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Novetats Catalanes del Mes
ELS VOSTRES LUGRES

EDITORIAL BARCINO____________________________
CRÖNIQUES D’ESPANYA (2 vols.), Pere Miquel Carbonell, edició crítica d’Agustí
Alcoberro. Col-lecció “Els Nostres Clässics”, 16 i 17.278 + 308 pagines.

ESTUDIS VERDAGUERIANS DE JAUME COLLELL, Joan Requesens i Piqué.
Col-lecció “Biblioteca Verdagueriana”, 24. 526 págines.

HANDBUCH DES KATALANISCHEN, Artur Quintana. Ed. corregida i augmentada.
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Col-leccio “Textos Pedagogics", 37. 176 pagines.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS___________________
REPORTS DE LA RECERCA A CATALUNYA: Report redactat sota la coordinaciô
de David Serrât i Salvador Reguant amb la col-laboracié d’Esteve Cardellach
i Pere F. Santanach. Barcelona, 1997.

PAGÈS EDITORS________________________________
L’OMBRA DELS MINARETS, Francesc Pané.
Col-lecció de narrativa “Lo Marracó”, 31. 256 pàgines.
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LA CIUTAT DE L’OBLIT, Vidal Vidal. Sèrie “Rutes de Ponent”, 5.1100 pàgines.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
POESIA INSULAR DE POSTGUERRA. QUATRE VEUS DELS ANYS CINQUANTA,
Margalida Pons. Col-lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 182.
CRONICO DE PERPINYÀ (SEGLE XIII), Josep Moran i Ocerinjauregui.
Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 198.

EPISTOLARI ROSA LEVERONI - JOSEP PALAU I FABRE, 1940-1975, Natàlia
Barenys. Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 199

ELS BOMBARDEIGS DE MALLORCA DURANT LA GUERRA CIVIL (1936-1938),
Josep Massot i Muntaner. Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 200.

CERCO EL VOSTRE ROSTRE, Pregar amb els Salms, Carlos G.Vallés.
Col-lecció “Sauri”, 138.

PELS CAMINS DE L’EVANGELI, Miguel Estradò. Col-lecció “Sauri”, 139.______
REPERTORI DE CATALANÒFILS, 4.
Col-lecció “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, 36.

ELS EPISTOLARE DE CARLES RAHOLA, Narcis-Jordi Aragó i Josep Clara.
Col-lecció “Biblioteca Abat Oliba”, 191.

QUARANTA ANYS DE VIDA DEL CONCURS D’EXECUCIÓ MUSICAL. ALGUNS
RECORDS, Maria Canals. Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 204.
ELTEATRE DETITELLES A CATALUNYA, Josep A. Martin.
Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 197.

L’OPOSICIÓ ANTIFRANQUISTA I ELS COMUNISTES MALLORQUINS (19391997), David Ginard i Ferón. Col-lecció “Biblioteca Serra d’Or”, 202.
GALÀXIA PROPP, Aspectes literaris i filosòfics de la rondalla meravellosa,
Josep Temporal. Col-lecció “Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra i Boldii”, 9.

UN RECORREGUT PER LES FRONTERES DELS COMTATS CATALANS A
L’ÈPOCA DEL COMTE RAMON BERENGUER (1035-1076), Enric Vilalta Serra.
Col-lecció “Cavali Bernat”, 34.

TERESA DE LISIEUX: DÉU EN LA VIDA DE CADA DIA, a cura d’Agustí Borrell.
Col-lecció “Sauri”, 141.

SHALOM, MIRIAM, Miquel Estradò (2a. edició). Col-lecció “Sauri”, 132.
1938: VIURE I MORIR SOTA LES BOMBES, Oriol Vergés.
Col-lecció “Les Arrels”, 23.

CONTES RUSSOS, II.Traducció de Josep Moretó i Puigdoménech.
Col-lecció “Els Flautats”, 23.

SÍ, VAL LA PENA VIURE...!, M. Carme Agustí Barri (2a. edició).
Col-lecció “Club de Butxaca”, 21.
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SENYOR DIRECTOR cI

Recomanem ais lectors desitjosos de fer una aportació a aquesta secció: ll

s'esforcin a reduir l'extensió de llurs cartes: com més breus.com' c
condensades, més probable será que puguem publicar-les. D'altra banda, noy. y
podem comprometre a mantenir correspondencia sobre les comunica«’
adregades a aquestas®

c
.............................................................. o
SOBRE EL CORONEL LLOMPART
He llegit l'entrevista que fa en
Sebastià Alzamora a en Blai
Bonet («Serra d'Or», gener de
1998, núm 457), i he quedat
realment astorada pel que diu
en Blai Bonet del coronel Llompart —pare de l'escriptor Jo
sep M. Llompart. Dir que he
quedat astorada és poc. M'han
envaït una sèrie de sentiments:
estranyesa, desorientació, estu
por, dolor, ràbia, impoténcia...
Com pot dir en Blai una cosa
així, tan falsa i tan calumniosa,
sense ser veritat? Vull creure
que en Blai va sofrir una con
fusio o va fer cas d'algun rumor,
completament fais. En Blai vivía
un poc fora de la realitat, cosa
que es detecta en moites manifestacions i conferéncies seves;
però això, és ciar, no li priva
d'ésser un gran poeta, fet indis
cutible i que queda a part de
tot aquest assumpte que ex
pos.
Ajuntar el meu sogre amb el
marqués de Zayas i el conde
Rossi és atribuir-li una categoria
moral molt baixa. Tothom sap
corn es comportaren aquests
fundadors de la Falange a
Mallorca, i jo puc dar fer que el
coronel Llompart era una bona
persona en tota l'extensió de la
paraula, incapaç de fer ni
aprovar un acte violent. Com
moites persones de dretes de
l'època, va sentir simpatia al
principi pel Movimiento fran
quista; però jo sé que després
el va criticar en moites coses i
molts fets. Va criticar molt la
gran mortaldat que va fer la
Falange i, quan es va veure
malalt, va indicar irònicament
que a la seva esquela funeraria
no posassin que havia estât co
ronel, perqué la gent no cregués que havia tengut res a
veure amb la ideologia i els fets
dels militars de l'època. A més,
com podia haver pres part en
aquesta historia si s'havia reti
rât voluntàriament ja feia molts
anys? Vivía ja completament
marginat de la vida política i
militar. Que el seu fill Eduard,

mort molt jove, formas p J
d'aquesta Falange i fos de- C
colla del marqués de Zayasnoi i
res a veure amb ell. Son a# P
que passen a moites families. h
Els estudis sobre aqufc c
època i sobre el conde Ross: j
citen per a res el meu sogrey rr
Historia no pot fer-se se L'
comprovacions i m'ha ê- 1
molt doloros pensar en c,
disgust
que hauria tenguc s<
--- ------------Josep M. Llompart. Ell
rj
creure mai que la seva faffl
i- le
fos una familia exemplafP' q
la bonhomia del seu F Ci
sempre va brillar en tots • u
o
seus records.
Escric aquesta carta s< é:
ment per posar les coses3: “
lloc; en honor a la veritat,o- C<
manera completament F- n<
cial i equilibrada. Lesdade=- m
a reconstruir la Historia sor in
cosa molt seriosa, sónjj le
des.— Encarnado vin3 m
Olivella (Ciutat de Mallo^- te
e;
LA LÁPIDA EN ESPAjJ Vi
DEDICADA AL GeNE Se
re
MORAGUES
«r
A la vila de Sort, cap1 . al
Pallars Sobirá, damun^ la
porxos del carrer queS0^.,
rétol indicador
'anu'nJ....
indicador ss'a<
encara avui, calle
-- visi
-ibteal
situació ben
----- í3
-—
o
1 1 ' corti
la porta núm. 17,
JICII1 ssensibili13 .
cía de la gran
nal i lingüíística de la corp
nú, encaia
local i del comú
“Vid
una lápida “
<—
amb data de l'any '• da al general Josep
;
Sobrevia, que, amb er
les dades biogràfici
biográficH1100^( •
espanyol, contéé la se9Uu jj
-—
-J JoseP..
cripció:
«El k.general
c
ui
\\i_i
j
11
J J° .-O?
Moragas, nacido en_®
_ e55|eí
epJ:
héroe de la montaña
en la guerra de sucesic"
1 .
sucesio^
en Barcelona en
¿
1715. La Diputación 3 ,.
en su memoria el 1
provincia de 1966.»
El govern d'aquest $
és presidit per l'alca
pi
Agustí López i Pla< -t¡c:
Convergéncia Dernoc^|j
Catalunya, amb el sbp

coalició electoral Convergencia
i Unió, que té la majoria abso
luta en el pie. Un estiuejador
de la vita i Ómnium Cultural
han denunciat aquest fet, ja fa
temps i reiteradament, davant
el president, el conseller de
Cultura i les direccions generáis
de Política Lingüística i d'Administració Local de la Generalitat
de Catalunya, el Síndic de
Greuges de Catalunya i la Mesa
i ce1[-s grups parlamentaris del
Parlament
des,„,„,
Cataluña,
-----ul,a, que no
han
estat
gens
nan estat gens eficagos
eficagos en l'ac
ci° de retirar-la, i també n'han
cio
demanat la retirada a l'Ajuntament mateix, que s'ha fet l'orni,
acalde, des de l'octubre de
' considera aquesta lèpida
com «una curiositat històrica
orprenent». Si tenia cap intees Per a l'estudi sociologie de
®S “Htradiccions del francanìT (al.meu Parer- no en té
un l i ha de tras|ladar-la a
obif^f3 j! 'ndret on pugui ser
ès, d d una
o un
estudi critics.
CqAJ3 .FranJa de Ponent, les
nostra S k nostra l|en9ua i la
ment ambU|a 730 molt mala’
'Prènda
absoluta
les inc+it
d les autoritats,
mentati UC'°nS ' els Politics estalunya'dT"0' Sn aquesta Ca~
espanvni
quatre provinces
vani K5' Déu. "'hi do, com

ABSENT DELS SUPLEMENTS
DE LA GEC
M'adono, amb sorpresa, que
no figuro, com a escriptor, en
els dos suplements de la Gran
Enciclopédia Catalana publi
cáis el 1993 i el 1997, respectivament.
El qui es basi en les informacions de la ja esmentada enciclopédia, dones, és lògic que
(literàriament almenys) em doni
per mort, tot i que, paradoxalment, bona part de la meva
obra (set Ilibres, d'un total de
trenta) ha estat publicada
aquests darrers anys.
D'altres escriptors, en canvi,
sovint amb una sola obra publi
cada (i no sempre significativa),
sí que h¡ figuren.
Fora interessane em sembla,
saber quins són els criteris que
s'apliquen a l'hora de decidir
qui ha de ser indos o no ais su
plements de la Gran Enciclo
pédia.— Estanislau Torres
(Barcelona).

d'anticatalanista el sindic de
l'Alguer, sense cap argument
més que el d'haver contractât
un mallorqui com a assessor
linguistic del Municipi». No sé
d'on ho deu haver tret, això
últim, el senyor Corbera, i és
una llàstima que, a més de llegir-se aquest dossier amb
interés, no se l'hagi llegit amb
una mica d'atenció; altrament,
no em faria dir coses que no
dic. No dubto de la bona fe del
senyor Corbera i trobo molt bé
que siguí una persona agraïda,
però em sembla que això no li
hauria de fer perdre el rigor ni
la independència critica —no fa
cap esment, per exemple, del
clamorós «oblit» eclesiàstic,
realment parcial i poc objectiu,
que hom pot trobar en el
mateix dossier i que tant s'ha
comentat a Barcelona entre els
coneixedors de la historia re
cent algueresa—, que serien
d'esperar en un professor
universitari. Afortunadament,
scripta manent, tot i que ja és
JAUME CORBERA I EL DOS ben sabut que, qui no hi voi
SIER «SARDENYA I CATA- veure, no hi veu.— August
LUNYA»
Bover i Font (Sitges).
AI «Serra d'Or» del gener
passai, el senyor Jaume Corbe- DEL DIARI DE FERRAN
ra, de la Universität de les Ilies SOLDEVILA
A l'article «Hores angleses»
Balears, hi publica una carta
referent al dossier «Sardenya i de Ferran Soldevila (aparegut
Catalunya» («Serra d'Or», juliol- al «Serra d'Or» d'octubre de
sar reme:' PU9UI 1 hl vul9ui P°- agost 1997). El senyor Corbera 1997), l'autora, Puri Gômez, fa
resistència A® Venci aquesta discrepa dels articles escrits per un comentari, en una nota,
«numantin obatlnada, potser Rafael Caria i per mi mateix sobre la publicaciô dels Dietaris
almenys a Sa, t?US| h' hagi sort perquè diu que hi donem «una de l'exili i del retorn de F.
la Fran 3
Un català de Visio parcial i poc objectiva». I, Soldevila (éditais per 3i4 de
Uitera) 06 P°nent W/be/da,
suposo que referint-se al meu València el 1995 i dels quais
article, diu que li «dol d'una vaig tenir cura). Hi diu que es
manera especial que s'aeusi tracta d'uns papers «massa

intims» que ens mostren un
Soldevila hipocondriac i malaltis, i que no fan sinô evidenciar
la seva feblesa com a escriptor.
Naturalment, discrepo completament d'aquest judici. No vull,
perd, entrar en un débat sobre
apreciacions subjectives. Només pretenc fer constar quina
era l'opiniô de Soldevila mateix
sobre el que era «massa intim»
o sobre si calia parlar de les
prôpies malalties o no. El frag
ment següent és tret del seu
article El record de Montaigne
(«La Publicitat», 14-X-1927):
«Davant
d'aquest
généré
literari [el dietaristic], que no
perdona detail, no podem
menys de concloure que una
literatura normal pénétra tots,
absolutament tots, els aspectes
de la vida. L'escriptor té
nécessitât de fer passar tota
cosa per la punta de la ploma,
àdhuc els càlculs renais, valgui
la paradoxa. Les memôries,
dûtes pels grans autors fins a
les darreres conseqüències, son
un dels signes de maturitat
d'una literatura.»— Enric Pujol
(Figueres, Ait Empordà).

ELS PATIMENTS DE LA DE
LEGADA
La delegada del govern
central a Catalunya, Julia Gar
cía Valdecasas, té un sentit de
la ironía més que envejable. En
lloc de reconéixer que Cata
lunya és un país estovat que ha
esgotat la capacitat d'integració, capgira la frase i utilitza el
tópic de sempre: Catalunya és
una térra hospitalaria. Sap que
els catalans, pobrets de nosal-

VIURE I MORIR
SOTA LES BOMBES
El 1938 els
guerra E^ Cata ans Perden les il-lusions que els havien sostingut durant la terrible
v>da privad tra^1CS * cont’nuats bombardeigs afecten el comportament collectiu i la
Prota?n 3 3
c’utadans, tal com li succeeix al periodista Pau Moliner,
»Amb les lista d aquesta historia.
Pais’ com a H vida deis nostres avantpassats, s’entrelliguen
l’Avi'entu rre^S
1 a 1 la Historia.

VIURE I MORIR
SOTA LES BOMBES I
ORIOL VERGÉS

J"’b dctflem DE 1ACOLLECCIÓ:
er caniins <1,. n

Hst°la (1936-1939), Els cementiris sagnants de Mallorca (1936-1939)
Um i de foscor (1931-1936)
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tres, som proclius a la raspallada i, dones, prepara el terreny
per a l'andanada subsegüent.
Diu que pateix pels de fora.
De fora d'on? Potser pateix
pels milions de turistes que ens
visiten cada any, la quasi totalitat deis quals se'n tornen
sense teñir una ¡dea gaire clara
d'on s'han ficat. O potser pa
teix peí club de selectes de la
Real Academia de la Lengua,
uns senyors saviassos que
temps enrere ja manifestaren el
seu temor de sentir-se pelegrins extraviáis en casa propia,
si no els ho donaven tot ben
traduit i mastegat a la llengua
de l'imperi. En fi, per tants altres estaments de la classe pri
vilegiada i no tan privilegiada
espanyola que es mira la llen
gua catalana amb aires de superioritat, i la considera un
subproducte rebutjable i contaminant.
Filant més prim, pero, potser
la preocupado de la senyora
Delegada no és tant pels de
fora com pels de dins. Aquesta
crosta impermeable que no
s'identificará mai amb el país,
que s'emparará sempre en el
dret a la ignorancia i que no
considera Catalunya com una
térra d'adopció, sino com un
vulgar o simple lloc d'estada
on, a la ciutadania catalana de
cor, se li oposen tota mena se
subterfugis i se li apliquen tota
mena de constrenyiments.—
Simeó Pastó i Gri (Barcelona).

que indica al seu darrer llibre, té
en preparado un volum sobre la
guerra civil a Vilassar de Dalt.
Cal felicitar-nos perqué a Ca
talunya es van consolidant
aquests historiadors locáis i
comarcáis que ens aclareixen
l'entrellat d'una época molt
complexa.— Albert Manent
(Barcelona).

XVII PREMI DE NARRATIVA
FELIPE RAMIS
Poden aspirar-hi obres amb un
maxim de 8 fulls, originals i
inèdites. No seran considerades
com a tals les traduccions o adaptacions d'altres obres. Les obres,
mecanografiades i perfectament
llegibles, s'han de presentar per
quintuplicat, amb un lema i acompanyades de plica amb el nom i
I'adrega del participant i el telèfon.
L'admissió d'obres acaba el 17
d'abril de 1998. Els treballs s'han
de trametre a I'Ajuntament de la
Vila Joiosa. La dotació del premi és
de 350.000 ptes., que el jurat pot
repartir en 250.000 per al guanyador i 100.000 per a l'accèssit, o bé
pot no atorgar el premi si estima
que no s'hi donen les condicions de
qualitat suficients. El jurat, la
composició del qual es donarà a
conèixer oportunament, emetrà el
veredicte el 29 de maig de 1998.

«DON JOAN» DE LORD
BYRON
M'ha sobtat que l'amie Isidor
Consul, al «Serra d'Or» de febrer, en ressenyar-ne la traduccib catalana d'Esteve Pujals, escrigui que «Don Joan de Lord
Byron no és, ara mateix, una
obra per a ser llegida». No en
conec la versiô de Pujals; l'ori
ginal anglès, perd, l'he llegit
sencer très vegades, per gust, al
llarg dels darrers quinze anys, i
sempre amb delectança.
No soc l'unie a tenir-hi aquesta
devociô; d'altres escriptors i
amies meus la hi han tinguda o la
hi tenen. N'esmentaré, dels traspassats, Gabriel Ferrater, Jaime
Gil de Biedma i Vicente Aleixan- IV CONCURS «ÁRNICA» DE NAR
dre; dels vivents, Salvador Oliva RATIVA BREU
Convocat peí Consell Cultural
i Guillermo Cabrera Infante. La
poesia de Ferrater, per exemple, de les Valls d'Áneu, amb el tema
n'és tributària. I la meva.— Pere lliure pero ambientat al Pallare, hi
poden
participar
narracions
Gimferrer (Barcelona).

SALVADOR ESPRIU I EL
«PREDICADOR»
He llegit el primer volum de
l'apassionant Correspondencia
de Joan Fuster (Valéncia, 3¡4,
1997) i hi he trobat, en una
MONOGRAFIES SOBRE LA carta de Salvador Espriu, una
referéncia al «predicador», que
GUERRA CIVIL
Des de fa deu o dotze anys l'editor de l'epistolari, Francesc
que gairebé s'han posât de Pérez Moragón, proposa d'imoda els estudis monográfics dentificar amb «el filósof
sobre la guerra civil en muni- alemany Johann Eckart». Cree
cipis concrets. Qui ens en fará que tant aquesta al lusió, com
la bibliografía completa? Volem altres de l'Espriu esmentades
destacar el cas de l'historiador, per Pérez Moragón en una
fill de Calella, Jordi Amat i Tei- nota a la pág. 206 del volum, es
xidó, el qual s'ha especialitzat refereixen en realitat al llibre de
en el moviment obrer, la Repú l'Antic Testament anomenat
blica, i la guerra civil i el primer generalment Cohélet o Eclesiastés, que alguns tradueixen
franquisme al Maresme.
Aquest historiador acaba de com a «predicador» i altres
publicar el Ilibre Sant Pol de com a «convocador», «presiMar (1931-1948). República, dent», «orador» o «portaveu
conflicte civil i franquisme d'una assemblea». Es tracta,
(Oikos-Tau, 1998). Aquest és el com és prou sabut, d'una obra
darrer Ilibre de l'autor sobre insólita dins la Biblia, marcada
aquesta matéria, perb cal per un profund escepticisme,
recordar que té monografies que tenia tots els elements per
semblants sobre Calella (1994), a resultar del grat d'Espriu i de
que va ser premi lluro; Pineda Fuster.— Bartomeu Salas i
(1995), el Masnou (1995), Pre Anglada (Barcelona).
mia de Dalt (1997) i, segons
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origináis i ¡nédites, d'un máxim de
10 fulls presentáis per triplicat,
mecanografiáis per una sola cara i
adequadament grapats, amb títol,
lema o pseudónim i acompanyats
d'una plica closa. Cal lliurar els
origináis, abans del 27 de maig a
les dues, a la seu del Consell, carrer
Major, 6, 25580-Esterri d'Áneu
(Pallare Sobirá). El jurat, format per
Pep Coll, Carme Font, Andreu
Loncá, Xavier Maciá, Ferran Relia,
Ramón Sistac, Albert Turull i Miquel
Viladegut, emetrá el veredicte a
Esterri d'Áneu dins la quarta Trobada d'Escriptors. Hi ha un únic
premi dotat amb 100.000 ptes. El
treball premiat, a més, pot ser
publicat a la revista «Árnica» del
Consell Cultural

II PREMI LITERARI NOSTROMO
El tema de la narració ha de ser
fidici i ha de tenir una forta relació
amb la navegació marítima. Els
originals han de ser inédits i amb
una extensió mínima de 50 fulls,
mecanografiáis a dos espais i per
una sola cara, enquadernats de
manera acurada, i llegibles. Cal
enviar-los per triplicat al Café,
Restaurant, Llibreria Nostromo,

carrer de Ripoll, 16, 08002-Br,
lona, acompanyats d'una pite
sobre tancat, on han de consta
lema o títol de l'obra, les dadesí
sonáis, el teléfon i l'adrepa de
tor, abans del 15 de junydelf
que és quan es donará a coñete]
composició del jurat. El psj
consistirá en una dotació e®.
mica de 300.000 ptes.,
publicació de l'obra a carree
l'Editorial Joventut. El jurat d»1
a conéixer el seu veredi®]
principi d'octubre de 1998.

XIV PREMI LITERARI MOSS:
NARCÍS SAGUER
Convocat per l'Associació L

ral Vallgorguina, ofereix 1
varietats de participació, amb-

dotació de 100.000 ptes. ccuna. Premi de Poesia, de1
lliure, per a un poema 0•
col-lecció de poemes de 100versos, i premi de Recercaf
rica, per a una monografiaqualsevol aspecte de la
referida a les comarques del‘
Maresme, Osona i la Sei
*

minim de 30 pàgines i un
50. Els treballs, inèdits, enc]
exemplars, escrits en llengua
lana, amb titol i lema, 1 ‘
panyats de plica tanca
l'interior de la qual hi ha de e '
el tftol, el nom, l'adrega ¡e J

c

c

de l'autor, s'han d'adre?®
del 15 de juny a Premi
Narcís Saguer, Llista de
08470-Vallgorguina. Elj®^

V
r
c
c
per Albert Manent, Joan
7
Maria Farell i M. Àn9ej: a

(poesia) i Josep Barberà, a-.
Costabella, Josep IVJosep M. Gavin (històriaL.

marà el veredicte
setembre.

e

E
S

a
PREMI LITERARI DE

TeAÍ

CARROVA
Convocat
per
I ^^¡ti
d'Amposta i l'institut
1

Comarcáis del Montsià,
teatrals que hi concu .
d'ésser origináis, inédite5 .
en català, no premiade5 -

cursos anteriors. t-6” .
+r|pF
d'ésser trameses, en
¡
piar, per correu certi
Regidoría de Cultura e^,.;
ment d'Amposta, o bé P1’
i
EC del
a l'adreça de I'IEC

apartat
118,
d'abril d
abans del 30

I

signades amb pseudönim, i amb estudiant universitari o d'un erudii
una plica tancada, dins la quäl, amb jove de parla catalana que vulgui
el pseudönim, l'autor/a ha de fer fer un viatge d'estudi (d'una
constar el nom, eis cognoms, duració minima de 21 dies) a la
ladrega i el telefon. El premi serä Gran Bretanya. D'un valor de 800
lliurat en el decurs de la Mostra de lliures esterlines, s'haurà d'esTeatre que organitza la Regidoria
mer^ar únicament a satisfer les
de Cultura de l'Ajuntament d'Amdespeses relacionades amb una
posta el mes de maig de 1998. recerca específica que preferentL'import del premi es de 200.000
ment tingui un interés anglocatalá.
Ptes., i comporta, de mes a mes, el La poden sol-licitar estudiants
iompromis de representar l'obra universitaris o investigadors de no
premiada dins la següent Mostra més de 30 anys que ja tinguin un
e Teatre. Lobra premiada restarä
cert coneixement de l'anglés. Les
Propietat de l'autor/a. El jurat
sol • I icitu ds, avalades per dues
estara format per Angel Dopersones de renom academic, han
mmguez, Pere Planella, Tomas
d'ésser enviades a Dra. Montserrat
Uopis i Guardiola, Mario Lopez
Roser i Puig, The Anglo-Catalan
c lo1 i Maria-Josep Margalef i
Society Scholarship, School of
Sagristä.
European Culture and Languages,
University of Kent at Canterbury,
Kent, CT2NF, Anglaterra (M.Roseravversari de i-Puig@ukc.ac.uk), abans del 30
L'esbart dansaire de rubí
d'abril. L'import de la beca es farà
Sónn el premi <«La
L Caixa»,
*
?°
a la
efectiu a I'arribada del becari a la
re«rca folklórica sobre
dansa Gran Bretanya. La beca s'haurà d'essg
catalana el premi mer^ar abans del desembre de
dan«
,creaci° musical per a
1998. Un cop acabat I'estudi, el be
a .
catalana' cadascun dotat
cari tindrà l'obligació d'enviar a la
orioin
PteS' Cal lliurar els doctora Montserrat Roser, abans
1998 S'|.p kanS de‘ 30 de ma¡9 de
de dos mesos d'haver fet el viatge,
carrer d
Dansaire de Rubí, un resum del progrés aconseguit.
Sí ii9"9 Lorca- 37- 5è. 1a,
L'adjudicació s'anunciarà al més aviat
den de U *' °n els lnteressats popossible després del 31 de maig.
demanar les bases completes.

