle dret.
El jove Dalí s’ha mostrat púdic en
tallar el mig cos de la figura. Aquesta
representa un home jove de muscu
latura i de proporcions corporals hercúlies; no és un efeb délicat i esllanguit.
Com si es tractés d’una escultura
animada, está resolta en diferents
plans tallats amb arestes, tôt molt a la
manera cubista i picassiana. Aquesta
figura masculina, vértex de la compo
sició, té una clara concepció clássica en
la seva frontalitat i en el gest d’estendre
el braç a la manera del Dorífor de
Policlet.
Al davant, sobre un suport cobert
amb una roba blanca, podem veure un
bust tombât; és un d’aquells guixos

que els estudiants de pintura acadé
mica dibuixaven i tornaven a dibuixar
un dia sí i un altre també. Si ens hi
fixem bé, com ho va fer Santos Torroe
lla, la part superior d’aquest bust és un
autoretrat del pintor, amb l’entrada del
front i la característica patilla; l’altre
costat de la cara podría ser una dona
amb un barret de bany. Aquest bust de
guix representa l’académia venquda i
morta en contrast amb l’epifania o
aparició numinosa de l’Apol-lo
mariner, evocació de l’ideal de racionalitat i de bellesa, que són les
prerrogatives d’Apol-lo, en contraposició a les de Dionís, que són l’instint i
la desmesura.
Apol-lo pren la forma de mariner
perqué aquest personatge uneix la
térra i la mar, i perqué pot expressar
un afany d’anar més lluny de tots els
paisatges. Fins ara Dalí havia pintat el
mariner emparellat amb Venus i corprés peí seu encís; ara el mariner
solament evoca la preeminéncia d’un
ideal de vida i de bellesa radiant i
lliure, per damunt de la concepció
estereotipada i repetitiva de la vida que
el pintor identifica amb l’exercici
académic, del qual havia estat exclós.
Després d’explicar la seva fulminant
expulsió de l’Académia i el trángol que
aquest fet produí ais de casa seva, en el
seu llibre de records Dalí evoca així els
quadres fets en aquest període, entre
els quals es troba el que ens ocupa: «Al
mismo tiempo que hacía estos dibujos cada
vez más rigurosos, ejecuté una serie de
pinturas mitológicas en que intentaba
sacar conclusiones positivas de mi
experiencia cubista, ligando su lección de
orden geométrico a los principios eternos
de la tradición... En Barcelona hice una
exposición individual en la Galería de
Dalmau, que era el patriarca barcelonés
del vanguardismo» (Vida Secreta,
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al dibuix d’un evident sant Sebastiá
que Dalí regala a García Lorca un any
més tard. Aquest sant Sebastiá sí que
és un calc del tipie sant d’Olot, amb
tots els topics que fermentaven en la
imaginació de Dalí i de Garcia Lorca.
Sobta el detall surrealista d’una illa
flotant sobre la ratlla de l’horitzó, i
més encara de veure-hi una roca
apuntalada perqué no caigui, com
sortira tantes vegades ais quadres

Barcelona, Poséidon, 1944, pàg. 286).
La pista, dones, que dona Fautor per a
interpretar aquests quadres és la
mitológica i simplement li fem cas.
Les tres figures principáis que con
formen el triangle compositiu es com
plementen amb altres details que
mereixen ser destacats. El vaixell amb
les banderoles que solea el mar a
l’esquerra reforça la idea d’una llibertat mar enllà i apareix en altres qua
dres que tenen per tema el mariner.
El cap d’Apol-lo esta encasellat
entre dues radies blanques; al costat
dret apareix una clau com la que portaven abans moites joguines méca
niques per a fer-les funcionar. El braç
estés de la figura deixa veure dues
venes blaves: pot ser un «gag» surrea
lista per a indicar força o vida? El
mateix any 1926, Dalí compongué el
Libro de las varices, que son sis quartilles amb retalls de diari enganxats, la
primera de les quais representa una
cama plena de varius que recorden les
venes de l’Apol-lo. En el dibuix que
evoca la presencia de García Lorca a la
platja d’Empúries, el 1927, apareixen
tombats per terra, ais peus del poeta,
com si fossin restes de l’excavació, un
bust clàssic i un braç que té remarcades les mateixes venes que el nostre
Apol-lo, i encara és més curios de
veure en aquest dibuix les mateixes
venes a la má de García Lorca; és a dir,
García Lorca li rememorava, a Dalí,
l’Apol-lo mariner que havia pintat l’any
anterior.
El tros de cilindre que sosté l’Apol-lo amb la má esquerra, al meu
entendre, no és més que la barra que
també sosté el Dorífor: el testimoni
que es passaven els joves atletes en la
cursa de relleus; ací l’Apol-lo la mostra
com un trofeu. El forât que permet de
veure el fons no és més que un acudit
surrealista.
El branquilló tendre que trobem al
costat dret del tors, el tornem a trobar
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plenament surréalistes de la maduresa
del pintor. Als qui coneixen pam a
pam la costa de Cadaqués els recorda
l’illot Es Cucurucuc. També és ben
surrealista el nuvol inclinât, que
sembla una nau espacial.
Es també molt curiôs de trobar
dibuixades sobre la superficie fosca
dels penya-segats diverses figures
géométriques: una piràmide de base
hexagonal, un cercle i el desenrotllament en perspectiva de dues su
perficies intersecades, preludis també
del gust per les formes de la pura
geometria del Dali de sempre.
El bust de guix resolt amb colors
vius: vermeil, blau, verd, groc, el

EL POETA EVOCAT EN AQUEST DIBUIX DE 1927
ES GARCIA LORCA, QUE FOU, AMB LUIS
BUÑUEL, UN DELS GRANS AMICS DE DALL

trobem també en altres quadres
dalinians de «Natura morta». També fa
bonic de veure com les onades de la
mar s’estavellen dolçament contra el
suport d’aquest bust i contra l’ilia
apuntalada que flota allá dalt.
El primer terme també té gust
surrealista: una petxina, unes pedre- ’
tes, i dos peixos, un de color de rosai
l’altre fet de radies.
El quadre està signât dues vegades
per Fautor. La primera i més antigaés
la que porta la data d’execuciô 1926; :
la segona, al centre de la part inferior,
és posterior i fêta en una ocasió en que
el pintor visità el propietari del
quadre.
Aquesta obra fou exposada per
primera i única vegada a Barcelona a
les Galeries Dalmau durant la primera
quinzena de gener del 1927 amb el
títol «Composició amb tres figures.

Académia neocubista». Dalí l’apreciá
molt, ja que n’enviá una fotografía a
García Lorca amb el títol de l’obra i
les mides.
La crítica barcelonina en veure
aquesta exposició queda desconcer
tada. Com és que un pintor tan jove
que té el talent de pintar com Vermeer
malbaratava el seu art imitant els
acudits de Picasso? La resposta més
comuna va atribuir aquest fet a l’afanv
d’espaterrar. Certament que és una
constant en la vida del pintor, a qui
sempre agrada donar motius per fer
parlar la gent. Pero aquest quadre, el
més emblemátic de la producció
pictórica de Dalí en aquesta época,
insinúa un teorema mental molt ric de
contingut, expressat amb un llenguatge que era absolutament moderni
d’una bellesa plástica que encara avui
dia ens corprén.>
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Noranta anys del Palau de la Música
per Jaume

Radigales

er molts anys! El Palau de la Lou Reed, Claudio Abbado, Isaac l’encàrrec de l’edifici a Lluis DomèMúsica Catalana de Barcelona Stern o Esa Pekka-Salonen. Segura- nech i Muntaner, que féu una obra de
n’ha fet noranta. L’esdeveni- ment que la llista en deu haver marejat tall multicultural, en què es barregen
ment s’ha célébrât amb un premi
més d’un. I, amb tot, penseu que he elements propis del germanisme im
justament merescut: el desembre de estat selectiu.
perant en el modernisme del moment
l’any passât, la Unesco declarava l’ediTot plegat no fa més que demostrar (les valquiries, el bust de Beethoven) i
fici de l’emblemàtic auditori patri- alió innecessáriament demostrable: del classicisme que anuncia el futur
moni de la humanitat, juntament amb que el Palau de la Música de noucentisme: un rostre de guix repré
l’hospital de Sant Pau.
Barcelona ha estat i és un deis audi sentant la font de Castàlia. S’hi
toris més emblemátics de l’Europa del uneixen motius propis (la bandera
Petita llista de visitants il-lustres
segle XX. I dic de Barcelona —i no catalana, el bust de Clavé), tot plegat
Tots sabem, perô, que el Palau és Catalana— perqué, des de sempre, el lligat amb elements végétais i no
molt més que un edifici entranyable.
Palau ha volgut ser molt més que alió minatius (noms de compositors en
Hi ha passât una multitud d’artistes que havia de ser al principi: la «casa diversos medalions de trencadis). El
emblemàtics de les diferents genera deis cants» (com bé va dir Joan Mara- conjunt, en un primer moment, devia
tions. Al llarg de noranta anys, figures gall), seu de l’Orfeó Catalá, que havia desconcertar per l’acumulaciô d’elemusicals destacades han posât els peus
al Palau. La llista seria francament
interminable, pero no em pue estar
d’esmentar Richard Strauss, Albert
Schweitzer, J. Lamote de Grignon,
Pau Casals, Enric Granados, l’Orfeón
Donostiarra, ¡’Orquestra Filharmónica de Berlín, Maria Barrientos,
Andrés Segovia, José Iturbi, Arthur
Rubinstein, Gaspar Cassadó, Adrian
Boult, Sergei Prokofiev, Maurice
Ravel, Manuel de Falla, Arnold
Schonberg, Conxita Supervia, Arthur
Honegger, Mercè Capsir, Ildebrando
Pizzetti, Darius Milhaud, Anton
Webern, Eduard Toldrà, Igor Stravins
ki, els Nens Cantors de Viena, Otto
Klemperer, Yehudi Menuhin, Ernst
Ansermet, Alicia de Larrocha, Henrik
Szeryng, Karl Bôhm, Victoria dels
Angels, Rosa Sabater, Igor Markevich,
Clemens Krauss, Narciso Yepes, Hans
Rosbaut, Heitor Villa-Lobos, Karl
Münchinger, Jean-Pierre Rampai, EL PALAU DE LA MÙSICA CATALANA, QUE LA UNESCO HA DECLARAT PATRIMONI DE LA HUMANITAT.
Nicanor Zabaleta, Hans Schmitt-Issertedt, Elisabeth Schwarkopf, Alexis
Weissenberg, I Musici, Sergiu Celi
bidache, Christoph von Dohnányi,
fundat Lluís Millet el 1891. Catorze ments diversos. Per aixó Josep Pía a El
Joaquín Achúcarro, el Festival Strings
anys despres, Millet i Amadeu Vives quadern gris mostra rebuig per una
de Lucerna, Daniel Barenboim, Geor impulsen un auditori amb la col- arquitectura certament estranya: «El
ge Prêtre, Dietrich Fischer-Dieskau, locacio de la primera pedra el dia de local és horrible, indescriptiblement
Montserrat Caballé, Paul Badura- Sant Jordi de 1905. La inauguracio, el desgraciat. Davant del frenétic pano
Skoda, Ella Fitzgerald, Duke Elling 9 de febrer de 1908, ben aviat feia pre- rama de guix i de majólica m’és
ton, Teresa Berganza, Antoni Ros veure que, mes que tractar-se d’una impossible concentrar-me. A més
Marbà, Bernard Haitink, Herbert von seu per a la müsica «catalana», el Palau patia: les meves sabates, arreglades de
Karajan, Melos Quartet, I Solisti havia de ser per a la müsica tota, univer nou, cruixien i feien soroll. A mig conVeneti, Mstislav Rostropovich, Alfred
sal, de pas per la ciutat de Barcelona.
cert em dono per venqut i me’n vaig.
Brendel, Pinchas Zukerman, Istvan
Com és possible que el local d’una de
Kertesz, Raimon, Lluis Llach, Claudio El Palau, molt mes que un edifici
les poques coses que podem presentar
Arrau, Josep Carreras, Georg Solti,
I un dels primers encerts va ser
[l’Orfeó Catalá] siguí tan sinistre?» (17

P
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de gener de 1919). La dura valoració
de l’escriptor, de qui algún dia caldria
estudiar l’estètica musical, s’adiu
perfectament amb la d’un jove de vinti-un anys que, acabat d’arribar de l’Empordà, on ha passât una llarga tem
porada de tardor, es troba en un local
amb una excessiva multiplicitat d’estils.
Però a hores d’ara és difícil resistir
se ais encants d’una arquitectura que
permet distreure l’espectador més escèptic que, mig per força, ha estât arrossegat a escoltar un concert que —i
el cas es dona sovint— no l’interessa
gens. En efecte, les poques ganes
davant d’una audició que de vegades
pot ser dura es poden convertir en
fascinació per l’espai envoltant.
Tots sabem, però, que el Palau és
molt més que un edifìci: simbolitza la
cultura d’un pais que ha pogut viure, a
l’auditori del carrer de Sant Francese
de Paula (a tocar de la Via Laietana
amb la seva fatídica comissaria d’in
fausta memòria per a molts), esdeveniments histories, no sempre vinculats
a la mùsica, tot i que aquesta fos
l’excusa per a assistir al Palau. És el
cas, per exemple, deis famosos «fets»

ca no és la mateixa d’abans. La sequedat
hi és notable, i no sempre totes les obres
sonen corn cal. Perô el Palau, malgrat
tôt, continua essent el Palau. Caldrà
tenir-ho en compte quan s’obri, imminentment, l’auditori de la plaça de les
Arts, al costat de la caixa de trons
anomenadaTNC. I és que molts van a
escoltar musica al Palau no pas per
l’interès de les obres, sinô per la
fascinaciô que suscita l’embolcall
arquitectônic.

del Palau, o d’alguns récitals de
Raimon en què els qui anaven a
escoltar-lo sabien que podien acabar
rebent garrotades —i en rebien—, per
part dels «grisos». I, mentrestant, les
muses de l’escenari del Palau s’ho
devien mirar, impertorbables, cons
cients que la histôria, com aixi ha estât,
havia de parlar per ella mateixa.
Les reformes de la sala i de tôt
l’edifîci, a fînals dels anys vuitanta,
permeteren de descobrir nous vitralls i
noves estructures. Es va insonoritzar la
sala de concerts i es va ampliar l’es
cenari. Hi vam guanyar, perô també hi
vam perdre: lamentablement, l’acusti-

Música per a tots els gustos

Actualment, al Palau podem es
coltar tot tipus de música, sempre que
siguí bona. Deixant de banda les
opcions més «tradicionals» (música
antiga, medieval, renaixentista, barro
ca, clássica, romántica...), el jazz, el
flamenc, la canqó o el pop han trobat
el seu lloc a l’auditori modernista.
Ara bé, les temporades més emblemátiques i tradicionals fan quegairebé cada dia de la setmana, al *
Palau hi hagi música. Fins i tot, en dies
concrets, pot haver-hi fins a tres
concerts. I en cadascun el públic té un
comportament diferent.

TEXTOS I ESTUDIS DE CULTURA CATALANA NOVETATS
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Potser la temporada més antiga és la
de l’Orquestra Simfónica de Barcelona
i Nacional de Catalunya, antiga Or
questra Ciutat de Barcelona, fins que
les malalties nacionalistes van conta
minar també l’expressió musical. El
publie hi és el tradicional, el de tota la
vida, abonat els dissabtes a la tarda (a
les set) o els diumenges al matí (a les
onze). En el primer cas, l’excusa és
bona per a anticipar la nit; en el segon,
sempre es pot amanir la música amb
un vermut a la Rambla. La temporada
d’Ibercámera vetlla especialment per
les grans figures internacionals de la
música, amb una acurada atenció, en
darreres edicions, per la música de
cambra, amb solistes o per a conjunt.
La feina deis germans Prat ha estât
sempre envejable i no sempre justament reconeguda. El seu públic, tocat
i posât, és selecte i de condició
econòmica certament notoria, atesos
els preus d’alguns concerts. Però
sempre és un públic entés en música,
que sap escoltar. Euroconcert,
obstinadament i encertada, reuneix un
públic silencios (el més silencios de

totes les temporades del Palau), que
assisteix al concert amb un únic
interés: les obres que s’hi interpreten.
Aqüestes opten preferentment per un
repertori barroc i clàssic, tot i les
escadusseres mostres de música
contemporánia afegides en les darre
res edicions. Palau 100 regna damunt
de la resta de cicles de concerts de
manera preferent, amb grans progra
mes orquestrals i de solistes. El públic
hi és divers, sovint sorollós i refredat,
no sempre prou exigent, però sempre
entusiasta i agrai't. Cai afegir-hi els
programes de mà (els millors de totes
les temporades del Palau), que contenen sempre textos intéressants, no
signats però fets per Lluis Millet —nét
del fundador de l’Orfeó Català—, tot i
que la presentació sempre és millorable.
A aqüestes temporades cal afegir-ne
d’altres, algunes per accident (el cas
del Liceu) i d’altres d’aparició espo
rádica (la temporada de «la Caixa»,
amb les ja tradicionals audicions á’El
Messies o de La passió segons sant Mateu
en temps d’advent i de quaresma,

respectivament). I també cal tenir en
compte les curtes temporades organitzades, a més de Palau 100, per la Fundaciô
Orfeô Català - Palau de la Musica Catalana: el cicle de lied, els Diumenges al
Palau (concerts de tarda), els Concerts
Simfônics al Palau (amb l’Orquestra
Simfônica del Vallès), les Tardes al Pa
lau (dilluns a la tarda), les Escoles al
Palau (en horari escolar) i El primer
Palau (amb joves debutants).
Com veiem, molt més que ser la
«casa dels cants», més que la seu de
l’Orfed Català —i ara també del Cor
de Cambra del Palau—, l’auditori més
antic de Barcelona s’erigeix corn a
punt de referència de la musica al pais.
Li falta, aixô si, una orquestra que mai
no ha acabat d’aixecar el cap i que va
desaparèixer al cap de poc temps de
ser fundada. Esperem que quan el
Palau celebri el centenari ho pugui fer
amb la seva prôpia formaciô. De
moment, perd, per molts anys!>
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A PUNTADES DE VEU