PREMI CRÍTICA SERRA D’OR
DETRADUCCIÓ 1998

LAILÍADA
D’HOMER
Traducció de

Manuel
Baiaseli

S'L_75

' ¡

Í'I

SalRSreXUaSICAL

BÈLGICA

—

interna-

ENA ELISABETH DE

a'p^o^inXa||yaiaCR°mpOSÌCÌÓi

cal enlle t
, lloc a B™ssel-les, i
vament ah 06 u lnscriPció respecti-

den deman ’ i ?teressats en poSeneral de g. ®S bases al consolât
70 8°, senyorea 9T'Ca- telèfon 93 467
■R^S'Ì di'luns
ue V a 1 i de 2 a 4.
bECa dp TLJr
SOC|ETY SCHoíkANDGL0'CATALAN
La beca tCHOLARSHIP 1998
a satisfere ?er obiecte contribuir

es

~~

PREMI CIUTATDE
BARCELONA DE
TRADUCCIÓ 1998

despeses

d'un

VEREDICTE DELS PREMIS DE
LITERATURA BREU A MISLATA
El jurat del premi de poesía,
format per Francesc Collado, María
Fullana i Jaume Pérez Montaner, ha
atorgat el premi a Caries III, de
Vilanova i la Geltrú, peí recull «A
dues veus».

VEREDICTE DELS PREMIS DE
LTNSTITUT DEL TEATRE 1997
Premi Ignasi Iglesias de textos
teatrals a Octavi Egea Climent per
I'obra «Davant I'Empire»; el jurat ha
acordat proposar la publicacio de
I'obra de Marc Angelet Cantos i
Artur Rodríguez Perez «Bridge's

(Proa
Blues (El blues del pont)». Premi
Josep M. de Sagarra de traduccions a Jordi Sala Lleal per la
traducció d'«Un marit ideal» d'Os
car Wilde. Premi Aurora Diaz Plaja
de textos de teatre infantil a Josep
Albanell i Tortadés per I'obra
«Historia d'una bala». Premi Josep
M. Carbonell de muntatges de
teatre de titelles a Mercè Gost i
Alba Zapater, de la Companyia La
Cònica/Lacònica, pel muntatge
«Ombres d'objectes trobats».
Premi Ricard Moragas de coreografies de dansa a Gustavo
Ramirez Sansano per la coreografia
«Fetos». El Premi d'Honor de
I'lnstitut del Teatre de dansa i
coreografia ha estat atorgat a

Si

Emma Maleras, i el Premi d'Honor
de l'institut del Teatre d'art
dramàtic, a Augusto Boal.

ALTRES CONVOCATÒRIES PUBLICADES A «SERRA D'OR» EL
TERMINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 D'ABRIL I EL 15 DE
MAIG
IV premi d'histôria Pepita Martí
de Duran (vegeu «S. d'O.»,
octubre 1997).
Concurs literari 500 anys de
l'ermita de Santa Anna (febrer
1998).
Premi d'il-lustració Caterina
Albert i Paradis (març 1998).

ho sabéis podeu ajudar-i

a les persones que puguin respondre les preguntes d'aquest espai que, eis ho demanem, s'adrecin directament a qui les hagi formulades.

^Ur>taner, 0819O.alT ¿a ^ata ' e' "oc de 'a rnort del catalandfil ital iá Alfredo Giannini i se se'n va publicar alguna necrología.— Josep Massot i

Dadla de Montserrat (Barcelona).
LUe cara a prep

IV1 ^..^ró (va trébol b'°9raf'eS de co^aboradors habituáis del setmanari «Mirador» (1929-1937), demanem dades deis següents: Josep Emili
a) A hr tarT|bé Pe' setmanari «Destino»), Pere Casals (urbanisme), Adolphe de Falgairolle, Joan Grau i Quadrada (música i radio),
'
os Novellis (literatura, en especial la francesa), Joan Soler (temes de Barcelona) i un italiá anomenat Giuseppe Torre (o
ares Geli i Josep M. Huertas, Aragó, 50, 3r. 1a., 08015-Barcelona.
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PELS CAMINS DE LA TERRA

Nicodem
per

Teodor Suau

icodem: fariseu, dirigent del
poblé, mestre d’Israël. Personifícació d’aquell a qui, allunyat de la resta deis homes i
normáis (fariseu: separat), hom li
reconeix la capacitat d’atorgar el cer
tificat d’ortodôxia (dirigent, mestre)
que permeti discernir la veritat de la
mentida. Amb un matís: és per la seva
condició de mestre que coneix la
distinció entre bo i dolent. El punt de
referència, dones, és un determinat
saber sobre Déu i la seva voluntat. La
fe, definida com a doctrina, des de la
quai caldrà explicar i justificar la con
ducta.
No té res d’estrany que plantegi, pie
de bona voluntat i, probablement,
amb satisfaccio, la qüestió que l’ha
portat a veure Jesús: «Rabí: sabem que
sou un mestre enviât per Déu, perqué
ningú no pot fer els signes prodigiosos
que vos feu si Déu no està amb eli.»
Molt bé. Però ens convé parar
esment en alguns petits details.
«Sabem»: no parla sols per eli
mateix, sino en nom d’un col-lectiu,
els dipositaris de la facultat de dis
cernir entre el bé i el mal a Israel. Que
fan la seva fundó mitjançant l’aplicació d’un mètode que sempre ha
donat bons résultats: llegir la vida des
de l’horitzó establert per la Torà.
Sembla que Jesús si que pot passar
aquest examen, malgrat la malfiança
manifesta de l’estament dirigent. Si
més no pel que fa a Nicodem. Les
obres prodigioses aporten el criteri de
legitimado necessari per a assegurar
l’ortodòxia.
De fet, el que es juga en aquest text
és la relació entre la vida i la fe. O, si
es vol, entre la teoria i la práctica.
Entre ideologia i seguiment.
Per aixô Jesús, molt en el seu estil,
contraataca amb una afirmado que a
primera vista sembla que no té gaire
relació amb el que ha dit el doctor
Nicodem: «Ningú no pot veure el Reg
ne de Déu sz no neix de bell nou.»
«Veure» en lloc de «saber» ja és un
primer canvi important.
Veure vol dir prendre consciència,
constatar, comprovar, entrar en con
tacte, sense cap més mediació que la

N
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relació directa amb la realitat perceOfereix, primer, una actitud davan)
buda.
de la vida per a «veure» el Rogne r
Es curios: Jesús no diu «si vols entrar acciò i no errar a l’hora de decidir-sepe
dones
en el Régné», sino, senzillament, «si un déterminât sentit de viure i de morí
vols veure». Sens dubte, per a situar-se
És aquesta: tenir el coratge i
en la mateixa perspectiva conceptual tornar néixer constantment. Val a
de Nicodem: cal esbrinar la manera saber abandonar sense recança (
com Déu es fa présent en la historia territori conegut, les maneres de fc
actual.
útils ara, els estils acostumats i les o*
Per aixo resulta genial 1’afirmado gories que ens han ajudat a arribar t’
que segueix: «tornar néixer», que, molt ara som; assumir el rise d’allò que ensínaturalment, el doctor Nicodem no desconegut, del que és nou, de tot >
entén en absolut.
que hi ha més enllá deis murs de
Qué és néixer?
ciutat tranquil-la i confiada, que ®
Passar d’una determinada qualitat aixopluga i ens protegeix; acceptai^
de vida a una altra.
cada dia és una pàgina inèdita que
Es deixar el si matern i, amb ell, la escriure amb la lletra ampia i so'=
tranquil-litat, la seguretat, el benestar maldestra de la propia capacitat de tenir totes les nécessitais cobertes
decidir i d’estimar, en la certesa
sense gens d’esforç. No hi ha por. Ni només s’equivoca aquell que aCl
angoixa. Ni temor de la mort. Perqué
contra la seva opció; rebutjar com11
no hi ha consciència. Tampoc llibertat.
temptació més el desig de v0
Ni opció. No hi ha amor.
començar de zero per redreçat 11
El naixement suposa la pérdua vida sempre sotmesa a l’error "
d’aquest paradis i iniciar una singla dret humá!— i a la limitado i P°\
dura, la primera estado de la qual és el l’accent de la voluntat en el
plor. A partir d’aquest moment, caldrà treure profit del que ja som>
assumir el dolor, la inseguretat, la nostres defectes i deis nostres l111".
dependèneia indigent deis altres a l’ho- Això per a aprendre a treure pal11' ‘
la nostra actual manera d’ésser •
ra de satisfer les propies necessitats...,
peró compareixerá la possibilitat de la que no sospirar per un canvi que
llibertat, sorgirà la consciència i s’obri- produira mai. Podem resumir: t
rá davant del nadó el continent néixer és véncer la por de la Ib
meravellós, inexplorat de la comuni amb el coratge que dona l’amorPer aixó, Jesús ofereix tres ci
cado, la comunió i l’amor.
de discerniment a l’hora d’apreU^.
De tal manera que, des deis inicis
llegir la vida en clau de Regne: 1alde la humanitat, el desig de retornar al
si matern esdevindrá una constant en l’Esperit i el vent.
.
L’aigua: La consciència rea^’s
I
la recerca de la félicitât. La qual molt
sovint será presentada amb els trets de
les coses són així com són i n°
altra manera, que la vida és s ■
la vida prenatal. No debades el llibre
de l’Exode representa la forma nar una festa —unes noces— en g p^l
qualsevol moment pot faltar el '
rativa, historiada, d’aquesta temptació
constant de la gent que s’estima més
que és precisament l’aigua qu^. J
renunciar a la consciència, la llibertat, tres som capaços de posar d
l’opció i l’amor davant d’una vida gerres de la fidelitat la mesura
tranquil-la, plácida, sense responsa- millor, sempre encara per venirL’Esperit: La força que ens a^¿.
bilitat. La por de la llibertat. La
necesitat de l’ídol. La recerca de vessada cor endins perqué pog11 e|r|
paradisos artificiáis de sentit. Dicta ser fídels a l’opció per l’amor se
dura. Droga. Distracció. Opi del i per mits.
. ¿i»|
al poblé...
El vent: La llibertat, que
Jesús posa en guárdia davant podrá matar mai, perqué és el 1 J
del fili del Déu-Sorprenent mJI1
d’aquesta possibilitat i assenyala les
a la Creu i a la Resurrecció.
finies de futur per a superar-la.

FE

D’aquí, finalment, se’n desprén una
conclusió última: Una nova manera
d’entendre Déu i la seva relació amb
el món. Les coses es veuen sota una
nova llum. Que és una altra manera de
parlar de «veure» el Regne de Déu: no
en termes de condemnació —el punt
de referencia absolut fixât a la Torà—,
sino a partir de l’horitzó establert per
la misericordia que salva alliberant,
perdonant i estimant —el punt de
referència absolut assenyalat per la
tendresa del Déu-Amor-sense-limits , tal com Jesús mateix fa durant
tota la seva vida.
La qüestió ha quedat, dones, re
solta. Allô que importa i resulta
ecisiu ja no és «saber», sino aprendre
a «veure».
Perqué no es tracta d’un coneixement distant, objectivât i fixât en
una doctrina. Sino d’assumir en
Una manera nova d’ésser: la
e éu-Amor, présent en el món per
Jesucrist.
La fe, en la vida i per la vida.
a vida, lloc de manifestado de la
wluntat de Déu.
,
' fe, dos moments d’un sol i
fJ eS orç Per a ésser feliços i transJjar el món en Regne.
honp1COC-ern’
bona persona,
hom St.d 'i S^ncera’ c°nvidat a esdevenir
l’Pc„e .e Regne: persona confiada en
cacia suprema de l’Amor.
*

I

PENSAMENT

Montserrat i la cultura
PER JORDI SARSANEDAS

L

a Generalität de Catalunya, a proposta del conseller de Cultura, Joan
M. Pujáis, ha concedit a l'Abadia de Montserrat la Medalla d'Or de la

institució, a causa de l'activitat cultural i religiosa desenvolupada pels
monjos de Montserrat al llarg dels segles, simbolitzada, entre altres
realitzacions, per la biblioteca monástica, per l'Escolania i la seva projecció
musical i d'una manera ben especial pels Ilibres i revistes éditais per
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, entre els quais evidentment

«Serra d'Or», queja tenen els seus precedents en els manuscrits medievals
i en els Ilibres impresos a Montserrat des del final del segle XV. En aquesta
avinentesa, ens plau de publicar el parlament que Jordi Sarsanedas, tan
vinculat a Montserrat i a «Serra d'Or», va fer al Palau de la Generalität el

dia 16 de desembre de 1997, amb motiu de l'acte de lliurament de la
Medalla, rebuda per l'abat de Montserrat, Sebastià M. Bardolet, de mans
del president de la Generalität, Jordi Pujol.

UN MOMENT DE L'ACTE D'ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'OR DE LA GENERALITÄT A LABADIA DE
MONTSERRAT, AL PALAU DE LA GENERALITÄT, EL 16 DE DESEMBRE PASSAT.
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TARRAGONA
SERVEI DE PUBLICACIONS

SANTJORDI 1998

Itineraris per la sociabilitat
meridional catalana
Pere Sola
3.500 pessetes

Torroja del Priorat
Recull historie de la vila
Jaume Sabaté
2.500 pessetes

Julio Antonio,
escultor
1889 - 1919
Antonio Salcedo
6.034 pessetes

Actes del Coldoqui
Julio Antonio,
escultor
1889 - 1919
a cura de Rosa Ricomá,
Antonio Salcedo
i Ramón Oteo
(en premsa)

Francesc Catalá-Roca
Fotografíes
2.000 pessetes

Comandes:
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SERVEI DE PUBLICACIONS
Santa Anna, 8 - 43003 Tarragona
Tel. (977) 23 50 32

(IVA no inclos)
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LABAT DE MONTSERRAT, SEBASTIÀ M. BARDOLET, REP LA MEDALLA D'OR DE LA GENERALITÄT DE

CATALUNYA DE MANS DEL PRESIDENT PUJOL.

ontserrat. Potser no és cap
mala manera de comentar a
parlar-ne, si evoco el Mont
serrat, la muntanya singular,
espectacular encastellament de roques
que, visible des de molts indrets, tants
i tants, de la Catalunya central, ha
deixat a l’esperit de la gent un perfil
inconfusible. Per maldestra que sigui
la má que el dibuixa, per violent que
sigui l’afany de simplificado a qué
algú el sotmeti, no per aixó deixem de
reconéixer-hi un signe emblemátic,
ben sovint commovedor.
De tota evidència, però, Montserrat
és, en primer Hoc, la Mare de Déu,
aquella prou menuda talla romànica,
negra de peli, que, durant segles, ha
rebut un flux de pelegrins que, onada
rere onada, l’ha recobert de devoció,
de súplica, d’adoració i així l’ha anat
fent, l’ha anat acabant de fer, com dins
l’ostra es fa la perla. La Mare de Déu
és la raó del santuari i, des de sempre,
el monestir ha tingut per tasca im
portantissima —no sé si fora just de
dir que s’hi justifica— la de teñir cura
del santuari.
La muntanya, l’estàtua, el santuari,
la comunitat benedictina que en té
cura... Tanmateix avui hem estat
convocáis per considerar un aspecte
diferent de la realitat montserratina.
El monestir és una població, un grup
d’homes no gaire gran que, això
afirmem, ha fet i fa aportacions molt
valuoses a la vida cultural de
Catalunya. Amb una bella continuìtat,
bé que amb modulacions perqué el
temps no és mai igual —un xic propici
o no tant, o més o menys hostil— i

M

tampoc no son iguals els homes. Q1*1
sap si fins i tôt, de tant en tant, am
algun error o alguna contradicciô- un
grup
aquelld’homes no gaire gran, avalais'
dirigits pels abats successius: Muntn
das, Deàs, Marcet, Escarré, Braso;
Just, Bardolet... Esmento nornés, es
clar, els més recents.
D’aquesta poblaciô d’hotn^
generaciô rere generaciô, allô que avu
ens toca de dir, que en voient dir,
que, sobretot des del segle passa1,
després de la destrucciô de la 8u,ef^
del francès i de la desamortitzacio
Mendizâbal, ha sabut i ha volgu
mantenir-se, amb naturalitat, en dia amb el nostre poble, amb l’eS %
d’autoafirmaciô i amb la creativitat
nostre poble.
Per exemple i potser en primer
amb un exercici molt generos
l’hospitalitat, com ho va palesar, Qu' j
espectacularment, quan hi haguc’ .
1970, aquella tancada d’uns tres'ce 0.
intel-lectuals que va causar que el1
nestir fos assetjat.
|3
Un aspecte important de
incidència cultural de Montserrat^
estat l’eficàcia de les seves coI1Vûo|)
tories. Per exemple, el 1880 i el
amb les festes del mil-lenari i
coronaciô de la Mare de
portants en el progrès de l’obra
daguer i ocasiô de la primera co
poètica a la Mare de Déu. La se
fou aplegada el 1931 en ocaS'^z gu«
festes jubilars i la tercera el 195 >
és l’ùnica de la quai ha estât e 1
una ampla tria.
aCjô
D’aquelles festes de l’entroU £|
del 1947, ara recordades e
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cinquantenari, amb l’exposició inau
gurada fa pocs dies al Museu
d’História de Catalunya, bé es pot dir
que foren, que foren també, la primera
important manifestació pública de
catalanitat després de la guerra. La
poderosa megafonia que hi saludava
els pelegrins a mesura que arribaven,
en un catalá ciar i net, semblava
increíble. Com ens ho semblava, ais
modestos col-laboradors de la Comissió Abat Oliva organitzadora deis
actes, que poguéssim —permeteu que
en aquest punt utilitzi la primera
personal del plural en el sentit més
irecte que poguéssim adreqar-nos
a a gent d’aquest i d’aquell poblé,
quan hi anávem, en catalá i mamfestant la nostra condició de
catalans.
Montserrat també ha col-laborat en
a producció cultural de la nostra
erra’ no únicament convocant els
«tistes per exemple amb el concurs
ontserrat vist pels artistes» de 1931
o e 1947, sino també, és ciar, amb els
carrees fets. Pintura, escultura,
eSmalt’ orfebreria, les obres
la n ' 3 3 ;(rf°ntserrat són també, en
MontsermSUra
Vulgueu’ obres de

els^ra’ PeI qUe ía a bactivitat cultural,
nomT°í,OS n° es Poden permetre
La rpSi 6 COnvocar-la, de provocar-la.
obliMg 3 mate'Xa de sant Benet ja els
fan O 01’ 3 treballar, a fer coses. I en
qUe preC. no sé d’on ho he tret—
actius rU 1 íOt 6S par’a de «gremis»
exemple^6 m°nestir'1 aleshores, per
de cerò ’ dUfant uns anVs’ un obrador
notablemiCa.te una producció d’una
gremì PU3 ltat' ® bé —el cas d’un
boix ^’Personal hi ha qui grava el
Palt nivel? dJT’ C°m nÍngÚ POtSer’
PeM ae a nostra xilografía.
No PodemmdalShCaPÍt°1S ma’OrS’
n es un M
dubtar que la música
deis tem °ntserrat voi dir música des
símbol fQS
antics- N’és quasi un
escapar d il ^libre Vermeil que va
de 1811 e 3 estrucció de documents
’’escola r? C’Ue encara conservem. I
s’afirrna jUS1Ca’ de Montserrat, que
or®S«1eXdel-segle XVI- do"a
fiuals hom rCS Instrumentistes deis
C°rnpositorc r?corda el bon nom, i
’’obra, de« J 6 S qua’s avu> valorem
fins /J0311 Cererols (segle
eviH Ferran Sorts (XVIIIS3p finan p£tmenL hi ha, des de qui
finantena’d Sco’ania’ aquesta cin
chen i’pj e Meotets que, mentre
cacio escaient a la seva

edat, s’inicien molt seriosament a la
música i constitueixen una formació
coral d’alta i de reconeguda qualitat,
que ens fa quedar bé, tan bé, davant
romeus i turistes i en ciutats estrangeres. Bona tasca la deis qui obtenen
aquest resultat. Bé que m’ha semblât
oportú no posar aquí gaires noms
propis —per evitar de fer una tria que
podría tenir un costat feridor i per
subratllar que parlem d’un col-lectiu— no em sé estar de fer esment del
pare Ireneu Segarra, que ha menât tan
bé i durant tants anys l’Escolania i que
ara es troba al llindar d’una ben merescuda jubilació.
Esmentem també, tot passant —tot
passant!—, dos equipaments sin
gulars: una biblioteca, oberta als
estudiosos, amb prop de 300.000
volums i un gran nombre de pergamins i d’incunables, i el museu o els
museus: arqueología de l’Orient
biblic, la pinacoteca amb pintures de
Caravaggio, Tiepolo, el Greco, l’ex
posició Nigra Sum dedicada a l’evolució de la iconografia de la Mare de
Déu de Montserrat i, sobretot —m’atreveixo a dir sobretot pel convenciment que tine que és un conjunt
molt valuós i molt insufícientment
visitat—, la col-lecció de pintura i
escultura catalana de mitjan segle XIX
a mitjan segle XX amb, també, obres
de molt notables artistes moderns
d’altres terres.
Montserrat té una relació molt
antiga amb la lletra impresa. Val la
pena de recordar que hi ha incunables
estampats a Montserrat. L’activitat va
continuar, amb alts i baixos, i va pren
dre embranzida després de la restaura
do del segle passai, i, especialment
durant el primer terç del nostre segle,
amb el començament de la publicació
de la Biblia de Montserrat. Després de
la guerra, la represa és lenta, difícil. Va
començar la col-lecció «Scripta et
Documenta» i col-leccions religiöses
de divulgació i aparegueren les revistes
«Qüestions de vida cristiana» i «Serra
d’Or».
D’allò que «Serra d’Or» ha repré
sentât potser en pot donar una idea el
fet que, precisament, el govern de la Ge
neralität ja ha guardonat amb la Creu
de Sant Jordi, successivament, la revista
mateixa i el pare Maur M. Boix, que
n’era el director: un àmbit d’encontre
i, per tant, de potenciació del dinamisme de la nostra cultura. També,
acollint «Tretzevents» —que fou
«L’Infantil», nascut a Solsona— les
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Publicacions de l’Abadia de Montser
rat van començar a figurar en el
terreny de les publicacions per a
infants, per al quai han produit força
llibres.
Les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat van rebre una nova i
vigorosa empenta quan l’abat Just, el
1971, en confia la direcció al pare
Josep Massot. De la producció d’aquesta nova època, que és l’actual,
diriem que potser allò que la caracteritza més, a banda de les obres
religiöses, són els titols i les col-lec
cions de cultura académica, molt
sovint en coedició amb entitats pu
bliques o privades del Principat o de
Mallorca o del Pais Valencià. Un gran
elogi que cal fer del director de les
PAM és que s’atreveix a posar al
carrer, i ho fa, i sap trobar la manera
de fer-ho, que posa al carrer llibres
intéressants, llibres ùtils, llibres potser
necessaris o imprescindibles —volu
minöses tesis recuperades—, però per
als quais és ben difícil de preveure una
difusió econòmicament satisfactoria.
Troba la manera que uns llibres que
mereixen d’ésser, siguin. O sigui, una
notable efíciéncia posada al servei
d’empreses que només es justifiquen
pel gust, o bé podem dir-ne la passió,
pel treball universitari, per la cultura
rigorosa i exigent.
I continua havent-hi, és ciar, els
llibres infantiis, els llibres de muntanya, llibres de música...
Titols singulars, per exemple «Obra
del Cançoner popular. Materials».
Una realització que fa uns pocs anys
hauria semblât un somni.
I les revistes: «Serra d’Or», «Tretze
vents», «Documents d’Esgléia», «Qüestions de vida cristiana», «Studia Mo
nastica», «Estudis de Llengua i
literatura catalanes»..., i si més no la
distribució de «Revista de Catalunya» i
«Catalan Review».
El decret que atorga la Medalla
d’Or de la Generalität a la comunitat
montserratina retreu, per justificar la
decisió presa, l’alta signifícació espi
ritual que ha tingut al llarg de la nostra
historia. Permeteu-me que jo pensi, i
us inviti a pensar, sobretot en allò, tan
digne i meritori, que han fet i fan entre
nosaltres aquests homes tan rigorosament contemporanis nostres, els
monjos de Montserrat d’ara mateix.*
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Francesc Candel
UNA EXISTENCIA CONSEQUENT

-(FOTOS: FRANCESC SITGES)-

per

Zeneida Sardà

ent a les voreres estretes ennegrides per la pol-lució. Renou de cotxes i camions. Autobusos
que vomiten passatgers atrafegats. Brogit ininterromput d'una circulado caótica i nerviosa. El
__ passeig de la Zona Franca, flanquejat per blocs alts amb una multitud de pisos esquifits, neix
en un immens trébol d'autovies denses i sorolloses, penetra l'eixam d'habitatges senzills i s'endinsa
amb força cap a la banda de mar. Immigrais i treballadors poblen el barri. Paco Candel viu entre
aquests «altres catalans» des
que, essent encara un nen, hi
arribé de Casas Altas (el Racó)
amb els pares, gent treballadora i humil. Avui, Paco Candel

és un personatge conegut
apreciat al barri. De talla me'
nuda, la seva figura és Ia
representado física de la seva
personalitat discreta i senzills
Parla amb aquell accent tan
característic deis castel‘anopar
lants quan parlen en catalá.
pis de Paco Candel és al carre1
de la Foneria. És un pis p®^

com tots els de la zona, Per°
alegre. A les parets de la saleta
on fem l'entrevista hi ha tot3
J/æ
una col-lecció de quadres a
mies: un oli firmat per J°al1
Martí amb un Paco Candel j°ve

amb barba i camisa vermeid
dibuix de Lluís Garcia, dibui
*
3^
de cómics, que mostra diver5
perfils d'en Candel... Fa fre

Un gat tigrat i gros s'arran1
als radiadors portàtils, c°n*°|
neia les cames de Paco Can
que seu en un petit sota,
enfila a la falda. A l'altra ba^
de la vidriera que s'obre a
terrasseta es veu la munta^
de Montjuïc per la banda

Palau Sant Jordi. La torre
•«nat^
Calatrava, corn una sig< 1
gegant, inscriu una rúbrica
ca en el cel gris.
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—Teniu el primer contacte amb el món
del treball a setze anys. Exerciu diferents
oficis: ceramista, mecánic, dissenyador
de bijuteria, decorador d'objectes de
vidre i de plástic, comptable en una
empresa de la construcció...