Maria Cinta ha crescut
per

Miquel Pujadó

aria Cinta Rosselló té només melodies i els ritmes propers a la bossa
catorze anys quan s’estrena nova no acaben d’encaixar amb uns
en públic, en un festival a textos precedents en part de l’obra de
l’Ametlla del Vallès, l’any 1963.poetes
Filia com Miquel Marti i Pol
de pare català i mare francesa, ha
(«L’Elionor», «Ara et penso», «Ben
tingut accès a una sòlida formació poca cosa tens») o Miquel Desclot
musical i canta de meravella. Tant el
(«Cançô del faroner»). També hi
públic com els promotors (els modes trobem represes de temes coneguts de
tos promotors de la naixent cançô Joan Vergés i de Marià Manent
catalana) se n’adonen de seguida: la musicats per Toti Soler («Petita i
prova és que entre 1964 i 1966 blanca» —cantat també per Ovidi
enregistra quatre discos EP (és a dir, Montllor— i «Petita festa» —text basat
de quatre cançons cadascun) en solita en un poema xinès de Li-Po; aquesta
ri, i alguns de compartits amb Josep cançô també fou enregistrada per
M. Espinàs (Nadal a casa), Salvador Maria del Mar Bonet—), una versió
Escamilla (amb cançons compostes de Joan Brossa del poema de Rimbaud
sobre textos de Josep M. Andreu i «El dorment de la vali», i alguns textos
Jordi Sarsanedas) i els mallorquins de Jordi Fernando («L’enhorabona»,
Queta & Teo, i obté un èxit més que «Darrera nit del mon»). En resum: un
considerable. El seu repertori de retorn en qué la qualitat vocal i
g musical, més que respectable, no
< arriba a dissimular una heterogeneïtat
i excessiva i potser una certa desog rientació.
Molt més intéressant i coherent és
1 el disc Noctàmbuls (1986), un àlbum
2 que s’obre amb una excel-lent cançô
- d’Enric Hernàez («Deixa’l»), i que té
alguns bons textos escrits a mida pel
desaprofitat Ramon Muns («Als bars
de matinada»), o originals de la mateixa intèrpret («Sortilegi»). El disc de
maduresa de Maria Cinta, però,
apareix el 1989. Es tracta de Ràdio
Capvespre, un àlbum en què trobem
per fi el desitjat equilibri entre textos,
melodies i interpretació, i que, a més
de l’excel-lent tema que li dona títol
(escrit per la cantant amb la collaboració del gran guitarrista Josep M.
l’època presenta ternes d’un interès Bardagí), conté dignes textos de
desigual, des d’una aproximació Ramon Muns («Una felina sense
ingènua a la moda del twist («Maria nom», «Corn si fos Marilyn», «Per tot
Cinta») fins a cançons més elaborades,
això jo canto», «Olor de ¿lessami»), J.
escrites per diversos autors: «Tu Fernando («Reina nocturna»), X. Berm’acompanyes», «Mai no reposes»..., o rahondo («Laura»), el ja esmentat
la «Nina de cera» («Poupée de cire, Bardagí («Jocs») i la mateixa Maria
poupée de son») de Serge Gainsbourg.
Cinta («Les mil i una tardes»).
Després d’un intent de penetrar en
Hem d’esperar el 1993 per a veure
altres mercats lingüistics, i d’uns anys al mercat un nou disc de la cantanti es
de silenci, Maria Cinta torna a l’ac- tracta eVAtmosfera zero, un CD amb
tivitat artistica, en una etapa adulta, temes en generai lúdics i superficials
l’any 1979, amb un àlbum (La darrera
(«A Maó»), però amb moments força
nit del món) en què es fa patent el seu intéressants, com «Has marxat» (escrit
interès per la mùsica brasilera, que per la mateixa Maria Cinta), i amb
coneix profundament, tot i que les alguns bons textos de Lluis Marrassé
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(«Vampir»), Miquel Navarro («Venus a
les mans»), el sempre fidel Ramon
Muns («L’amistat»), i Eudald Escala,
el germa gran de l’inefable Jaunie
(«Potser fora bonic»), Malgrat la
producciô d’un videoclip, aquest
àlbum —publicat per una petita disco
gràfica independent— té un ressò
molt limitât.
A finals de 1997, i coincidint ambia
creaciô —per part del seu mànager,
l’hiperactiu Josep Sanz— d’un nou
segell discografie (Stress Music), ha
aparegut un nou CD de Maria Cinta,
Diari transparent,
*
situât majoritàriament un altre cop sota el signe estètic
de la bossa nova. Aplega onze ternes,
nou dels quais totalment propis (la1
Maria Cinta cada vegada vol esdevenir
més responsable de la seva pròpia
expressió), literàriament senzills pero
efectius, musicalment atractius, i molt
ben interpretats. Hi destaquen
cançons com «Sense ella» (per al meu
gust, la millor melodia de l’àlbum) i «A
cent cinquanta per hora» (una rotti'
song de ritme irrésistible, en què
trobem una fulgurant intervenció del
brillant trompetista Matthew L
Simon). L’àlbum presenta també curiositats sorprenents: una musicacióa
la brasilera d’un poema de Salvador
Espriu («Ho voldria dir amb els meus
llavis de veli») i una adaptació propera
al rap d’un embogit text de Salvador
Dali («Bum bum, New York»), en què
Harpo Marx i una colla de girafes
explosives s’agermanen en un paisatge
urbà que no hauria menyspreat el
Céline de Voyage au bout de la nuit
Esperem que aquest cinquè intent
d’una Maria Cinta que ha anat fent-se
gran, en el millor sentit de la paraula,
representi per fi la seva consolidaci)
com a autora i intèrpret de qualitat..
De qualitat, i també d’una enorme
potencialitat comercial —cosa que no '
li ve gens malament a una cançô
catalana que es mou massa sovint al
marge dels grans engranatges de la
indùstria.♦
*

Maria Cinta, Diari transparent. Stress Music, SC 003-

03.
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Francesc Burrull, BLANC I
NEGRE. Pequeñas Cosas,
PCCD-0004.

pondre per a un text de
Guillem d’Efak, i que recentment ha estât réenregistrât
per Serrât a la seva Banda
sonora d’un temps, d’un
pais.— M.P.
Pau Riba + Pastora, COSMOSSOMA. Matriu Matràs, 01 997 MM CD.

Francesc Burrull és un
dels noms indispensables de
la mûsica a Catalunya, pero
s’ha mogut sempre en un
pla excessivament discret de
cara al gran public. Respon
sable d’una infmitat d’arranjaments d’ençà de l’època de
Concèntric i d’Edigsa, esplèndid pianista de jazz,
director de l’orquestra que
acompanyava La Trinca en
la seva època daurada, Bur
rull gairebé mai no havia
enregistrât en solitari: fa
uns deu anys va publicar un
àlbum (JPasseig de Gràcia)
excessivament deutor de la
moda dels sintetitzadors, i
aixô era tôt. Afortunadament, Blanc i negre (els colors de les tecles del piano)
arriba per omplir un buit
important. El CD aplega
tretze ternes propis (compositivament deutors de Berlin,
Porter i altres grans noms de
la mûsica americana), inter
prétais en solitari amb una
tècnica envejable: «Secret»,
«Habitaciû 23» (dedicat al
saxofonista Ricard Roda,
amb qui va enregistrât un
dise en directe poc abans
que aquest darrer es veiés
obligat a abandonar els
escenaris), «Olor de mar»...
Cal fer constar que la peça
que obre l’àlbum no és sinô
el «Blues en sol» que, temps
era temps, Burrull va com-

Cosmossoma ens presenta
un Pau Riba cosmic, un Pau
Riba metafisic, un Pau Riba
continuador dels brillants
joes de llenguatge que En
gueren el moment culmi
nant a la novel-la Ena. Pero
aquest Pau Riba també és
un Pau Riba que s’ha deixat
influir excessivament pels
seus filis (amb qui darrerament comparteix l’escenari), i per l’enamorament
d’aquests per la música
electrónica:
Cosmossoma
pateix d’un empatx de seqüenciadors i d’altres ele
ments sonors que creen un
univers grandiloqüent i
fred, un univers per on la
veu d’en Pau navega errant,
i es perd sovint, ocultada
per unes méseles més que
discutibles. La guitarra de
Toti Soler a Amarga crisi es
fa enyorar, francament.—
M.P.
Santi Arisa, TAVERNA DE
POETES. Columna Músi
ca, 1CM 0023.

No cal presentar en Santi
Arisa, un dels millors bateries del país, fundador de

grups tan prestigiosos com
Fusioon o Pegasus, i creador de la Sardanova. Ara
bé, no gaire gent sap que
Santi Arisa sempre ha
desitjat donar-se a conèixer
com a cantant (de fet, els
seus origens foren com a
vocalista d’orquestra). Des
dels anys setanta, amb un
dels seus grups (La Tribù),
acostuma a fer temes cantats sempre que pot, i l’any
1986, en una tanda de concerts a l’antic Zeleste —en
què celebrava el seu vint-icinquè aniversari com a
music—, va cantar alguns
temes, sol o acompanyat per
convidats com Josep Guar
diola (amb qui interpretà
una memorable versió de
«Sixteen tons», recollida a
l’àlbum doble 25 anys Arisa
Music Show). De 1994
enqà, en Santi treballava en
un recital de canqons, basat
en musicacions de textos de
diferents poetes, que havia
de titular-se Poetes en blues.
Doncs bé, aquest projecte
acaba de materialitzar-se
discogràficament, tot i que
amb un nom diferent:
Taverna de poetes apiega
curioses musicacions, en
clau de rock i de blues, de
textos de Pere Quart («El
botxi interior»), Estellés
(«No veig ningu» i «Mamonet»), Carner («La sopa de
farigola»), Espriu (un poe
ma de La peli de brau),
Marti i Poi («Romando»,

tema ja versionat per Oscar
Mas i Maria del Mar Bonet,
i que es présenta precedit
per un breu fragment de
«Ningù no creu en mi»,
cantat pel mateix poeta en
un enregistrament d’un
gran valor documental), i
d’autors menys coneguts:
concretament, de Jordi Jané
(«Si jo fos rei»), de Salvador
Perarnau («Bombolla florida», cantada amb la complicitat de Lluis Llach), de
Ferran Anell («A Billie
Holiday»), i —potser els
menys reeixits— d’ell ma
teix: «Les dones de la plana»
i «La punyaies». En resum:
un disc agosarat, irregular
(no tots els autors accepten
amb naturalitat el model de
musicaciô proposada), perô
amb moments brillants i
d’una rara intensitat. I,
sobretot,
l’acompliment
d’un veil somni.— M.P.
Biel Majorai, VOU VERI
VOU PER NO DORMIR.
Blau/Discmedi, CD 137.

Tot i que canta des d’inicis dels setanta, bo i alter
nant la presèneia pública
amb les activitats acadé
miques (es mou en el camp
de la Filologia romànica),
aquest solid i atractiu can
tant mallorqui —nascut el
1950 a Algaida—, deixeble
de Biel des Cantó, no havia
publicat fins ara cap dise
sencer. Abans, havia parti
cipat —cantant a duo amb
Maria del Mar Bonet dues
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cançons de picat— a l’àlbum Cançons de festa
(1976), i el seu nom havia
aparegut en alguns treballs
col-lectius. Biel Majorai
creu que la cançô és un
ésser que neix i mor cada
vegada que s’interpréta, i
aixô li ha fet tenir molts
recels a l’hora d’entrar en
un estudi d’enregistrament.
Aquest primer àlbum ha
estât enregistrât, doncs, en
plena llibertat, i els instru
ments han estât posats humilment al servei d’una veu
tel-lûrica que tôt ho omple.
El CD, présentât amb una
coberta de Miquel Barcelô,
aplega força romanços
(«Don Francisco», «La mort
de Na Roseta»...), i també
ternes populars més o
menys modificats («Es burjons») o cançons prôpies
escrites, sobre ternes tradicionals, en solitari («Tonada») o amb la col-laboracio
de Llorenç Capellà («Havaneros»), Llorenç Môra

(«Qué té aquesta terra nos
tra?») o Guillem Cabrer
(«Enyorament»), Els textos,
sovint molt durs, defensen
l’ilia de Mallorca, amb
dents i ungles, de l’especulació, de la seva venda als
alemanys, dels traïdors in
terns i de l’alienació lingüis
tica i cultural. A més, aquest
és un deis pocs discos publi
cáis al llarg deis darrers
anys en qué el terme Països
Catalans és utilitzat amb
naturalitat i coratge. Cal dir
que el tema que dona títol a
l’àlbum és una musicació
d’un deis darrers textos que
Guillem d’Efak va escriure,
pocs dies abans de morir, i
on trobem versos tan contundents corn: «Això que en
diuen Espanya / ja fa temps
que està podrit. / Sa podridura ens escanya, / ja no és
hora de dormir.»— M.P.

CANÇONER
DE
PEDRELL. SARDANES I i IL
Anna Cors, Francese Garrigosa. Coral Càrmina.
Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya. Director, Ed
ition
Colomer. Auvidis
782106.
roberto gerhard 6
b'Aica Naixer.<;a del Reí en Jaume
Sis Cancona Populars Catalanes
Cancionero de Pedrell
Dues Sardanas

Colomer dirigeix amb passiô, estimant per damuntde
tôt les partitures proposades en aquest dise indis
pensable.— J.R.
Bartomeu Càrceres, VI
LLANCICOS & ENSA
LADAS. Montserrat Figueras. La Capella Reial de
Catalunya. Auvidis 8723.
BARTOMEU CÀRCERES
Anonymes, XVIe siècle

VILLANCICOS & ENSALADAS

anna cors, francese garngesa, coral carmina
oracestra simfònica de barcelona i nacional de cata unya
edmoncolomer

Montserrat Figucras

LA CAPELLA REIAL DE CAI ALI NY A
Serà bo de mantenir
.lircciion : Jordi Savait
l’obra de Robert Gerhard
(per què s’entesten a anomenar-lo Roberto?) més
Nou lliurament de mú
enllà dels aniversaris rodons sica catalana i castellana a i
que ressusciten morts com càrrec de Jordi Savall i la
per art d’encantament per a seva gent. En aquesta ocaRobert Gerhard, L’ALTA
després tornar-los a enter- sió, un seguit de villancetsi I
NAIXENÇA DEL REI EN
rar fins al proper cinquante d’«ensaladas» de Bartomeu
JAUME. SIS CANÇONS
nari. I és que l’obra de Càrceres i d’altres compoPOPULARS CATALANES.
Gerhard és de les més sitors del segle XVI, alguns
intéressants dels composi d’anónims. El recull de te
tore de casa nostra. Una rnes mostra novament les ’
bona prova n’és l’edició que constants dels treballs de
QUESTIONS DE VIDA CRISTIANA
Auvidis en va fent de l’obra Savall: rigor musicologie,
simfònica. El sisè volum, adequació a l’estil i interintégrât per obres simfoni- vencions coráis molt afortucocorals, justifica l’audició nades. Les solistiques no ho
per la tria de les peces. son tant, pel timbre mono
«L’alta naixença del rei En ton i una dicció no sempre
Jaume» és una composició clara de la soprano Mont
intensa i perfectament es- serrat Figueras. Amb tôt, el
tructurada. Una potent volum permet escoltar la
OBC s’hi enfronta a una no precisió de Savall com a
sempre temperamental Co- director de conjunts ré
ral Càrmina, malgrat bons duits. Aquest és l’ofici que
moments. La soprano Anna més li escau, i el que sempre
Cors, intèrpret de les Sis cal reivindicar d’una mane
cançons populars, presenta ra insistent, abans que siguí
un color bonic i un timbre massa tard i que acabi
agradable, si bé acusa una dirigint, per exemple, l’Aïda
notòria fredor que acaba de Verdi. Déu no ho
fent monòtona la seva in- vulgui.— J.R.
terpretació. En canvi, el tenor
Francese Garrigosa, amb
una carrera justificadament
ascendent, es mostra esplendorós en el Cançoner de
Pedrell. La direcció d’Edmon Colomer, autor dels
PUBLICACIONS DE L'A BADIA DE MONTSERRAT
intéressants textos del llibret, es troba plenament
lligada a l’estil de Gerhard.
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El Centre Dramàtic d'Osona
per Jordi

EN COMPANYIA D'ABISME DE SERGI BELBEL. DIRECCIÓ DE SERGI BELBEL. 1989.

Coca

EL SARAU DE JOAN BROSSA. DIRECCIÓ DE HERMANN BONNÍN.
1992.

UN PARELL DE MOSTRES, A TALL D'EXEMPLE, DE LES MOLTES REPRESENTACIONS PRODUIDES PEL MALAGUANYAT CENTRE DRAMATIC D'OSONA.

l mes passai esmentàvem en territorials. És a dir: s’aspirava a una
aqüestes pagines el Centre actuació en nivells diferents que, en el
Dramàtic d’Osona (CDO) per pia nacional, es concretava en el CDGC
donar la noticia de la seva defunció.
i el més o menys secret TNC. El
Que jo sápiga, aquesta trista nova no CDGC es veia, també, corn un
s’ha donat enlloc més i, per tant, l’ofi- organisme amb subseus, o amb unes
cialment nonat Centre Dramàtic oso- «potes» a Osona i al Vallès, com a
nene ha traspassat a l’altra vida en- minim, que havien de ser el nudi
voltat de silencis que són molt més inicial d’una actuació regional. Es
que sospitosos. «Ens oblidem que començava per aqüestes dues co
Catalunya, teatralment parlant», deia marques atés que les capitals eren
el mes passat, «encara és un territori poblacions teatralment provades des
per definir, un territori sense mare de l’època del teatre independent i,
estratègic, una geografia sense mapa, i alhora, hi havia delegacions de l’Insque això fa més fácil una actuació titut del Teatre. Pel que fa a l’ámbit
arbitrària». S’ha coinés, dones, una municipal, s’havia de treballar a partir
nova arbitrarietat. M’explicaré.
de la Xarxa de teatres... A tot això
Poc després de l’accidentada crea- calia afegir-hi, encara, un «pía de
ció del Centre Dramàtic de la Genera- teatres» (el nom és de 1991, però
litat de Catalunya, l’any 1981 —i ara l’actuació concreta va començar el
m’estalvio un seguit de matisos
1988, amb alguns precedents que ens
importants—, a l’administració li va durien fins a 1983). I subsistien, a més,
semblar que aquest primer teatre és ciar, per la via de les subvencions,
públic era l’instrument idoni per a fer una certa inèrcia del teatre inde
una política teatral d’implantació ter pendent i un esperit de promoure la
ritorial. A partir de 1984, efectiva- creació... Les bones intencions van
ment, des de la Conselleria de Cultura durar fins l’any 1992, moment en qué
es pensa en termes de teatre públic i es canvien els criteris i tot plegat
de teatre privat i, pel que fa al teatre comença a anar pitjor que no anava
públic, es treballava amb criteris fins aleshores.

E

Queixes i teories al marge, però, la
realitat és que molts d’aquests plantejaments no s’arriben a desenvolupar ni ,
tan sols mitjanament. El CDGC mai I
no disposé dels pressupostos que |
calien per a convertir-se en el véritable
motor del teatre public a Catalunya.
Les restauracions de teatres en dife
rents ciutats del pais no passaven de |
ser lloables bones intencions que, I
dissortadament, mai no anaven acom- |
panyades d’un pressupost, un equip ■
humà, possibilitats de producciô, etc.
En el millor dels casos es recuperava
un edifici, però mai no s’engegava un :
equipament. Per altra banda els j
Centres Dramàtics d’Osona i del j
Vallès, tot i el nom tan aparatós, es j
constituïen d’una manera vergonyant !
com a associacions privades amb ;
aportaciô de diner public... Eren el
fruit de la mala consciència de l’administració i de la disposiciô de molts
professionals que aleshores encara I
creien que era ùtil autoexplotar-se per
patriotisme.
El CDO apareixia, a Vie, l’any |
1986, sota la direcciô d’un dels crea- i
dors del grup teatral La Gàbia, Lluis
Solà, poeta, traductor, director teatral, |
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pedagog, politic i impulsor de les més
agosarades, seriöses i intéressants
transgressions escèniques dels darrers
anys. Amb el CDO Lluís Solà volia
sumar els esforços de la Generalität, el
Conseil Comarcal d’Osona, l’Ajuntament de Vic i els professionals de la co
marca, en un intent de reforçar la
producció no barcelonina i de superar
l’heretatge encara recent, però ja
historie, del teatre independent. Solà,
que de moment no va ser entés pels
professionals osonencs tal com calia,
es trobà, a més, que les arriscades
apostes estètiques de la seva programació l’allunyaven d’un dels seus
objectius iniciáis: convertir el nudi
teatral de Vic en el cor d’un projecte
d’àmplia col-laboració territorial. De
seguida, dones, va promoure els
anomenats «espais», que, respectivament, tenien per objectiu: (Espai B)
ampliar l’oferta amb produccions
«d’obres dei repertori clàssic (que es
volia fer) arribar a la majoria de
poblacions», i (Espai C) «contribuir al
coneixement i a la difusió de les noves
tendèneies artistiques (i) fomentar el
diàleg entre els diversos camps de la
creado artística». L’espai A, logica
mene era el cos central del CDO i de
cap de les maneres no es volia limitar
a ser, només, un centre local o
comarcal de producció.
Els plantejaments iniciáis de Lluís
Solà eren, dones, claríssims. El CDO
es constituía en un centre de pro
ducció especialment dedicat a la re
cerca en les arts de l’espectacle i, des
del territori d’Osona, s’havia de
buscar la implantació nacional, és a
dir, als Països Catalans. En el primer
espai, l’A, es programen textos de Joan
Brossa, Ionesco, Sergi Belbel, Lluís
Solà, Wladyslaw Snorko, Plato..., i
coreografies d’Agustí Ros i Àngels
Margarit, entre d’altres. Es busca un
plantejament estètic que defugi el gust
per les grans escenografies no estrictament necessàries, aleshores dominant
en el teatre públic. Es busca un cert
minimalisme formai d’arrels concep
tuáis... Pel que fa a l’espai B, ofereix
espectacles de petit format amb textos
de Jean-Jacques Varoujean, Eugène
Labiche, Joan Oliver, Neil Simon,
Noel Coward, Ferran Soldevila, Joan
Puig i Ferreter... S’intenta, ja es veu,
acostar-se a un públic més ampli. Tot
el contrari del que es fa a l’espai C,
continuador del «teatre obert», on
l’experimentació i el debat són
absolutament centrals, amb especta-

62 [222]

cles, especialment de dansa, que
bàsicament buscaven la participaciô
d’un nombre ampli de creadors. Per
donar una idea de què ha significat

IONESCO, UN DELS AUTORS QUE
PROGRAMAR A L'ESPAI «A» DEL CDO.

ES VAN

aquest espai C, diguem, només, que
en deu anys s’hi han produit més de
cent quaranta petits espectacles.
Tot això s’havia de fer sense
infraestructures, sense personal, amb
pocs mitjans i amb la desconsideraciô
més gran per part d’algun regidoret de
Cultura de Vie, a qui aquesta aventura
sonava a musica celestial. El pressupost més ait a què s’arribà (en realitat
misérable, i miraculosament sense
arribar mai a fer un déficit...) van ser
quaranta milions de pessetes, l’any
1993, que de seguida van passar a ser
vint-i-cinc, després quinze, i finalment
très l’any 1996... A partir de 1992 tot
començà a enfonsar-se. No importa
que, a més de Barcelona, on s’ob-

tingué un èxit remarcable amb El
Banquet, dirigit per Iago Pericot, el
CDO hagi actuat a Madrid, a Girona,
a València, a Tolosa de Llenguadoc, a
Burgos, Sevilla, als Festivals de Mé
rida, de Otoño de Madrid, al de Dansa
de Zagreb, a l’Eurodance de Mul
house, a Amsterdam, Hannover,
Frankfurt, Lovaina, al Festival d’Avinyó, a Lieja, Ginebra, Lió, i un
amplissim etc., que inclou, és ciar, un
gran nombre de poblacions catalanes.
Tot això en menys de deu anys... No
importa res de res. Unicament compta
que han canviat els criteris politics i
que l’administraciô comença a treballar tot prioritzant les infraes
tructures, les grans infraestructures, i
l’activitat, l’activitat que té un èxit de
públic immédiat, s’entén... No és el
moment de fer recerques i, és ciar,
comença l’enderroc del CDO.
Els politics responsables de l’en
derroc obliden, però, la nécessitât que
té Catalunya d’una implantació de les ,
arts de l’espectacle a tot el territori;
obliden les raons historiques que
havien fet d’Osona un centre de
referèneia obligada durant els anys del
teatre independent, i obliden la
nécessitât de diversificar les estètiques,
els repertoris i les ideologies presents
als nostres escenaris. Uns i altres, >
Ajuntament, Conseil Comarcal i Ge
neralität, es cobreixen de gloria
deixant que el CDO s’enfonsi lentament. Amb el CDO també enfonsensi
més no una part de Lluís Solà, un dels
noms del món de la cultura que, en un
pais normal, seria de referèneia obli
gada. Aquí ni se’n parla, que el CDO
ha mort. Però, ja se sap, som expensa
fer enterraments silenciosos...♦

C I N E M

Els cînemes a I'Orient
ALGUNS EXEMPLES RECENTS (I)
PER

ha acabat el quadrimestre que
a la Universität de Barcelona
hem dedicat a una anàlisi de
la realitat cinematogràfica als països i
cultures situats entre l’est de la
Mediterrània i l’oceà Pacific. Efectuar
aquest treball ha estât —com acostumen a ser-ho les petites venjances
no traumátiques— un auténtic plaer,
encara que, per les caractéristiques
actuáis deis crédits i els cursos, ha
hagut d’ésser de curta durada.
Per a qui creu en la capacitat del
cinema com a mitjà d’expressió
humana i universal i en la seva possibilitat d’esdevenir un instrument de
creació artística, resulta aflictiva si no
enutjosa la constatació del desconeixement generalitzat de la realitat, tant
geogràfica com histórica. Es evident
que l’anomenada «indùstria de l’espectacle» es mou per incentius i
condicionants économies, més que
més quan, com a l’actualitat, en una
situació de neoliberalisme especialment potenciat, allò que compta és
l’éxit en números (competitivitat),
tant pel que fa a la quantitat d’espectadors en uns nivells planetaris com
pels résultats financers.
Si, des de fa moites décades, el ci
nema nord-americà havia esdevingut
hegemònic, avui, amb els sistemes mul
ti o transnacionals, els mercats —sense
caure en un monopoli total— són més
mediatitzats que mai i, en aparença,
uns poes productes ocupen uns
mercats enormes. Aquesta és però una
veritat relativa, una veritat superficial
que n’amaga d’altres. Per exemple, el
fet que l’india, el Japó i el conjunt de
les tres Xines —continental, Taiwan i
Hong Kong—- superen de molt, tant
en el nombre de produccions com
d’espectadors, el cinema d’origen anglosaxó i que la suma de produccions
d’origen islàmic, amb Egipte i l’Iran al
capdavant, constitueixen una poténcia
que augmenta la influència dia a dia,
amb uns índexs demográfics que sem
blen imparables.
Dit d’una altra manera: en contra
del que pugui semblar, el cinema que
es fa al conjunt mundial supera de
molt el que puguin fer i, sobretot,

distribuir les grans multinacionals
occidentals. Potser per aixó, un
coneixement una mica més serios del
que representen les cinematografíes
orientáis no és motivai solament pel
goig de la descoberta de riqueses
espirituals, sino per una necessitai de
centrar els problemes d’una manera
realista.
No fa pas gaires anys, era raríssim
veure a Catalunya films asiàtics fora
del context d’uns festivals o de sessions de filmoteca i de centre cultural
més o menys institucionalitzat, tipus
cineclub o instituí estranger. En canvi,
a partir del moment de la proliferació
de les multisales, els imperatius de la
programació han afavorit l’entrada de
productes diferents que, de tota ma
nera, continúen essent minoritaris.
Contrastos i sorpreses indis

En relativament poc temps, quatre
cintes ens han acostat a aquest
complicai mosaic que constitueix la
Unió India: Siddhartha (1972), La
reina deis bandits (1994), Fire (Foc,
1996) i Kama-Sutra (1997). Dos
d’aquests films han estat dirigits per
dones i dos han estats produits no pas
per una casa india, sino per establiments situats ais Estats Units i al Ca
nadá. Però anem a pams i procedim
per ordre cronologie.
Siddhartha no és un film própiament hindú. Amb guió i direcció
d’un nord-americà, Conrad Rooks, es
basa en la novel-la homónima i
prestigiosa de l’alemany Hermann
Hesse i ha estat fotografiada per un
suec, Sven Nykvist. Sí, en canvi, són
del país el paisatge, els monuments i,
sobretot, els actors i les músiques i
canqons. Es dones un producte híbrid
no pas menyspreable i ben intencionat
que no traeix ni el sentit del carni
iniciàtic interior que Hesse volia donar
al seu escrit ni tampoc unes certes
posicions filosófíques i religiöses efectivament representatives. Malgrat un
estatisme visual, potser massa enamorat de la bellesa circumdant, pot
servir per a un primer acostament. Tot
i haver estat feta amb els permisos
corresponents —no pas fàcils d’a

Miquel Porter

i

Moix

conseguir en un moment politic
especialment délicat en qué l’índia era
en guerra amb el Pakistan— i malgrat
que la cinta fou Lleó de Plata al Festi
val de Venècia d’aquell any, el govern
hindú en retingué bona part deis materials i el film no pogué tenir una
distribució comercial normalitzada fins
el 1996, fet que en certs aspectes hi ha
jugat en contra, en treure-li part de la
novetat o sorpresa que podía significar.
Com a les antipodes de Siddhartha,
La reina deis bandits de Shekhan Kapur
no passa a les verdes terres i prop del
Ganges, ni entre grans exemples de
l’arquitectura hindú, sino en terrenys
mig desèrtics i entre cabanes mise
rables, ruines poc atractives i situa
tions de violència física i moral que no
es dissimulen. La terrible historia,
basada en fets reals, d’una noia de
casta inferior que es convertirá en un
ésser temut, odiat i adorat alhora és
mostrada amb un évident desig de
fugir deis «cromos» amb qué la producció comercial de l’índia manté el
seu públic majoritari. Lluny de les
elegàncies visuals d’un Stajit Ray, el
sistema filmic de Kapur s’estima més
portar al màxim els postulats de
compromis realista que ja eren
présents, per bé que més moderadament, a les cintes de Bimal Roy deis
anys cinquanta, i, si de tant en tant hi
aflora una mica de lirisme, aquest no
té cap més explicació que la mateixa
realitat. El problema de les castes i la
desgraciada condició de les dones,
l’abús del poder i el prestigi de la
violència en fan una obra aspra pero
especialment d’agrair per la seva
sinceritat, essent com és un film pro
duit a les mateixes terres en qué passa.
També a les dues cintes restants la
figura femenina és fonamental, començant peí fet d’haver estat dones
hindús les que les han realitzades.
Totes dues emigraren del país per a
anar a parar al Canadá i ais EUA, on
accediren a la professió de cinéastes.
De familia distingida, amb formació
universitària i havent viscut en part en
societats occidentals, la mirada enrere
d’ambdues és bastant semblant en la
seva crítica.
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Oi que TV3 va bé?

Fire de Deepa Mehta és un primer
lliurament, que ha d’ésser seguii per
Earth (Terra) i Water (Aigua), en curs
de producció. Cinta psicològica i inti
mista, és al mateix temps una anàlisi
de la situació de les dones i de la seva
subjecció als homes en una societat en
plena modernització i en què els antics
models ancestrals de relació familiar es
van esquerdant. Les dues protagonistes se sentirán atretes, en bona part,
pel contrast que les seves relacions
tenen amb les que «per obligació» han
d’acceptar amb els homes respectius.
Pel que fa al Kama-Sutra de Mira
Nair, de qui ja coneixiem Salaam,
Bombay (1988) i Mississipi Mésala
(1991), es tracta d’una molt lliure i
fragmentària adaptació del famós
tractat sànscrit del segle V, de carácter
eroticofílosófíc. Foragitada del palau
per la gelosia de la seva antiga companya de joes i convertida en mestra de
l’amor carnal, la protagonista arribará
a comprendre quin és el seu carni
alliberador. Si el tractament de Mehta
al film que hem comentat té un
carácter voluntàriament realista, com
correspon a una historia contemporània, en canvi l’ambientació de Nair
és essencialment preciosista i imaginària, en un moment més llegendari que
no pas historic tot i que, per vestuaris i
arquitectures, el podriem situar als
segles XVI o XVII. Cal suposar que
més d’un espectador, atret per la
«fama» del llibre, deu haver quedat
decebut pel bon gust i la contenció
mostrativa, tot i que l’elogi i la práctica
de l’amor carnal no sols no hi
manquen, sino que a l’entorn seu hi
giren tota descoberta i tota superado.
Un espai per a una nova mirada

Deixant de banda els contactes de
les obres comentades amb la pro
ducció, el fet cert és que la mirada
d’aquests cineastes contrasta, en les
formes i en els ritmes, amb les cintes
nord-americanes que serveixen de
pauta a la majoria d’espectadors, tot i
que no tenen res d’«exótiques».
En un proper escrit intentarem fer
la comparació entre dues obres, també
«orientáis» però tampoc exótiques: El
gust de les cireres d’Abbas Kirostami i
Mantén la calma de Zhang Yimou,
totes dues de 1997 i en les quals, de
l’Iran a la Xina, milers de quilómetres
semblen separar les bases mateixes del
ritme filmic.♦
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per Joan F. de

Lasa

ELS COMPONENTS DE «MALALTS DE TELE» S'HO CARREGUEN TOT AMB DESIMBOLTURA I
ORIGINALITÄT, PERÖ AMB GREU PERILL DE REITERACIÖ.

el que es veu, els dirigents de la
nostra televisió están d’allô més
satisfets amb els résultats aconseguits al llarg de 1997. És un fet
l’any passât TV3 va ésser la cadena
més vista a Catalunya (fins arribar a
un 22% de la quota de pantalla) i,
segons que proclama Lluís Oliva,
director deis dos canals catalans, «amb
un cost de només mil pessetes per
espectador i any», és a dir, que tenim
una de les télévisions públiques més
barates del món.
Efectivament, la darrera nit de cap
d’any, per primera vegada a la historia
de la petita pantalla, el modest rellotge
de Cervera va guanyar la partida al de

P

la Puerta dei Sol. I al llarg de moltes
setmanes la nostra televisio resultava
lider, a cavali entre qualitat i comerque
cialitat, amb exits populars com —ai)
las!— «Nissaga de poder», «Les mil i |
una», «Efectes secundaris» (desaparegut abans d’hora), el programa de
Mari-Pau Huguet (tal vegada exces- *
sivament mitificat), 1’original «Malalts
de tele» (que corre el perill de fer-se
massa reiteratiu), i fins i tot aquest
boig «Surti com surti», en que Jordi LP
juga habilment amb el mim Leandre,
aquest malgirbat Lluisi que, seguint al
peu de la lletra la Ilei fa poc aprovada
amb forats i embuts, paria «catala"
sigui com sigui, i «la Marquesa» i

TE LE VI S IÓ

UN ENCERT CÓMIC: EL GRUP INCREIBLE DE «SURTI COM SURTI», PRESIDIT PEL JORDI LP.

fabulós «Casimiro», tots enredats en
una mena de clonació de Benny Hill,
en qué hi ha acudits prou xamosos, i
altres seccions tan desgraciades com
«L’hem K-gag», que fa honor al seu
nom. I també esmentaré de passada,
per aprovar-lo, el «Ja hi som» del
simpátic Alfons Arús.
Amb tots aquests programes TV3 ha
pres una nova embranzida sobretot de
cara al jovent, que abans ja havia demostrat la seva aprovació per les quasi
filosófiques xerrades de Quim Monzó,
els sarcasmes de Mikimoto, la conya
marinera d’en De la Fuente i les mil i
una sortides de la Lloll, que —com he
comentat altres vegades— és un tresor
que ens cal conservar amorosament.
Amb tot plegat, dones —i amb
l’auténtic récord historie del Canal 33
i la seva magnífica empremta cultu
ral—, no hi ha dubte que TV3 ha
agilitat extraordináriament la programació, en qué també els informatius
diaris —amb algún excés de salsa
política— han contribuid a l’acceptable nivell del conjunt.
No tot són flors i violes, pero. Heus
ací que «Domini públic» no ha funcionat gaire, tal vegada per l’obsessió
d’en Pellicer d’incloure enmig del
debat un personatge entrevistat que

no lligava gens amb el tema proposat.
També «Cas obert» resulta un error,
com a mimetisme d’un estil madrileny
que no ens feia cap falta, i en qué el
pobre Angel Casas encara es trobava
més incomode que l’espectador. D’altra banda, ens va saber greu la
desaparició del popularíssim «Jordi
Culé» de les transmissions futbolaires

(la raó, no la sabem), i encara més la
quasi catastròfica continuació de
«Nissaga de poder» amb en Mateu
increïblement ressuscitât per allargassar fins a l’infmit una ja enfadosa his
toria, martiritzada i turmentada pels
guionistes. I consti que ho lamento
per en Benet i Jornet, que és un deis
nostres millors dramaturgs, però que
ara (per allò de les garrofes diaries)
permet que el seu nom se’n vagi en
orris. Aquesta trista «Nissaga», que
Déu sap com va començarl, és en
aquests moments un subproducte tan
estúpid i buit com ho poden ser els
arnats serials televisius veneçolans o
mexicans que encara transmet TVE;
amb l’ùnica diferèneia que, aci, uns
excel-Ients actors i actrius quasi ens
fan oblidar de tant en tant la niciesa
temàtica d’un poti-poti que, si el
senyor Oliva no tanca l’aixeta, podría
continuar fins l’any 2000, seguint els
veils models de Poinson du Terrail i
d’altres monstres de la literatura
barata.
Si. Tot això és ben cert, podem
pujar-hi de peus. Però, amb tot —i
ara, parafrasegem—, TV3 va bé, va
bé... Oi que si?>

LA SIMPATIA I EL «SAVOIR FAIRE» D'ALFONS
ARÚS OMPLEN EL SEU DIVERTIT PROGRAMA.
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TRIA PERSONAL
PER

JOSEP M. RIPOLL

Josep M. de Sagarra, VIDA
PRIVADA. Tres i Quatre, Valencia,

1977.