De fet, vaig començar a treballar
força tard per a aquells temps en qué
els nois no feien aixó del batxillerat.
Recordó que va arribar un moment en
qué em feia vergonya de ser a la classe,
perqué era el més gran. En els ambients obrers, anar a treballar de molt
jovenet era normal. Hi havia una
fábrica, per la banda de l’Hospitalet,
que en deien la «font del vidre» i que
ota una fundició de vidre. Hi treallaven nanos de deu anys, de dotze...
ra del tot habitual. D’altra banda, tot
just acabada la guerra civil, trobar
ema era fácil. Jo vaig anar a treballar
e mecánic perqué em donaven dos
rals més que al lloc on estava!
entre fa d’aprenent en camps
tversos, Paco Candel observa
esperii inquiridor el món
re? que l’envolta. Una afecció
Per 1 escriptura es va gestaut en
quest treballador sensible i persa<? Que aviat sentirà el desig
narXPreSSar~Se’
nécessitât de
en r^r ^CS
que brollen
de ™ S£U Pensameut emergeixen
aiiP aaera natural de l’ambient en
anys smant més de vint-i-cinc
sevJ ha anat desenvolupant la
seva Personalität.
car? és.e¡ Aue us determina a comen’dr a escriure?

facilimr^10 hÍ he tin§ut una certa
tenia set Recordo <lue’ finan tot just
féssim an-N ens van encarregar que
r redacció sobre la prigiar d’al£M,!,OTtO que la vai§ miS PIa’
Petqué vT °C’ ° almenVs la idea’
lainventa 5 fornire: «La primavera es
Signj Co e ano> 1° ha dicho el poeta... »
^dacció0^ • S’gu’’ aquella primera
Senyoreta 6713 £Star prou bé’ ¡a que la
em vTh “„.íeia Duch: em va
que la lleelí nn qUC em posés dret ’
que seria? ’• a em va pronosticar
Ver¡table vSCnPtOr’ Rn reabtat’ la meva
d’buixar p cac’ó sempre va ser pintar i
camí en er° n° va’g Poder-me obrir
diuen queakUepta faceta> encara que
Ve alló qUe • °, eia tttolt bé. Aleshores
des’ taig enk 6 expressat tantes vegaServeixes De rorna’ i és que, quan no
n°> fixa-t’hJ'T'1''!8’ 6t fas escnPtor- L si
• tothom escriu! Els gene-

rals retirats, les cupletistes, els actors, el
senyor que ha fet la volta al món...
—Lambient en qué viviu és un ambient
treballador. D'on poueu el substrat
intel-lectual que us permet iniciar-vos en
la narrativa i la novel-la?

—Sempre m’ha agradat molt llegir.
Ja de molt petit. A les escoles on vaig
anar (parlo d’abans de la guerra!),
aquelles escoles que he retratat al meu
darrer llibre, Les meves escoles: records
d’infantesa, i que depenien de la Ge
neralität, aplicaven el mètode Montes
sori, ensenyaven la canalia jugant i els
induïen al gust per la lectura. Tenies
una biblioteca molt ben nodrida. Jo
suposo que aquesta inclinació per la
lectura em ve d’aleshores i que la lec
tura és el que em va ensenyar a
escriure. En aquella època no es
practicava la immersió lingüística,
però s’ensenyaven les dues llengües. A
l’escola on anava predominava el cas
tellà, perqué tothom era castella al
barri, fins a l’extrem que a una o dues
families catalanes que hi havia els
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suburbial, la vida dels immigrais,
que Paco Candel, batejant-los corn
«els altres catalans», incorporava
definitivament al poblé català.
—Els vostres llibres tenen, ja des del
primer moment, una direcció molt mar
cada. Més enllà de fer literatura, al
vostre afany d'escriure hi ha ganes d'incidir en la societat?

—Jo començo a escriure en pie
franquisme. Aleshores la meva dèria
era fer una literatura testimonial,
social, de denùncia, i també una
literatura molt comprensible, perqué
la gent que sempre m’ha envoltat és
gent treballadora, gent que no llegeix o
llegeix poc. Intento dones fer uns
llibres molt directes, molt assequibles.
No sé si això es pot considerar un
defecte més que no una virtut literària.
Però també hi ha la vocació. Arriba un
moment que t’adones que és l’ùnica
cosa que t’agrada fer de debò i assumeixes que el que vols és ser escriptor.
I, de moment, continua sent el que
m’agrada més del món.

«E/s altres catalans (...) obria una gran
polèmica a Catalunya, una polèmica
absolutament actual, que encara continua.»
deien «los catalanes». Les classes es
feien en castellà, però els llibres per a
llegir eren la meitat en castellà i l’altra
meitat en català. Jo vaig aprendre a
llegir indistintament en totes dues
llengües sense adonar-me’n.
Paco Candel publica la primera
novel-la, Hay una juventud que
aguarda, el 1956, a trenta un anys.
Havia comenfat a escriure al voltant deis vint-i-sis, però no havia
aconseguit que li editessin res. A
partir d’aquesta primera novel-la,
les publicacions són constants.
Novel-Ies, assaigs, narracions se
succeixen a un ritme regular, any
rere any. La llista deis seus llibres
compren avui una cinquantena de
títols. Independentment del gène
re, tots tenen en comú una mateixa característica: la referencia
al món obrer. En tots apareix el
treballador, l’ambient de barri

—Aquesta literatura «engagée» és
força característica deis anys cinquanta,
a França sobretot, on té molts repré
sentants ¡I-lustres. Hi ha autors concrets
que us hagin influït?

—En un moment donat, em van
influir molt uns escriptors deis quais
ara ningú no es recorda. Tots tres són
francesos. Un, Maxence van der Meersch, havia escrit Cuerpos y almas, un
llibre que va tenir un gran éxit els anys
46-47. Jo estava malalt de tuberculosi
i havia de fer molt repos. Llegia molt i
casualment em va caure a les mans
aquest autor. Ell era advocat laboralista i es va casar amb una teixidora de
Lió. Aixó li va permetre de conéixer de
prop totes les lluites obreres. Té una
trilogia molt famosa on explica la
lluita i les dificultats que passaven
aquelles treballadores. També em vaig
interessar per Gilbert Cesbron, un
autor que va escriure un llibre que va
traduir Destino i que es deia Los santos
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ciudad cambia su nombre, té un exit
extraordinari, que us permet, a partir
d'aleshores, dedicar-vos exclusivement a
escriure. Aquesta novel-la, que ha
aconseguit vint-i-dues edicions, reflecteix la barriada de Can Tunis, oi?

«CAN TUNIS ERA UN BARRI AMB TANTES HISTORIES I AMB TANTA VIDA QUE EM VAIG ADONAR QUE
ALLÔ ERA UN POU INACABABLE DE MATERIAL PER A FER NOVEL-LES.»

van al infierno. Parlava deis capellans
obrers que vivien ais suburbis francesos i que anaven a treballar a les
fabriques. Del tercer autor que em va
influir no en recordó el nom, pero sí el
personatge del seu llibre, l’abbé Pierre,
aquell capellá que va fundar els
Drapaires d’Emmaús. Al llibre s’explica com aquell home, fent de
drapaire, va ajudar a fer cases per a la
gent pobra. Mossén Pierre va arribar a
ser diputat, va ser condecorat amb la
Legió d’Honor. Fa un parell d’anys li
van donar un premi de la Fundació
Alfonso Garlos Comín i va venir. Ara

ja és molt vellet. Aquest llibre, que es
titulava Los traperos de Emaús, també
em va agradar molt i em va fer decidir
a escriure sobre aqüestes coses, els
problèmes i la gent que jo veia al
costat. En adonar-me que d’altres ho
havien fet, vaig pensar que jo també
podía utilitzar els ambients i les perso
nes que m’envoltaven per escriure
sobre tôt allô. Uns escriptors que
admiro i m’agraden molt i que també
han escrit sobre allô que tenien al
voltant són Baroja iTxékhov.
—La vostra segona novel-la. Donde la

ElEumo Editorial
— Eumo és (’editorial de la Universitat de Vie—

—Jo penso que vaig assolir aquesta
cosa tan vel-leïtosa que se’n diu la
gloria i la fama més que per mèrits
literaris per qüestions de jutjat de
guàrdia. Els personatges de la novehla,
alguns dels quais hi sortien amb els
seus malnoms, eren gent de les cases
barates de Can Tunis que s’hi van
reconèixer i es van empipar. El gran
rebombori, però, el van produir els
mitjans. Van intervenir-hi la premsa 1
la ràdio (la televisió encara era molt
precària) i em van fer famós de cop i
volta! Can Tunis era un barri afflb
tantes histories i amb tanta vida que
em vaig adonar que allò era un pou
inacabable de material per a íef
novel-les. I la veritat és que no vaig
pensar a dissimular. Allò dels Sis
personatges en cerca d’autor de Piran
dello, va passar-me a mi. Però en e
meu cas van ser cinquanta o seixanta
personatges buscant l’autor de maneri
ben real. Vaig ser processat, vaig teIlir
un judici, que per cert vaig guanyarEl résultat és que tot això em va donar
fama i d’altra banda va motivar un
altre llibre, ¡Dios, la que se armó!, en
què explicava tot el que havia passar
—Un altre llibre que us ha donat
fama és l'assaig Els altres catalans.

—Els altres catalans és el meu 111
nùmero set. Aquest va ser un èxit
caire social. Obria una gran polerni
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a Catalunya, una polèmica absolutament actual, que encara continua.
Planteja el problema de la llengua per
a la gent que ve de fora, de si s’integren o si no s’integren... En aquells
moments va fer una ebullició tremen
da. Em vaig estar anys fent conferen
cies sobre aquest tema. Encara ara en
continuo parlant. Van fer moites
edicions del llibre, que, d’altra banda,
va ser molt ben rebut per la
intel'lectualitat catalana. Als politics
també els va interessar molt. Un dels
més entusiastes va ser Jordi Pujol, que
a «Serra d’Or», concretament, va dir
Que no seria un bon català tot aquell
que no l’hagués llegit.

«El que és évident és
que, a la gent deis
barris, aquesta llei
(de Política
Lingüística) no els
pot molestar en res.
Els que plantegen
més problèmes són
els comerciants.»

Com una conseqüència lògica
els interessos que queden plasmats als seus llibres, Paco Candel,
que, Y13* no s ha afiliat a cap partit
Po tic, es veu inévitablement imP cat en la politica, sempre, però,
c°m a independent. L’any 1977 és
senador per la circumscripCio. e. Barcelona amb el suport de
socialistes, comunistes, nacionalstes 1 independents.
Què us va reportar l'experiència del
nat amb l'Entesa dels Catalans?

durant3 ,meVa exPeriència politica,
limit
1 epoca franquista, s’havia
Vet"’ COm tanta Sent> a tirar octa.. ’ conspirar, ser agafat per la
OrH?\anar a parar al Tribunal de
arriba1 i U'3^co’. ser multai... Quan va
nieva f 3 trans'CK') vaig pensar que la
de H a-Ua )a latvia acabat i que havia
escriudlCar_me a ,escriure- De fet,
Però rP \a eS quasi indissoluble en mi.
Person t3 tra banda, he esdevingut un
uns def3 g6
So^ ^et d’escriure sobre
catalan erminats temes. Sense Els altres
Politic/ )0 n° Anuria anat a parar a la
litica «riacUva 1 encara menys a la poanys deeiCarreC>>'- Quan a' caP de dos
Primeres el transici° es plantegen les
Parla de f eccions generals i aquí es
tots els er Una candidatura d’entesa,
tn’hi voleP3rtltS qUe en s°n s°iidaris
que la ir,11 lnv°lucrar perqué pensen
classes in/73 preséncia aglutinará les
va de niigrants. Jordi Pujol m’ho
Pr°Posavaanar personalment. Em
encara que 3Ue anés a la seva llista
Que définit' °S COm a Independent. Els
Van ser Ioa1V^nent em van convèncer
ral del Psq1 eventós, secretari gene'fornents e’ C
fiue en aquells
general del PSTT%nO era el secretari
ÒUC, Però ja era el delfí
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—No hi vaig fer gaires coses. Cal
ficar-se en política per a adonar-se de
fins quin punt dépens d’una buro
cracia, fins a quin punt estás bloquejat, sobretot en aquells temps en què
hi havia un funcionariat que en sabia
més que el regidor. No obstant això, es
van fent coses. Aquests problèmes, els
he explicat en clau de caricatura i amb
personatges fingits en una novel-la que
es diu Un ayuntamiento llamado Ellos.
Entre altres coses, una de les més
concretes que vaig fer va ser tirar
endavant el Museu d’Histôria. Vaig
traballar amb el director, Francese
Mareé, que era una persona encan
tadora, boja per la historia de
l’Hospitalet, i una altra persona que es
deia Mariano. Entre tots vam remuntar el museu. Al principi hi fèiem
exposicions d’artistes locals cada
quinze dies. Més tard en vam fer de
gent d’altres llocs. Prestigiàvem els
artistes de la ciutat i al mateix temps
fèiem que d’altres donessin prestigi al
museu. Aquells anys en el càrrec de
regidor van coincidir amb els cent anys
del naixement de Picasso. Em van
encarregar que en fes una exposició
amb cara i ulls. Sort del doctor Jacint
Reventós! El seu pare era molt amie
d’en Picasso, i el senyor Reventós em va
deixar quadres i dibuixos que tenia, de
tal manera que vam aconseguir fer una
exposició molt bonica.
—La Biblioteca de Can Sumarro també
es va posar en funcionament sota la
vostra regidoría?

de Gregorio López Raimundo, i Al
fonso Carlos Comin, que portava el
grup Cristianos por el socialismo i que
era del PSUC. L’argument que donaven aquella gent aleshores era:
«Catalunya et necessita.» Jo vaig ser
tan boig o tan tonto que al final m’ho
vaig creure i m’hi vaig presentar d’independent. Vaig sortir elegit. He estât
el segon senador més votât de l’Estat.
De cop i volta et tornes important.
Molt més que un escriptor! La policía
et saluda, viatges gratuïtament pertot
arreu, als avions, als trens, als
autobusos; vas a Madrid, t’estàs en un
«/zemz'czrcw/o», parles, t’entrevisten...
Aixô agrada tant que després molta
gent ja no se’n vol sortir!
—Un altre càrrec, que exercireu durant
quatre anys, és el de regidor de Cultura
de l'Hospitalet. Quines van ser les
vostres iniciatives més importants?
Quines han donat fruit?

—En efecte. Can Sumarro era la
masía d’un doctor que quan va morir
la va deixar per a l’Hospitalet, perqué
hi fessin una biblioteca o un geriatrie.
Les persones que en aquells moments
portaven la gestió de les biblioteques a
Catalunya disposaven d’uns diners
que els havia donat el govern central.
Amb molt bon criteri van considerar
que era millor destinar tots els diners a
un sol projecte més que no pas
repartir-los per tot Catalunya, on
haurien quedat réduits a no-res. Ens
vam posar en contacte i els vaig
ensenyar Can Sumarro. Els va semblar
una gran idea. També Francese Marsé
donava suport al projecte. Però aleshores van començar els problèmes. Els
socialistes, de moment, van dir que no.
Corn que no era un tanto que s’apuntaven élis! Va haver-hi moites discus
sions i reunions. Resultava que eren
més importants els veils que els llibres,
després els llibres que els veils...
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dret d’exigir que els atenguin en
castellá. Ais barris no s’ha notat res de
res, cap protesta. Alguna pintada:«No
dejes que te roben el idioma», firmada
amb la lletra espanyolista, la «N». Pero
ningú no s’hi fixa. La gent deis barris
pensa en altres coses que els atenyen
més; teñir feina, per exemple. I, quan
els parles de l’ensenyanpa del caíala a
Pescóla, la majoria et diuen: «...y 4!í£’
les enseñen inglés y francés, que cuanto
más sepan mejor!» El que trobo és que
aquesta llei l’han entretinguda massa,
i és que tots els partits hi volen dir la
seva. Tothom s’hi vol retratar! Jo,
arriba un moment que, els polítics, no
els entenc.
—Parlant de política, o, millor d¡t<
d'ideologies polítiques, vós, que sou un
home decididament d'esquerra, 1ue
opineu, des de la independencia política,
del futur del comunisme? Quedará com
a valor testimonial o creieu que encara
pot teñir algún paper en el futur?

«...A Ml, QUE EN ARTICLES I XERRADES HE RENEGAT DELS PREMIS, RESULTA QUE ME N'HAN DONAT

TRES I, A SOBRE, ARA HI HA UN CERTAMEN AMB EL MEU NOM!»

Arribaves a la conclusio que no són
importants ni els vells ni els llibres! El
meu argument per a no convertir Can
Sumarro en una residència geriàtrica
és que només hi haurien cabut quatre,
cinc, deu persones com a màxim...
Finalment vam aconseguir que es fes
la biblioteca, perô entre una cosa i
l’altra es va trigar tant que per a la
inaugurado jo ja no era al cárrec. Els
socialistes van arrambar amb l’éxit!
—Tant el cárrec de regidor de Cultura de
l'Hospitalet, on predominen els treballadors immigrais, com la convivéncia
directa, des de fa tants anys, aquí, al
barri de la Zona Franca, amb castellanoparlants, tot això us situa en una
situació de privilegi per a poder opinar
sobre els problemes que pot comportar
la implantació de la nova Liei de politica
lingüística. Qué en pensa la gent del
barri? Se'n preocupen? En parlen?

—En primer Hoc vull dir, respecte
de la Ìlei del 83, que a mi aquella Ìlei
em semblava molt bé, sobretot perqué
no obligava a res. En aquella època,
juntament amb l’Aina Moli i Vignasi
Riera, vam ser dels que vam anar
predicant pels barris suburbials casteìlanoparlants, convencent la gent.
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Actualment, soc vocal del Consell de
la Llengua Catalana. N’hi ha molts, de
vocals. Uns pels partits politics, d’altres per organitzacions, i una minoria,
com jo mateix, independents. He

—Profetitzar és difícil i a més per1'
llós, perqué, els profetes, sempre eacaben matant! Respecte del cofflU
nisme, indubtablement, s’ha de dis®
gir la teoría marxista de les barbaria®)
les purgues, comeses ais paisos
l’Est. Pero, és ciar, de barbarita®
també n’ha fet el capitalisme, a
democracia, els feixismes. Diuen jÑ
el comunisme ha fracassat. 'lambe
fracassat el capitalisme! És eviden1,
ment que hi ha gent que viu molt

«Diuen que el comunisme ha fracassat. Tambe
ha fracassat el capitalisme! (...) Continua
havent-hi misèria, marginado social, hi ha un
tercer món... Si això no és fracassar!»

assistit ais plens, hi he intervingut poc,
però he treballat en la ponència que
em va tocar procurant que fos mesu
rada i que no fastiguegés la gent. El
que és evident és que, a la gent dels
barris, aquesta Ìlei no els pot molestar
en res. Ño els obliga a res. Els que
plantegen més problemes són els
comerciants, que hauran de retolar en
català, els petits empresaris... Però els
castellanoparlants, la gent gran que ja
no poden aprendre el català, tenen

que guanya molts diners. Però c0
nua havent-hi misèria, margir1
social, hi ha un tercer món... Si
no és fracassar! Els neoliberals
que la persona que s’espavila i Q
llesta tira endavant i triomfa- No (
avançai gaire. La nostra ^^si
continua sent una societat que e|S
dera que els lletjos, els desgracia®, £|
tontos, no hi tenen cabuda.Totai
socialisme i el comunisme ho 10 up:
ven arreglar. Jo havia arribat a
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que el marxisme i les seves derivacions
economiques i politiques, per si soles,
ja constituirien una mena de Ilei que
els politics no podrien obstaculitzar.
Però sempre hi ha «escaladora» i gent
que s’aprofita de tot i que ho fa malbé
tot. L’altre dia, Eduardo H. Tecglen
escrivia a la seva columna com era de
curios que l’esquerra, quan ha estât a
la subversió, ha fet més coses que
quan ha tingut el poder!
L any 1997, Paco Candel ha vist
reconeguts bona part dels seus
merits, tant com a escriptor, corn
pels articles periodistics com tame’ i potser és el més important,
Per la seva trajectòria personal,
consequent amb uns ideals de
civisme i en defensa de la cataanitat dels qui viuen i treballen a
atalunya. Aixf, ha rebut el premi
amon Trias Fargas pel darrer
j,. rJ’ Les meves escoles: records
mJa^esa-, el premi de Comunicio i Benestar Social de periodise e 1 Ajuntament de Barcelona i
premi d’Honor a les persones
Que atorga la Fundació Jaume I.

auan^m Vaig quedar molt sorprès
el n V3't Saber Que m’havien atorgat
un n 1 JaUme L E1 premi d’Honor és
que ren? ,que et concedeixen sense
merit? r ™ Presentis. L’atorguen pels
em n,-. passats- Quan em van trucar
de i,.nsava que era una broma! L’acte
D’altro1 arnent va ser molt bonic.
veureco^T03’ és molt Sratificant
Un Premi h*
6t felicita- A més> és
dies 1’A' en d°tad Al cap de pocs
Premi a’,Untament m’atorgava un altre
° siguí o qUal tamP°c no et presentes,
Un gru Ue,tamP°c no m’ho esperava.
estat »F J Peri°distes que havien
Presenta/f °natS altres anys van
Pecte del a meva candidatura. Resque es Prein* Ramon Trias Fargas,
Primer crinnV0CaVa aquest any per
Em va
u, que
vaig presentar,
fet, no el b ar que era factible. De
c°mpartitVp^ guanyar dd tot, va ser
Presentava Z
** m°ltS anys que no em
vaig comen3 CaP Premi literarL Quan
tava als nr ?ar a escriure em presen°brir cami p hteraris Per poder-me
Seguir nnkr ero’ un C0P vaig acon
tentar mésCp’ ,a n? m’hi vaig
ustòria,
, ro no s acaba aquí la
teUà:
PS a
Que diuen en casía2as/»? £)
caldo?, ¡pues tres
üna bibliot CS
aqui al barri hi ha
a que porta el meu nom.

A més, hi feien un certamen literari,
que ara també porta el meu nom. O
sigui que a mi, que he renegat deis
premis en articles i xerrades, resulta
que me n’han donat tres i, a sobre, ara
hi ha un certamen amb el meu nom!

«L’home és més que un suro
endut pel corrent; ultra els
condicionaments innegables del
seu segle, pot trencar la direcció
de la Historia i trobar-se un camí
propi que fins serveixi per a molts
d’altres homes.»♦

Mig ironie, mig escèptic, conseqüent amb la seva forma de
pensar i de viure, Paco Candel és
un bon exemple d’aquella mena
d’homes, força rars, que tan bé
definia Josep M. Bailarín en el seu
entranyable Francesco-.
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L'estat actual de la literatura catalana

E

n una perspectiva de deu anys i seguint les reflexions sobre la qualitat i la modernitat de la

literatura catalana actual, és fácil trobar opinions tan contrapuntados com les que opten per una
esmena a la totalitat o les que defensen, en sentit contrari, que les Metres catalanes actuals no són
millors ni pitjors que el nivell general de les literatures europees. Per argumentar la segona opc
fa referència a la multiplicado de les traduccions de literatura catalana a altres Mengües i la bona
acollida crítica que han tingut diferents autors. Per la banda contrària, s'al-ludeix a una politica de
premis excessiva i mal orientada, a la facilitai de publicar que hi ha actualment i a l'afany de
professionalització de molts escriptors, que sovint els duu a produir més quantitat que no pas qualitat
Per construir una radiografia, tan precisa com siguí possible, de l'estat de qualitat de la literatura
catalana actual, «Serra d'Or» s'ha adreçat a un gruix, ens sembla que prou nombrós, descriptors,

editors i critics, per demanar-los una reflexio sobre aquests tres punts:

1. CREIEU QUE LA LITERATURA CATALANA ACTUAL TÉ UNS NIVELLS DE QUALITAT ACCEP

TABLES?
2. US SEMBLA QUE ELS AUTORS CONSIDERATS MÉS IMPORTANTS DE LES LLETRES CATALANES
ACTUALS SÓN HOMOLOGABLES ALS NOMS CONSOLIDATS DE LES LITERATURES VEINES
(ESPANYOLA, FRANCESA, ITALIANA, ANGLESA...)?
3. PODRÍEU INDICAR QUINES SÓN, A PARER VOSTRE, LES OBRES MÉS IMPORTANTS DE LA

LITERATURA CATALANA DELS DARRERS DEU ANYS?