U

3'4

JOSEPnM.
VIDA
PRIVADA

pàg. 446-— ofereixen, entre tants
d'altres aspectes, un ventall énor
mément rie de tipologies que
conflueixen en les dues grans cons
tants de l'obra: el sexe i els diners.
Vida privada, amb la vivesa del
llenguatge —sobretot una adjectivacio tan rica com mordaç—,
suposa un retaule acolorit, encara
amb marques vuiteentistes perd
obrint-se als nous corrents del segle,
a l'entorn d'una societat, una època i,
també, una ciutat.
Xulio Ricardo Trigo, LA MORT
SALOBRE.
Tres
i
Quatre,
València, 1997.

SAGARRA

"7

LA REEDICIÓ

DE

VIDA PRIVADA

DE

JOSEP M. DE SAGARRA, PER ^EDITORIAL
TRES I QUATRE, ENS ACOSTA, UNA
VEGADA MÉS, AQUEST CLASSIC INDIS

CUTIBLE DE LA NOVEL-LA CATALANA.

A hores d'ara, Vida privada ja és un
classic indiscutible de la novel-la
catalana del segle. Per aixó és d'agrair que l'editorial Tres i Quatre
l'hagi reeditada en la seva tasca de
recuperació de l'obra completa de
Josep M. de Sagarra. Escandalosa al
seu temps, més valorada avui dia que
la producció poètica i dramática de
LA NOVEL-LA DE XULIO RICARDO
l'autor, és tal vegada «la gran novel-la TRIGO
VA MES ENLLÀ DEL RELAT
sobre Barcelona», per a dir-ho com POLICÍAC, EN INCLOURE UNA AVEN
Sergi Pàmies. Amb influències de la TURA MERAVELLOSA DE SINGULAR
novel-la psicològica — i fins i tot amb FORÇA POÈTICA.
alguns tocs proustians—, Sagarra
construí una complexa obra coral, de
despietada ironia, que posava al
El relat policiac i la novel-la negra
descobert les petites i grans misèries suposen un filé constant per a autors
de l'alta societat barcelonina d'abans i tendèneies prou diversos. Des de la
i de després de l'exposiciô universal literatura pulp de Dashiell Hammett o
de 1929. Les intrigues amoroses, els Raymond Chandler fins als subtils
vicis ocults, l'oportunisme ideologie, retrats psicolôgics de Simenon, des
l'esnobisme artistic o les infules de la freda amoralitat del Ripley de
senyorials van conformant el retrat Patricia Higsmith fins a la crua
implacable de tota una època i d'una comicitat de Donald E. Westlake, el
classe social en decadència. L'estu- qènere s'ha anat mostrant més multi
pidesa de Frederic de Lloberola, el forme que no pot semblar a primer
cinisme del seu germà Guillem, l'es- cop d'ull. A La mort salobre, el poeta,
cepticisme de Bobby Xuclà o l'ele- novel-lista i critic gallec Xulio Ricardo
gància de Pilar Romani —que amb la Trigo —un dels puntals de Factual
seva mort «s'enduia l'aire més excels literatura catalana al Pais Valencia—
d'una Barcelona que ja ha passai», hi dona encara un nou tomb ines-
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perat. Dins del particular univers
literari de Ligàcia —-ja present a La ,
desaparició d'Evelyn, de l'any 95—,
ens mostra el detectiu i exguàrdia
civil Xurxo Fondo investigant dos
assassinats misteriosos a la Universi
tät de Santiago de Compostel-la. El
fet que dins els cossos es trobi aigua
de mar porta Fondo a una investigacié en què es faran évidents, entre
més coses, el seu amor per una pro
fesserà universitaria i la nostalgia per
una antiga amant morta de fa temps.
Ara bé: si fins aquí la historia adopta
un to de réalisme costumista sovint
propi del gènere, en l'últim tram les
convencions policiaques desapareixen per donar pas a una novel-la
dintre la novel-la del tot insòlita enei
seu context. Una aventura exótica I I
meravellosa, de singular força poè
tica i narrada per un deis perso- ’
natges, ens porta de cop i volta al
món d'un Stevenson o un Melville
passai pels tocs màgics, del Garcia
Marquez més líric o d'Àlvaro Cunqueiro. En aquest canvi de registre es
troba la singularitat de La mori
salobre, que acaba essent una malenconiosa historia d'amor. Xulio Ricardo a
Trigo s'arrisca, dones, a oferir-nos
molt més que una novel-la policíaca,
en un difícil exercici de résultats
feliços i que no deixarà indiferent el
lector.
Maurici Pia, A FAVOR DEL
SUSPENS. Quaderns Crema,
Barcelona, 1997.

Contra el que sembla indicar el títol,
aquest llibre no és un manual de pe
dagogia políticament incorrecte—és
a dir: la quadratura del cercle—, sind
un recull de contes que tenen peí
motiu comú la infantesa. Convé,
però, que el lector no esperi trobar-hi
res de convencional: ni una visió ama;
ble i nostàlgica dels anys infantiis, ni
una mirada paternalista a l'entorn de
la —pretesa— ingenuïtat dels nens,
ni tan sols una desmitificació crue
dels topics que habitualment confai- L
men aquesta mirada —tot i que a
estones s'acosta a això últim. Es
tracta de deu relats rars, alguns de
clara intendo satírica, i d'altres—com
«Mans Iliures», esplèndid— que in
tenten veure el món del nen desde
dintre mateix, si bé admetent la
distènda que separa el narrador adult
del protagonista: «Ja he dit que des
del punt de vista del nen que ho va

L L I B R E S

revelacions de la década. Empordanés nascut el 1954, va teñir la sort de
comentar a publicar tard i d'oferir
així amb Vista cansada (1990) un
primer llibre de poemes ja plenament
madur, en qué la poesia de l'experiéncia de toes ferraterians s'alíava
amb l'esplín baudelairiá, l'una i l'altre,
al seu torn, revestits d'una ironía tan
amarga com distant i d'una lucidesa
implacable. Curset de natació i La
migranya del faune han confirmat
aqüestes constants, mentre que les
narracions de La práctica dels vius i la
novel-la Paper de vidre apunten cap a

MAURICI PLA —
A FAVOR DEL SUSPENS
------ QUADBKNS CREMA --------

UN RECULL DE CONTES UNITS PEL
TEMA COMÜ DE LA INFANTESA,

TRACTADA DE MANERA
POC CONVENCIONAL.

MOLT

viure aleshores havia estât una allucinaciô impressionant i, precisament peraixò, i perquè aquell nen no
tenia encara cap mena de pràctica en
l'ûs i la manipulaciô de les paraules, la
seva experiència no havia pogut ser
descrita en aquell moment en cap
llenguatge: ni en el que jo estic
emprant ara, ni en cap altre» (pàq.
18). Hi abunda, de tota manera, Ta
distorsió de la realitat, que tant pot
mostrar-se grotesca —«Elles!», «Les
maternais»— com inquiétant —«La
sorra dels rellotges», «El principi de
l'espera»—, si bé sempre contemplada amb una impassibilitat que la
converteix en encara més onirica, una
mica a la manera kafkiana. Obra molt
singular, A favor del suspens conté
també contes pedagògicament
incorrectes —«Belles metàfores,
velles veritats» i, és dar, el que dona
titol al llibre— que fan de Maurici Pia,
arquitecte de professiô, un antidot
excellent contra tota mena de
tôpics.
Mia Couto, EL BALCO DÉL
FRANGIPANI.
Traducció
de
Goretti Lopez Heredia. Editorial
Limits, Andorra la Velia, 1997.

Hi ha força literatures —i, en termes
més générais, cultures— de les quais
no sabem absolutament res, i la moçambiquenya n'és una. Mia Couto,
nascut el 1955, director del diari
«Noticias de Maputo», de la revista
«Tempo» i de l'agència d'informaciô
del pais, és una de les grans révé
lations literàries recents en llengua
portuguesa. Poeta, novellista i autor
de relats, l'agosarada éditorial andor
rana Limits ens n'ofereix ara una obra
recent: El balco del frangipani, no
vella insòlita en el nostre context

EL BALCO DEL FRANGIPANI, DEL MOCJAMBIQUÈS
MIA COUTO, ENS FA DESCOBRIR, NO SOLAMENT
UN AUTOR DTNTERÈS, SINO TAMBÉ UNA NOVA

FORMA DE SENSIBILITÀ!.

cultural, escrita —segons la traduc
tora— en un portugués amarai de
parlars de Moçambic, i que parteix
d'un món plenament imaginan, poètic, que va força més enllà de tots els
realismes màgics a qué estem poc o
molt acostumats.
A l'obra, un mort que per error vo
leo elevar a la categoria d'heroi
nacional decideix tornar a morir encarnant-se en la figura d'un policía
que investiga l'assassinat del director
d'una residencia d'ancians. A partir
d'aquí, el narrador passa de la prime
ra persona a la tercera, i el lector
assisteix a una investigado descon
certant, en qué diferents personatges
afirmen ser els assassins en confes
sions contradictorios. Els episodis
màgics i fantástics —un dels presumptes culpables és una fetillera—
atorguen al relat una dimensió ple
nament onírica, en qué la realitat mai
no és allò que sembla i el sobre
natural esdevé quotidià. Val a dir,
però, que hi és frequent una ironia
soterrada, de vegades propera al sar
casme, que crea en el lector una
sensació de joc distant. Entre poè
tica, inquiétant i irònica, El baleó del
frangipani —nom d'un arbre tropical
que ni adquireix un protagonisme
notable— és una obra allunyada de
les nostres convencions literàries
habituais, i potser fins i tot de la
nostra sensibilitat; però ens descobreix no ja un autor d'evident interés,
sino també, en bona part, tota una
literatura.

L'ACTITUD CONTEMPLATIVA I L'ESCÉPTICA ES
COMBINEN A HIVERNACLE D'ANTONI PUIG
VERD, EL DARRER VOLUM POÈTIC PUBLICAT DE
L'AUTOR.

uns altres camins, de fet, perd, no pas
gaire divergents. Hivernacle, Flor
Natural dels Jocs Floráis de Barcelo
na de 1997, es divideix en tres parts,
encapçalades per sengles citacions
de Proust, Flaubert i Baudelaire: si
«Retrovisor» recrea vivéncies del
passât, sovint lligades a la mort d'éssers estimáis, «Escafandre» se centra
en una instrospecció no pas gaire
amable, i «Ulleres» en una mirada
escéptica cap a l'exterior. Amb la
inclusió d'alguns poemes extraordinaris —«La fruita verda», «Préssec en
almívar», «Carnisseria (2)»—, Puig
verd combina la malenconia amb el
sarcasme, el distanciament amb el
sensualisme, l'humor amb l'elegia,
sempre partint d'una poética molt
personal en qué l'actitud contempla
tiva inicial aconsegueix de transmetre
l'emoció continguda de l'escéptic.4

Antoni Puigverd, HIVERNACLE.
Edicions
de
La
Magrana,
Barcelona, 1997.

No és exagerat afirmar que Antoni
Puigverd és una de les véritables
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LLIBRES D’HISTÒRIA CONTEMPORÁNEA
PER

JOAQUIM COLL I AMARGOS

Repressió política, justicia militar i anticatalanisme

En un période de temps relativament curt, Josep M. Figueres, professor universitari i especialista
destacat en historia de la premsa
catalana, ha estât capaç de rescatar
deis tribunals militars dues importantíssimes peces documentais: el pro
cès militar a Prat de la Riba (1902) i el
conseil de guerra sumaríssim a Lluís
Companys (1940).
*
Ambdós fets han
merescut un ressé notable ais mitjans
periodístics; no debades, malgrat
que els documents militars repro
duits —íntegrament— no aportaven
grans novetats a allô que ja coneixíem d'aquests casos, el fet d'haver
pogut accedir per primera vegada a
consultar-los ais diposits judicials
militars significava un pas enorme en
el camí de normalitzar la relació entre
l'exèrcit espanyol i la historiografía
catalana i obria la possibilitat de
revisar, ara sí, el nostre passai amb
tota la documentació contrastada
*.
Segons estimacions del mateix Josep
M. Figueres, ais soterranis de Capi
tanía Militar hi ha uns cent vint mil
lligalls en espera de ser consultats.
En ambdós casos fou, sens dubte,
un conseil de guerra contra la Cata
lunya catalanista, bé fos la católica i
socialment conservadora de Prat de
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la Riba o la republicana i socialitzant
de Companys. El résultat de tots dos
processos fou trágic, car si bé Prat
tingué millor sort i la causa li fou sobreseguda de seguida, tot sembla in
dicar que l'estada d'una setmana a la
presó del carrer de Santa Amalia, a
Barcelona, de péssimes condicions
higiéniques, li afecté greument la frá
gil salut —en sorti tubérculos i va
haver de separar-se de la política du
rant prop de dos anys— i fou la causa
de la seva prematura mort quinze
anys més tard. El cas de Companys
presenta, óbviament, una major relleváncia per les circumstàncies histori
ques que l'envoltaren: el rapte del
president per la Gestapo i el seu lliurament a la policía franquista, la farsa
i la brutalitat del procès sumaríssim
que el condemnà a mort. Sorprenentment, l'historiador Javier Tusell,
en una ressenya periodística sobre el
Ilibre de Figueres i les actes del
conseil de guerra («La Vanguardia»,
3-X-1997), posava en dubte l'afirmació de Jordi Pujol al próleg, d'altra
banda comunament acceptada per la
historiografía catalana després de
l'obra de Josep Benet sobre l'exili i la
mort del president Companys, que
aquest hagués estât condemnat peí
fet de ser president de Catalunya, ja
que, escriu Tusell, «el seu cas fou
idèntic al de molts altres vençuts».
Sincerament, aquest judici el trobem
desencertat. En primer lloc, perqué,
com Figueres posa de manifest, «el
procès a Companys fou diferent deis
habituais»: dura més temps, l'acusat
pogué prendre la paraula i hom
acomplí els ritmes i les normatives
del Codi de Justicia Militar. Les autoritats franquistes cercaven, dones,
una aparença de legalitat, conscients
de la importancia simbólica i política
de qui jutjaven. I, en segon lloc, per
qué no es pot oblidar que l'alçament
franquista es produí, ensems que
contra l'Espanya republicana, socia
lista i liberal, molt especialment con
tra l'autonomia i les llibertats de
Catalunya.
Sense abandonar l'estudi de la re
pressió política del franquisme i el
camp de la justicia militar, cal referir
nos a l'obra de Conxita Mir, Fabiá
Corretgé, Judit Farré i Joan Sagués,
Repressió económica i franquisme.
L'actuació del Tribunal de Respon
sabilitats Politiques a la provincia de

Lleida (Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1997). Aquest jove
equip, dirigit per la professora Con
xita Mir, ha analitzat quatre mil
expedients personáis del Tribunal de
Responsabilitats Polítiques, localitzats a l'Audiéncia de Lleida, i n'ha
conclós que les confiscacions de
patrimonis i les sancions econó- i
miques a la població suspecta de
trobar-se en el bándol deis venguts
foren un mecanisme del nou régim
per a estendre el control i la por
social en un moment d'una ex
traordinaria penùria econòmica.
D'aquesta manera, la repressió afec
ta no solament els partits, institucions i col-lectius i llurs dirigents
polítics, sino tota la societat. L'estudi, »
però, és molt més que un recompte
de les victimes de represalia a les
comarques nord-occidentals, car els
autors hi fan un gran esforg per
mostrar a cada pas els efectes socials
i ádhuc individuáis de la repressió.
Així mateix, a l'obra hi ha un assaig
interpretatiu del régim franquista en ,
un mare teorie més ampli sobre ’
l'autoritarisme a Europa, que incor
pora molt especialment els avengos
nistoriogràfìcs italians.
Retornant a la producció de Josep
M. Figueres, assenyalem que, enguany, ens ha lliurat dos nous títols.
En primer lloc, l'obra Historia de
l'anticatalanisme. El diari ABC i els
seus homes (Tarragona, El Médol,
1997), que va meréixer el setè premi
d'assaig Rovira i Virgili. L'autor ens
presenta un detallat estudi des de
l'especificitat de la historia de la
premsa, del diari madrileny «Abe»:
fonament ideologie i interessos
polítics, tiratge i dífusió, informado i I
influència del diari a Catalunya,
caracterització del tipus de periodis
ene, protagonistes, etc.; tot això,
centrat en el mare cronologie de la
campanya anticatalanista deis anys
trenta entorn de la discussió de
l'Estatut d'Autonomia. Cai elogiar |
especialment la inclusió d'una nota
final biogràfica deis col-laboradors ¡
redactors d'«Abc», que acompanya
la relació d'articles que aquesta
publicaren entre 1931-1936 sóbrela
denominada «qüestió cata ana»Aquest Ilibre esdevé, dones, una eina
utilissima per a seguir el recull de
textos temátics que Jaume Medina
publica sota el títol, L'anticatalanisme
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del diari ABC (1916-1936) (Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1995), al bell mig, recordem-ho,
d'una de les darreres campanyes que
aquest portaveu de l'espanyolisme
dugué a terme contra el nacionalisme
català. De tota manera, pel que fa a
l'àmbit pròpiament historiogràfic, cal
dir que, al marge d'aquests treballs i
d'altres, encara som molt lluny de dis
posar d'un completa historia de l'anticatalanisme, del tot imprescindible
per a comprendre l'autèntica natura
del nacionalisme espanyol d'ahir i d'avui.
En segon Hoc, tenim l'excel-lent
Guia bibliogràfica d'història de les
Illes Balears i de les Pitiüses (Govern
Balear, 1997), que precedeix aquella
altra guia que, amb els mateixos
disseny i format, va publicar Figueres
l'any 1992 referida només al Principat. Som, dones, davant un catàleg
de primer ordre, estructurat per
périodes i a base de fitxes, i com
plétât pels corresponents indexs
onomastics i toponimics (a cura de
Jaume Bover). Tant de bo algún dia
es pogués fer el mateix per al Pais
Valencià. En relació amb la historia de
les liles Balears, aprofitem l'avinentesa per a referir-nos a la publicado
d'uns «Quaderns d'història contemporània», dels quais ja han vist la Ilum
sis petits volums, d'un format i unes
proporcions semblants ais «Episodis
de la Historia» que publica l'editor
Dalmau. En aquest cas, però, l'editor
és Documenta Balear i per ordre
cronologie d'aparició els títols són els
següents: Mallorca durant la Guerra
Civil (1936-1939), per Josep Massot i
Muntaner; El moviment obrer a les
Balears (1869-1936), per Pere Ga
briel; Mallorca durant el segle XIX,
per Pere Fullana; Els moviments /ite
raris a les Balears (1840-1990), per
Pere Rosselló; La Restaurado a
Mallorca (1874-1923), per Isabel
Peñarrubia, i La dona a Mallorca, s.
XIX i XX, per Joana M. Escartin i Aina
R. Serrano. Tots els volums reïxen en
claredat i contenció expositiva i es
clouen amb la inclusió d'una selecció
de documents d'època, una crono
logia generai i específica i una
ampliado bibliográfica comentada.
La Catalunya del segle XIX: nació,
llengua i política

A continuació tenim el treball de
Robert Vallverdú i Martí, El tercer
carlisme a les comarques meridionals
de Catalunya, 1872-1876 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1997). Es tracta d'una exhaustiva
investigació sobre la darrera guerra
carlina com mai no s'havia fet,
centrada a la Catalunya meridional.