Sebastiá Alzamora:
*

Això depèn del que
entengui
mm per «nivells de qua
litat acceptables». Jo sóc, però, dels
que creuen que sí, i crée que val la pe
na explicar per què. Ara mateix la
literatura catalana ofereix una vasta
extensió plana de mediocritat, que
sura per damunt d’un gran substrat
d’autèntica púrria i que es veu puntejada per crestes aïllades (però no
infreqüents), més o menys altes, de
qualitat i solvència vertaderes. I com
que aqüestes valoracions funcionen de
manera inevitable per comparació, jo
diria que aquest panorama és perfectament equiparable (salvant les
proporcions numériques, els condicionants histories i politics, i totes
les variables «específicament catala
nes» que vulgueu) al de qualsevol de
les literatures europees que, per la seva
proximitat, ens han servit tradicionalment de referent o mirali. El gran
al-luvió d’obres irrellevants o senzillament no válides, propiciat per un
mercat amb una oferta clarament in
flada, i la desvertebració o diversitat
de les propostes (insistesc: no escas-
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J cadascú

Pàmies, la creaciô d’un cert star-sy^
mediàtic de novel-listes o la desapan01
de Miquel Àngel Riera i de Blai Bone’
représentants de dues maneres d®1
tendre la novel-la (i la poesia)
semblen lamentablement cridades
l’extinciô. En poesia, cal parlar d
toni Puigverd (que també es
narrador ben intéressant), Vie
Llorca (a la vegada excel-lent asS
gista), Margalida Pons, Albert
Xavier Lloveras, Andreu Vidal,
Casassas, Josep Ballester, ^aI^oS
Guillem, Enric Séria (aquests
ùltims destaquen també com a
taristes), Gabriel Planella, Jordi
nudella, Jaume Subirana o Ba
Torner, i de fets com el P^e |a
popular de Miquel Marti i P° .te
Més que titols en concret, m’a- cristal-litzaciô de Brossa, Palau i
gradaria remarcar noms d’autors o Gimferrer com a figures referenc
que fa deu anys no existien, o I, en teatre, résulta ôbvia la
eixistien poc, i que al llarg d’aquesttància d’una nova generaciô
temps han anat iniciant i/o madurant situât Catalunya a l’avantguar
l’escriptura de textos dramàtics .
obres que em semblen consistents.
Aixi (i per motius molt diversos en ofereix noms com Sergi Belbe,
Galceran, Jordi Sanchez, J°sePpian3cada cas), esmentaria Miquel de Palol,
,
Vicenç Pagès, Imma Monsó, Maurici Peyrô, Lluïsa Cunillé, David
Pia o Óscar Pàmies pel que fa a la Tomàs Aragay o Roger Bernat.
$1
novel-la, i destacaría fets com la ralment, sôc conscient de les
consolidado de Quim Monzó i Sergi omissions que cornet, voluntari

ses) realment valuoses que lluiten per
fer-se escoltar, de vegades amb éxit,
enmig de l’al-luvió són constants que
regeixen l’actualitat d’aquestes litera
tures tant com la nostra, i que d’alguna manera en determinen el grau de
«normalitat». Que aquesta normalitat
siguí desitjable o no, ja constitueix
matèria per a tot un altre débat. De la
mateixa manera, aquesta opinió val
només per als camps de la producció
novel-listica, poètica i de textos dramàtics: les mancances seculars de la
literatura catalana pel que fa a critica
(a tots els nivells) i a assaig queden
com a assignatures pendents, necessitades d’una discussio (i tal vegada
una enquesta de «Serra d’Or») a part.
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o no, però voldria que aquesta llista
fos entesa a manera de constatació
d’uns fets que sempre resulten básics
per a la bona salut d’una literatura: la
renovació, la diversitat, la inquietud, el
debat obert i la joventut.

David Castillo:
Crec que no està tan malament
com diuen ni tan bé com tots
nosaltres voldriem. Per les
circumstàncies i les caractéristiques
a s’tuacié actual, està millor que no
ens pensem. El problema és que la
majoria dels opinadors escriuen o
parlen sense haver llegit el que es fa.
a qualitat, pero, s’incrementa.

I

ide confusió. No s’ha fet una peda
gogia prou enraonada entre literatura
de qualitat i literatura popular, i massa
sovint es confonen els Libres que
l’ûnic que pretenen és conquerir quotes de mercat amb els que aspiren a ser
una peça literària de qualitat. En
aquesta perspectiva, els premis literaris deis darrers anys han contribuit a
aquest desconcert, perqué han jugat
més l’aposta pel tiratge i les vendes
que no pas per oferir al públic una
literatura rigorosa i exigent. Tot i això,
el présent literari ofereix al consu
demidor la varietat que donen tots dos
productes: una literatura popular amb
funció de mocador de paper, de llegir
i llençar, que voi crear best sellers a la
catalana, i una altra de més ambició
que té la voluntat d’inscriure’s en la
funció segurament més pregona del
concepte de l’art, la seva voluntat de
romandre en el temps.
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Si. Però no sempre això respon ni
a les obres més venudes, ni tan
sols a les més reconegudes o de
més ressò mediàtic.

La meva resposta a aquesta
pregunta serveix d’argumentació
a les dues precedents. Faig una
llista sense establir cap ordre (ni d
preferència, ni albètic d’autors o d’obres, ni de cronologia, ni de générés) i
cenyint-me a titols del période 19871997, encara que em permeto incloure’n un del novembre de 1986, com
sembla lícit i just. L’extensió de la
llista sembla contradir d’altres valoracions meves, però aquest no és el cas,
ja que aqüestes valoracions es referien
només a la narrativa i més particularment a un cert sector de la narrativa.

Son perfectament homologables,
lengua abolida i La passió segons
tot i que aquí s’ha fet l’aposta per
Renée Vivien de Maria-Mercè
la quantitat en comptes de la
Qua itat. I no és un joc de paraules.
Marçal, Confessions i quaderns
criteri meu, hi ha una dotzena
a ría potenciar autors que van a
de noms de maduresa (Baltasar intims de Rosa Leveroni, Els emperaes i utilitzar els mitjans que tenim
Porcel, Joan Margarit, Jesús dors d’Abissinia de Joan Perucho, De
una manera més adequada. La polia Antofagasta de Jordi
Moneada, Narcís Comadira, Josep Famagusta
M.
a cultural, en aquest sentit, s’ha de Benet i Jornet, Jaume Cabré, Francese
Sarsanedas, La llum dins l’aigua de
Plorar, tot i que també s’ha de pre- Parcerisas, Pere Gimferrer, Carme J.N. Santaeulàlia, Com si de sempre de
^1»^ ? s°ledat dels escriptors. La Riera, Maria-Mercé Marçal, Quim Miquel Desclot, Rellegint de Marià
at es G Preu de la independència.
Monzó, Sergi Pàmies i Sergi Beibei), Manent, El sexe dels àngels de Terenci
l’obra dels quais pot comparar-se Moix, Usdefruit de Narcis Comadira,
Les llistes només porten equi- sense discussions amb la dels escrip Fluvià de Joan Teixidor, Isabel i Maria
vocs. M agradaría esmentar au- tors de talent dei seu mateix temps de de Mercè Rodoreda, La bruixa i
mornp°rS qUe m’han motivât en un les literatures veines. Això sense l’infant orat de Llorenç Villalonga,
dore n*
i° Un altre' Entre els narra- comptar l’originalitat, i la solidesa, Estremida memòria de Jesús Moneada,
Fonalkra!" ç8,^' P“laU ¡ Fabre> dels sèniors més sèniors, des de Joan Els escenans de la memoria de J.M.
Pagès r k ,Sols°na, Palol, Vicenç Brossa i Joan Perucho fins a Miquel
Castellet, L’àngel del saqueig de Caries
cel An i3/6’ Carpal, Moncada, Por- Martí i Poi.
Torner, Poemes publics, Tarannà i Ollaô
Entre gl!* da’ Mesquida i Valenti Puig.
(tres darrers volums del cicle «Els
fenòmensS /°et^ hi ha autèntics
el que fa a la novel-la: Carni de entra-i-surts del poeta») de Joan
Sampere F ^m^0883’ Blai Bonet’
sirga de Jesús Moneada, Illa Brossa, Entre algues do’m la mà de J.V.
nella p, ’■ uda^d Puig, Casassas, PlaFlaubert de Miquel Ángel Riera, Foix, Focs d’octubre de Francese
Subirana1^rerd’ Palacios’ Cornudella,
Parcerisas, Raô d’atzar de Jaume Pont,
La passió segons Renée Vivien de Marian° Puc obi'z?rner * Lloverás. Tampoc Mercé Marçal, Dins del darrer blau de Els vells camins de Miquel Martí i Poi,
dels diari 1 ar cr’tics 9ue van fent des
Carme Riera i L’ombra de l’eunuc de Semblança de Feliu For-mosa, La
està mai n Una Pe’na de servei i que no Jaume Cabré. Pel que fa al conte:
voluntat expressiva d’Antoni Mari, Dins
Guillamon°vr.econeguda comTriadú,
Guadalajara de Quim Monzó i La el darrer blau de Carme Riera, Sauna
Alzamora nï3 ntl Puig’ Pla 1 Arxé’ gran novel-la sobre Barcelona de Sergi de Maria Jaén, Una ombra fosca, com un
llista semn Uavma’ entre d’altres. A la Pàmies. En teatre: E.R. de Josep M.
nùvol de tempesta d’Isabel-Clara Simó,
Portant Perdo608 oBlidarern gent im~ Benet i Jornet. En poesia: En qua Zona marítima d’Olga Xirinacs, Cartes
rantena de Narcis Comadira, Focs de la presó de Nûria Cadenas, Estigma
d’octubre de Francese Parcerisas i Fins de Ponç Pons, A déselos d’Arnau Pons,
Frag-ments de dietari de Joaquim
a un cert punt de Jordi Sarsanedas.
Molas, Somni delta de Valenti Puig, De
lsidor Consul:
bandera liberiana de Manel Ollé, La
del Q.,ltUra cata'ana, a l’inrevés
lluna de Nissan de J.M. Pujáis, Cartes
de Caries Riba, Natures vives de
Pere Gimferrer:
de la ii Succeeix amb la dinàmica
Ramon Xirau, Fugitius de Salvador
etl Un Procé11^13’ Crec que Pa entrât
Si. Es fins i tot rica i variada, si la Oliva, L’estuari de Miquel Bauçà, Un
que amb nnn de Clara normalitat, bé
diari (1919-1920) de Salvador Dali,
sabem llegir.
nts évidents de desconcert
Sole de les hores d’Albert Manent,
Ludwig-Jujol de Perejaume, Matemà-
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Maria-Mercè Marçal, Cami de palau
de Miquel Mas, Excelsior o el temps
escrit de Biel Mesquida, Els treballs
perduts i Borja Papa de Joan Francesc
Mira, Camí de sirga i Es tremida
memoria de Jesús Moneada, El perqué
de tot plegat de Quim Monzó, El jardí
deis set crepuscles de Miquel de Palol,
Dins el darrer blau de Carme Riera,
Tauromàquia: sol i lluna de Robert
om a tôt arreu, a la punta de
Saladrigas i La claror del juliol de
l’iceberg, que és el que es veu,
només hi ha uns quants noms. Vicenç Villatoro.
Amb Cami de sirga de Jesús Moneada
n l’apartat d’obres que prefigu
sembla que hi ha coincidéncia i ningú
ren un futur a tenir en compte
no li discuteix l’honor de ser el llibre
em semblen dignes de remarca
primum inter pares. A partir d’aquí, la
Caries Jordi Guardiola:
Alfons
XIV de Lluis-Anton Baule
tria ja és més difícil, almenys per a mi.
No
se
sap
mai
d’Imma Monsó, El mon
í, cree que la literatura catalana té Pero m’aventuro, sense voler ser
d
’
Horaci
de
Vicenç
Pagès i Mon oncle
un bon nivell de qualitat que la fa exhaustiu. Per tant, que ningú no se
de
Màrius
Serra.
I,
pel que fa a les
competitiva i perfectament ho- senti exclôs. I prefereixo triar autors,
recuperacions,
celebro
el retorn de
abans que obres. I encara només de
mologable amb les altres literatures. El
Josep
M.
Fonalleras
després
d’unes
narrativa —poetes, em sap greu. Trio,
que passa és que no ens ho creiem.
vacances
que
gairebé
semblaven
una
Regularment necessitem que ens con- dones, Maria Barbai, Quim Monzó,
autojubilació.
Maria-Carme Riera i un autor jove
firmin la nostra partida de naixement,
ens cal assegurar-nos que encara vi- amb una obra encara curta, pero peí
n el camp de la poesia em cen
qual aposto sense dubtar: Joan-Lluís
vim. Sobretot, per dues raons.
traré només en autors: J°a®
Lluís. De tots, la seva obra publicada,
Brossa, Enric Casassas, DaV1
ls mitjans de comunicació, amb algún títol ja de referéncia,
Castillo,
Narcís Comadira, Feliu For
assegura
el
futur
de
la
literatura
excepcions a part, i cada vegada
mosa,
Antoni
Mari, Francesc ParC^
més comptades, generen una catalana.
risas, Ponç Pons, Antoni Puigverd’
imatge no gens real de la literatura
Màrius Sampere i Jaume Subiranacatalana actual. En general, més pel
que no diuen que no pel que diuen i
uant a l’assaig, m’estimo
escriuen, fan la impressió que la Joan-Josep Isern:
acollir-me a la pietat del S1
literatura catalana és un soi-disant
lenci.
l
nivell
de
qualitat
de
la
literatura
apéndix de la castellana, una mena
catalana
em
sembla
perfectament
d’annex, un etcétera, més o menys
equiparable al d’altres literatures
generós. Sempre hi ha algún autoret o
del
nostre continent. Em refereixo, és
autoreta forani que té més motius,
ciar,
a
la
creativitat deis autors. Una Vicenç Llorca:
més rellevància per a aparéixer en els
altra
cosa
ben diferent —i no tan enpapers impresos o en els mitjans
a literatura catalana presenta a
grescadora
— seria comparar les es
audiovisuals, abans que el catalanet o
nivell de qualitat ôptim i, Per t‘Éf
tructures mitjançant les quais aquesta
la catalaneta de torn. Exagero, és ciar.
podem parlar d’homologacio a
El lector trobará de seguida moltes creativitat surt al carrer per buscar-se
els noms més consolidais de
excepcions. Però només són aixó, ex la vida. És a dir, la cadena que
comença en éditorials, distribuidores i literatures veines. És aquest un
cepcions. És el conjunt el que compta.
llibreries,
que continua en els méca nostres actius més importantsLa suma total, la imatge final, la
percepció global que hom en té. I nismes d’estímul, promoció i publi- problèmes, dones, no són taI1jjijar
aquesta ara per ara no és favorable a la citat ais mitjans de comunicació i que qualitat com de mercat: cal conS°etra(
un mercat interior i, alhora, Pen
acaba en l’ámbit de l’administració,
literatura catalana ni li fa justicia.
tant la própiament cultural com l’edu en el difícil món deis mercats
teriors, especialment en els ,
n segon element ajuda a aquesta cativa.
estratègics, l’anglosaxó i l’hispadistorsió. L’augment constant
a demostració d’aquesta qualitat a aixô hi ha la qüestió del Pre J.
de premis a obra inèdita la qua
litat de la qual és impossible de ga deis escriptors catalans la tenim S’imposa una tasca seriosa Que
en la llarga llista que em surt a meti dibuixar un cert cànon c0°
rantir atesa la gran quantitat de del’hora de ponderar les obres mésporani. Dificilment s’aconseguiF^
manda/premis que hi ha. Per a molts
lectors, i per a alguns periodistes significatives deis últims deu anys. gran projecció exterior sense un
també, l’ùnica literatura catalana exis- Una llista que en el camp de la nar previ en la societat literària cata a
tent és la deis premis. I hem de rativa té els noms següents: El violi quins són els seus valors de P
reconéixer que, amb les excepcions d’Auschwitz de Maria Angels Anglada, Dit aixô, voldria fixar-me en treSe(.cic
que hom generosament vulgui conce- Senyoria i L’ombra de l’eunuc de Jaume normalització, diversitat i c°rr,
dir, el conjunt final deis premis ator- Cabré, La passió segons Renée Vivien de Pel que fa a la normalitzaC1°’

tica verbal de Susan Buzzi, Basilisc de
David Jou, Lleva endms de Valenti
Giner i Oliver, Papers, cartes i paraules
de Gabriel Ferrater, Excelsior o el temps
escrit de Biel Mesquida, Memorial de
platges de Vinyet Panyella, Demiúrgia
de Márius Sampere, Un pensament de
sal, un pessic de pebre de Montserrat
Roig, Mirall antic i Buirac d’Armand
Obiols, Hivernacle d’A. Puigverd,
L’dngel de la segona mort de Julia de
Jódar.

gats no arriba al nivell mínim de
qualitat exigible. A partir d’aquí, qualsevol comparació sempre és a favor de
les altres literatures. I els premis a obra
publicada encara no tenen ni prou
relleu ni prou força per a atorgar el
pedigrí, per a «consagrar» una obra o
un autor.
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entendre-hi un ampli procès viscut Subirana, Ais límits de la sal de Caries seria bastant més extensa, però, per
durant el période democràtic pel quai Torner, Lectures d’un segle de Xulio motius évidents, no m’hi posaré.)
no tan sols s’impulsa el coneixement i Ricardo Trigo, Terra d’aigua de Ramon Al trament, aquests anys, s’ha produit
l’ùs social de la llengua catalana, sinô Guillem, Rafel de Sebastià Alzamora, l’explosió, iniciada en la década dels
que es normalitzen els canals de la La cosa aquella d’Enric Casassas... En seixanta, del teatre, alhora, com a
cultura. Aixi, en el terreny de l’ediciô, narrativa: la publicado de l’obra espectacle (Comediants, Fura dels
per exemple, es passa de 550 titols en completa de Baltasar Porcel, Els déus Baus,Tricicle, primer Boadella, Carles
català als 5.905 de 1993. A més, es inaccessibles i Ilia Flaubert de Miquel Santos, etc.) i com a text (J.M. Benet i
donen fenômens intéressants com la Angel Riera, Dins el darrer blau de Car
Jornet, Sergi Beibei, Rodolf Sirera,
consolidaciô de générés com el ju- me Riera, El sol de la tarda de Robert etc.). Probablement, tot això no té, per
venil, o l’esclat del guionatge de ficciô Saladrigas, La japonesa de Jordi Coca, més d’una raó, ni el reconeixement ni
televisiva. En la banda negativa caldria L’ombra de l’eunuc de Jaume Cabré,
la incidència social que mereix: 1) el
tenir en compte la crisi de lectura que Camí de sirga de Jesús Moneada, El paper que, aqui i fora d’aqui, juga,
afecta la cultura occidental i l’index de perqué de tot plegat de Quim Monzó,
avui, la literatura heavy o d’investraductions que, tôt i ser creixent, Hotel Europa de Vicenç Villatoro, El
tigació, no sé si semblant al que va
encara es troba lluny del que desitja- jardi dels set crepuscles de Miquel de jugar, per exemple, la francesa dels
nem. La diversitat, cal projectar-la en Palol, Els treballs perduts de Joan F.
«maleïts» en els anys cinquanta-vui'verses Unies: d’una banda, cal parlar Mira, Natura d’anguila de Maria de la tanta del segle passât; 2) el pes, sens
de diversitat generacional. Per primera Pau Janer, La primera pedra de Sergi
dubte, excessiu, de la literatura «ofivegada des de la guerra civil trobem Pàmies, Noms a la sorra de Lluís Anton
cial», és a dir: de la «literàriament (i
escriptors de totes les generacions es- Baulenas, L’home del sac de Màrius
politicament) correcta», sigui d’una
crivint i publicant simultàniament.
Serra, entre d’altres.
confessió ideològica o d’una altra, tant
una altra banda, en tôt l’àmbit del
se vai; 3) la fragmentació o, amb altres
dp 3
conrea’ malgrat les dificultats
paraules, la falta d’unes poétiques
e cada lloc, literatura catalana. Finaldominants i ben definides; 4) la critica
nJni’i, ervem una diversitat estètica
(l’acadèmia, per definició, ha de mouP? ' ela a i’edecticisme actual de les Joaquim Molas:
re’s, com el Vaticà, amb peus de
d a cc'dent. Finalment parlàvem
er a mi, hi ha, com a minim, dues plom), que pren actituds passives i, a
nil °rrec<dd' Cada any apareixen uns
literatures catalanes d’avui, l’«ofi- tot estirar, descriptives o arbitràriaDrod S tU°'S notahles enmig d’una
cial». I l’altra. De fet, l’«oficial», ment destructives i no intenta de
Produccio considérable. És clar que, a
que, en proporcions molt diverses, és
construir, com és la seva obligació, el
red c
d6.la moneda> hi ha la alimentada per la burocracia pública, joc de forces on lliça o fer propostes
les r>nki° de^S hfatges i la caiguda de la indùstria editorial, la política de pre
alternatives solides i cohérents, etc.
mental 1Cac’ons d’un généré tan fona- ñáis i la barreja d’informació i de pu- Vull esperar que, d’aqui a uns anys,
mental com l’assaig.
blicitat encoberta propulsada pels gràcies a l’abstracciô que produeix el
ésulta molt dificil relacionar en mitjans de comunicació, és la que, pas del temps i a la intervencié dels
com a tot arreu, dona la imatge de estudiosos, veuré, o veuran, que la lite
an poc espai les obres més im- conjunt. I, en el fons, no és sino con ratura d’avui, amb totes les seves
M’estimtantS dels darrers deu anys.vencional, repetitiva. De gènere. O de limitacions i variants, que son moites i
°bres ai ° ^CS padar d’algunes de les fòrmula. Per dir-ho curt, és la que que, si més no algunes, son seqüela del
de lecrr^5 SS de humil perspectiva compleix les liéis de la Fira de Frank franquisme, en teoria oblidat, però
Poesia- P Considero destacades. En furt. I, segons la moda, puja i baixa, massa présent, ofereix un panorama
Xirau pi °eSla comPEta de Ramon apareix i desapareix com per art d’en- relativament comparable, per posar un
^SSal fesTV
pm,da™1 de Pere Gimferrer, cantament. Ara: cree que, al costai cas, al de just fa un segle.
de R
J°an Brossa’ Focs d’oc- d’aquesta, n’hi ha una altra, la heavy o
del tembs .ranrCesc Parcerisas, L’ordre investigadora, minoritària, si no ocul
ùutats d’À^ J°an Margarit, Boscos i ta. Certament, les grans figures, sorXarcis r 6X Susanna, Enigma de
ltides o, almenys, formades abans del
F°rniOSa n ,adlra’ Per Puck de Feliu 39, han anat, per raons òbvies, Josep Murgades:
Darius <? ,llns 1 tret del caçador de apagant-se al llarg dels anys vuitanta.
Deixant de banda
d’Antoni
viatSe d’hivern O primers noranta. No vai la pena de
el component de
^aria-Mer,
^enSua abolida de recordar-les: les tenim, tots, al cap. En
joc de saló per a
de David 1° arÇaL Urpes de fumera queden encara algunes, per sort, coetanis i de panxó de riure per a veXlarti i pol °^’ Suite de Parlavà de encara actives: Joan Brossa, Jordi nidors que, inevitablement, compor
S6r>a, p^ ,ComPàs d’espera d’Enric Sarsanedas, Joan Perucho, etc. I cree ten la formulació i la resposta d’un
York d^Bl/n J M’ LlomPart’
que, a poc a poc, han estat substi qüestionari com aquest, cal observar
£°nç Pons
,1 Bonet’ Estigma de tuibles per unes de noves, formades, ja, que demanar-se ara i aquí per la
Ferrand0 Ài aVari d’Antoni Vidal sota el franquisme o en plena demo «qualitat» de la literatura catalana
Pen Sira i o triptlc hebreu Cohèlet,
cracia, que, a vegades, coincideixen actual, i per si aquesta resisteix la com
iSS
obsnr,^^ de Carles Dnarte, amb les «oficiáis»: Pere Gimferrer, paranza amb les veínes, és donar
C^et de nat ades. de Xavier Lloberas, Maria-Mercé Margal, Enric Casassas,
proves un cop més de l’acomplexament
de l’a„,Cl° d Antoni Puigverd, El Baltasar Porcel, Carme Riera, Quim propi de tota condició minoritaria. De
nia més lliure de Jaume Monzó, etc. (La llista, posats a fer-la, qué serveix l’íntima convicció de dispo-
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priuá—, els gallees fa anys que l’han
establert, pel que fa a la poesia, en Ro
salia de Castro. On l’establim nosaltres? A partir de March? O de Carrier,
Foix, Riba, Espriu, Ferrater? I en
novel-la? L’establim a partir de Joanot
Martorell o de Narcís Oller o de Mer
cè Rodoreda? En totes aquestes pre
guntes
plana el fantasma de l’absència
No. Només em veuria amb cor de
de
crítica,
ja ais «media», ja a les
parlar dels llibres que en els ultims
universitats
o en d’altres establiments
deu anys m’han agradat. Perô n’hi
pédagogies
de
renom.
ha tants —i de générés tan diversos—
que necessitaria més de 2.100 espais.
el que fa a la tercera pregunta
d’aquest qüestionari, de la
mateixa manera que hi ha dues
vies per a encarar-se a la biog
Marta Pesarrodona:
(gènere deficitari en la literatura
utjar des de dins, com és el meu catalana) —la via francesa (novel-lada),
cas, o, millor dit, des de la que particularment abomino; i 1an'
temptativa de la práctica de la glosaxona (factual), que personalment
literatura, és sempre difícil. Immedia- adoro—, les dues vies de resposta, a
Els «darrers deu anys» són una tament recordó aquella anotació al meu entendre, són l’espriuana, quees
una mena de llista inacabable, com de
convenció artificiosa que no voi diari de Virginia Woolf en qué l’autora
peces per a la bugada; o la sincera, qu£
consignava
la
dificultat
de
veure
la
dir res. Del que s’hi ha produit
en el meu cas és declarar Que’
bellesa
en
alió
que
fan
els
nostres
en literatura catalana, no me n’enduria
lamentant-ho moli, no he seguii Pr°u
contemporanis
(ella
es
referia
a
Joyce),
res a l’illa deserta. Però gosaria destabé el curs de les publicacions d’auests
els
nostres
col-legues.
Modestament,
car-ne, en poesia, la creativitat desdarrers anys i, en conseqüéncia, seria
sense
cap
desig
de
comparació,
també
bordant de Joan Brossa, la lenta sereuna
total temeritat donar noms d au
nitat de Martí i Poi, la sàvia maduresa jo sentó aquesta dificultat.
tors i títols. Declaració que em ve‘"
de Jordi Cornudella; en prosa narra
autoritzada a fer en la meva qualitat
eta
aquesta
prévia
assembleária,
tiva, la llavor de lectors que és l’obra
lectora corrent, no pas de critica
diría
que,
comptes
bancaris
a
infantil i juvenil de Josep Vallverdú, la
plena
práctica.
part,
la
literatura
catalana
és
fabulació mitològica de Jesús Monea
perfectament
comparable
a
aquella
da, la contundent rodonesa de Quim
Monzó; en prosa assagística, la perse que es conrea en paisos veins, tal com
verala flegmàtica d’Espinàs, la luci- va la pregunta. Deixant de banda els
desa incisiva de Joan F. Mira; en gustos personáis, quina diferencia Josep M. Ripoll:
teatre, més que no pas obres o autors, qualitativa hi pot haver entre una
»
^La literatura ca»'
hi ha dinàmiques, i aqüestes són, Paula Mehan, poeta irlandesa, i
J lana està molt fl1
comparativament, de les més àgils que Maria-Mercé Margal, poeta catalana,
normalitzada
posem per cas? O entre Louis de
mai hagi viscut l’escena catalana.
la
mùsica,
el
teatre
o el cinema, *
Berniéres, novel-lista británic, i
termes
generals
no
sembla
gaire nl ,
Miquel de Palol, caíala? Segurament
ni
pitjor
que
altres
literatures
europ^
cap, si tenim en compte la justa i
—
tenint
en
compte,
és
dar,
q
ue
necessária ambició literaria deis autors
Sergi Pámies:
arreu
hi
ha
falsos
prestigis,
in
^
aC’°tre
esmentats. Totes les diferencies, si
títols
i
una
certa
confusio
Em sembla que l’expressió «ni- pensem que cadascun d’aquests
vells de qualitat acceptables» escriptors té la seva veu propia i, en màrqueting i qualitat. Això
.
inclou una visió competitiva de la conseqüéncia, és una veu distinta i que no patim unes politiques
rials
i
de
premis
sovint
caòtiques,
personal en cada cas.
literatura. Com a lector, el que sí que
aquest seria un altre tema. D £f.
puc dir és que llegeixo llibres escrits en
banda,
em sembla ciar que
n altre tema és qué considerem
caíala que m’agraden amb una freminats
autors
catalans són h°13 . ,
per autors «més importants». Els
qüéncia que m’obliga a pensar que no
gables
amb
alguns
noms conS?epenque més venen? Si és així, és
estem tan malament com alguns ens
de
literatures
veines,
amb in Jf£S.
fácil d’establir la llista i, personalment,
volen fer creure.
dèneia
que
uns
i
altres
puguin
*n
no cal que em preocupi de donar-la.
sar
més
o
menys.
Per
posar
exe
La déria de comparar-nos Més aviat és una feina propia del
Sergi Pámies podría ser Per^eCtaTeaflpermanentment a d’altres litera- sensible Gremi d’Editors nostrat.
comparable a Jean Echenoz, .j,
tures em sembla perillosa i pato
i partim de la qualitat, on és el Philippe Touissant o Enrique Vi
lógica. Quan llegeixo els suplements i
cánon literari catalá? Mirant al tas, de la mateixa manera qul£ $ I
les revistes literáries franceses o espa*
-3 ’
Nord —no necessáriament es- Monzó em sembla equipa
nyoles no hi trobo aquesta obsessió

sar d’un estoc d’escriptors —o d’obres— de «qualitat» i, dones, internacionalment «homologables», si no hi
ha el potencial necessari (social,
politic, économie, cultural, mediàtic)
per a exportar-los o, encara més, per a
fer-los raonablement consumibles
entre els lectors potenciáis indigènes?
La minorització galopant de la llengua
fa cada cop més de la literatura que
s’hi vehicula un gueto eburni ad usum
delphinorum o, més sovint, d’escolars
apátics i en molts casos al-loglots. La
incerta gloria de tot plegat està llavors
a no saber ara per ara si l’aparent
major vitalitat de la literatura en
relació amb la llengua és un tret
premonitori de l’ensulsida definitiva
de totes dues o bé, per contra, del redreçament d’aquesta a remole de la
relativa empenta d’aquella.

comparativa i, en conseqüència, prefereixo no entrar en aquestes valoracions artificials. Per desgràcia, sovint
caiem —i m’hi incloc— en el parany
de parlar de literatures i de països com
si disputéssim una mena de mundial
de seleccions.
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aquests moments, a Slawomir Mrozek,
o que Brossa o Gimferrer podrien ser
noms de prestigi en qualsevol literatura.

3

malgrat que aquests tinguin, guanyada
amb sacrificis, una independèneia po
lítica i una indubtable identitat cultu
ral i lingüística (que sembla que s’oblidi que nosaltres no tenim). El nivell de
qualitat és, dones, ben acceptable.

Més que no pas les obres més
importants de la literatura cata
lana deis darres deu anys, em
permetré citar les que, des d’un punt
En més d’un cas —recordem el
de vista plenament subjectiu, més
de 1904 amb Guimerà— ens han
m han intéressât. Així dones, en nodeixat sense el premi Nobel. A
vel-la Eljoc del mentider de Lluis Maria causa de les susdites condicions d’inTodo, El cami de Vincennes d’Antoni ferioritat política que hom tendeix
Mari, Excelsior o el temps escrit de Biel sovint a passar per alt, hi ha escriptors
Mesquida, L’estuari, El vellard i catalans premiables que no tindran (o
Lescarcellera de Miquel Bauçà, Figures ja no poden tenir) aquell màxim guar
de calidoscopi de Ramón Solsona, La dó, malgrat que la seva obra és equi
galena de les estatúes de Jesús Moneada parable a la d’escriptors de les «grans»
i Lultima primavera d’Antoni Dalma- o les petites literatures que l’han
ses. En narració breu, El perqué de tôt obtingut. Si no ho veiem aixi és perqué
Plegat de Quim Monzó. En poesía, ens mirem poc el melic i mirem massa
estacaría globalment les obres el dels altres (sobretot el dels veins).
QAntoni Puigverd, Pere Gimferrer o
nric Casassas, com també El lent
L’adjectiu important que figura a
fixement deis coralls de Jaume Creus,
la pregunta 2, equiparable al
se,,nà de Catul de Jordi Cornudella,
concepte d’autor consolidat d’una
j est e Rorschach de Xavier Lloverás, altra literatura, reapareix en aquesta
r^n^e el saQueig de Caries Torner o pregunta 3. Com que se suposa que
a^c desert de Vicenç Llorca. Final- cal entendre’l en el mateix sentit de
sent 5 assaig em sembla ben repre- consolidada, atribuïble a una obra que
y" Per
malentes del noucentisme contribueix a consolidar una literatura
ri- ajler PericaV i Ferran Toutain, per l’accio del seu propi pes, he
LoS/i Ausiàs March de Joan Ferraté o confegit la llista següent.
Xav£ P^“ dC J°rdi Bal10 1
Novel-la: Enllà de l’horitzó (Cicle de
Casana) d’Enric Valor, Els déus
inaccessibles de Miquel Angel Riera,
Les primaveres i les tardors de Baltasar
Porcel, Cami de sirga de Jesús
Joan Triadù:
Moneada, El jardi dels set crepuscles de
5rteC,que la iteratura catalana Miquel de Palol, La passió segons Renée
Vivien de M. Mercè Marçal, L’ombra
nawa eS sem^ant a les d’altres de l’eunuc de Jaume Cabré, Borja Papa
____ Os’ s°bretot dels països petits, de Joan Francese Mira.

2

3

1

I

Narrativa: Contes i narrations de
Manuel de Pedrolo (Vols. 4 i 5 de les
OC), Contes de Jordi Sarsanedas,
Contes de capçalera de Josep Palau i
Fabre.
Prosa (assaig, dietaris, memories):
Assaigs de Joan Fuster (Vols. 5, 6 i 7 de
les OC), Ouaderns de l’Alquimista de
Josep Palau i Fabre, Dietari complet (1
i 2; OC) de Pere Gimferrer, Viure i
veure d’Avel-li Artis-Gener, Tisner.
Poesia: Llengua abolida de M.
Mercè Marçal.

Jaume Vallcorba:
Crée, véritablement, que el nivell
de qualitat de la narrativa
catalana té els nivells exigibles en
els estàndards occidentals, i la prova la
tenim en les traduccions fetes per
editorials estrangeres de qualitat
contractades en el mercat lliure i en
competència directa amb els autors de
tot arreu del mon.

No crée que hi hagi normes
d’homologaciô literària, de la
mena que hi ha régulant la
qualitat dels plàstics o el rendiment
dels motors. Els cànons, els rànkings,
les llistes i els Festivals d’Eurovisiô
son, a parer meu, irrellevants quan
s’apliquen fora de l’ensenyament.

2

3

Com ja he dit a la resposta
anterior, sóc enemic dels Fes
tivals d’Eurovisiô. ♦

ESPECIALISTES EN
CLASSIFICACIÓ I ARXIU

casa fundada e¡ 1925

Pau Claris, 109
felèfon 487 87 64
08009 Barcelona

VID

GRAN VARIETÄT EN CONTENIDORS DE
CARPETES, BUCS DE CALAIXOS, ARXIVADORS
DE PALANCA, CARPETES, CAPSES, FITXES,
SEPARADORS PER A CARPETES DE 2, 3 i 4
ANELLES, ARXIUS PER A MATERIAL DE SUPORT
DE "SOFTWARE" ADHESIUS PER A
SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ AUXILIAR,
BASTIDOR DE CARPETES

TOT PER A LA BIBLIOTECA
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Castella i Catalunya
LA CARA I LA CREU
per

Frederic Ribas

algrat les reticències exis- poder central, no prevalen la inteltents, explicables i per raons ligència i el seny i no s’assumeix
prou conegudes, una via de l’esperit pactista (tal com ja ho havien
assenyalat Josep M. Batista i Roca o
consolidació i d’avenç de l’autogovern
de Catalunya (i, també, dels altres Alexandre Deulofeu).
Per altra banda, la sovint simplipobles perifèrics de matriu no cas
ficadora
contraposiciô: societat agrària
tellana) rauria a reivindicar el mateix
i
ramadera
(Castella) versus societat
grau d’autonomia i fins el màxim
industrial
(Catalunya),
com a explipossible per a tots els territoris escaciô
de
les
nostres
aparents
i reals
panyols; és a dir, el bescantat café para
incompatibilitats,
caldria
matisar-la
i
todos i molt millor si és amb «copa i
situar-la
en
la
historia.
En
primer
lloc,
puro» (Victor Alba dixit, coincidint
amb el sovint discutit precursor Fran hom no pot parlar véritablement de
societat «industrial» fins a la Revoluciô
cese Cambó).
És molt probable que aquest sigui industrial i a tôt estirar podem recular
un carni necessari (encara que potser fins al segle XVIII. Parlar, doncs, de
no suficient) per a trencar la secular societat industrial abans d’aquestes
inércia centralista i castellanista d’Es- dates i referida als segles XV i XVI
panya. Per la via de la fundó (exercici résulta imprécis i excessiu.
En el simbôlic «tanto monta, monta
del poder autonomie regional) es crea
Y organ (un embrió d’estat: la comu- tanto...» de la unificaciô de la corona
nitat autònoma), que, en anar-se bui- espanyola, Castella (impulsora d’adant l’estat central de competéncies, questa unificaciô) apareixia clarament
tendirà inévitablement cap a una com un poble emergent, tant des del
mena d’estat confederai; o bé, cap a la punt de vista demogràfic com proseva desintegració si, sobretot des del ductiu. Per contra, Catalunya hi ar-

M

JAUME VICENS I VIVES DEIA, AL PRÖLEG D
SEVATESI, QUE L'ANTAGONISME ENTRE EL $
LOLIGARQUIA PROVOCA LA INTERVENT
FERRAN II A LA CIUTAT DE BARCELONA I
'
PARTIR D'AQUI, LES LLUITES S'ENCALMEN
RESSORGIMENT ECONÖMIC ÉS UN FET. LA
TAT ES RESCABALA DEL SEU DÉFICITJ

CELONA SURT DE LA CRISI TERRIBLE EL

FRANCESC CAMBÓ, PRECURSOR DE L'ESPANYA DE LES AUTONOMIES.

24 [264]

ribava en el seu punt mes |£S
situado que arrossegava des de
mortifères pestes de mitjan segle Jaume Vicens Vives així ho va reíe
el 1936, a la seva tesi doctoral tita ‘ ;
«Ferran II i la ciutat de Barce
(1479-1516)».1
. Ql.
Al moment de la unió deis reis. |¡,
tôlics, la Corona de Castella ®u, ¡£|
cava per més de cinc la poblaci° .
PIB en relaciô amb els de la ^°os£s
d’Aragô; la producciô de les
t£f.
lianes castellanes era apreciada 1
nacionalment; els seus centres
facturers tèxtils (Béjar,
j
Medina del Campo, Zam°
gaudien d’un reconegut Pres°^atak
contra, l’esllanguida prodúcelo . |#
na sobrevivía amb dificultáis,
Re
generosa política proteccionista e
gada per Ferran el Catôlic env
comerç amb els territoris italiad

CULTURA

La «revolució dels preus» que va
viure, posteriorment, la corona espanyola, com a conseqüència de Farribada dels metalls preciosos d’Amèrica, tingué una influència diversa en
els diferents territoris hispànics. Men
tre que la inflació arruìnà la producció
i la indùstria castellanes, fins aleshores
florents, per a Catalunya, en canvi,
representà un element clarament
dinamitzador, en atraure una impor
tant emigració de «gavatxs» (francesos
del sud), a causa dels salaris més elevats.
Per a Castella, doncs, la «loteria» del
escobriment de les Ìndies representà
e triomf de l’economia financera, de
economia especulativa davant de l’e
conomia productiva; el triomf del
ren ista davant de l’emprenedor; en
e ìnitiva, el triomf de l’atzar enfront
Qe 12esford- Per a Catalunya, en canvi,
s sous nominalment més alts, com a
conseqüència de la inflació monetària,
an atraure sang nova, gent amb

empenta provinent del sud de França,
en aquell moment també força influi
da pel fenomen hugonot (calvinisme
francés), de forta presència en aquelles
contrades veines, amb tot el que això
representava d’una nova ideologia
productivista, basada en l’esforç, el
treball i l’estalvi.
Véritablement, és a partir de Farribada d’aquesta important emigració
francesa al segle XVII que comença la
recuperació catalana, el «Fénix de
Catalunya», segons expressió de Narcís Feliu de la Penya. Els masos i els
conreus abandonats es recobren, i es
posen les bases del posterior take off
economie. És a partir d’aleshores que,
de mica en mica però de manera
ininterrompuda, s’inicia un procès
que culminará ais nostres dies, i que
capgira el potencial i el pes economie
aclaparador (al moment de la unifica
do d’Espanya) de Castella i de les altres
régions de matriu castellana enfront de
les perifériques no castellanes.

I

VID

Abans de la recuperació catalana
sota Caries III i de barreneada de la
nostra industrialització, les dues Cas
telies i Andalusia representaven més
del 55% del PIB espanyol. Catalunya
no n’arribava a sobrepassar el 8%.
Avui, Catalunya representa el 20% del
PIB, amb el Pais Base el 25%, i
ambdós, més el Pais Valencià i les
Balears, arriben al 38% del PIB i gairebé el 50% de les exportacions espanyoles. La component no castella
na iguala económicament la matriu
castellana o espanyola per primera
vegada a la historia.2
Aquesta realitat explica que els
moviments de «renaixença» cultural i
nacional del segle passât, de
determinades antigües nacionalitats
europees absorbides pels moderns
Estats-nació, hagin tingut al segle XX
un desenllaç divers. Per això, avui parlem català, però en canvi no parlariem
gaèlic a Escocia ni a Irlanda (malgrat
que la República d’Eire faci décades
que ja ha assolit la independència polí
tica d’Anglaterra), ni parlariem pro
vençal (malgrat que Frederic Mistral
hagués obtingut el premi Nobel de
literatura el 1905), ni bretó...
Ens trobem, doncs, davant d’un fet
nou a la peli de brau, per al qual no hi
ha precedents histories. La nova correlació de forces imposará, o potser ja va
imposant, una nova articulado del
poder a Espanya, que farà coincidir
definitivament el poder politic i fins
«ideologie» amb la perifèria no cas
tellana, emergent i més desenvolupada. S’haurà potser tancat un cicle
que ha durat més de cinc segles, pie de
convulsions sovint cruentes i récur
rents, en què Espanya, en paraules de
Gaziel, «es constituí com un fet volgut
essencialment per Castella».♦
1. Fou sostinguda el 22 de febrer de 1936 davant
d'un tribunal presidit pel doctor Pere Bosch
Gimpera, rector de la Universität, i integrat pels
doctors Antonio de la Torre, Lluís Pericot, Albert
del Castillo i Ferran Soldevila, actuant aquest
darrer de secretan. Obtingué el qualificatiu de
«summa cum laude». Fou publicada, aquell
mateix any, pel seminari d'Història de Catalunya,
a la secció de Monografies Historiques.
2. Papeles de Economía Española. Anexo 2,
«Desarrollo Regional en los Siglos XIX y XX» abril
1988.
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VÎMETS I XIPRERS

SUBSTÀNCIA O ACCIDENT

RESPOSTES I PROPOSTES

Caçadors de dôlmens

Epistoles

«Cacho pan»

assava pel carrer de Provenga,
egurament una de les grans
l'Empordà cacem caragols,
per davant de la Pedrera, i m'hi
sorts de la literatura catalana del
espàrgols —no espàrrecs— i
sorprendre uns rètols ver
van
segle
XX
ha
estât
que
Joan
bolets: rovellons, escarlets,
meils:
Caixa Catalunya. No sé s
Fuster
no
visquera
en
un
pis
urbà
negritos —fredelucs, que en diem a
Vie—, ceps. Ara bé, caçar dolmens sino en una casa de poblé, on es pot havia vist mai; diria que no. Per
guardar tot, i que no tinguera te- casualitat portava una llibreta a la
pot semblar una expressiô massa
lèfon. Gràcies a aixo va escriure com butxaca; amb alleujament vaig llegirforta, perquè el verb caçar corn a
hi Caixa de Catalunya. Em vaig
va escriure alguns dels llibres que va
sinônim aproximat de buscar implica
quedar
desitjant que, a l'exemplar
escriure,
i
sobretot
gràcies
a
aixo
la idea d'una presa amagada. Els
vinent
de
la libreta, no me la trobi
conservem,
per
a
ús
i
alegría
dels
dolmens, perô, quan son derruïts,
«modernitzada»; que aquest Caixa
lectors de l'any present i anys a venir,
semblen grans lloses o roques
Catalunya siguí una provatura que no
alguns milers de cartes que ja
amuntegades a l'atzar, i també son,
anirà
més enllà. Una caixa pot dir-nos
comencen
a
eixir
a
la
Hum
en
epis

doncs, amagats.
tolaris. Llegint aqüestes epistoles als que és de Catalunya, no pot pré
La meva joventut conservé l'ombra
(i dels) amies, col-legues o simples tendre que es diu Catalunya.
del dolmen de Sant Jordi o PuigMassa sovint, jo diria, ens trobem
corresponsals d'ocasiô, hom aprèn
seslloses, tan verdaguerià. Després, a
una multitud de coses. I, entre d'al- amb apel-lacions mutilades per una
l'Empordà, vaiq seguir molt de prop la
tres, que en el gènere epistolar Sal mena d'al-lèrgia als articles i a
restauraciô def dolmen de la Cabana
Arqueta, a Espolla, duta a terme per vador Espriu resulta un mestre discretissimi de. A Barcelona, mentre
dificilment superable. A mi, de l'obra dos barris continúen essent el Poblé
Joan Ruiz i Solanes, el meu marit Jordi
d'Espriu, sempre m'ha agradat més sec i el Poblenou, d'un altre districte
Geli i altres amies. Potser per aixo
la prosa que els versos, però aixo pot volen que en diguem Ciutat Velia j
m'ha intéressât molt la tasca fêta, amb
ser
degut a la meua limitadissima ca prou, i del centre cultural instal-lat a
anys i panys de dedicaciô, pel Grup
pacitai per a la poesia. Ara, llegint Pati d'en Llimona, n'hem de dir °al
Empordanès de Salvaguarda i Estudi
cartes d'Espriu a Fuster, em conso Llimona si no volem que sens
de l'Arquitectura Rural i Tradicional.
, 7
lide en 'antiga opinio. Per exemple, enfadin.
Els amies Josep Tarrus, Joan Badia,
Ara, per qué ens hi encaparrarienr
a propòsit d'un article de Joan
Benjamî Bofarull, Enric Carreras i
Ferraté dévaluant la poesia del ma- Que potser no és bo deixar que
Miquel-Didac Pinero han publicat diteix
Espriu, i de la polèmica que llengua siguí, si més no en una pa
versos llibres fruit de les seves reimportantissima, allò que en ca
Fuster i Ferraté van mantenir a «Serra
cerques, com el petit volum Dolmens i
d'Or», el délicat poeta escriu coses moment en van fent els pariants.
menhirs, que ressenya... cent onze
Però precisament d'aixô es trac,
com aquesta: «Tal vegada... [Ferraté
monuments megalitics de l'Alt EmporEn
aquesta eliminado d'articles i
pretén]
que
el
seu
germà,
aquesta
dà i el Vallespir oriental, trencant artifipreposicions,
no sembla pas que
innocentissima ànima tan sorprecials fronteres enmig de les Alberes.
parlants
hi
hagin
intervingut. Tincp
nentment
bessona
de
la
visceral
i
El llibre forma part d'una col-leccié
segur
que
és
cosa
de dissenyador
força
erudita
sor
Isabel
de
Villena,
que editava Caries Vallès i proporciode
grafistes,
desitjosos
de trebéi
amb els seus exhaustius coneixements
na les indicacions précisés per a no
amb
un
nombre
més
réduit
de Ile
de
Catul,
del
vers
anglès,
de
la
prosa
perdre-us en la recerca dels dolmens.
per
fer-les
més
grans
i
més
vist®5^
francesa,
de
l'estructuralisme
i
del
Una passejada preciosa, de très
polonés (per a l'entusiasta embado- Després, si algù es troba fen .
hores, us pot menar a set dolmens de
cament deis Molas), de la matemàtica batejador d'alguna cosa, com
Vilajuïga. I una, més a l'abast, de
postquàntica i dels talasocardancioa- driem que resistís al prestig1
mitja horeta, als dolmens dels termes
modernor dels dissenyadors?
frodisiacoovariocollonopurgancioporde la Jonquera i Cantallops. Ara
Els parlants, en aquest assui^P .
noterroristicorenocoetilodisbauxionrsaquests darrers son un modest i molt
bé
podem oblidar-los. Ni influits
mes
[aci,
parèntesi
amb
maldats
que
ben senyalitzat parc megalftic. Per un
l'anglès —que d'influèneia en
no cal reproduir] i del que en poesia
cami que és una delicia us endinsareu
és per a les noies divertit, és l'únic tanta— no es mourien en
en la calma i en l'aire flairés d'estepoeta vàlid del país i àdhuc de sentit; és ben ciar que I
pes, de romani, lluny de les piatges
mateix, si bé pot fer London
restranger.» Deixant de banda la
atapeïdes: «... el dia / clos de la serra
invenció de la paraula més llarga de quan posa les paraules en l'orCÍreJj¡e|
/ verd entre les alzines / és nostre: no
l'idioma, lamentablement no reco és el nostre no fa Bank London.
preguntis.» Si hi aneu de primavera
llida encara al diccionari de l'Institut, francés. De les llengües dels no
tendra, podreu veure, potser, encara,
hom acceptarà que, en aquella, va verals, potser només l'italià es
collverds als estanys de vora el mas
riant de la prosa epistolar que és la de dir, o d'escriure sense
Baleta, els petits i curiosos estanys
prosa maligna, el gran poeta era violència, coses com -fabbrica
més elevats de l'Empordà.
unie. I, si hom no ho accepta amb tole. I també al madrileny d'es r
Els autors del llibre daten el
aquesta mostra, se n'hi podrien casa li pot sortir fàcilment
sépulcre entre el 2200 i el 1800 aC.
Confessaré que a mi rri el71Pp ji3
afegir algunes més.^
No fa, doncs, gaires anys: ahir mabastant
que, posais a fer, alg
teix. Perquè, com diu Salvatore
se'ls
acudís
provar de fer-n
Quasimodo, «Ets encara el de la
alcalde
Barcelona...
,
pedra i de la fona / home del meu
Mentre
en
català
ningú
no g|S
temps... T'he vist: eres tu / amb la
boci
pa,
potser
més
val
3
teva ciència exacta adreçada a
batejadors
es
moderimi
x
l'extermini».4
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MARIA ÀNGELS ANGLADA
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LA GENT I ELS BÉNS

BIBLIOTECA ABAT OLIBA
Premi Crìtica “Serra d’Or” de
Recerca 1998 (Humanitats)

ELS MUSEUS D’ART
DE BARCELONA:
antecedents, gènesi i
desenvolupament
fins l’any 1915.
ANDREA A. GARCIA I SASTRE

Aiiérea A.Garcia i Sastre

Elâ museus d’art
de Barcelona:
Antecedents,
gènes « desenvolupament
fins l’any 1915

•' '■IL AOGNS DE LABACXA DE MONTSERRAT

Estudi que cobreix una
Part importa« del buit
«istent en la bibliografia
®useològica catalana tot
ana ltZant el periode més
i desconegut
els museus d’art de
arcelona i, al mateix
assenta les bases
Per a futures
investigacions.
UBL"r^CIONS DE '-'ABADIA
..DIMo,NTSf.RRAT