Robert Vallverdú i Martí

ELTERCER CARLISME
ALESCOMARQUES
MERIDIONALS
DE CATALUNYA
1872-1876

ROBERT

VALLVERDÚ

APORTA,

AMB

AQUEST ESTUDI, UNA INNOVADORA I
INTERESSANT RECONSTRUCCIÓ DE LA
BASE SOCIAL DEL CARLISME.

L'obra de Vallverdú presenta meticulosament els precedents de l'aixecament i la guerra, des de l'esclat
revolucionari de 1872 fins a la desfeta
de 1875, l'exili i la repressió consegüents. L'autor presenta, a més, un
detallat estudi del cost, tant écono
mie com humé, del conflicte bél-lic i
també una innovadora i intéressant
reconstrucció de la base social del
carlisme, anàlisi que duu Vallverdú a
descartar definitivament la vella idea
segons la qual el carlisme era senzillament el rebuig de la muntanya
catalana al procès d'industrialització.
D'aquesta manera, el fenomen car
lista, cal entendre'l, en paraules de
l'autor, com «un moviment interclassista complex» que recolza en una
«contradictoria coalició de forces,
interessos i opinions», si bé, precisa
Vallverdú, «dins d'aquesta coalició, el
tradicionalisme i els seus représen
tants formaren, des del principi, un
element important i orgánic». Desta
cada també és l'aportació que l'autor
fa del protagonisme idéologie i mate
rial, major que hom no solía pensar,
de l'Església tarragonina a favor deis
insurgents. A l'últim, cal agrair-li les
suggeridores noticies biográfiques
que ha préparai deis principáis combatents, tant carlins com liberáis, i
que permeten de remarcar novament
la pluralitat de raons que hi havia al
darrere d'un o altre engatjament
politicomilitar. Arribats en aquest
punt, i reprenent la reflexió que
Josep Fontana fa al proleg a l'obra
de Vallverdú, cal evidenciar que, en
efecte, grácies a l'allau de treballs
locáis i universitaris sobre el carlisme,
avui som molt a prop de disposar

d'una imatge força real d'aquest
fenomen sociopolític. Ara només cal
que algú s'aventuri a assajar la necessária síntesi.
Seguidament hem de referir-nos a
l'últim Ilibre de Pere Anguera, El
català al segle XIX. De llengua del
poblé a llengua nacional (Barcelona,
Empúries, 1997). Ens cal lamentar,
pero, que aquest prolífic historiador
hagi preferit escriure un Ilibre polémic en comptes d'un treball
équilibrât. En efecte, Anguera atorga
gairebé l'exclusivitat i la primacía en
la reivindicació deis drets públics del
català ais sectors progressistes de
tendéncia republicanofederal. En
canvi, considera que la utilització del
català que fa l'Església és purament
instrumental, gens patriótica, i fins i
tôt peí que fa a l'argumentació que
utilitza Torras i Bages a La Tradició
Catalana (1892) hi veu més una
qüestió de pragmatisme per part del
futur prélat que no pas una reivindi
cació conscient del català com a
llengua nacional. Fa l'efecte que
Anguera hagi volgut escriure d'alguna manera el revers de l'obra La
cultura del catalanisme de J.L. Marfany, per a qui, recordem-ho, tot el
catalanisme era d'un conservadorisme de pedra picada. Ni una cosa ni
l'altra. Sincerament creiem que és
força estéril aquesta obsessió que
encara alguns manifesten per fixar si
els orígens del catalanisme polític es
troben més del cantó del progres
sisme que del conservadorisme, o a
l'inrevés. Cal adonar-se d'una vegada

PERE ANGUERA PRESENTA DUES
ACTITUDS ENFRONTADES PEL QUE FA
A LA LLENGUA DURANT EL SEGLE XIX:
LA REIVINDICATIVA, PER PART DELS
SECTORS REPUBLICANOFEDERALS, I
LA PURAMENT INSTRUMENTAL, PER
PART
DE
L'ESGLESIA.
D'ALGUNA
MANERA, POT SER EL REVERS DE LA
CULTURA DEL CATALANISME DE JOANLLUiS MARFANY.
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per totes que som davant un moviment plural i divers. Pel que fa
concretament a la qüestió de l'Església, Anguera ha fet una anàlisi
superficial, massa aferrada als textos
i gens amatent als gestos (no diu res,
per exemple, de les campanyes
patrioticoreligioses de Jaume Co
llell). L'autor exigeix dels catòlics
regionalistes una reivindicació polí
tica —per escrit— de la llengua
catalana. Però aquesta, formalment,
sembla que no hi és. El que sí que hi
ha, i Anguera no ho diu, és l'afirmació de Torras que «llengua i lleis
formen part de l'existència de la
nació» i, per tant, que és injusta
qualsevoi legislado en contra de la
llengua materna. Més greu, però, és
que l'historiador reusenc no tingui en
compte que els quatre capítols en els
quais Torras i Bages, a l'obra esmentada, es refereix a la necessitai
que els clergues prediquin en llengua
catalana van ser escrits el 1887, i
publicáis primerament al setmanari
«La Veu del Montserrat», en un
context presidit per les lluites entre
conciliadors i intégristes. Com al seu
dia ja van explicar Joan Bonet i
Casimir Martí, el catolicismo regio
nalista volia ser una via alternativa,
però això exigía momentàniament la
renúncia de qualsevoi objectiu ex
plicitament politic, de cap propòsit
fora de l'Església. Cinc anys més
tard, la situació ja era tota una altra i,
a la introducció que acompanya la
publicació de La Tradició Catalana,
Torras ja parla del «desig d'aconseguir l'autonomia de Catalunya».
Només des d'un acusat apriorisme
ideologic és impossible de no veure

UNA TRIA SIGNIFICATIVA DE TEXTOS,
ARTICLES PERIODÍSTICS I DISCURSOS
DEL CANONGE COLLELL, ESCRITS DES
DE 1870 FINS A 1932.
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una defensa i un lis conscient del
català com a llengua nacional per
part dels catôlics catalanistes. Dit
aixô, no volem concloure sense
reconèixer l'esforç de sintesi que ha
fet Pere Anguera en aquest llibre,
treball que, tôt i aquesta critica nostra, conté molts altres éléments
d'interès per al lector i l'investigador.
A continuaciô, sense abandonar ni
l'Església ni el catalanisme, hi ha
l'edicio dels Escrits politics del
canonge Jaume Collell i Bancells (Vie,
iUHJW i Eumo Editorial, 1997). Es
tracta d'una tria significativa de
textos, articles periodistics i discursos, concretament trenta-sis, els
quais resumeixen el pensament d'aquest propagandista i agitador vigatà des de 1870 fins a un any abans de
la seva mort, el 1932. L'edicio i la
presentaciô han anat a cura de Joan
Requesens, que très anys enrere ja
havia publicat una altra destacada
seleccio d'escrits de Collell, referits
llavors a la llengua catalana. Si mai
se'n fes una altra edicio, demanariem
a Requesens que corregis la confusiô
de noms entre Just Cabot i Joaquim
Cabot i Rovira quan parla de la
posada en funcionament del setma
nari «La Veu de Catalunya», publicaciô que, d'altra banda, triga un any
més del que a la cronologia s'indica a
convertir-se en diari, el 1899. Al
marge d'aquests petits errors factuals, la presentaciô del Collel publicista és suggeridora, sobretot pel
que fa a la qüestiô de l'integrisme.
Ara bé, l'estudi dels textos, prôpiament, ha anat a càrrec del professor Isidre Molas, que des de la
ciència politica en fa un detallat exa
men que, ben segur, els historiadors
hauran de tenir molt en compte en

endavant. Per a Molas, la princi
Originalität del pensament regio
lista de Collell, tot i que a partir
1888 esdevé cada cop més estan
és la defensa possibilista dels inter
sos de l'Església dins del nou es
nari politic marcat pel triomf del lil
ralisme al darrer terq del segle Xl>
A l'ultim, cal esmentar breumeni
llibre de Montserrat Reguant, Etaf
reivindicatives de la teoria nacio
catalana (Girona, Llibres del Sec
1996), fruit d'un treball doctoral é
Universität de Yale. L'anàlisi estro
a mig carni entre la socioloi
històrica i la història de la literatur
segueix el plantejament teorie d'E
Hobsbwam entorn de les tres etaf
correlatives necessàries per a cri
una nació. Als EUA, el treball de
doctora probablement deu hai
atret l'ateneo, perquè es trai
d'una recerca entenedora sobre u
nacionalitat poc coneguda del v
continent. Vist des de Catalunya, f
rò, aquest mateix treball no té ga
interès: és massa genèric, bibliog
ficament poc actualitzat i no connei
amb el debat historiogràfic ente
dels origens del catalanisme.♦
*

Josep M. Figueres (ed.), Procés militar a Prat d
Riba. Actes del Conseil de guerra de 1
(Barcelona, Llibres de l'index, 1996). Josep

Figueres, El Conseil de guerra a Lluís Compa
President de la Generalität de Catalunya (Barcelc
Proa, 1997).
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DE NOVEL LES SOBRE BARCELONA
PER

Reichenberger, la prestigiosa edi
torial familiar de Kassel, especializa
da en la publicació d'edicions criti
ques de teatre espanyol del «Siglo
de Oro», inicia amb aquest volum
una col-lecció en català d'estudis de
filología catalana, i només per aquest
fet singular i arriscat pensó que cal
felicitar-los.
L'autora, l'alemanya Elke SturmTrigonakis, pretén, com ella mateix
afirma a la introducció, contribuir a
l'establiment d'una novel-la urbana
barcelonina, ja que en el marc de
«l'hispanisme ens trobem encara al
principi d'un estudi literari cientific
de la novel-la urbana» (pàg. 32). Al
llarg de tôt l'assaig es troben implicitament i explicita dues prémisses
constants: l'estudi de la Filología
Hispánica ha de ser unificador i no
separador, i, per tant, segons l'au
tora, és absurda la divisió d'aquesta
filología en catalana, castellana,
gallega i basca, i «Barcelona és fins
avui una ciutat bilingüe amb una
literatura bilingüe i representa en tal
sentit un cas especial a Europa»
(pàg. 10). A partir d'aquestes dues
asseveracions, la interpretació de les
quais pot esdevenir ben conflictiva si
no es pren en compte el context
historie i idéologie, Sturm-Trigonakis
basteix una análisi temática de la
novel-lística que pren com a element
de cohesió la ciutat de Barcelona.
L'estudi es basa en nou novel-les,
sis en castellá: Nada de C. Laforet, La
noria de L. Romero, Las mismas
palabras de L. Goytisolo, Últimas
tardes con Teresa de J. Marsé, Los
mares del Sur de Vázquez Montalbán
i Lady Pepa de J. Ferrero, i únicament tres en català: Estrictament
personal de M. de Pedrolo (págs. 5770), El día que va morir Marylin de T.
Moix —l'original català i la seua
traducció castellana— (págs. 136150) i Somni Delta de V. Puig (págs.
184-195).
Sobre el predomini de les obres en
castellá, l'assagista al-lega que les
circumstàncies politiques del pério
de franquista només permeteren
unes poques publicacions en català,
i, a més, «el sistema escolar, centrât
fins entrats els anys setanta en el

castella, produi [sic] al menys dues
generacions d'escriptors la llengua
literaria dels quais fou exclusivament
el castella, malgrat que potser també

de selecció que han dut l'autora a no
comentar cap obra de Mercè Rodoreda (penso especialment en la
cèlebre La plaça de! Diamant), corn
(FO TO : BARCELÓF

Elke Sturm-Trigonakis, BARCE
LONA. LA NOVEL LA URBANA
(1944-1988). «Estudis Catalans»,
1, Edition Reichenberger Kassel,
1996.

PILAR ARNAU I SEGARRA

MARIA-AURÈLIA CAPMANY. SEGONS QUE SEMBLA, ÉS POSSIBLE PARLAR DE BARCELONA A LA

NOVEL LA BO I ESQUIVANT CAPMANY I RODOREDA.

dominaven el català oralment» (pàg.
10). Aquests dos arguments reduccionistes no són gaire convincents.
De fet, no únicament subvaloren
bona part de la narrativa catalana
publicada entre 1944 i 1988, sino
que a més neguen l'existèneia de
tota la literatura de l'exili. Potser
aquesta tria només plasma el résultat
d'un coneixement molt parcial de la
literatura catalana; s'hi adverteix
clarament que l'autora se sent molt
més cómoda quan s'ocupa de la
literatura castellana que de la cata
lana. En efecte, si bé en capítols
intermedis que presenten breument
la temática d'algunes novel-les,
agrupades cronológicament, apareixen uns quants títols catalans —es
pecialment a l'apartat «Novel-les
deis anys seixanta i setanta»—, la
primacía de la novel-lística castellana
és considerable. En aquest context,
caldria esbrinar quins són els criteris

tampoc cap obra de Maria-Aurèlia
Capmany (Feliqment, jo sóc una
dona), de Vicenq Riera Llorca (Canvi
de via) o de Xavier Benguerel deària,
Icària). Si que apareixen comentades
molt breument en els capitols inter
medis algunes obres de Montserrat
Roig (pàgs. 157-158) encara que en
algun cas no passa d'una frase, l
Abans del toc de Jaume Fuster (pàgs. ■
154-155) i amb una miqueta més
d'extensió Els plàtans de Barcelona de |
Victor Mora (pàgs. 159-160).
Però si la tria em sembla deficient i
els critereis de selecció del que ha de
ser la novel-listica urbana són ben
poc definits, l'anàlisi temàtica de les
nou obres tractades individualment
presenta un gran interès. L'autora
elabora un estudi molt minuciós dels
continguts temàtics relacionats estretament amb la ciutat. Aixi, per
exemple, la Barcelona diacrònica de
la novel-la de Moix, en la qual la
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relació entre tradició i continuïtat té
una gran transcendència: «La realitat
ficticia de Barcelona es posa de
relleu perquè cada objecte en els
carrers d'aquesta ciutat desperta
sempre associacions amb esdeveniments d'un passât més o menys
distant» (pàg. 141). L'arquitectura i
l'urbanisme barcelonins, la simbo
logia de la presència cinematogrà
fica, la permanència de formes de
vida tradicionals respecte als nous
valors morals o l'activisme politic
com a font de salvaciô son alguns
dels éléments que l'assagista consi
dera déterminants.
De Somni Delta destaca molt encertadament la magnitud del predomini
dels llocs publics: l'espai urbà de

Puig es compon fonamentalment
d'escenaris col-lectius com supermercats, restaurants, galeries, el zoo,
hospital, pares, museus, bars i bordells. Deixant de banda alguns
edificis com la Fundació Miró o
l'antiga Borsa, Puig mostra una Bar
celona topográficament anónima, en
la qual l'abséncia de noms dels escenaris és palesa. L'autora interpreta
aquesta manca d'aprehensió com la
interpretació d'un espai mental, «la
urbanitat existeix ara com a es
tructura intel-lectual dins del cap de
les persones [...]. En conseqüéncia,
aquest ésser artificial de la ciutat no
necessita cap altra referencia com
són noms de carrers o croquis arquitectónics [...]. La ciutat és moltes

ciutats» (pàgs. 194-195). SturmTrigonakis acaba apel-lant al con
cepte «dromologia», la ciència o la
lògica de la velocitai: «La novel-lade
Valenti Puig és una utilització literària
de la dromologia, perquè presenta un
espai urbà sense extensió, on pla-ces!
carrers s'han comprimit en simples l
punts. El viatge des d'un d'aquests |
llocs a d'altres dura tant de temps
com les noticies radiofòniques en el
taxi» (pàg. 195).
En resum, un treball original que,
malgrat l'abundor d'errors tipografie,
ofereix una lectura ràpida i amena. El
volum no es pot considerar una obra
definitiva, però marca un bon punì de
partida per a estudis posteriors.f

UNA INTRODUCCIÓ A LA DIALECTOLOGIA
PER

MARIA PILAR PEREA

Joaquim Viaplana, DIALECTO
LOGIA. «Biblioteca Lingüística
Catalana», 21, Universität de
Valencia, Valencia, 1996.