Krugman (EUA): «’’Horror economie” o politics
incompetents?»
i ha économistes que neden
contra coment. Són molt pocs i,
en general, no son coneguts. Un
d'aquests pocs, però sí reconegut, és
el professor d'economia al prestigios
Intitut de Tecnologia de Massa
chusetts (MIT), als Estats Units, Paul
Krugman. Publica les seves opinions a
«The New York Times», «Time»,
«Financial Times», etc. En un mon en
què tothom diu gairebé les mateixes
coses sobre l'economia, és enriquidor
tenir-ne una visió diferent i, sobretot,
crítica.
Per què, pregunta Krugman, hi ha
tants observadors que blasmen la
mundialització atribuint-li mais eco
nomics i socials? Aquesta mena
d'oratòria encoratja el «fatalisme».
«Aquest ja és força introduit a l'Europa
occidental, on el públic parla vagament de l'"horror economic"
[segons l'obra de la francesa Vivianne
Forrester] que els mercats mundials
infligeixen, en lloc d'esguardar criticament els capdavanters propis, les
politiques dels quais han fet figa.»
Hi ha una idea que circula molt a
Europa: «Tots els mais vénen de la
mundialització.» Si no hi ha feina,
diuen, és perqué la concurrència dels
països de salaris baixos, mitjançant les
importacions i les deslocalitzacions
d'indùstries, desmunta les empreses
tradicionals. «Es una idea còmoda,
però falsa.»
En dona quatre arguments. El
primer: els intercanvis entre països ries
i països en desenvolupament son molt
febles i, per tant, insuficients per a fer
un impacte gros sobre la feina. Segon:
les inversions als països emergents són
relativament petites i, a més, compensades pels retorns de diners, tant
empresarials corn públics. Tercer: el
mereat no té una grandària fixa, sino
que creix continuament. Per això, als
països industrials, sempre s'hi creen
noves activitats. Quart: és cert que la
mundialització acreix les desigualtats
ais països industrialitzats, perqué tira
avail els salaris dels qui están menys
qualificats, «però no cree pas que la
mundialització en siguí la causa prin
cipal. El motor d'aquest desplaçament
és el progrès tècnic».
«La majoria de gent suposa que les
feines del futur es relacionaran amb
les tecnologies del futur.» Krugman
diu que fins ara sempre han tendit a
créixer més les feines que són
afectades menys per les noves
tecnologies. Aixi, als Estats Units, els

augments màxims han estât: caixers,
conserges i netejadors, venedors,
cambrers i infermers. «Per dir-ho d'una
altra manera: el treballador tipie del
segle XXI será precisament en les
menes de coses que no podeu fer
mitjançant l'Internet.»
Que l'economia dels Estats Units
«creix amb vigor» des de fa una colla
d'anys no vol dir que ja ho tingui
«garantit per sempre», diu Krugman.
D una banda, si ha anat bé és perqué
hom ha seguii una bona política. Alan
Greenspan, el president de la Reserva
federai (Banca centrai dels Estats
Units), ha evitat a temps el sobreescalfament. D'una altra banda: «Tots
els discursos que hom sent sobre la
"nova economia", el secret del
creixement indefinit sense inflado, el
final de les recessions, etc., són
ximpleries. Les xifres, els nivells pre
cisos en els quais es produeix el
capgirament de la situació, tot això
pot canviar; però les regles del joc
resten les mateixes. La idea que hi ha
un limit dels cicles d'expansió no ha
caducai gens.»
Sobre «el paper de l'estat», Krugman
també marca diferencies: «Contràriament als ultraliberals dogmatics,
penso que els governs disposen de
mitjans per a frenar el desenvolu
pament de les desigualtats.» A
Europa, diu, hi ha una mena de tram
pa: les politiques massa restrictives
deprimeixen la conjuntura i això fa
difícil d'engegar reformes estructuráis.
L'estat-providencia europeu es consumeix, mancat de creixement.
No veu positiu «el futur de l'euro»; la
moneda única, diu, no és un pas
d'ordre economic, sino politic. «Quant
a saber si és una solució adaptada als
problèmes d'Europa, la meva resposta
és no. Fins i tot és versemblant pensar
que agreujarà una mica la situació...»
Perqué, assenyala, la politica mone
tària comuna que s'imposarà afectará
països de situació econòmica molt
diversa. I, també, perqué no és ciar
que la moneda única equivalgui a
expansió econòmica. «Em fa l'efecte
que es tracta d'una mena d'idea fixa
europea o, més aviat, d'una ideologia
concebuda per a donar suport a
l'objectiu politic de la unió mone
tària.»♦

JOSEP M. MUNTANER I PASCUAL
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Dos escrits de Blai Bonet
per a Jaume Vidal Alcover
l 3 de març de 1994, a l'Escola de Magisteri, visquérem inten-sament un dia amb en Jaume
Vidal Alcover, al llarg de très récitals poètics a càrrec dels alumnes del Col-legi Püblic de
Pràctiques, dels alumnes de Magisteri, i d'Ovidi Montllor acompanyat de Toti Soler.

E

El lema de la diada poètica, «Un senyor a terra de mossons», esqueia a un personatge que, segons
paraules de Joan Fuster, «Pertany a la famflia dels libertins». La seva actitud vital, la seva llibertat
de paraula davant els médiocres ostentadors del poder, totes aquestes coses expliquen el poc cas
que se li ha fet, que se li fa, des dels putrefactes llocs de poder (corn Blai Bonet mateix, no ha
estât prou esco-lanet per a merèixer un doctorat Honoris Causa de la UIB, posero per cas). Nés
una bella mostra el sonet alexandri: «El rebel»: «Heu perdut, entre tots, la norma i el senderi,/'
allò que anomenàveu raó ja no té nom; / el seny, com aigua de les mans, no sabeu com, / se us
escapat, o bé n'heu fet un pur dicteri. // Com no voleu que eixampli, com un crit, els meus braços,
/ cercant veus, que em responguin, cossos que omplin tant buit, / en aquest mon on som Per u
vostre descuit, / perquè ni de pensar no heu estât mai capaços? // Però ni aixô és possible, merii
sigueu aqui, / ocupant un espai sense fer-ne la mida. / Parlant-vos, esdevenc el meu propi ° 1
//jo, darrera deixalla del veli ordre malmès. / I és que l'heu tan ben fet, aquest món del no res,
que s'hi glaça l'amor i s'hi fa por la vida.»
Per parlar de Jaume Vidal Alcover en aquesta festa poètica vàrem convidar en Biel Majorai, en
Jaume Santandreu i en Pere Rosselló, que hi vingueren, i Guillem d Efak, Miquel Angel Riera i
Bonet, els quais, diguérem, no han pogut venir, «un perquè està malalt, I altre perquè 11 ®
familia, i el tercer per por d'emmalaltir-se». Blai Bonet, però, hi va voler esser présent amb
escrits, que ara presentam.— Antoni Artigues

EL «DOLOR DE CADA DIA» I DELS ANYS CINQUANTA...

quella época era el temps en
qué teníem just vint anys. En
Jaume Vidal Alcover havia
nascut tres anys, o quatre, ara no ho
sé, abans que jo, que feia repós i no
gaire bondat a causa d’una lesió al pulmó esquerre i unes infiltracions al
dret.
En Jaume, en aquelles saons de
l’any 47, estudiava a Madrid i, els
estius, venia a Santanyí, portat per
aquelles curolles de conéixer i fer la
conversada amb un jove que tenia
fama de malalt, d’al-lot pobre (a
Mallorca no hi havia precedents
d’escriptor de casa pobra, tots els que
figuraven eren tots de casa bona) i de
poeta com a molt nou. «Teñe ganes de
conéixer-te avinent.» Aixó m’ho deia
en una carta. En un poema, molt llarg,
fet en tercets encadenáis, m’escrivia:

A
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«Due la teva amistat com un clavell
trau?>
■ , datefe
Més o manco per aqueixes
un capvespre va venir a canostra
l’autobùs del poble que era c°ne
per la gent amb el nona
«L’Exclussiva», «anar a c*uta sSjs
L’Exclussiva», perquè damunt el X
pintat amb dos blaus deia «Auto
de linea Exclusivas Clar».
e(
En la mà dreta, duia un
¡je
regalar-me’l. Deseo de la Reah
s£
Marcelo Arroita Jàuregui,
converti en una de les meves foia
la modernitat poètica; també ^^0
manuscrit de poemes seus i 4ue
el titol «El dolor de cada
L’horabaixa passà, estiuenc, tot’ j|egiolor d’herba seca, i en Jaume efl1
el 1950..., «El dolor de cada dia”
• comprema
• que,
z-> Ptl
mentre jo
«
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historié d’en Jaume, el dolor era
sinônim de novell, inédit, del que Arroita Jâuregui anomenava com a «deseo
de la realidad», dolor, no com a
équivalent del dolorisme gôtic, barroc,
nostrat, sinô «dolor» com una manera
substantiva d’assenyalar el sentiment

creatiu que neix del fet d’experimentar, ex-peri-ment-ar, la distància
divina que batega entre un home,
sempre, en tot home, i les coses, totes
les coses, animals i persones, que
l’ésser humà té a feridor.
Jo només he posât en práctica les

coneixences i una gran part de l’art
que en Jaume Vidal Alcover em
descobrí i m’ensenyà amb la naturalitat magistral d’un amie que va a veure un amie.
(Santanyi, Cala Figuera, juny de
1993)

paraules per a «sonets alexandrins»
n Jaume Vidal ara és en aquell
Hoc reviscolador on l’espai i la
memòria són un mateix èsser
que mira fit a fit la historia del temps,
aquesta creació en la quai, si dues
V1 es s uneixen, les dues vides desapareixen, i en neix una energia...
Jaume, ara ja pots, a la fi!, que em
vares dur «L’àmfora gregal» de Keats,
e s sonets de Ronsard, els sonets de Mique angelo i una estrofa de l’edat mitjana romànica que es diu «rondel». Ens
Provavem a veure qui deis dos feia mior e «rondel». «A tu, et surten de pla5 tu em deies, al corral de canostra, a
emn?nyi’on’en »quelles saons de 1955,
uies a mostrar «Sonets d’Euridice».
I<patf 3 tU’ COm Per a Miquelàngelo o
s 0 Joan Alcover, «el tio Joan» tu

E

deies, i jo, que era pobre i foraviler, em
sentia astorat que, a Joan Alcover, tu li
diguessis «el tio», la forma era la casa
humana, és la casa humana on la realitat general, que sempre va a lloure com
el bestiar no aregat, entra en raô, sobretot en raô d’amor, i, en el fet d’escapar,
i d’escapar-se..., de la llibertat, que és
una bestiesa verbal..., aconsegueix,
com tu aconsegueixes en aquest darrer
crit de la noblesa mental que son els
«Sonets alexandrins», que sigui veritat
aquella expressio que ara podría fer
clara dient que escapar-se és enriquirse perqué només en la forma s’és «rie
del que ha donat i en sa ruina tan pur».

(Santanyi, Cala Figuera, juny de
1993)

Els epistolaris de Caries Rahola
Antologia de cartes de cent corresponsals (1901-1939)
NARCÍS-JORDI ARAGÓ / JOSEP CLARA
Caries Rahola, al llarg de quaranta anys d’intensa activitat
intellectual i cívica, es relaciona per escrit amb les personalitats mes
destacades del món cultural i de la vida pública. El seu arxiu
epistolar, format de cinc mil cartes, rebudes de mes de mil
corresponsals diferents, illumina un període especialment dens de la
vida catalana.

DARRERS TÍTOLS PUBLICATS:
Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i desenvolupament fins l’any
1915. ANDREA A. GARCIA I SASTRE.
Les literatures catalana i francesa al llarg del segle XX.
Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, volum 1.

PUBLICAC1ONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: LArc de Berà, Centre Difusor d’Edicions Catalanes - Comandes i administracióPoligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona
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Premis Crítica «Serra dfOr»
LITERATURA
I ASSAIG
Alex Broch, Isidor Cónsul, Vicen? Llorca, Marta Nadal i Agusti Pons, per encarrec
de «Serra d’Or», han establert, en veredicte adoptat per majoria, la relació següent
de les obres que consideren més sobresortints entre les aparegudes l’any 1997:
JESÚS MONCADA

MIQUEL MARTÍ I POL

Premi Crítica «Serra d’Or» de Novelóla 1998
ESTREMIDA MEMORIA
de Jesús Moneada.

Premi Crítica «Serra d’Or» de Poesía 1998
SERGI PAMIES

XAVIER PLA

LLIBRE DE LES SOLITUDS
de Miquel Martí i Pol.

Premi Crítica «Serra d’Or» de Contes 1998
LA GRAN NOVEL-LA SOBRE BARCELONA
de Sergi Pamies.

Premi Crítica «Serra d’Or» d’Assaig 1998

MANUEL BALASCH

JOSEP PLA, FICCIÓ AUTOBIOGRÁFICA IVERITAT NARRATIVA
de Xavier Pía.

Premi Crítica «Serra d’Or» de Traducció 1993
ex aequo
LA ILÍADA d’Homer, traducció de Manuel Balasen,
PIRKKO-MERJA LOUNAVAARA
I RAMON GARRIGA-MARQUÈS

EL KALEVALA. LA GRAN EPOPEIA DEL POBLE FINLANDÉS d’g
Lönnrot, traducció de Ramon Garriga-Marques i Pirkko-Merj

Lounavaara.

RECERCA

Josep Benet, Enric Casassas, Jordi Castellanos, Joan B. Culla i Manuel jo
J triar lzx«
íJTTID
encarregats per «Serra d’Or» de
les obres máo
més rlacto/-»nrloc
destacades rline
dins ael! Gcamp
recerca en diverses ciéncies durant l’any 1997, atorguen
o

el

Premi Crítica «Serra d’Or» de Recerca 1998
ANDREA A. GARCIA I SASTRE

(Humanitats)

,

a ELS MUSEUS D’ART DE BARCELONA: ANTECEDENTS,. GEN a
DESENVOLUPAMENT FINS L’ANY 1915 d’Andrea A. García i Sastr ,

1

el

Premi Crítica «Serra d’Or» de Recerca 1998
ORIOL DE BOLÔS I CAPDEVILA

(Altres Ciéncies)

t,zatT1MS

a ATLES COROLÓGIC DE LA FLORA DELS PAISOS CATALANS, VOLU
6 i 7 d’Oriol de Bolos i Capdevila i col-laboradors
i el

Premi Crítica «Serra d’Or» de Catalanística 19
ROBERT ARCHER
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a Robert Archer, per l’edició de l’OBRA COMPLETA d’Ausiás Marc

. A

TEATRE

Joan-Anton Benach, Alex Broch, Francesc Massip, Gonçal Pérez de Olaguer i
Frédéric Roda i Pérez, constituits, per encàrrec de «Serra d’Or», en jurât
qualificador per a distingir el text de teatre catalá, l’espectacle teatral i
l’aportació més intéressants duts a terme l’any 1997, acorden atorgar

el Premi Crítica «Serra d’Or» de Teatre
al text de teatre català donat a conéixer per l’estrena o l’edició,

per majoria,
a MALA SANG de David Plana,

ei

Premi Crítica «Serra d’Or» de Teatre
a l’espectacle teatral, per majoria,
a LA PANTERA imperial de Caries Santos,

Premi a l’aportació més interessant^

1 ei
a CARM ’ ç
Per unanimitat,
c, SANSA, per les múltiples aportacions a un teatre poétic i musical
de petit format.

literatura infantil i
R .

DAVID PLANA

CARME SANSA

JUVENIL

Per ene' a™’ ^ontserrat Ginesta, Teresa Maña, Josep Molist i Núria Ventura,
«estacadarr^C
<<^erra d’Or», han seleccionat les obres següents, entre les més
es ins el camp de la literatura infantil i juvenil publicades l’any 1997:

Premi Crítica «Serra d’Or» Infantil 1998
LES ENDEVINALLES DE LLORENÇ
text de Llorenç Giménez i ii iustració de Montse Gisbert i

LLORENQ GIMENEZ

Carmela Mayor.

Premi Crítica «Serra d’Or» Juvenil
(Creació) 1998
FLANAGAN BLUES BAND

d’Andreu Martín i Jaume Ribera.

Premi Crítica «Serra d’Or» Juvenil
(Coneixements) 1998
a la col-lecció «Jo SÓC de...»
de l’editorial la Galera.
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Isidor Consul, critic militant
per

Marta Nadal

a una vintena d'anys que fa solidària la seva experiència lectora, que segueix amb minuciositat
i precisió els esdeveniments literaris que afecten la nostra cultura, que segueix puntualment
la trajectória d'alguns deis escriptors més representatius, tant si están sólidament instal lais a
les nostres lletres, com si es tracta de noves veus que prometen una obra de qualitat. Al cos
d'aquesta activitat de crítica «militant», Isidor Consul desenvolupa un estudi reposât de la
literatura del XIX, que connecta amb la més estricta contemporaneïtat per mitjà d'un escriptor ben
significatiu: Jacint Verdaguer. La vessant crítica, intel-lectual, a la quai hem de sumar l'exercici de
l'ensenyament de la literatura, es complementa amb la vessant cívica, que Consul desenrotlla a
partir, sobretot, de la vinculado al Centre Català del PEN, del quai és vicepresident, i de la
presencia a l'Ateneu Barcelonés, del quai actualment és secretan.
Són les dotze del migdia, Ateneu Barcelonés. Carrer de la Canuda, de Barcelona. Som al despatx
del secretan de l'Ateneu, que té una taula que havia estât de Maragall. És fose, una mica
elaustrofóbie, al marge de l'aldarulI de la vida... Si no fos per alguns signes externs —cartes damunt
la taula, el diari, uns boligrafs...—, ben bé podríem pensar que el temps no hi ha transcorregut,
ben al contrari, m'imagino, deis ideáis de la nova junta,
modernitzar la institució en allô que calgui, incidir
activament en la vida cultural del país, ser un motor per
a les nostres lletres...
Pero avui, amb Isidor Consul, volem parlar,
bàsicament, del llibre que acaba de publicar: ûnc
estacions. Un dietari, el llibre d'un critic que parla deis
altres i també d'ell mateix.

(FOTOS: ASSUMPTA BURGUÉS)

F

«—(...) El critic pot ser un erudit; un savi, si vols.
»—El va mirar desesperat—. Pero no és un creador.
»—Són ganes d'enredar la troca. Tu també fas art.
»—Jo no, Bolos.
.
»—Escrius de conya. I ens acostes l'art ais moríais.

»—Quan mira enrere, el critic veu l'ombra de í'eunuc
»—Eh?
.
_
»—Qui voldria ser critic si pogués ser escriptor r»
(De L'ombra de l'eunuc, de Jaume Cabré.)

—Jo parlo de literatura. La feina del
crític és la de reflexionar sobre alió
que es llegeix. Si, a més a més, es creu,
com jo cree, que la literatura continua
essent i és, encara, el referent artístic
més important que tenim com a
catalans, considero que és un plaer
poder-la seguir, poder reflexionar
sobre el seu estat, sobre les seves
giragonses, els seus punts d’alta
qualitat... El crític és, sobretot, un
lector que té la necessitat de reflexio
nar a partir de la seva passió lectora.
—Per tant, l'exercici de vessar en
l'escriptura aquesta passió lectora,
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l'entens com un exercici de creaciô.

—Sempre, perquè el mateix exercici
lector és un exercici de creaciô. Quan
un mùsic interpreta, amb una gran
mestria, Beethoven, oi que el consi
derem artista? De la mateixa manera,
doncs, crée que un bon lector és com
un artista, fent el paral-lelisme del
mùsic, que interpreta correctament
unes determinades peces d’art.
—Com definiries aquest exercici de
critic militant, seguint l'adjectiu que
has utilitzat diverses vegades per
definir-te a tu mateix?

—Mira, jo sempre he intentat fer

bascular el meu treball entre,,una
pivots: un, el seguiment puntual d
novel-la, d’uns poemes, £
trajectória, pero sempre en 1’ám
la immediatesa. Pero també m ag &
de contrapuntar aquesta literatura
seguiment de l’instant, del m«111
present, amb el que és l’exerclC1_jj)e
l’estudi literari i, per tant, encarar
a una literatura que ja está
Des d’aquesta perspectiva he
dedicar tanta atenció a la 6
militant com a la crítica d’estu
intentat cabussar-me en el segle ja
que és el segle del gran canvi cap
modernitat: el Romanticism6’
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Renaixenca, les renaixences de diferents literatures europees, a partir
justament del Romanticisme; tot el
que és el món del Realisme, del
Naturalisme... M’hi he trobat molt
còmode com a estudios. Penso que he
dedicat tanta atenció a la contemporaneïtat com a l’estudi d’allò que en
són les arrels immédiates, que jo he
centrât en la figura de Verdaguer, que
em sembla apassionant.
Verdaguer, una figura clau
Isidor Consul, al marge d’aquesta crítica militant que exerceix amb passió i amb dedicació
®air®bé exclusiva, desenvolupa,
ambé, una tasca de carácter eru
it centrada en l’estudi d’un
Personatge rie i plural, modern:
er aguer. De la seva tesi doctoy3 ’ <<Sant Francesc, de Jacint
er aguer, un poema per a una
a>>, en sortirà l’edició crítica
e. P°ertia Sant Francesc, que
p\\3t ?era Publicada per Eumo
Editorial, de Vie.
ten rl- Í9Ueí és una f'9ura clau en el
nexo16 lì”’
pot cons'derar com un
dos m U Ura ' ‘deològic, entre aquests
uions, el del XIX i el del XX?

Verdaguer és l’home del XIX que
retrar 3C°Sta a l’artista de geni, és el
escrinm
de^ geni romántic. Un
arriba f Una amt>ició absoluta que
total m3] 01011161118 d’una maduresa
del timi« a?1 9Ue Vlu massa a remole
militánX 6 ,teratura que ü imposa la
Canipó n h eCJeSiaL La maduresa de
Francese 6 ^°rs ^a^vari o de Sant
llengUa ’(Íns.descobreNen el geni de la
del Poema C°nTCC10 de l’obra,
UnificaJ? " 13 prosa és
llegit com
defensa propia pot ser
c°m un Vna novel la extraordinària,
Pants dp / at aut°biogràfic amb uns
de fOrca extraordinary.
Catalunya?'SI° te

ha tants pois oposats, tanta polè
mica intellectual?

—Això passa sempre. I no només
amb Verdaguer, ni només a la nostra
literatura. Aquest és un dels mais
endémies dels estudis literaris. Quan
un estudios fa set, vuit o deu anys que
es dedica a un escriptor i a la seva
obra, inconscientment, o no, pensa
que fautor és patrimoni seu. És una
tendència no gaire elegant de consi
derar que allò que s’estudia és una
mena de propietat particular de la per
sona o bé del grup que participa de les
mateixes coordenades d’interpretació
d’aquella obra determinada. Pariem de
figures que són plurals i que, per tant,
donen visions diferents. A casa nostra,
el mateix problema dels verdaguerians
es detecta, també, entre els planians, els
rodoredians, els carnerians, etc.
Un dietari cultural
Cinc estacions. D’estiu a estiu.
Art, historia, reflexió d’actualitat
política, lectures, viatges, mitificació de les arrels pròpies, una mica
d’enyoranca i molta esperanca, un
mosaic que configura una personalitat i que ajuda a explicar part
d’una generació i uns quants anys
d’una historia cultural.
—Aquest dietari
programat?

és

un

llibre

—Si. Absolutament programat,

«El crític és,
sobretot, un lector
que té la nécessitât
de reflexionar a
partir de la seva
passió lectora.»

amb alguns textos ja publicats i una
majoria d’inédits... És un llibre amb
voluntat d’estil; no sé si me n’he sortit,
perô l’he escrit i reescrit diverses
vegades, i he de dir que m’hi he trobat
molt de gust treballant amb la llengua.
Sempre he intentât, com a escriptor de
critiques literàries, que els articles es
poguessin defensar sols. Una altra
cosa és que ho aconsegueixi.
—Al llibre hi ha moites referèneies
historiques que serveixen de prôleg al comentan o reflexió que fas
més en profunditat. Aquest és el
pósit de la teva vessant de pro
fessor de literatura?

—Es que jo vaig descobrir que volia
fer crítica literària perqué m’agrada
molt ensenyar literatura; m’hi apassiono. La literatura, la vise i l’explico

Verdaguer de

de Colíen??Ua Visió del §ruP deVie,
d’una Car?eT0rraS.Ì Ba§es-La visió
Protegió DUnTa pairab d’una terra
glieli tòni d 3 prov’dència divina,
tiana 0 npic cle.«Catalunya será cris
pirás i g Sera'b que s’atribueix a
tot’ Verda?;8’' Per0’ per damunt de
Una aPosta nX ? Un escriPtor que fa
a Per la qualitat
"Per

er>torn de Verdaguer h¡

«...UN BON LECTOR ÉS COM UN ARTISTA.»
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amb tanta convicció com pue; i, en el
fons, quan faig crítica, el que intento
és portar a l’article aquesta mateixa
passió per la literatura, aquest do
immens que la naturalesa m’ha donat,
que és que m’agradi llegir. Crée que
aquí hi ha, també, una voluntat
d’explicar-se.
—Abans dèiem que la crítica és
creado. Pero, certament, tu has
tingut la nécessitât d'anar més enllà
en l'exercici d'aquesta creado, i has
fet un (libre que, tôt i reflexionar
sobre la literatura, vol ser, per ell
mateix, un exercici de creado
literària.

—Bé, és un llibre en què es pot
veure una voluntat de creado literària,
és veritat. Com a crític, jo em sentó
escriptor i diria que tots els que ens
sentim escriptors ens sentim, també,

estacions. Així quedava ciar el tipus de
prosa que surt en cada tongada. Els
viatges d’estiu, Testada al Pirineu, el
cinema i el teatre durant els mesos del
curs escolar, i les lectures de tot l’any.
Jo tiñe arrels al Pirineu —el meu pare
era de la Ribagorça— i fa una pila
d’anys que, a l’estiu, hi passo unes
setmanes. Al dietari he fet un esforç de
mitificar aqüestes arrels. De fet, però,
el llibre és una cruïlla de diverses
coordenades i la sintesi de tot plegat,
que sóc jo mateix.

presents de seguida dos poemes, un de
Jorge Guillén —«El beato sillón»— i
un de Juan Ramón Jiménez —«La carbonerita quemada»—, perqué sintetitzaven perfectament les actituds mo
ráis de qué jo volia parlar. Jo segueixo
la literatura catalana, però també la
castellana, la francesa i la italiana, que
són les que puc llegir. A més distáncia,
l’anglesa i l’alemanya, per traduccions.

—És un acte valent, per part d'un
crític, escriure un llibre amb una
marcada voluntat literària, encara
que el tema predominant siguí la
reflexió cultural?