La col-lecció «Biblioteca Lingüística
Catalana», editada per la Universität
de Valéncia, amb el Ilibre Dialecto
logía arriba al número 21. Des dels
inicis aquesta col-lecció s'ha caracteritzat per la voluntat de difondre les
darreres aportacions d'estudiosos
catalans de prestigi en els diferents
ámbits de la lingüística: des de la
gramática histórica fins a la semàn
tica, passant per la lexicología, la
sintaxi, la pragmàtica o la lexico
grafía, per citar només alguns dels
aspectes que s'hi han tractat. El buit
corresponent a la dialectología s'omple, dones, amb el llibre de Joaquim
Viaplana, que, concebut com a maual, voi ser una introducció de
carácter generai a la disciplina dialec
tología.
La dialectología ha despertat a casa
nostra, ja des dels seus origens, ara
fa més d'un segle, un interés creixent. Aquest interés ha estat correspost amb la publicació d'articles,
estudis monogràfics i obres generáis
dedicades a la dialectología catalana.
De les del darrer tipus és necessari
citar, pel seu carácter descriptiu de la
realitat dialectal catalana, Els parlars
catalans (Moli, 1978) i Introducció a
la dialectología catalana (Enciclo
pédia Catalana, 1985) de Joan Veny,
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dialectòleg eminent, que prologa el
llibre de qué tractem, i Dialectología
catalana (Teide, 1991) de Montserrat
Alegre.
Tanmateix, tot i la progressiva aparició d'edicions de temàtica dialectal
diversa, mancava una obra de sintesi
que repassés els diversos corrents
dialectologies i en presentés les
aportacions recents, que s'han manifestat en general en forma de dialec
tologia regional i de dialectologia
urbana. I és per aquest motiu que el
llibre de Joaquim Viaplana omple no
sois un buit editorial, sino un buit en
els treballs teòrics relatius a les
darreres tendéncies de la dialectologia. Si el pròleg a l'esmentada
Introducció a la dialectologia catala
na constatava que les al-lusions fetes
a la dialectologia generativa i a la
sociolinqüística hi figuraven en forma
d'apéndixs, aquests métodes tenen,
en contrapartida, una representació
manifesta en sengles capítols del
llibre Dialectologia. Pel que fa a la
perspectiva generativa, era un fet
inevitable: l'autor mateix, professor
del Departament de Filologia Catala
na de la Universität de Barcelona, ha
publicat un bon nombre de treballs
en qué aplica les eines generatives al
tractament de les dades dialectals.
Pel que fa a la relació de la sociolingüística amb la dialectologia, cal
remarcar-ne l'absoluta necessitai,
bàsicament perquè és impossible
dissociar els factors lingüístics dels

factors socials en l'estudi de la I
variació lingüística.
Quant a restructura, Dialectologis
es divideix en dues parts: la primera
té un abast més general i la segona |
examina temátiques especifiques.
La primera part —«Aspectes
generáis»— inclou cinc capítols dedi
cáis a desenvolupar els conceptesde
llengua i dialecte, i a precisar aquest
darrer a la llum de diferents perspectives; a descriure els inicis i el
desenvolupament de la dialectolo
gia; a determinar el contingut déla
variació lingüística; a presentar elsdi
ferents métodes emprats per la dia
lectologia —els métodes tradicional,
geográfic i sociológic— i a establir
les relacions existents entre dialec
tologia i lingüística per mitjá de tres
perspectives: la dialectologia tradi
cional, la dialectologia estructural i la
dialectologia generativa.
L'apartat dedicat a la dialectología
generativa —el més ampli dels tres
esmentats—subratlla les possibilitats
que ofereix la gramática generativa
en el tractament de les dades (
dialectals, fet que ja va destacar 8.
Newton a The generative interpreta
tion oí dialect (Cambridge, 1972)Certament, des d'aquesta perspecti
va, l'aplicació del tractament generatiu a les dades verbals corresponents
a l'imperfet d'indicatiu dels verbsde
la primera conjugació de diferents
varietats del catalá nord-occidental
permet manifestar amb claredat 1
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simplicitat llurs coincidéncies i diver
gencias en els nivells morfológic i
fonológic, sense recorrer a un grau
elevat d'abstracció.
La segona part —«Aspectes específics»— desenvolupa, també en cinc
capítols, aspectes concrets relatius a
la dialectología regional, a la dialec
tología urbana, al canvi lingüístic, ais
prejudicis lingüístics i a la política
lingüística. Cadascun d'aquests apartats constitueix un tractament monográfic que no perd, pero, una visió
cohesionadora que dona unitat al
conjunt.
Deis capítols dedicáis a la dialecto
logía regional i a la dialectología
urbana cal destacar l'esforq de síntesi
en la presentació i en la descripció
del desenvolupament, fins arribar ais
moments actuáis, d'ambdues tendéncies, fet que no deixa d'incloure
una prospectiva, no explícita pero
aue el lector atent pot arribar sens
dubte a copsar. En el capítol dedicat
al canvi lingüístic se n'assenyalen les
causes internes i les externes, i en el
dedicat ais prejudicis lingüístics se

n'examinen les classes i els efectes
sobre els parlars, l'escola i les
institucions. El darrer capítol consti
tueix una breu reflexió sobre els
efectes de la planificació lingüística
en les diverses varietats dialectals. Es
tracta d'unes observacions generals
que palesen el desequilibri que es
planteja entre la preservado de la
diversitat lingüística i l'existència
d'un estàndard unificador, equilibri
que només es podrá obtenir com a
resultat de l'aplicació d'una política
lingüística respectuosa.
El Ilibre es clou amb una bibliogra
fia, completa però no exhaustiva,
que es decanta, per opció explícita,
envers la literatura anglosaxona, i
amb diversos índexs que faciliten la
consulta deis conceptes i deis autors
presents en l'obra.
En relació amb els continguts, algún
lector hi podría trobar a faltar una
revisió de les darreres tendéncies de
la dialectología catalana contemporánia. Joaquim Viaplana mateix es
considera deutor d'un capítol dedi
cat ais estudis relacionáis amb la va-

riació lingüística en catalá, pero no s'ha
d'oblidar que Dialectología és, també
per opció, una introducció a la dialec
tología i no una introducció a la dia
lectología catalana. Potser els estudis
esmentats serán obiecte d'una pro
pera publicació. A l'autor, dones, l¡
toca de decidir-ho. Mentrestant, la
lectura d'aquest Ilibre ens confirma
que la dialectología és encara una
ciéncia en expansió: una ciéncia que
pren una nova embranzida per mitjá
de la dialectología urbana i d'una
geolingüística oberta a l'aplicació de
métodes estadístics i computacionals.
Es tracta, en definitiva, d'una obra
descriptiva, innovadora i de fácil
lectura, que defuig els tecnicismes i
l'erudició; d'una obra que, pel seu
carácter general, té uns destinataris
múltiples: els estudiants de dialec
tología, els interessats en la variació
lingüística manifestada en l'ámbit
dialectal i els mateixos professionals
de la dialectología.♦

SOBRE CATALANISME I GÈNERE HISTORIC
PER

Maurici Serrahima i María Teresa
Boada, LA NOVEL LA HISTÓ
RICA EN LA LITERATURA
CATALANA. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1996.

«Hi ha una mena d'erudits que, fora
de l'erudició, no els interessa res
més. Per a ells, un estudi que obre el
carni per conéixer un tema i que
conté un considerable esforç de visió
histórica i d'anàlisi crítica no té cap
importáncia, ni tan sois en els mo
ments que vivim.» Aquests mots de
Serrahima escrits al seu dietari
(Volum I: 1940-1947, pág. 402) expressen una justificada indignació
quan aquest treball, com recull Josep
L. Badal al próleg de l'assaig, va
merèixer només un accèssit en l'atorgament del premi Rubio i Lluch.
L'altre accèssit, se l'endugué un es
tudi sobre Pompeu Fabra a cárrec de
Josep Miracle.
Era l'abril de 1947, poc després que
Serrahima hagués enllestit el text
sobre la novel-la histórica ara réé
ditât. Perqué, què calia valorar-ne:
L'exhaustivitat —que hi era— temà

tica? Un rigor metodologie (clarament exposât en delimitar que allò
que interessava era el novel-lista que
volia narrar un fet historic passai i del
qual no fos protagonista)? O, com
exposa Badal, el fet de «recuperar
una historia cultural» amb una certa
urgéncia? De la lectura del text
s'extreu que allò que hi rafa era una
voluntat de fer reviure un esforç de
construcció de la memoria —consciéncia— histórica per mitjá de la
novel-la que hom rememorava
centralment al segle XIX (a partir
d'Antoni de Bofarull amb L'orfeneta
de Menárguens el 1862). Aquest fet,
és ciar, traspassat al decenni més dur
del franquisme (1939-1951), al mo
ment en qué és confegida l'obra,
pren una doble dimensió: a més
d'entendre la reconstrució d'una
època, implícitament apressava les
noves generacions a continuar la
tasca, almenys literaria, per «salvar
els mots». Aquesta nécessitât, l'exposá clarament, uns mesos després
de la redacció del mecanoscrit,
Josep Romeu i Figueras, des d'«Ariel», amb una reflexió suggeridora
d'acció per part de les noves lleves:

XAVIER FERRÉ

Vitalität d'una generado (14-XII1947). Romeu ho deia ben ciar: «En
el fons tot es redueix a una qüestió
de desercions i a una manca de fe.»
El panorama de la postguerra ja
havia anunciat ben aviat aquella
«falsa ruta» de qué feia esment Valls
i Taberner: de la historia de Cata
lunya de la preguerra havia passat a
la historia imperial espanyola. Aixó
volia dir que mentre un estol d'intel-lectuals (Ignasi Agustí, i el Vicens
Vives de la Geopolítica..., entre
d'altres) havien optat pel primer
falangisme deis anys quaranta, d'al
tres, com Serrahima, i el nudi, per
exemple, de Miramar (1945-1953), o
l'lnstitut d'Estudis Catalans, tracta
ven de refer un fil de civilitat que es
volia trencar. En aquest marc de
desercions, repetint amb Romeu,
Serrahima, com Rubio i Balaguer,
estudiava la nostra historia cultural
en ciau d'història de la literatura.
Aquest afany constructs era tot just
allò que els unía, més enllà, com
veurem, de dissemblances d'opinió. I
és des d'aquest context que calia
entendre que aquesta obra sobre
novel-la histórica, com totes les
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XEROCOPIES DELS MANUSCRITS I MECANOSCRITS DE LA NOVEL LA HISTÓRICA EN LA LITERATURA CATALANA, TREBALL DE TERESA BOADA I MAURICI
SERRAHIMA QUE NO S'HA EDITAT FINS EL 1996.

»

revistes editades («Muntaner»...»), i
els grups d'universitaris i activistes
que es mogueren des de la primeria
(Front Universitari Català, Grups
Nationals de Resistènza...), feien
política —i més ciar en el cas de què
tractem— tot difonent la nostra
historia més propera: la historia del
vuit-cents (vegeu Joan Samsó, La
cultura catalana entre la clandestinitat i la represa pública, 19391951, volum I, pág. 253). Era una
primera baula. La segona, la més
estrictament organitzada políticament, la duien a terme organitzacions com el Front Nacional de
Catalunya, el Partit Socialista Unificai
de Catalunya (recordem els afusellaments de vuit comunistes el 1948) o
Unió Democràtica de Catalunya. Es
començava a donar, dones, la vitalitat
d'uns nous nuclis que refeien la
consciéncia de catalanitat d'avantguerra (i més exactament de l'època
més sobresortint, els anys vint i
trenta). El mèrit de Serrahima i de
Boada, dones, era el mèrit de l'esforç
per la continuïtat.
Pel que fa a una visió del contingut
de l'assaig, remarcaría dos aspectes.
Primerament convé esmentar una
certa dissemblança de considerado
sobre la vinculado entre Romanti
cisme i Renaixença entre Rubio i
Balaguer i Serrahima i Boada, almenys en el terreny de la causalitat.
Mentre que Rubio demostra que la
Renaixença és conseqüència d'un fil
que tenia les bases al segle XVIII i en
tot cas el Romanticisme fora un
moment —culminant— en què
apareixeria la Renaixença amb tota la
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seva força, per a Serrahima i Boada
sembla que hom vinculi la novel-la
histórica al Romanticisme de Walter
Scott. El nexe per al binomi esmentat
fora més dar que no pas per a Rubio,
situât en el vessant més processual.
De tota manera, sí que fora dar que
en el terreny de la consciéncia
d'historicitat i en el fet de pais les
influències romantiques aportaren el
patró del binomi instrospeccióautoformació, aspectes prévis per a
evidenciar la construcció del subjecte
historic al segle XIX, construcció que
en el cas contemporani català s'havia
de traduir en una consciéncia de
pertinença i en una consciéncia
social. La consciéncia de pertànyer a
una nació és la dimensio desenvolupada per tots dos autors. Es a
dir, calia fer un balanç de la narrativa
del vuit-cents i del segle XX (els
autors arriben fins al primer terç de
segle, dins el marc de la commemoració del centenari de l'«Oda a la
Pàtria» d'Aribau, el 1933) per copsar
temàtiques d'esdeveniments de la
nostra historia que haquessin estât
susceptibles de ser traauïdes —sota
forma desigual— pels novel-listes
contemporanis. Ara, un fet sembla
ciar (coincidint els autors amb Rubio):
la celebrado dels Joes Florals (1859)
marcà un impuls en la narrativa de
tipus historic. Heus ací el perqué de
la novel-la d'Antoni de Bofarull. I
heus ací per qué calia triar —atés el
marc contextual esmentat— un cert
tipus de temàtica: les matèries literáries que recollissin esdeveniments en
qué sobresortia l'aspecte patriotic.
Horn feia historiografía i «política». El

segle XIX actuava corn a exemple
d'alçaprem que havia de ser traslladat ais anys quaranta amb una
funció essencialment catàrtica. Cata
rsi que, segons avançava el marc
temporal, en apropar-nos al segleXX
era més evident, quan recollia I
narracions que presentaven temati-,
ques més socialment conflictives
(pistolerisme). Per tant, crée que el
nexe entre novel-la histórica i les
seves funcions de construcció d'una
certa consciéncia de situado era ben
assolit. Segurament es referien a
aquest sentit Antonia Tayadella i Enrie Cassany quan atributen un «origen
clarament programàtic» a l'anomenada novel-la histórica, dins Hit
tòria de la Literatura Catalana, volum
VII, pàg. 418).
Aqueix «programa» (adregat al i')
conductor de perfer un imagina/1
col-lectiu que aleshores romanía
subaltern de la historicitat falangista)
tenia, però, un context que al segle
XIX mateix (i a partir sobretot oe
segon terq) actuava d'impulsor —di'
fusor— de la novel-la histórica: els
iniciáis nuclis catalanistes. A part de
constatar que certs autors (Joaquim
Riera i Bertrán) es vinculaven a la
Unió Catalanista, que inicià ls seves *
passes el 1891, la vinculado de la
novel-la a l'activitat catalanista féu
que possiblement aquesta activité'
tingués un pes especific en el procès
de nacionalització lingüística de k
vida literària del XIX. ÂTmenys caldria
comparar l'ús de la llengua, en e
terreny literari, a començaments de1
segle XIX (incloent-h¡, és ciar, I3
funció de desvetllament de «I-0
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Gayter del Llobregat») i a partir de
1882, per posar una fita en la

narrativa amb La papa/lona de Narcis
Oller. Existeixen un cert «abans» i un
cert «després» en l'us del català a la
narrativa tenint com a valor afegit
l'activisme dels primers catalanistes?
El fet, perd, és que, a mesura que
aquest us s'incrementava, també
s'anava opérant una normalitat en
matèria de temàtica narrativa: «ja no
es tractava d'escriure directament de
cara a la pàtria —escriuen Serrahima
i Boada referint-se al tombant
patriàtic de 1880—, a la histbria i a la
causa, sinb que el jovent començava
a trobar en la llengua catalana un
instrument d'expressiô normal» (pàg.
117). Es a dir, es podria pensar que, a
mesura que els nuclis d'actuacib
politica s'anaven eixamplant (des de
l'article a l'ôrgan de la corresponent
associaciô catalanista fins al miting o
a l'aplec), la literatura, el novel-lista
«professional» es veia favorablement
empès a explorar altres temàtiques
que acreixien la normalitat d'una
literatura. La papa/lona, caldria inscriure-la en aquest procès de

normalitat temàtica? Almenys sem
bla que siguí així i entre 1862
(Bofarull) i 1882 (Narcís Oller) es clou
un cicle en la novel-la histórica. I un
cicle també del primer catalanisme...
L'assaig de Maurici Serrahima i
Teresa Boada acomplia al seu
moment, i sense precedents prévis,
un nexe entre activitat catalanitzadora i difusió de la novel-la histórica
com a exemple de funció social de la
literatura, perqué calia tornar a
començar pràcticament de zero en el
terreny de la catalanitat. El période
de la Renaixença —dels renaixentistes— era una excusa impagable
per a projectar una tasca literaria a
una situació en qué el retrobament
amb una tradició propia esdevenia
una tasca de compromis molt ciar.
Vet aquí el mérit d'aquesta obra.<

UNA HISTORIA LOCAL RIGOROSA I CIENTÍFICA
PER

Casimir
Marti
i
Marti,
VILANOVA I LA GELTRÙ 18501975.Volum I. EXPANSIÓ I CRISI
DE LA INDÙSTRIA I DE LA
DEMOCRÀCIA, 1850-1936. El cep
i la Nansa edicions, Vilanova i la
Geltru, 1997.