Un deis guanys més importants
del PEN Club català ha estât el fet
d’aconseguir internacionalitzar el
tema deis drets lingüístics des
d’un punt de vista col-lectiu. Gra
cies a l’esforc deis membres de
Centre Català del PEN, concretament d’Isidor Consul i de Caries
Torner, entre d’altres, la Confe'
réncia Mundial deis Drets Lin
güístics va donar suport a un text
en qué, per primera vegada, es
teoritzava sobre una defensa co
lectiva del dret lingüístic i s 1
donava suport. Ara, Cónsul ,a
deixat la secretaria del PEN ,fl
el vicepresident— per la de 1 At^
neu Barcelonés, des d’on te
intenció d’impulsar aquel projec
peí quai l’enyorat Jaurne Fust^
havia lluitat des de feia tant
temps: la casa de l’escriptor.
grat aquesta preséncia institut
nal, Cónsul manté una actíjf|
crítica amb la política cultural
país, sobretot amb la política
premis, que recorda sovint
»
tivitat d’un supermercat «maCÍ

—Jo penso que som molts els qui,
quan el temps se’ns estira una mica
més, reflectim per escrit allò que veu

creadors literaris. El que passa és que,
fins ara, totes les coses que havia publicat tenien a veure amb la historia de
la literatura o amb la crítica militant.

la nostra mirada, a banda de les
impressions d’una lectura, etc. De tota
manera, en aquest llibre, el gruix de
cultura i, sobretot, de cultura literària,
és important.

—Encapcales el text amb unes
citacions de Pía i de Gimferrer. Han
guiat, d'alguna manera, el teu
llibre?

—Hi fas força referèneies a la lite
ratura castellana.

—Em sembla que és fácil d’emmarcar el llibre entre dues devocions:
les que sento per la prosa de Pía i pels
dietaris de Pere Gimferrer. Des d’aquesta perspectiva, dones, el dietari té
dos deutes clars. I, a l’hora de dividir
el llibre, em va semblar que una
manera vàlida era estructurar-lo en
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—Com a crític he prestat més
atenció a la literatura catalana, pero jo
sóc lector d’algunes literatures i una
de les que em pensó que conec bastant
és, precisament, la castellana; a part
que hi ha una série d’autors que
m’interessen moltíssim. En una de les
reflexions que faig al llibre sobre el
conflicte deis Balcans, se’m van fer

La preséncia institucional i l’actitud crítica

«EM SEMBLA QUE ÉS FÁCIL
LLIBRE (CINC ESTACIONS. UN
DUES DEVOCIONS: LES QUE
PROSA DE PLA I PELS DIETARIS

GIMFERRER.»

L L E T R E S

CONVERSES LITERÀRIES

que ofereix més quantitat que qualitat...
Moites de les reflexions que
apareixen al llibre sobre lectures,
sobre exposicions, art en general,
estan relacionades amb algun
viatge que hi descrius. El viatge és,
en aquest sentit, d'una importància
cabdal al teu dietari: Jerusalem,
Xjpre, Cambridge, el contacte amb
el conflicte dels Balcans...

De 1988 a 1996 he estât secretari
el Centre Català del PEN, un càrrec
Que, entre moites altres coses, m’ha
permès de viatjar i elaborar una

fornii amb un autèntic reciclatge moral.
—El Centre Catalá del PEN esdevé
una plataforma important no
solament per a la nostra literatura,
sino també per a totes les ques
tions relacionades amb els nostres
drets linguistics. És aixi?

—El PEN és un factor molt positiu
per a la literatura catalana; és un
fórum on es poden plantejar anhels,
il-lusions d’una literatura, la nostra,
que és exactament igual que les altres.
Ara, si per alguna cosa ha estat
important el Centre Catalá del PEN
és, justament, per la seva dinámica
«COM A ESCRIPTOR DE CRITIQUES LITERÀRIES,
SEMPRE HE INTENTAT QUE ELS ARTICLES ES
POGUESSIN DEFENSAR SOLS.»

seus problèmes, deis seus anhels, de
les seves necessitats... I, concretament
pel que fa a la llengua, ha servit per a
internacionalitzar el tema deis drets
lingüistics des de la perspectiva del
dret coTlectiu.
—Tu ets un critic critic... Vull dir que
exerceixes de critic literari amb una
actitud crítica pel que fa a la po
lítica cultural del pais.

no es tra Personal deI viatge. Perqué
sinó d’un
* ”13 ma* d>un viatge turístic,
arrels ai Vlat£e clue intenta anar a les
pZLeî P/™ de veure el costat
inforrnaciAnt de leS situacions i que la
Scordo Convenci°nal no et dona.
Salem onPer exemPÍe, Tañada a JeruVarn PodP’rCOnVldats Pe^ PEN palestí,
Per un cam ai]ar a Gaza, vam passar
ütl PrivileejP 6 re^ugiats... Tôt aixó és
Doral i ¿ ■ Per a Ja Propia formació
Un viatge d lrnPossible de tenir-ho en
ÍOtlCs’ Que m’han
S°n VÍatgeS’
actUaütat d I Perrnes una visió de
rec°rdo, tarnk- v na altra Perspectiva;
COsia> on enea’ ?tada a XiPre, a NisePara dUes ra hl ha un mur que
bé’ que el pE^munitats! Puc dir, ben
en aquest sentit, m’ha

exterior, perqué té veu i vot dins d’una
plataforma mundial com la del PEN
Internacional. Corn a tot arreu, si dins
del PEN s’hi treballa amb ganes,
s’acaba contrôlant una petita parcel-la
de poder. I aixó és el que ens ha
passai: hem pogut controlar el comité
de Traducció i Drets Lingüistics, del
qual Caries Torner és el vicepresident
i jo el president. Això ens permet de
treballar en dues perspectives: d’una
banda, organitzar l’estratègia per a
aprovar la Declaració Universal dels
Drets Lingüistics, que es féu a
Barcelona pel juny del 1996; de l’altra,
esperonar els intercanvis de traduc
tions. El PEN és una plataforma
importantissima per a la internacionalització de la cultura catalana, dels

—Jo pensó que no solament s’exerceix la crítica d’una literatura, sino la
crítica d’una literatura dins d’un
context social i politic déterminât...
Quan t’adones, per exemple, que els
premis literaris donen molts diners i,
en canvi, poca literatura, vol dir que
passa alguna cosa, oi? Aixô et porta a
recordar la comèdia de Shakespeare,
Molt soroll per a no res. Crée que cal dir
les coses pel seu nom. Mira, si
consultes els premis literaris que es
donaven la década deis cinquanta i la
deis seixanta, veuràs que es premiaven
les Croniques de la veritat oculta de Pere
Calders, els Vint-i-dos contes de la
Rodoreda, La ciutat i el trôpic de

«A l'Ateneu hi ha un
projecte important,
que cal que algù vetlli
(...), la Casa de
l'Escriptor.»
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Ferran de Pol... S’apostava per la
qualitat. Ara, en canvi, hem entrat en
una dinámica —potser la contemporaneitat que ens toca viure és així—
en qué els premis són una plataforma
de tipus comercial i, per tant, és més
interessant el nombre d’exemplars
que es poden vendre que els nivells de
qualitat que el mateix premi ofereix.
Per aixó, repeteixo, em sembla que la
literatura catalana de més qualitat fun
ciona, en general, al marge deis premis.
—Escrius articles, ara fas un Ilibre,
ets a la junta del PEN i a la de
l'Ateneu... Massa activitat, potser?

—Potser sí. La veritat és que, en
aquests llocs, no sé gaire per qué, pero
m’hi he trobat i ara miro de jubilarme’n, en la mesura que siguí possible.
M’agradaria més dedicar-me a la
crítica, a ordenar els papers que he
anat escrivint al llarg d’aquests vint
anys... M’he trobat embolicat en
l’activisme cultural una mica per
casualitat; ara, sempre han estat tas
ques de carácter més cívic que no

«El PEN és una
plataforma
importantissima per a
la internacionalització
de la cultura catalana
(...). I, pel que fa a la
llengua, ha servit per a
internacionalitzar el
tema deis drets
lingüístics des del
punt de vista
col-lectiu.»

politic, que jo he defugit sistemáticament. Cree que l’intel-lectual, l’home
de lletres, no s’ha de barrejar amb la
política, sino que ha d’afinar una visió
des de fora i, si cal, una visió crítica.
Hem de posar els punts sobre les is i
mirar, si cal, d’esmenar la plana.
La meva situació actual és la d’anar
deixant feines, noses, que potser em
desvien d’allò que m’interessa més,
que és el món de la literatura i de la
crítica literària. A l’Ateneu, però, hi ha
un projecte important, que necessita
que algú el vetlli. L’Ateneu Barcelonés
té, al cinquè pis, l’Associació descrip
tors en Llengua Catalana, des de fa
una pila d’anys; i l’AELC vol tenir, des
de fa temps, la Casa de l’Escriptor.
Potser aquesta casa pot ser a 1 Ateneu... Si vaig acceptar de ser-ne secre
tati va ser, fonamentalment, per dues
coses: per tirar endavant aquest pro
jecte, jugant amb meva doble condicio
de membre, també, del PEN, i Pel
treballar a favor del patrimoni meS
important, per a mi, de l’Ateneu, q“e
és la seva extraordinària biblioteca.

BIBLIOTECA SERRA D’OR
JOSIP *. MARTIN

DE
TITELLES
A CATALUNYA

NOVETATS

El teatre de titelles a Catalunya
JOSEP A. MARTÍN

Dos segles llargs de teatre de titelles a Catalunya, una activitat dramática tothora
conreada que -a desgrat d’una popularitat que arriba gairebé fins ais nostres dies- no

sol comparéixer habitualment en les histories de teatre.

L’oposició antifranquista i els comunistes
mallorquins (1939-1997)
DAVID GINARD I FERÓN

Estudi centrât en l’oposició comunista a Mallorca entre 1939 i 1977, elaborat a
de fonts escrites inédites procedents de les organitzacions clandestines i deis apare
repressius de la Dictadura, de nombrosos testimonis oráis, de premsa de totes les
tendéncies i d’una amplia bibliografía.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSE^
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La sèrie «La Cua de Palla»
1996-1997
per Jordi

. Z^\uan Pedrolo dirigía “La
O
Cua de Palla”, la com^^^právem perqué la dirigla ell, encara que molts deis
autors ens eren desconeguts»,
Andreu Martín.

Canal i Artigas

n’havien sorgit, els editors han preferit
publicar autors concrets sense embolicar-se en projectes de col-leccions
que impliquen continuitat i línia
editorial. Hi ha excepcions, honrases
excepcions, que arriben sempre
ménades per petites editorials com
«Círculo Hueco» de Thassália, «Mano
Negra» de Virus, «Grandes Detectives»

revistes, i amb la sola referencia de la
Semana Negra de Gijón que el juliol
vinent celebrará l’onzena edició grácies a l’entusiasme de Paco Ignacio
Taibo II, l’olfacte del lector ha de ser
allò que el guii per entre la selva
editorial.
Es pot trabar Walter Mosley
Últirnament s’ha parlat de la con
i Patricia Highsmith a Anagrama,
veniencia o no de les col-leccions
Lawrence Block a Plaza & Janés i a
especifiques de novel-la poli
Emecé, James Ellroy i
ciaca. Els nostres editors
Elmore Leonard a Ediciones
dluen que els lectors els recla
B, Chester Himes a Monmen autors determináis més
dadori...
Que no pas col-leccions espeCom es pot veure, dos
cmiitzades, i que per aixó es
models
ben diferents. En el
^canten, cada vegada més,
cas francés, un gran conjunt
er Publicar els autors de
d’afeccionats sosté grans colrTú en coHeccions geneleccions
entorn del fet polar.2
• Es una opinió.
En
el
cas
espanyol, bons
c3questa Opinió’ Peró> no és
autors
que
s
’
inclouen
en colmpartida arreu. A Franca,
leccions generalistes, sovint
col 1 exemPle’ impera la
de best sellers o de butxaca,
“ñ¿“T Val a dir <5“ »i
obviant l’adscripció policía
de T . radició.' «Le Masque»
ca.
ElvÍ rairie des ChampsA Catalunya hi ha una
«s£Ndata de 1927’ la
certa
afecció que fa que
19erieNoire»de Gallimard de
esporádicament s’organitzin
moIrV encara gaudeixen de
actes al voltant del gènere.
n’hi h°na sa^ut- Actualment
L’any passat, l’exposició «El
quals caT Hmunt’ entre !es
Mes Negre» del Patronat de
ges/Nn- • destacar «RivaCultura de Matará el gener,
■sSr’p'^^/Thnller.,
la Setmana Negra de l’AteN«ir, T“”’ tleuve
neu Popular de Nou Barris a
Uves 10/18 TGrtndS Déteccomen^aments de juny i el
RIVAGES/NOIR
lnann-Lévv<caN01re,>’<,Ca1'
cicle de xerrades «Escenaris
minsM y Crime», «CheNegres» de la Xarxa de Bi’*
hUa taUfrneS,'Ésevident
blioteques Populars a la
entorn nrn fecci0’ iectors i un
tardor. Aquesta afecció, però,
lia de 1 P1C1 que va més en
només la canalitza en aquests
LITTÉRATURE
obres de^ modes: estudis,
moments la histórica «La
Sació rL
ulU * de divulPOLICIÈRE
Cua de Palla» d’Edicions 62
^la imnreT65 ^SPeCÍalÍtZades
—nascuda el 1963, refunda
Fran?ds Guérifble-Pf01ar-de
DU MtKiKtui 16 OCTOBRE 1
da el 1981—, ja que «La
AU b A M t u i 4 JANVIER 1
HSSOciacions
t
nAZmS’
Negra» de La Magrana ha
i o L i u I li EQUE DES LI
de la LitrÁ
813, Les Amis
desaparegut després de deu
r u L I C I E R E S ( B
Viváis 4 atUre P°Hciére-,
anys d’activitat i seixanta-un
Üna bona Posici°ns, premis i CARTELL DE L'EXPOSICIÓ DEDICADA A «RIVAGES/NOIR», ORGANITZADA titols publicats.
da.
ntica especializa PER PAYOT & RIVAGES I LA BILIPO.
Pel que fa als autors de
gènere en les col-leccions
ba tradrá¿y p en canvi> no hi
generals en català, tot i les
V.uitanta arnt/^31 el boom dels anys de Península o «Los Libros de la declaracions d’intenció per part dels
r’C10 de tot a, conseSüent desapa- Medianoche» de Vosa. Sense crítica editors, es poden comptar amb els dits
tOtes ^s col-leccions que
especialitzada, ni associacions, ni de les mans. I, si no, on són els James |
ö
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Ellroy i la trilogia del sergent Hopkins
o el quartet de Los Angeles; Jerome
Charyn amb la sèrie d’Isaac Sidel que
inaugurà en una habitació de l’hotel
Majestic de Barcelona o les novel-les
del sicari Holden; Lawrence Block i
les séries del detectiu exalcohòlic Matt
Scudder o del lladre trapella Bernie
Rhodenbarr; Marc Behm i la seva
obra mestra The Eye of the Beholder,
Elmore Leonard, de qui cada dia es
porten noves histories al cinema —les
darreres, Out of Sight per Steve
Soderbergh i Rum Punch per Quentin
Tarantino—; Ross Thomas o Andrew
Vachss? O, si parlem d’autors
europeus, els anglesos Dan Kavanagh
—pseudònim policiac de Julian
Barnes i pare literari del detectiu
Duffy— i Robin Cook —no té res a
veure amb l’homònim escriptor nord
america de thrillers mèdics—; els
alemanys —Ky, Hansjôrg Martin o
Jakob Arjouni, el creador del detectiu
d’origen turc Kemal Kayankaya;
l’italià Pino Cacucci o els francesos
Jean-Hugues Oppel o Didier Dantec?
Els nostres editors arrisquen poc
amb els autors apareguts els darrers
trenta anys del que ja es comença a
anomenar la narrativa neopolicíaca, i
els lectors només podran reclamar
autors determinats si tenen la possibilitat de conèixer-los.
Es podria argüir que el mercat
català no pot absorbir un ventali
d’autors corn aquest si no es donen
unes condicions que ho facilitin. I és
veritat. No existeix cap historia de la
novel-la policíaca en català. I tampoc
cap diari ni revista reserva una secció
fixa a la crítica d’aquest gènere.
Manca una critica minimament especialitzada que ens estalvi’i de llegir
frases del tipus: «es tracta d’alguna
cosa més que una simple novel-la de
gènere, i encotillar-la en una col-lecció
especializada seria limitar-la injustament» quan es parla d’una novel-la
de gènere de Sara Paretsky o, «si sou
un d’aquells lectors que es van
allunyar del gènere negre, cansats de
cues de palla tallades invariablement
pel mateix patró...» per cantar les
excel-lències de l’ùltima novel-la
d’Assumpta Margenat. La veritat, fan
un flac favor.
Publiquin molt o publiquin poc, les
col-leccions asseguren una presència
regular de narrativa policíaca i, si la
col-lecció arrela, actúa de «marca de
qualitat». Sempre és més fácil promoure una línia editorial que no cada
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autor per separat, pero per a acon
seguir aixó cal un director, un
especialista que seleccioni autors i
títols, que cerqui els autors més
representatius de cada corrent. Per
aixó mateix cal un nou director per a
«La Cua de Palla» que tingui el mateix
prestigi que els anteriors i que faci
acabar aquests inicis marcats per tot
tipus de vacil-lacions i d’errors.
«La Cua de Palla» primer deixá de
ser col-lecció per integrar-se a «El
Cangur» com a serie. Després vingué
la qüestió de la numeració: els dos
primers títols —Parany per a una noia
de Sébastien Japrisot i Fora de combat
de Stuart M. Kaminsky— seguiren la
numeració d’«El Cangur», i a partir del
tercer títol es retorna a la de «Seleccions de La Cua de Palla». Finalment
van fer aparició un seguit incompren
sible d’errades,3 a les quals els lectors
estávem ben poc acostumats i que, ara
per ara, encara subsisteixen.

CATÀLEG DE LEXPOSICIÓ «EL MES NEGRE»,
ORGANITZADA PEL PATRONAT MUNICIPAL DE
CULTURA DE MATARÓ, EL GENER DE 1997.

Aquesta nova etapa de «La Cua de
Palla» s’ha caracteritzat per la pérdua de
la periodicitat mensual i per l’obertura
cap a l’ámbit de la novel-la policíaca
europea i nord-americana —l’anterior
estava dedicada exclusivament a la
novel-la negra. S’ha continuat publi
cant novel-la negra en bona mesura i
s’hi ha introduit novel-la policíaca de
diversa extracció, però dos anys
després d’encetar aquesta nova etapa
no s’acaba de veure quina será la línia
editorial a seguir.

Pulp Fiction
Una de les novetats d’aquesta etapa
és la publicació de contes i relats de
Hammett i de Chandler que originalment havien aparegut en els pulp
magazines —revistes barates anomenades aixi per la baixa qualitat del paper,
fet de pasta—, i que son Porigen de la
novel-la negra.
De Raymond Chandler (Chicago,
1888 - La Jolla, 1959) n’han aparegut
tres narracions. L’acusador (nùm. 165)
és un dels seus primers relats i d
primer del quai quedà plenament
satisfet. Publicat a «Black Mask»
l’octubre de 1934, tot i que originàriament era protagonitzat per un
detectiu innominat, Chandler en re
culis posteriors li atorgà el nom de
seu més cèlebre detectiu, Phihp
Marlowe. A L’acusador Marlowe rep
una demanda d’ajut de part de Lou
Harger, a qui la policía ha tancat e
casino fa un mes, perqué l’acompanj1
a un casino de la competència on a
anat a parar una de les ruletes tru
cades que tenia, i aixi guanyar una
fortuna en una nit. Un relat en que
es troba algún passatge que 1 aUt^
havia d’incloure posteriorment a
primera novel-la, La gran dormidaEls altres dos relats provenen ,
«Dime Detective», publicats el gen^
el març de 1938 respectivament. ê
roig (nùm. 170) és una historia
xantatges que comença amb
detectiu John Dalmas prenent
copa en un bar. Només hi són e
cambrer i un borratxo. Un home e
a buscar una noia. No hi és b 9 .
surt, el borratxo li engega dos t^ (
fuig. La descripció del tiroteig es>e
línia del millor Chandler, del C
1er que ha creat escola amb la
ironia: «Abans no va caure el Pal°
reno va passar ben bé una setman
ensopegar, s’ho va manegar pe
caure, va sacsejar un braç i, fina ® £|
va tornar a ensopegar, li va ca
barret i poc després va tocar de c
terra. Va fer tant d’escàndol i hiva P (
tant dramatisme que li haurien L,
donar un premi d’interpre
(
D’aquesta historia, ja n’haviem P a,
veure una adaptació televisiva,
gonitzada per Philip Marlowe
e
emesa per TVE1 el 1990_''T^lXinterpretava Powers Booter. F
(núm. 168) és protagonitzat P^,^!
Grayce, el detectiu de nit °e f0ri
Carlton, que es veu obligat a ^1
un conegut trompetista de Ia
|j
Rei Leopardi—, acciò que h c
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DE HAMMETT I DE CHANDLER STNICIÀ ALS

nnv3’ * que sera bl introducció de la
GraVce com a detectiu
Q]1 ’ a Partir d’una sèrie d’indicis
el oi)reiUneiX 3 Phabitació de Leopardi,
elqualeSobjectedex antatge.
DrivVtapa de

Count
Hammett (St. Mary’s
Present
' NovaYork’ 1961) hi és
contee amd Un v°ium Que recull dos
ContinenrtalTnÌZatSfer
de 13
Sens. Ki\La Ferradura d’Or, El Noi
“Black Ma” 1
167)’ aPareguts a
mar?
novembre de 1924 i el
els converted
fet que
Terence h ?
els textos mes priPer «La c6 6Std ^ar<^
publicats
d’Or i pi U>5r de Baha>>- La Ferradura
trePidam
$ense Nom son dues
aTijuana i p Ì°rÌeS ambientabes l’una
tenen un n t>tra 3 Boston’ que només
a càrrec h ' 'r? ema’ G be H traducció,4
fa uns ane Francina Jordà. Columna
reculls de^S lrdc*a ia publicació de
catala, Per' contes de Hammett en
nhells de v a t3^a Gstos, eh baixos
d°ncs, que
a. ass°hts. És d’agrair,
a’xò s>> si r' IC10ns 62 la reprengui,
cions. Han-,6 rn^S cura de les traducriamniett s’ho mereix.

PULP MAGAZINES.

nim de la professora d’Humanitats
Carolyn G. Heilbrun, i autora d’assaigs sobre Cristopher Isherwood i
sobre el llenguatge femení i l’autono
mia de les seves expressions culturáis
—Reinventing Womanhood, Writing a
Woman’s Life o Hamlet’s Mother and
Other Women, entre d’altres. Des de
1963, i com a Amanda Cross, publica

Amanda Cross

El cas James Joyce

^Unit

Canvi resnè^enj el que rePresenta un
Potser de t 6 de l’etapa anterior, i
‘,nclusió d’F7°ta 13 coidecció, és la
r66) de la n C“ ?ames Joyce (num.
Lr°Ss (Nov °Tld-americana Amanda
3 Jersey> 1926). Pseudò-

RAYMOND CHANDLER HA ESTAT L'AUTOR MÉS
PUBLICAT EN AQUEST PERIODE DE «LA CUA DE
PALLA».

novel-la policiaca amb personatge fix,
Kate Fansler, alter ego de la mateixa
Heilbrun.
A El cas James Joyce Fansler passa
un estiu en una casa de pagès a Nova
Anglaterra, ordenant la correspondència de l’editor nord-americà de Joyce,
i el Hoc serà l’escenari d’un assassinai,
amb una tediosa trama al veli estil
anglès —el whodunit’—, uns personatges sofisticats i insuportables i alguna
(?) espurna d’humor Wodehouse.
Raymond Chandler, a la petita obra
mestra que és Particle «The Simple Art
of Murder», dedicava sarcàstiques
paraules al whodunit, i més encara als
importadors nord-americans del gène
re: «Es possible que els anglesos no
siguin els millors escriptors del món,
però són sense comparació possible els
millors escriptors avorrits del món.» Pa
raules que es poden aplicar a l’obra
d’Amanda Cross. Un pur anacronisme,
ja al moment de la publicació originai, el
1967, que només podia tenir d’innovador que aquesta nova Miss Marple fos
del Women’s Lib i prengués martinis en
Hoc del te de les cinc. És una atzagaiada
incloure-la a la col-lecció. O no?

Terror urbà

EL WHODUNIT FA APARICIO A «LA CUA DE
PALLA».

La figura del serial killer, arribada
aquests darrers anys en forma d’allau
cinematogràfica nord-americana, ha
estat reinterpretada amb molta fortu
na per dos grans autors barcelonins,

[279] 39

L L E T R E S

Raymond Chandler

Vent roig

40 [280]

L’home que
tenia raor

La Ferradura d’Or
El Noi sense Norn

RELATS I CONTES DE CHANDLER I DE HAMMETT QUE ORIGINALMENT FOREN PUBLICATS A «DIME
DETECTIVE» I «BLACK MASK».