Com calia esperar de l'autor, aquest
llibre constitueix un model d'història
locai, tot i que Casimir Marti no havia
cultivât el gènere en els seus llibres
anteriors. Amb una elaboració com la
del volum que comentem, la historia
local és la que més sembla apro
ximarse a l'ideal boirós de la historia
total, ja que abasta els múltiples
aspectes de la vida d'una població,
que en el cas de Vilanova i la Geltrù
resulta especialment representativa
dels canvis de la Catalunya dels
segles XIX i XX.
Defugint la crònica local i la galeria
de vilanovins il lustres, Casimir Martí
dona prioritat al joc dels dinamismes
économies, culturáis, socials i politics
que involucra tant aquelles personalitats eminents com el conjunt de
la població, juntament amb les ins
titutions que, en diversos nivells,
encarrilen la vida col-lectiva i el ma-

teix marc qeogràfic i paisatgistic en
què la població es troba situada.
Només una part del llibre és producte de la sintesi de treballs an
teriors d'altres estudiosos. Marti ha
treballat amb dades de primera mà
en ternes pertanyents als sectors de
la demografia i de l'economia, en els
quais ha elaborai informació extreta
del registre civil i de la matricula
industrial. La pèrdua de documentació bàsica sobre l'activitat pesquera i el fet que molta documentació
referent a l'agricola estigués encapsada
i en dipèsit, espérant un nou emplaçament, han limitât les fonts a disposiciô
de l'historiador en aquests àmbits, que
es troben tanmateix descrits.
Vilanova i la Geltru, malgrat les
dificultats de comunicaciô terrestre
que pati durant la major part del segle
XIX, conegué en aquella centuria com
a vila marinera la prosperitat derivada
de la seva posiciô capdavantera tant
en la industria tèxtil cotonerà com en
el comerç amb Cuba de tota mena de
productes, molt especialment dels
dérivais de la viticultura. Bona part del
paisatge urbà encara recorda aquella
època, i no unicament pels noms dels
carrers.

ALBERT BALCELLS

El llibre està dividit en quatre
périodes: 1850-1860, «una vila en
expansió»; 1860-1875, «crisis eco
nomiques i politiques»; 1875-1900,
«de la febre d'or als anys tristos»;
1900-1936, «diversificado industrial i
crisi del sistema polític de la Res
taurado». L'autor dedica tota la
primera part al decenni de 18501860, que li serveix per a posar els
fonaments de partida del seu estudi,
però, en canvi, el quinquenni de la
Segona República perd entitat
diferenciada en ser considérât com el
desenllaç de la llarga decadència del
règim polític liberal-oligàrquic de la
monarquía borbònica. I aquest criteri
no respon únicament al predomini de
la dimensió socioeconómica i cultural
sobre la política en el cas del llibre
que comentem, sino que resulta un
exemple d'una tendéncia més
general. O la Segona República és
considerada com l'epíleg deis intents
d'aconseguir una estabilitat política
sense adulterar la democracia, o bé
apareix com a simple pròleg de la
guerra civil.
En cada un dels grans périodes en
qué es divideix el llibre es pot seguir
l'anàlisi sistemàtica de l'evolució
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:
i

urbana i demogràfica, de l'activitat
econòmica, de la conflictivitat
laboral, de la vida cultural —des de la
religió fins a l'ensenyament passant
per la diversió, amb el famós
Carnaval vilanovi— i, a l'ultim, de la
vida politica. Aquest darrer aspecte
té un caire estrictament municipal,
però hauria convingut ampliar l'anà
lisi del comportament politic als
comicis generals, en què Vilanova era
cap de districte electoral, ¡guai que
ho era també de partii judicial, una
capitalitat que va haver de defensar
al segle XX i va aconseguir que no li
traguessin.
Un dels aspectes més ben aconseguits del llibre és el que va analitzant l'evolució de l'estructura
industriai vilanovina, des del pre
domini tèxtil cotoner fins a la
diversificació del seqle XX, acompanyada de l'electrifìcació, amb la
presència d'empreses com Pirelli i ciments Griffi, dels tallers ferroviaris i
d'industries quimiques diverses,
alhora que Casimir Marti detecta el
pes cada vegada més gran en termes
relatius de les activitats no industrials, com el comerq i l'hostaleria, ja
abans de 1936.
Casimir Marti promet un segon
volum, que comprendrà els anys de
la guerra civil i del franquisme i que
escriu amb la col-laboració d'Albert
Tubau i Garcia. Heus aqui com un
encàrrec municipal pot donar per

fruit una obra rigorosa i científica en
lloc de la típica monografía de
glorificació localista i de nostalgia
antiquária. Aquest llibre forma parí
de l'empenta renovadora de l'actual
historia local i comarcal.
Resulta estimulant un exemplecom
el de Casimir Martí, que, desprésde
la jubilado com a director fundador
de l'Arxiu Nacional de Catalunya;
continua investigant incansable
figurant com un dels nostres
principáis historiadors contempor5'
nistes, i no únicament pels llibreS
publicáis des de 1959, que han
tingut influencia molt remarcable,
sino també peí seu incansable treba^
actual, quan pot dedicar a la recery
histórica més temps que abans
1991.4
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NOTES DE LECTURA
LA CRIDA DELS CLÀSSICS
Maria Àngels Anglada, RETALLS
DE LA VIDA A GRÈCIA I A
ROMA.
Editorial
Empúries,
Barcelona, 1997.

En aquest breu llibre l'autora
presenta una antologia molt especial
de textos literaris que poden
configurar «l'ambient» de la cultura
grecoromana, uns textos que ens en
dibuixen Ia quotidianitat. Anglada
cerca desmitificar el to que sovint
envolta els estudis de l'antiguitat, per
fer-los més propers, de manera que el
lector s'hi pugui identificar, s'hi senti
atret i es trobi còmode amb uns éssers
humans el capteniment i les emocions
dels quais no li són aliens, perqué hi
troba un ciar alé de vida. Després de la
presentado, el llibre és dividit en dues
parts, cadascuna dedicada a un dels
dos focus culturáis; l'antologia aporta
textos de cinc escriptors llatins i cinc
de grecs, comença pels més moderns i
va cap als més antics. Anglada ha
defugit expressament el to académie i
es mou entre amies i Companys de
viatge; aixi, l'antologia subratlla la
passió de l'autora pel món clàssic i la
il-lusió que hi ha posât per entusiasmar
el lector per la descoberta de la vida a
Grècia i a Roma.— G.O. de L.B.

UN RECULL D'HOMENATGE A R.
ARAMON I SERRA
R. Aramon i Serra, ÈSTUDÌS DE
LLENGUA
I
LITERATURA.
Presentació de Joan A. Argente.
Prefaci i edició a cura de Jordi
Carbonell. «Biblioteca Filològica»,
33, Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona, 1997.

Per commemorar el norantè ani-versari de Ramon Aramon i Serra —que
ha coincidit precisament amb el
norantè aniversari de la fundació de
l'institut d'Estudis Catalans, al qual va
dedicar tants anys de la seva vida, com
a secretari general en moments
especialment dificils— la Secció
Filològica de l'Institut, de la qual
Aramon és membre emèrit, ha tingut
la bona pensada de recollir, en un
gruixut volum de gairebé vuit-centes
pagines, una selecció significativa dels
seus escrits, sempre entorn d'aspectes
de literatura medieval, d'història de la
filologia i de la llengua, de les relacions
entre els felibres occitans i Catalunya i
del català literari modem. La selecció
d'aquests textos ha estât feta per Jordi
Carbonell, deixeble i col-laborador

d'Aramon, i n'és oferta una reproduccib fotogràfica de les primeres
edicions, tot i que alguna vegada s'hi
han pogut corregir errors d'impremta
desorientadors. Tot plegat dbna una
bona idea de la tasca d'Aramon,
escrupolbs editor i estudibs de textos
medievals, especialment de poesia;
excellent coneixedor de la recepcib
de Mistral i d'Aubanel als Països
Catalans, i preocupat pels problèmes
de la llengua, tant pels seus aspectes
histérics, com per la situaciô actual.
Malgrat l'amplitud de la seleccib, no
ha estât possible d'encabir-hi cap mostra de la producciô bibliogràfica d'A
ramon, d'una gran importància —hauria convingut, per exemple, d'inclourehi el poc conequt treball La philologie
catalane dans Tes pays catalans (19381948), extret del «Suplemento
Bibliogréfico de la Revista Portuguesa
de Filologia», Coïmbra, 1950—, ni cap
dels seus significatius treballs sobre la
histôria de l'institut d'Estudis Catalans,
llevat d'una conferència sobre
Pompeu Fabra. Per problèmes tècnics,
tampoc no ha estât possible de posarhi un article sobre Caries Riba i els
problèmes de la llengua comuna,
aparegut a «Germinabit» el 1959, ni
una intervencib a l'Homenatge a
Francesc de B. Moll (Universität de les
llles Balears, 1992). En qualsevol cas,
es tracta d'un bell conjunt, que honora
el seu autor i la institucib que l'ha fet
possible.— J.M.

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA
CATALANA I LA FRANCESA
LÉS LÏTËÏ^TÜRES CÄTÄLÄNÄ ï
FRANCESA AL LLARG DEL
SEGLE XX. Primer Congrès
Internacional
de
Literatura
Comparada. València, 15-18 abril
1997. A cura de Claude Benoit,
Ferran Carbô, Dolors Jiménez i
Vicent Simbor. «Biblioteca Abat
Oliba»,
188, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1997.

Aquest volum recull gairebé integrament les ponèneies llegides i
discutides al Primer Congrès Inter
nacional de Literatura Comparada
organitzat conjuntament del Depar
tament de Fi ologia Catalana i el
Departament de Filologia Francesa i
Italiana de la Universität de València,
especialment gracies a l'esforç de
Vicent Simbor i de Ferran Carbô, que
han tingut cura de l'ediciô juntament
amb dues col-legues del Departament

de Francés. Hi trobem un bon nombre
de treballs d'un gran interés, entre els
quals destacarem els dedicats a Gaziel
i Proust (Vicent Alonso), Guillaume
Apollinaire i Salvat-Papasseit (Enríe
Balaguer), J.V. Foix i la primera
avantguarda francesa (Josep M.
Balaguer), Joan Perucho (Assumpció
Bernal), Salvador Dalí (Pierre Brunel),
Jacques Maritain i María Manent
(Ferran Carbó), Jordi Sarsanedas
(Carme Gregori), Georges Bernanos
(Josep Massot i Muntaner), Apollinaire
(Montserrat Prudon), Prudenci Bertrana (Elena Real), els poetes de
l'Escola Mallorquína (Pere Rosselló
Bover), Lloren«; Villalonga (Vicent
Simbor), Joan Fuster (Xavier Valí) i
Sartre i Pedrolo (Alain Verjat). Esperem
que la iniciativa tindrá continuTtat i
felicitem els qui l'han feta possible i
que han aconsequit el miracle de tenirne les actes al carrer en tan pocs
mesos.— B.B.

ARQUITECTURA PER A SER VISCUDA
Diversos autors, CORREA (& et)
MILÁ. Edició a cura de Beth Galí.
Ministerio de Fomento, Coblegi
d’Arquitectes
de
Catalunya,
Barcelona, 1997.

No podem comprendre l'arquitectura contemporánia catalana sense
teñir present l'activitat professional de
Federico Correa i Alfonso Milá, tant
per l'obra construida com per les
facetes d'activistes culturáis i de
professors d'arquitectura i de disseny.
El llibre s'inicia amb quatre articles que
ens apropen, des de diversos angles, a
la forta personalitat d'aquests dos
arquitectes. Oriol Bohigas, Juli Capella, Beatriz de Moura i Rosa Regás
ens expliquen en qué consisteix la
complexa coheréncia de la seva
arquitectura: més enllá dels postulats
radicáis del moviment modern, Correa
i Milá han aconseguit mantenir sempre
un mateix gust, una mateixa manera
d'entendre les esséncies i els
accidents. Ens presenten els diversos
aspectes de la seva obra com a facetes
d'una mateixa manera de fer, i ens
n'apropen el taranná personal revisant
el concepte d'habitar o la idea
d'amistat. A continuació, en una
entrevista que els fa Beth Galí, Correa
i Milá repassen tota l'obra conjunta i
els aspectes més rellevants de cada
projecte. Un volum complet, dones,
impregnat d'humanitat, d'idees arquitectóniques essencialment humanes,
d'arquitectura per a ser viscuda.— X.F.
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BIBLIOGRAFIA CATALANA RECENT

BELLES ARTS I ESPORTS
Antonio de Moragas i Gallissà,
arquitecte. Presentado de Gerard

Garcia Ventura.— Barcelona, Col legi
d'Arquitectes de Catalunya, 1997.
(Centre de Documentado, 3). 120 pàgs.
il-ls.— 3.400 ptes.
Diversos autors: Arquitectura, semiòti
ca i ciències socials, topogènesi. Edició
a cura de Josep Muntañola Thornberg.
(Text en català, castella, francés i
anglès).— Barcelona, Congrès Inter
nacional d'Arquitectura i Semiòtica,
1997. 510 pàgs. ¡l is.— 7.500 ptes.
Diversos autors: De la Salma a la
Masia. L'hàbitat medieval i modern al
Vallès Oriental.— Granollers, Museu de
Granollers, 1996. (Treballs del MDG, 2).
224 pàgs. il-ls.— 1.875 ptes.
Diversos autors: Nous paisatges. Nous
territoris. Presentacions de Miquels
Molins i Eduard Bru. Text en català i en
anglès.— Barcelona, Museu d'Art
Contemporani de Barcelona, 1997. 214
pàgs. il-ls.— 5.000 ptes.
Jaume Espuga Bellafont, ed. - Delfina
Berasategui Berasategui - Vicenç
Gibert Armengol: Arrebossats i estu

cáis. Teoria i práctica.— Barcelona,
Edicions UPC, 1997. (Quaderns d'arquitectes, 24). 134 pàgs. il ls.— 2.000 ptes.
Habitatge assequible, la proposta de
ITMPSOL. Presentacions de Joan Clos i
Matheu, Joan B. Mur i Soferas i Didac
Pestaña Rodriguez.— Barcelona, IMPSOL, Àrea Metropolitana de Barcelona,
Col legi d'Arquitectes de Catalunya,
1997. 168 pàgs. il-ls.— 3.000 ptes.
Josep Muntañola Thornberg: Pautes
de disseny. II. Arquitectura de les presons.— Barcelona, Edicions UPC, 1997.
(Quaderns d'arquitectes, 21). 60 pàgs.—
1.000 ptes.
Òpera Liceu.— Barcelona, Edicions
Proa, 1997. (Imatges). 284 pàgs. il-ls.—
7.500 ptes.
Xavier Roigé - Ferran Estrada - Oriol
Beltran: La casa aranesa. Antropologia

de /'arquitectura a la Val d'Aran.—
Tremp, Garsineu Edicions, 1997. 230
pàgs. il-ls.— 3.750 ptes.
Magda Saura i Carulla: Historia de
l'Eixample: una metodologia de dis
seny.— Barcelona, Edicions UPC, 1997.
(Quaderns d'arquitectes, 20). 78 pàgs. +
30 pàgs. il-ls.— 1.500 ptes.
Magda Saura i Carulla: Pautes de disseny.
I. Arquitectura per l'ancianitat.— Barce-
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lona, Edicions UPC, 1997. (Quaderns d'ar
quitectes, 18). 86 pàgs. il-ls.— 1.500 ptes.
Magda Saura i Carulla: Pobles cata
lans. Iconografía de la forma urbana de
LB Alberti al comtat d'EmpûriesRosellô. Text en català i en anglès.—
Barcelona, Edicions UPC, 1997.318
pàgs. il-ls.— 3.400 ptes.
CIÉNCIES PURES
Angel M. Romo: Les plantes medicináis

deis Paisos Catalans.— Barcelona,
Editorial Pórtic, 1997. (Pórtic Guies). 186
págs. il-ls.— 3.600 ptes.
CIENCIES SOCIALS
Gifré Borrell Miró: La solució del pro

blema de Catalunya. Carta d'un català
als seus amies d'Espanya.— Barcelona,
Viena SL., 1997. 280 pàgs.— 2.500 ptes.
Jordi Casassas - Josep Termes: El futur
del catalanisme.— Barcelona, Edicions
Proa, 1997. (La Mirada). 152 pàgs.—
I. 800 ptes.
Luigi Lucca Cavalli-Sforza: Gens, po-

bles i Dengues.— Barcelona, Edicions
Proa, 1997. (La Mirada). 264 pàgs.—
2.500 ptes.
Viviane Forrester: L'horror economie.
Traducció de Marius Gomis Alepuz.—
Barcelona, Edicions 62, 1997. (Llibres a
l'Abast, 310). 176 pàgs.— 1.500 ptes
Xavier Gimbert: El futur de /'empresa.
Repensar-lo estratègicament.— Barce
lona, Columna Edicions i Edicions Proa,
1998. (Esade, 5). 160 pàgs.
Montserrat Guibernau: Nacionalismes.
L'Estat nació i el nacionalisme al segle
XX.— Barcelona, Edicions Proa, 1997.
(La Mirada). 246 pàgs.— 2.200 ptes.
J. R.M. Levine - C. Baroudi: Internet per
a principiants.— Barcelona, Editorial
Pòrtic, 1997. 374 pàgs.— 3.200 ptes.
Fritz Rohrlich: De la paradoxa a la realitat.— Barcelona, Edicions Proa, 1997.
(La Mirada). 240 pàgs.— 2.500 ptes.
Lluís Segarra: Matemàgia.— Barcelo
na, Editorial Pòrtic, 1997. (Pòrtic Temes).
126 pàgs.— 1.500 ptes.
FILOLOGIA
Sidney Greenbaum - Randolph Quirk:

Gramática per a ¡'estudios de la llengua
anglesa. Traducció de Xavier Villalba.—
Barcelona, Curial Edicions Catalanes,
1997. 658 pàgs.— 4.800 ptes.
Jordi Rius Jové: Aproximado a la histo
ria i a la toponimia de Picamoixons.—

Valls, Edicions Cossetània,1997. 136
pàgs.
FILOSOFIA
G.W. Leibniz: Nou assaigs sobre Tente-

niment humà. Traducció i edició a cura
de Josep Olesti Vila.— Barcelona,
Edicions 62, 1997. (Textos filosòfics, 77).
648 pàgs.— 4.300 ptes.
GEOGRAFIA I HISTORIA
Biografíes i Memòries
Joaquim Ferrer: Ramon

Boladeras
«Rambol». Testimoni de /Ubertat. Pròleg
de Josep Tremoleda.— Barcelona,
Viena SL, 1997. (El Mirali Assaig) 122
pàgs.
Vinyet Panyella: Joaquim Sunyer.—
Barcelona, Columna Edicions i Josep M.
Infiesta Editor, 1997. (Gent Nostra, 117).
96 pàgs. il-ls.
Excursionisme
Oriol Guasch Terré: Itineraris d'esqui

de muntanya. Del Canigó al Puigmal.—
Barcelona, Editorial Pòrtic, 1997. (Pòrtic
Guies). 128 pàgs. il-ls.— 2.950 ptes.
Historia
Diversos autors: Renaixement i Barroc.

Segles XVI- XVII.— Barcelona, Edicions
62, 1997. (Historia de la Cultura
Catalana, II). 288 pàgs. il-ls.— 14.000
ptes.
Jesús Mestre i Godes: E/s càtars, la
vida i la mort deis bons homes. Foto
grafíes de Joseph Martin.— Barcelona,
Edicions 62, 1997. (Vida i costums deis
catalans, 23). 192 pàgs. il-ls.— 8.900
ptes.
Francese Nicolau Pous: El planeta Terra
i la seva historia. Pròleg de Sebastià
Calzada.— Barcelona, Editorial Claret,
1997. (Cultura i pensament, 14). 256
pàgs. il ls.— 1.500 ptes.
Jordi Palomer Pons: Dei teler quadrat
al teler rodó. Inicis del teixit del punt
mecànic (Segles XVI-XIX).— Argentana,
La Comarcal Edicions, 1997. 232 pàgs.
Jaume Sobrequés Callicó (ed.): His
toria contemporània de Catalunya
(Volum I). Col-laboradors: R. Alberch, D.
Batallé, J. Clara, P. Cornellà, F. Cucurull,
J.B. Culla, G. Feliu, A. Gavilán, J. Nadal,
L.M. de Puig, J. Puigbert, M. Rossell i J.
Sobrequés.— Barcelona, Columna
Edicions, 1997. (Columna Assaig, 8). 864
Pàgs.

Eduard Toda i Güell: La davallada de

Pöblet (Pöblet als segles XVII i XVIII).
Notes i estudi de gener Gonzalbo i
Alexandre Masoliver.— Pöblet, Abadia
de Pöblet, 1997. (Scriptorium Populeti,
16). 478 pàgs.
Monografies locals
Ramon Boleda Cases: Carrers i placet
de Verdü.— Verdú, Fundació Roger de

Belfort, 1994. 180 pàgs.
Diversos autors: El Pitiús. Almanac pet
a Eivissa i Formentera.— Eivissa, Institut
d'Estudis Eivissencs, 1997. 144 pàgs.
Xavier Garda: Biografíes de carrers.Tàrrega, Ajuntament de Tàrrega i Natan
Estudis, 1997. 182 pàgs.
Llançà.— Barcelona, Viena SL, 1997
(Imatges i Records, 69). 64 pàgs. il ls.
Jordi Pomés Vives - Maria Rodríguez
Calleja: L'obrera mataronesa. Un bell i
e firner somni (1864-1890). El cooperate
visme a Mataró al segle XIX.— Mataré,
Caixa d'Estalvis Laietana, 1997. 164
pàgs.
Josep Vallverdü: Guimerà, pedra iHum
ll-lustracions de Joan Duch.— Santes
Creus, Fundació Roger de Belfort, 1996.
144 pàgs. il ls.
LITERATURA
Assaigs i Estudis
Jordi Castellanos: Literatura, vides, du-

tats.— Barcelona, Edicions 62, 1997
(Universitária, 6). 200 pàgs.— 2.200 ptes
Escalante i el teatre del s. XIX. (Pre
cedents i pervivéncia). Edició a cura de
Ferran Carbó, Ramon X. Rosselló ¡
Josep Lluis Sirera.— Barcelona, Institut
Interuniversitari de Filología Valenciana i
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
(Biblioteca Sanchis Guarner, 39). 398
pàgs.— 2.500 ptes.
Les literatures catalana i francesa d
llarg del s. XX. Les littératures Catali
ne et française au XXême siècle

Primer Congrès Internacional de
Literatura Comparada. València, 15-18
abril 1997. A cura de Claude Benoit
Ferran Carbó, Dolors Jiménez i Vicent
Simbor.— Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1997. (Biblio
teca Abat Oliba, 188). 440 pàgs.— 3.500
ptes.
Vicent Martines: El Tirant Poliglota
Estudi sobre el «Tirant Lo Blanch» a par
tir de les seues traduccions espanyole,
italiana i francesa dels s. XVI-XVIU-
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Pròleg d'Amadeu J. Soberanas.—
Barcelona, Publicacions de l'Abadia
Montserrat i Curial Edicions Catalanes,
1997. (Textos i Estudis de Cultura
Catalana, 55). 206 pàgs.—1.560 ptes.
Josep Palau i Fabre: Quaderns de
¡'Alquimista.— Barcelona, Edicions
Proa, 1997. (La Mirada). 432 pàgs.—
2.800 ptes.
Mario Sasot Escuer: Joglars de fronte
ra. La cançô d'autor a l'Aragó catalanofon.— Zaragoza, Gobierno de Aragon,
1997. (Literaturas de Aragon, Serie de
Lengua Catalana, 9). 228 pàgs.
Classics
Dante Alighieri:

Divina comèdia.
Traducció de J.M. de Sagarra.— Barce
lona, Edicions 62, 1997. (Les millors
obres de la literatura universal, 50). 784
pàgs.— 2.950 ptes.
Marco Polo: Llibre de les Meravelles del
Món. Edició d'Isabel Paya i Climent i
Antoni Torreño i Mateu.— Picanya,
Edicions del Bullent, 1997. (Torsimany,
5). 198 pàgs.— 1.200 ptes.
Francese de la Via: Obres. Edició i estudi per Arseni Pacheco.— Barcelona,
Quaderns Crema, 1997. (Sèrie Gran, 20).
414 pàgs.— 4. 700 ptes.
Narrado
J. Roure-Torrent: Contes d'Eivissa.

Pròleg de Josep Carnet— Eivissa, Edit
orial Mediterrània, 1997. 116 pàgs.
Jürg Schubiger: Quan el món encara
era ¡ove. Traducció de Beatriu de
Haro.— Barcelona, Editorial Barcanova,
1997. 190 pàgs. il ls.
Novel-la
Núria Albo: Quan xiula el tren.—

Barcelona, Columna Edicions, 1997.
(Moderna). 230 pàgs.
A.S. Byatt: Possessió. Traducció de
Miquel Casacuberta.— Barcelona, Edi
cions Proa, 1997. (A tot vent). 560
pàgs.— 3.600 ptes.
Agatha Christie: Hotel Bertram.
Traducció d'Esteve Riambau.— Barce
lona, Columna Edicions i Edicions Proa,
1997. (Agatha Christie, 14). 224 pàgs.—
995 ptes.
Paulo Coelho: El diari d'un mag. Tra
ducció de Maria Dolors Ventos.—•
Barcelona, Edicions Proa, 1997. (Clàssica
Moderns). 260 pàgs.— 1.995 ptes.
Paulo Coelho: ¡.'alquimista. Traducció
de Maria Dolors Ventos.— Barcelona,
Edicions Proa, 1997. (Classics Moderns).
142 pàgs.— 1.600 ptes.
Paulo Coelho: Vora el riu Piedra em

vaig asseure a plorar.— Traducció de Josep Palau i Fabre: Poemes de ¡'Al
Maria Dolors Ventos.— Barcelona, quimista.— Barcelona, Edicions Proa,
Edicions Proa, 1997. (Clàssics Moderns). 1997. (Els Ilibres de l'Óssa Menor). 232
230 pàgs.— 1.600 ptes.
pàgs.— 2.400 ptes.
Joan Pinyot Garrós: Ja són aquí. Pròleg
Joseph Conrad: La linia d'ombra.
Traducció de Marta Bes Oliva. Barce de Miquel Desclot.— Barcelona, Viena
lona, Edicions Proa, 1997. (Clàssics SL, 1997. (El Mirali Poesía, 4). 192 pàgs.
Gabriel de la ST Sampol: Difícil naufra
Moderns). 316 pàgs.— 1.795 ptes.
Martí Domínguez Romero: Les con- gi.— Barcelona, Columna Edicions,
fidències del comte de Buffon. (Una 1997. (Poesia Crema, 177). 62 pàgs.
època de la natura). Premi Andrómina Xulio Ricardo Trigo: Far de llum grisa.
1997.—
de Narrativa, 1997.— Valencia, Eliseu Premi Miquel de Palol
Climent Editor, 1997. (3 i 4, 58). 234 Barcelona, Edicions 62, 1997. (L'Escor-pi
Poesia, 186). 64 pàgs.— 950 ptes.
pàgs.— 2.500 ptes.
Marcel Miralles Casas: Els nens de
Sarajevo. Pròleg de Josep Lluís Nú Teatre
ñez.— Barcelona, Viena SL, 1997. (El Dagoll Dagom: Els pirates.— Barce
lona, Edicions 62, 1997. (El Galliner, 161).
Mirali Narrativa, 4). 150 pàgs.
Miquel de Palol: Consulta a Ripseu.—
120 pàgs.— 1.100 ptes.
Barcelona, Edicions Proa, 1997. (A tot Sergi Pompermayer: Zowie. Premi de
Teatre Ciutat d'Alcoi 1997.— Barcelona,
vent). 176 pàgs.— 1.550 ptes.
Mercè Rodoreda: La mort i la primave Edicions 62, 1997. (El Galliner, 160). 112
ra. A cura de Carme Arnau.— pàgs.— 1.100 ptes.
Barcelona, Fundació Mercè Rodoreda,
FP, Institut d'Estudis Catalans, 1997. OBRES GENERALS
(Arxiu Mercè Rodoreda, 1). 452 pàgs.— Joan Abril Español: Diccionari práctic
2.500 ptes.
de questions gramaticals.— Barcelona,
Bernhard Schlink: El lector. Traducció
Edicions 62, 1997. (Cangur, 249). 224
de Carme Gala.— Barcelona, Columna pàgs.— 1.200 ptes.
Edicions, 1997. (Clàssica, 262). 170 pàgs.
Josep Tomás Cabot: Deu visites al RELIGIÓ
company absent.— Barcelona, L'Albi Diversos autors: Els museus diocesans
Jaume Huch Editor i Columna edicions, de Catalunya.— Solsona, 1996. 138
1997. (Narrativa Columna Albi, 2). 192 pàgs.
pàgs.
Ferran Torrent: No emprenyeu el comis LLIBRES PER A INFANTS I ADOLES
sari.— Barcelona, Columna Edicions, CENTS
1997. (Columna Jove, 136). 172 pàgs.
Infantil
Xulio Ricardo Trigo: La mort salobre.—
Miquel Desclot: Blancaneu. II lustraValència, Eliseu Climent Editor, 1997. (3 i cions de Tom Schamp.— Barcelona,
4, 55). 140 pàgs.— 1.270 ptes.
Editorial La Galera, 1997. (Popular). 28
pàgs. il ls.— 1.190 ptes.
Poesia
Mercè Escardó: L'aneguet lleig. Il lusValenti Gómez Oliver: XLIX Sonets d'a tracions de Max.— Barcelona, Editorial
mor.— Barcelona, Edicions 62, 1997. La Galera, 1997. (Popular). 28 pàgs.
(Poesia, 14). 120 pàgs.— 1.500 ptes.
il ls.— 1.190 ptes.
Joes Florals. Berga, setembre de Gabriela Kesselman: El regal. Il lustra1991. Setanta- cinque aniversari de la cions de Pep Montserrat.— Barcelona,
coronado de la Mare de Déu de
Editorial La Galera, 1997. (Singulars). 32
Queralt.— Barcelona, L'Albi Jaume pàgs. il ls.— 2.990 ptes.
Huch Editor i Columna Edicions, 1997. Maja Nilsson - Núria Martí - Álvar
174 pàgs.
Masllorens: Secrets de nit. Contes de
M. Mercè Marçal: Desglaç.— Barce l/uny per a petits i grans. Illustracions de
lona, Edicions 62, 1997. (Poesia, 12). 112 M. Rosa Ferrer.— Barcelona, Deriva
pàgs.— 1.200 ptes.
Editorial. 1997. (Contes a la deriva, 1).
Benet M. Marcos: Albada de silencis.
144 pàgs. il ls.— 1.800 ptes.
Pròleg d'Olga Xirinacs.— Barcelona, Vicent Pardo: Sabor de llibre. Dibuixos
Columna Edicions, 1997. (Poesia Crema, de Gerard Miquel.— València, Tàndem
165). 92 pàgs.
Edicions, 1997. (La bicicleta groga, 18).
Antoni Mari: El desert.— Barcelona,
98 pàgs. il ls.
Edicions 62, 1997. (Poesia, 13). 80 Angela Sommer-Bodenburg: Xocopàgs.— 1.100 ptes.
lovski. Il lustracions de Mercè Canals.

Traducció d'Esther Guiteras.— Barce
lona, Editorial Cruïlla, 1997. (Vaixell de
Vapor. Sèrie Taronja, 84). 172 pàgs. il ls.
Josep Vallverdú: Aladi i la liantia meravellosa. Il lustracions de Pep Montser
rat.— Barcelona, Editorial la Galera,
1997. (Popular). 28 pàgs. il ls.— 1.190
ptes.
Anna Vila: Qui fa ballar la geganta.
Il lustracions de Jord! Vila Delclòs.—
Barcelona, Editorial Cruïlla, 1997.
(Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja, 87). 112
pàgs. il ls.— 795 ptes.
Juvenil
Lois Lowry: Anastasia Krupnik. Traduc

ció de Carme Serrallonga.— Barcelona,
Columna Edicions, 1997. (Xip Blau, 12).
110 pàgs.
Ann McPherson - Aidan Macfarlane:

Jo també sóc una maniática! Il lustracions de John Astrop. Traducció, pre
sentado i notes de Víctor A. Oroval.—
Barcelona, Columna Edicions, 1997.
(Columna Bramera Jove, 135). 212 pàgs.
ills.
Vicent Pardo: / de sobte... un grapat de
milions.—
Barcelona,
Columna
Edicions, 1997. (Columna Jove, 135).
110 pàgs.— OBLIT BASEIRIA
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E NTR ETE N I M E NTS

MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 304

TARGETA

DE VISITA

Número

per Amatici Mestre i Tirador

Definició: Ens fa llegir amb delectança de G

estant.

MIREIA MARCH I CERROPECA
Concurs

domicili.
HORITZONTALS:
1.
Al cap, els dies de cada dia, i ais peus, les festes assenyalades. Situa a ¡'Àfrica.
2.
S'intueix una emanació agradable. Encara ignora la tranquil-litat.
3.
«Aigua? Ah, no, no en vull saber res!» Targeta groga.
4.
Símbol nord-americà de cert tipus juvenil. Té els descendents arrapats al pit.
5.
Corre tot trempât per Occitània. S'estima més l'amor platònic.
6.
Experimenteu amb una e. Peça caiguda en l'ablació del senyor de dalt.
7.
Disfressa de pronom. Ja sap que el llançaran contra la paret. Fàstic.

8.
9.
10.
11.
12.

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les
respostes correctes a aquesta "targeta de visita’
nùm. 179 que hagin estât enviades abans del dia 5
d'abril a: "Serra d'Or", targeta de visita, apartat
244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les tren
ta respostes correctes, d'entre les trenta-dues que
han estât rebudes a temps, corresponents a la
"targeta de visita" nùm. 177, el lot de llibres ha
correspost a Gilbert Sandoval i Osorio, de Tona
(Osona), a qui serà properament enviât al seu do
micili.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 302

Orador grec, mestre de Demôstenes. Secundaria. El vuitè rengle acaba amb o.
Masegar, copejar, macar. Duu sabatetes blaves i dodot blanc.
Article musical. Hom el sol fer tres cops cada dia. Graó d'una curta escala.
Cos esporífer. El cruixent ho és.
Una essa. Tapa forats i esquerdes, indiscriminadament.

VERTICALS:
1.
Apareix en marxar, en deixar un pis. Ara ja no embussen: fan retencions.
2.
En el catàleg dels invents antics. E! seu papa es deia Abraham.
3.
Li diuen Bob, o Bobby, familiarment. Té existència, és, com si diguéssim. Quòrum

de mirri.
L'altra vegada hi vam posar una o. Quòrum de la via de la tia. Ha tingut bona
crianpa.
5.
Et sedueix sota el taulell de vidre. No podia negar l'aire de familia amb Osiris.
6.
Anuncien el Papa. Andalusa especialista en toros (braus). El patiment acaba amb
essa.
7.
Classe de quelicerats. Només multiplica per tres.
8. Quart graó. S'havia de cruspir el lletsó del campanar d'Andratx. L'indret.
Contracció.
9.
Sistema de sàculs aplanats. Mana a l'ajuntament.
10. Ja ve la Xirinacs! Serveix un ofici eclesiàstic.
4.

solució a la

targeta de visita

nùm. 177

CARME SERRALLONGA I CALAFELL
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Generalität de Catalunya

Aquesta Liei de política lingüística,
aprovada pel Parlament de Catalunya,
significa un pas important en el procès
de recuperació de la llengua catalana
forjada originàriament en el territori de
Catalunya, i és, alhora, un gran
instrument de cohesió social.

La Liei defineix eis conceptes juridics
de llengua pròpia i de llengua oficial
que s’enuncien a l’Estatut d’autonomia
de Catalunya. Com s’afirma en el text
introductori, “el concepte de llengua
pròpia, aplicat a la catalana,
compromet els poders publics i les

institucions de Catalunya a protegir-la,
a usar-la de manera general i a
promoure’n l’us public a tots els
nivells. EI concepte de llengua oficial,
aplicat al catala i al castella, garanteix
ais ciutadans i ciutadanes els drets
subjectius, que son proclamats
explicitament, a aprendre les dues
llengues i a poder usar-les lliurement
en totes les seves activitats publiques
i privades amb plena validesa i
eficacia juridica”.

LLIBRERIES DE LA GENERALITÄT
Barcelona

Rambla dels Estudis, 118. (Tel. 93/302 64 62)
Girona

Gran Via de Jaume I, 38. (Tel. 972/22 72 67)
Lleida

Rambla d’Aragó, 43. (Tel. 973/28 19 30)
Madrid

Blanquerna. Llibreria catalana. Serrano, 1.
(Tel. 91/431 00 22)

DISTRIBUCIÓ A LLIBRERIES

Les Punxes, SL (Tel. 93/485 63 80)

VENDA PER CORRELI

Apartat 2800. 08080 Barcelona

I

16a. Setmana del Llibre
Les Drassanes, del 26 de febrer al 8 de març de 1998