Andreu Martín amb El hombre de la
navaja (1992) i Manuel Vázquez
Montalbán amb El estrangulador
(1994). Dues propostes diferents i ben
interessants entorn del crim conside
rar com una de les belles arts seriades.
«La Cua de Palla», que ara obre
eventualment les portes ais autors
locáis, presenta la versió catalana
d’Andreu Martín, L’home que tenia raor
(núm. 169), amb la qual va obtenir el
1993 el Premi Hammett, atorgat per
l’Associació Internacional d’Escriptors Policíacs (AIEP).
L’home que tenia raor presenta una
visió paradoxal de Passassi en sèrie,
Passassi coral, amb una àcida crítica de
la societat que Pengendra i una es
tructura circular que encaixa en un final
sorprenent. Una novel-la molt recomanable d’un escriptor amb ofici, admi
rador d’Ed McBain i sovint conreador
del corrent pólice procedurale encara que
eli mateix denomina el conjunt de la
seva obra com de «terror urbá».
Andreu Martín (Barcelona, 1949),
polifacétic autor que comenqà com a
guionista de cómics a la desapareguda
editorial Bruguera, a partir de 1979
publica les primeres novel-les, Aprende
y calla i El señor Capone no está en casa.
Alterna la novel-la policíaca —en
catalá i en castellá— amb la novel-la

Andreu Martín

Dashiell Hammett

infantil i juvenil —dintre la qual destaca
la série protagonitzada peí detectiu
Flanagan, coescrita amb Jaume Ribe
ra—, els guions de cómics, televisió i
cinema i el teatre. Ha vist portades al
cinema dues obres: Fanny Pelopaja
(1984) de Vicente Aranda sobre la
novel-la Prótesis —considerada la seva
millor novel-la— i Barcelona Connection
(1987) de Miquel Iglesias, sobre un
guió propi que posteriorment novel-lá.
També ha dirigit el film Sauna (1989)
sobre la novel-la de Maria Jaén.
Considérât el millor escriptor ac
tual en catalá de novel-la policíaca,
publicà gran part de la seva obra a «La
Negra» d’Edicions de La Magrana i,
després del pas per Columna —-Jutge i
part (1996)—, passa a Edicions 62, on
publica ara a «La Cua de Palla», amb
qué s’ha convertit en el segon escriptor catalá que hi accedeix, després
de Manuel de Pedrolo. Traduit a
diverses llengües, ha estât el primer
autor de l’Estat espanyol publicat a la
prestigiosa col-lecció «Série Noire» de
Gallimard. Felicitats!4
1. Només cal veure el magnifie repertori en dos volums
de Pierre Caillens L'argus du Roman Policier
(Libourne: L'Anonce-Bouquins, 1996). Un catàleg de
les més de vuit-centes col-leccions aparegudes a
França des de començaments de segle. Una joia per
a col-leccionistes.

ANDREU MARTIN, EL PRIMER ESCRIPTOR
QUE ACCEDEIX A LA COL LECCIÓ DESPRE5

MANUEL DE PEDROLO.

2. Mot encunyat a França la década dels setanta Pe
designar la nova novel la policiaca influida P®^

novel-la negra i, per extensió, la novel la crimin
el seu conjunt.
3. Ja al primer titol, Parany per a una noia, s in or
a la contraportada que la primera edicio en
havia estât publicada el 1981 dins la c0'
«Seleccions de La Cua de Palla», oblidant que
titol que inaugura «La Cua de Palla» el 196 •

segon titol, Fora de combat, se'ns 'n^ornia

coberta posterior que Stuart M. Kaminsky va
el 1943, quan en realitat nasqué el 1934. Ene^^
titol, L'acusador, a la coberta posterior se ns
Chandler va néixer el 1896, quan en realitat h
tal
e
1888, i va morir a la Jolla, no a La Joya,
t
«normalitzador» ha deixat el nom de 3
, Ch3nt)
californiana. Els següents titols ae

4.

reincideixen en els mateixos errors.
j
A La Ferradura d'Or Francina Jordà dem°st
■ • rio terme5
força problèmes amb la traduccio oe
^{|et
begudes i drogues: canvia el mescal aigu®
de iuca— per la mescalina —alcaloide ailla
*
d'efectes al-lucinògens—, l'opi per I haixix1

cocaina per una ratlla.
5. Literalment who done it («qui ho ha fet»)
|æ
j, «nov
policiaca clàssica, també anomena
|0-iniés
enigma» o «novel-la-problema», en la du
plantejat com una qüestiô aïllada, una P^0^^
l'ordre que cal restablir, sense veure n caP
^ts'
' n llocs I0
social. El crim acostuma a cometre s en
^0^
la descoberta del criminal, per part del Pr0
que sovint actua com a detectiu afeccion
.^kI
l'ordre. Finalment el criminal és lliurat a le P^( Je
i que el suicidi seria la forma mes
desaparèixer.

........"

ART

Joaquim Torres-García
DE LA JOGUINA A L'ESCULTURA
per

Pilar García-Sedas

VOTES LFc u ,F,^(SIS PECES>- 1917- FUSTA PINTADA, 24X76 CMS. MUNTAT. (COL. PARTICULAR.)
pUNDACIÓ r A,bUSTRACIONS D'AQUEST ARTICLE HAN ESTAT EXTRETES DEL CATÀLEG «ALADDIN TOYS. LES JOGUINES DE TORRES-GARCÍA», IVAM,
Aci° CA'XA DE CATALUNYA.)

any 1939, el del retorn al seu
pais’ J. dorres-García plasmatemos 7 3 Hlstona de wz vida el
Asteria de P lnfantesa- El taller de
Qué creív' 3V1 matern era l’espai en
video J i- en un barri del Monteartista. f mals de se£le’ el futur
serradora
iustarnent en aquella
la serra Pi°n C pedt desc°bria la fusta,
rra> els encenalls...
rills fa
l’°bra d? t en Poc’ eb estudis sobre
sentaven duee^ Torres-García pred’una band128!’013110311068 essencials:
escdts teér-3’ estudi aprofundit deis
de l’altra e|CS Sobre l’art i el fet plástic;
)ogu¡nes
PaPer que la producció de
tra)ectória e„tlngut al HarS de la seva
aria Asigna??11 3 artista- Ea primera és
SeS°na ia ? pendent encara avui.
lurn arran d p comen(?at a veure la
IlloUograf:„ e exposició antològica i
i’”S 4“’el
rArt Modem ferirJ’InStltUt Valencia
Eaixa de Car i’ 3mb el suP°rt de la
? abril Pod^Uny3’ ¡ ^ue aquest mes
P°sicions de ,rnnVeure a la sala d’ex13 Pedrera de Barcelona.

Sovint, a les exposicions que s’han
fet de l’artista, s’hi han indos algunes
joguines, però val a dir que, sempre,
descontextualitzades de la resta de
l’obra. Aqüestes peces, però, no són
cap producte aillat en la trajectória
torresgarciana. Es fa molt difícil
d’endevinar si va ser una pintura allò
que va determinar el disseny final
d’una joguina, o bé si, d’una joguina,
va néixer un quadre o una escultura.
Més encara, a l’obra de Torres-García
les joguines tenen dos sentits. En
primer Hoc, a partir de 1917, són vitals
—en el sentit literal del mot— a la vida
de la familia, ja que els representen la
principal font de subsisténcia. Georges
Simenon ens ho diu per boca de
Maigret, quan descriu una escena
inspirada en la familia, que visitava tot
sovint. Tots es dedicaven de ple a les
joguines: a Barcelona, Manolita Piña,
la dona del pintor, creava unes nines
entranyables; tots quatte fills —Olim
pia, August, Ifigènia i, posteriorment,
Horaei— es dedicaven a acolorir els
cotxes, els trens, els diferents ani-

malons de fusta desmuntables, etc. En
segon lloc, constitueixen un veritable
objecte d’investigació peí que fa al
camp de la plástica.
El 1918 el pintor mateix recorda:
«Yo vuelvo a animarme para trabajar,
después de tanto tiempo de no pintar
nada. Los juguetes me arrastran a eso.
Porque es lo mismo que lo otro. Al fin creo
que habré hallado algo que, a pesar de dar
dinero —si es que lo da— me hará feliz
hacerlo. ¡Todo es juguete y pintura!».' Cal
dir que el gruix de la seva col-lecció de
joguines va des de 1918 fms a 1925,
anys en qué, casualment, la seva obra
pictórica és més escassa, per bé que
sovintegen el dibuix i l’aquarel-la.
Dins el món de les joguines hauríem de determinar un abans i un
després. L’abans: els inicis a Barcelona
durant els darrers anys que va viure a
Sarria (1918-1920), després del vo
luntan exili terrassenc, temps durant
el qual s’abocá a pintar els muráis per
al Saló de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat, sota l’empara del president Enric Prat de la Riba; el des-

■
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prés: la producció feta durant el sojorn
ais Estats Units (1920-1922) i un cop
tornat a Europa, quan s’establí a Italia
i, més tard, a París (1924-1932).

La producció catalana
A Catalunya, hom comptava, des de
1915, amb la gran producció de Josep
Palau i Oller. I, a Europa, amb la deis
italians Baila i Depero. Torres-García,
que havia demostrat els seus ideáis pedagógics a Pescóla Mont d’Or, després
de patir una gran crisi personal —fruit
de la qual és el llibre El descubrimiento
de sí mismo (1917)—, decideix dis-

senyar i fabricar joguines. Per tirar
endavant el projecte, s’associa amb
Francese Rambla, fuster de Sarriá.
Resultat d’aquesta nova empresa fou
l’exposició que presenta a les Galeries
Dalmau,2 inaugurada el 20 de desembre de 1918, per a la qual el pintor va
escriure el text del catáleg.
Les peces d’aquest període no
presenten gaires innovacions quant a
l’estètica noucentista. Com tan encertadament ha assenyalat Carlos Pérez,
comissari de l’exposició valenciana,
«Torres s’inspira, en un primer moment,
en unes temátiques ofertes habitual-

DONA AMB VESTIT BLAU (QUATRE PECES), 19301931. FUSTA PINTADA, 21X8X2,6 CMS. (COL.
PARTICULAR. BARCELONA.)

(Quatre peces),

1920. fusta pintada, 33x30,5x5,8 cms. (col. particular.

ment en el comerç, que va adaptar a les
pautes del material didàctic tot
aplicant els exercicis metodológics de
Montessori i Decroly». N’és un bon
exemple el petit cavali «Clavileño», del
quai naixerà el «Go-Pony» americà.
Fou Joan Sacs justament qui a les
planes de «Veli i Nou»,3 en parlar de
l’exposició de les Dalmau, insistía en
la funció educativa de les peces,
refermant les paraules del pintor: «Les
joguines han de ser una cosa que
estigui no només en harmonia amb tot
allò vivent que envolta el noi, sino tam
bé en harmonia amb tot allò actual, del
temps present... I això —no cal dirho—, interpretat a compás també de
l’evolució estètica.»4 La seva producció
i l’associació amb el fuster sarrianenc
no van satisfer les aspiracions de
Torres. Les difícultats economiques, el
fracàs personal amb relació als murals
de la Diputació i l’ambient barceloni
poc favorable a les seves obres, tot això
va empènyer l’artista a abandonar
Catalunya, per a no tornar-hi mai més.
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H0MES AMB CAPSA ORIGINAL (TRETZE PECES), 1930. ANTIGA COL LECCIÔ DE THEO VAN DOESBURG. FUSTA PINTADA. (COL. PARTICULAR.)

ARLEQUÍ ARTICULAT, 1921-1922. FUSTA PINTADA, 18X4X4 CMS. (COL. PARTICULAR.)

El inn erta de Nova York
"Eorres-G^ de 1920, tota la familia
NovaYork^T3
s>Bav’a instal-lat a
en la rn?vn <rUSt arribat> escriu: «Ja soc
liç, us vuli ova York i, ara que soc feque sento recorBar amb tôt l’afecte
recer del J361" Vdsj,<’ Als Estats Units, a
Eu, es vinc0?’ 3miC Cebrià de MontoVaY°rk uni 31 Centre Català de Node Bfoadw °Cal SltUat 31 rove11 de Pou
aY’ on farà conferències i

il-lustrarà —amb apunts de la gran
metropolis— la revista del Centre,
«Catalônia». Amb dos dels membres
més actius i destacats de la instituciô
—JoanAgell (1890-1978) ijoan Broch
(1899-1991)—, Torres creà una
societat per a la fabricacio i la distribuciô de joguines. Mentre que les
col-leccions barcelonines concentraven
els models en la creacio de cotxes,
trens, autobusos i tramvies, son les

joguines americanes les que ens
ofereixen un mon de correspondències
extraordinàries amb la seva pintura
vibracionista. A part del tradicional
«Go-Pony», joguina estrella de l’Aladdin Toys Co., que duia incorporât un
mécanisme articulât que permetia el
desplaçament del petit cavall —d’aqui
ve el nom amb què batejà la peça—,
Torres-García va construir una nova
série: unes petites figures inspirades en

ELEFANTS (NOU PECES), CA. 1923. FUSTA PINTADA, DIVERSES MIDES SEGONS MUNTATGE. (COL. PARTICULAR, BUENOS AIRES.)

ART

LOCOMOTORA PARÍS-NORD, 1928. FUSTA PINTADA, 15X44X8,5 CMS. (COL. PARTICULAR, NOVA YORK.)

personatges dels carrers de la dry
novaiorquesa, concretament de Broad
ly. De Tespectacle que li ofereix la
ciutat americana copsa els moviments
rePi ants i fa caricatures dels homes i
e les dones en infinitat de models:
angsters, negres, burôcrates, etc. Una
ra de les innovacions fou la
l’4°rP°raCÍÓ de fí§ures de l’àmbit de
natPeCt4Cle’ concretament de persoartitulats
arlequins 1 Pallassos

Nova York i una altra a Florencia.
Dissortadament, com ja acostuma a
èsser habitual a la vida d’aquest artis
ta, hi hagué un incendi al magatzem
de l’empresa americana que en destruí
tota la producció. Torres, instal-lat a
Itàlia, comença una altra lluita, per
obrir les portes de la seva producció
ais mercats europeus. Al llarg de 19221923 s’esmerça per tirar endavant la
indùstria de joguines. Amb l’ajut de J.
Bueno de Mesquita, artista holandés
«Torr01 aqunta Cecilia de Torres, molt introduit a la casa Metz & Co.,
que atS retrata el melting pot, imant aconsegueix que les joguines ocupin
i la raU C1S irnmigrants de tot el mon un lloc al mercat. Durant el 1922, i
gioca673 comPlexa trama social, reli- fins a 1926, les col-leccions de Torres
teornd1 .rac*al>>’ tines imatges que es poden veure i adquirir a la Metz &
Publir'd^rt a^S articles que envia a <<Ea Co. d’Amsterdam, The Strauss Toy
apunta d;-*7* En descriure la «utat Shops de Nova York, Selfridge’s de
ciones-l n "
Bazar —mil sec- Londres, Otto Wagner de Friburg,
escotes 1 damas de New Yorp —seda— Nouvelles Galeries Riviera de Niça. Es
tela tr a carne= sempre, a través de la d’aquest època la série d’ocells pla
artista ?arente- <Obrera’ milionaria, nistes. Val a dir, tanmateix, que la quagrafa) -v ,teatro’ estenógrafa, dactiló- litat del producte no s’adaptava a les
negro
°' ~~siluetas elegantes—. El lleis del mercat i, a poc a poc, la in
niillOne^rreCtameme vestido- ~Mil dùstria de joguines esdevingué més fa
Stento d SOmbreros de paja— en movi- miliar i artesanal que comercial. Malme<Bodia e n°.]ipor el Broadway, a grat el fracàs com a industrial —no
das_ _ e
millones de caras rasura- ens ha de sobtar gens, atès el tarannà
Subterránen.0S e}evados ísic]> en los del pintor—, Torres incorporà aqües
Stomàtico f Sri] s Calle} en bar’ en
tes construccions a totes les seves
exposicions: l’organitzada per la Li
brairie Oliviero de París, la presentada
Segom P 3 la Vella EuroPa
a la Galerie Jeanne-Bucher. A més, va
c’a tornà a pUtobioSrafia5 Torres-Gar- incloure aqüestes figures a la seva
eercar m - V,roqa amb Ia intendo de pintura, àdhuc a la més tardana.
rebaixar ek d °bra barata> Que fes Només caldria observar les teles
)oguines ; Costos de fabricado de les Retrato (1947), obra dedicada a Julien
Co-’ emDr<PJ0VeÍr’ aixi’ 1>Aladdin Toys
Coffinet; Pato (1940), Hombre de perfil
c'alitzar les 3 encarregada de comer- en la calle (1939), Hombre con sombrero
nacional n Peces en el mercat inter- de paja (1939), Mujer con sombrero rojo
Ue tenia dues seus, una a
(1939) i El café (1928), obra que

reprodueix exactament la construcció
«Escena de café» (1917), una joguina
formada per sis peces (cambrer, taula
blanca, taula verda i tres personatges
asseguts). De seguida ens adonarem
de fins a quin punt aqüestes construc
cions de fusta desmuntables esdevenen peces clau de la seva producció
artística, integrades com a «objectes
d’art», ja que li faciliten un camp
d’investigació enorme. El contacte
amb els primitius renaixentistes arran
de Testada a Florencia i la visita que
l’any 1927 fa a Texposició «Les arts
anciens de l’Amérique», que tingué
lloc al Museu de les Arts Décoratives
de Paris, tôt plegat el porta a la
descoberta de la plástica propia de
l’art precolombi. Aixi naixeran els seus
«objectes d’art»: les escultures de
fusta. ♦
1. Carta de Torres-Garcia a Rafael Barradas datada el 13
de desembre de 1918; cf. Pilar Garcia-Sedas,
Joaquim Tomes-Garcia i Rafael Barradas. Un diàleg
escrit: 1918-1928, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1994, pàgs.118-119.
2. També van presentar un estand de joguines a la VI
Exposiciô de Joguines i Articles de Basar de
Barcelona el 1919, a l'Escola Industrial.
3. J.[oan]S.[acsj, Les joguines d'en Torres-Garcia, «Veli i
Nou», num. 82 (1919), pàgs. 14-15.
4. Text escrit al catàleg corresponent a l'exposiciô de
joguines de Can Dalmau i reproduit al catàleg de
joguines de Francese Rambla.
5. Torres-Garcia i la seva familia hi van viure del 15 de
juny de 1920 al 17 de juliol de 1922.
6. Carta de Torres-Garcia a J.M. de Sucre, el juny de
1920, cf. Joaquim Torres-Garcia. Epistolari català
1909-1936. A cura de Pilar Garcia-Sedas. Publica
cions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona,1997.
7. J. Torres-Garcia, «Apunts de Nova York», dins
Joaquim Torres-Garcia i Rafael Barradas. Un diàleg
escrit: 1918-1928, ob. cit., pàgs. 224-231.
8. J.Torres-Garcia, New York, «La Publicidad», 30-VII1920. Recollit a Pilar Garcia Sedas (1994), ob. cit
pàgs. 224-225.
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LA MUSICA DE
MONTSERRATARA
EN COMPACT DISC

Vic Nees
Il Encontre Internacional de Compositors.
Monestir de Montserrat, juny 1973

Joan Cererols
Misses Tonals
"Premi Nacional per a Empreses Fonográfiques
1984, atorgat pel Ministerio de Cultura»

Vigilia de la Pentecosta
DAM 1001-LP

Benjamin Britten / Félix Mendelssohn
A Ceremony of Carols (Cants de
Nadal) Tres motets, Op. 39
DAM 2001-LP/ DAM 2001-CD

Ireneu Segarra / Antoni Nicolau /
Josep Rodoreda / Vicente
Goicoechea / Ángel Rodamilans
Cants de I’Escolania
Salve Regina (I. Segarra) / Moreneta en sou
(A. Nicolau) I Virolai (J. Rodoreda) / Ave Maria
(V. Goicoechea) / Salve Regina (V. Goicoechea) /
Caneó de maig (A. Rodamilans)
________________ DAM 2002-LP / DAM 2002-CS

Ángel Rodamilans
Moreneta en sou I Entre lliris / Cango de maig /
Rosa vera I El gira-sol / El nom de Maria / Salve
Regina / Magnificat / Cangons a veus blanques
DAM 3001-LP/ DAM 3001 -CS

DAM 3002/3-LP

Anselm Ferrer
Himne de la Mare de Déu de Montserrat /
Lamentado II del Dissabte Sant / Salve
Montserratina / Missa «Abbatialis» / Himne de la

Festa de Sant Benet
■'Premi Nacional per a Empreses Fonográfiques
1984. atorgat pel Ministerio de Cultura»
DAM 4001-LP

Joan Cererols
9 Villancets
'■Premi Nacional per a Empreses Fonográ/iques
1984. atorgat pel Ministerio de Cultura»
DAM 4006-LP

Piotr Moss / Miklós Paszti / Bernhard
Lewkovitch / Christophe Looten /
Erhard Karkoschka
Concurs Internacional de
Composició Musical »Joan
Cererols» Montserrat 1981
Salve Regina «Coda» (P. Moss) / Salve Regina
«Rosa mystica» (B. Lewkovitch) / Salve Regina
■•Diatonia 81 » (M. Paszti) / Salve Regina -Soli
Virgini Mariae Gloria» (Ch. Looten) / Salve
Regina »Ex hac lacrymarum valle»

(E. Karkoschka)

DAM 4002-LP / DAM 4002-CS

Odilo Planés / Gregori Estrada /
Ireneu Segarra
Responsoris i Canties de les
Matines de Nadal
DAM 4003-LP / DAM 4003-CS

Francesc Civil
Cançons populars de Nadal
La Mare de Déu quan era xiqueta / Les dotze
van tocant / El desembre congelat / El cant dels

Joan Cererols
Vespres de la Mare de Déu

.

"Premi Nacional per a Empreses Fonograhques

1984. atorgat pel Ministerio de ^ul,ura^ 4005-LP

Joan Cererols
6 Villancets

"Premi Naclonal per a Empreses Fonografi
*
1984. atorgat pel Ministerio de Cu/tura^ 40Q7-LP

Pau Casals
Obra religiosa completa
Cants
de l’Escolania-V
ijnn.rD
_____________ PAM 4009-LP/DAM 4008^
Anselm Viola
,
Missa «Alma Redemptoris Mater»
obres diverses
rn
__________ PAM 4010/11-CS / PAM 40W)J_L-

Narcis Casanovas
Responsoris de Nadal

ocells I Els pastorets / Nit de Velila / Allá sota
una penya / El noi de la mare / Les setmanes de

Daniel
DAM 4004-LP / DAM 4004-CS

Editais per: DISCOS ABADIA DE MONTSERRAT (DAM) Monestir de Montserrat (Barcelona)

daM4012.cd
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Lliris, àngels i flors
LES PINTURES MODERNISTES D'ALEXANDRE DE RIQUER A MONTSERRAT
per

ntre la decoració interior de
fináis del segle XIX de la ba
sílica de Montserrat, es desta
quen els grans plafons pintats
Presbiteri. Aqüestes pintures, restauraes any 1988, darrerament han recuPerat part de la seva esplendor,
o ertura del cimbori els proporciona
uní natural durant el dia i, al vespre, i
urant les celebracions religiöses, els
rnba la Hum artificial de la nova
luminació de la basílica.'
. En aqüestes
Pmtures, col-locades a l’absis
ara fa justament
fent ar>ys, hi trobern exemplificats dos deis
Principáis cór
tente artistics
Agents a la dar^eria del segle
Passat a Catasim
óme religiös
el2 modernise- Dos estils
Te Participen
d un ntateix es_
de reno_
C1° de part
qUC E-en
riferents prion 3tS- Per ai
Printer,
im„ 5 el
eI rnes
tSn°rtant és Ia
^ansmissió del

E

El modernisme, en canvi, utilitza un
nou llenguatge per a representar la
Bellesa, a la qual arriba per mitjá del
del
cuite que professa a la Natura i a la
Dona-Ideal. L’artista modernista, amb
el seu art, ens ofereix una visió del
Paradís i fa de l’art la seva religió.
Els plafons simbolicoreligiosos de
l’absis representen dues escenes de la
llegenda de la Mare de Déu de Mont
serrat: la troballa i el trasllat de la
imatge de la Mare de Déu. Els pai-

Teresa Macià i Bigorra

L’autor dels quatre plafons restants,
dos amb composicions d’elements
naturals estilitzats i escuts, i uns altres
dos amb personatges femenins alats,
és Alexandre de Riquer i Ynglada
(1856-1920).
Alexandre de Riquer havia conreat
també l’estil simbolicoreligios i juntament amb els autors esmentats fou
membre del Cercle Artistic de Sant
Lluc. L’obra de Riquer, perô, evolucionà de manera diferent de la dels
seus companys
del cercle. El
seu estil canvià
sobretot a par
tir de 1894, en
què féu una
estada a Lon
dres i conegué
de prop els corrents anglesos
de les Arts &
Crafts i la Conffaria dels Prerafaelites.

La pintura simbolicoreligiosa
d’Alexandre
de Riquer

A les primeres obres, Riquer evolucio
na del réalisme
après a Pescóla
de
Llotja cap a
a,relun
idéalisme
gon ’ al s=proper
al sim*’qu” CanVibolisme.
La na
« 1’ . Previ<l
tura i la religió
•l'A„ 'ica *
f.'P'rl'An.,
ja són els seus
dos ternes prep,ls.TA GENERAL de la part alta del presbiteri de la basìlica de montserrat, amb els quatre
dilectes;
allò
d ?°S
rLAFONS MODERNISTES D'ALEXANDRE DE RIQUER.
que
canvià
amb
de ren tetnes
el temps fou el
sínrboKer;tació
tradicionals i uns satges d’ambdós plafons foren pintats sistema de representació i la seva actitud
ta ex acilrnent (entenedors. L’artisper Joaquim Vancells (1856-1942), les davant l’art i la vida.
<Xr?sa una
irrealitat que els figures del primer piafó són de Dionis
El biôgraf i estudios de Riquer,
de la «i>gS'1Mn i¡ posa l’art al servei
Baixeras (1862-1943) i les del segon Eliseu Trenc,3 ha dividit la seva obra
de Joan Llimona (1860-1926).
en tres périodes. El primer, de 1888 a
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de les nimfes i el voltant de la Mare de
Déu són sembrats de lliris blancs.
Les similituds d’aquesta tela amb
d’altres del mateix période ens permeten datar-la al voltant de 1893.
Com a la majoria de pintures d aquesta primera época de Riquer, hi
domina clarament el missatge religiós
per damunt de l’estétic.

Les pintures modernistes del pres
biteri de Montserrat

«LA MARE DE DÉU ESPERANT NADAL», CA. 1893. MUSEU DE MONTSERRAT.

1893, és el d’un artista que després de
viatjar per Roma, el nord d Itàlia,
París i Londres (1879) es compromet
en els terrenys politic i religiös. Col
labora amb Lluís Domènech i Mon
taner i Dionis Baixeras en la decoració
de l’Hotel Internacional de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888,
es fa membre de la Lliga de Catalunya
(1888) i és soci fundador del Cercle
Artistic de Sant Lluc (1893).
La natura, els ocells, els sants i la
Mare de Déu són els ternes més
freqüents a les seves primeres obres:
Sant Francese i els ocells (1890),
Ocells de pas (1891), Entre lliris
(1890), Divina Santa Pastora (1891),
L’Anunciació (1893), etc.

Dins d’aquest primer période podríem incloure «La Mare de Déu
esperant Nadal», un oli de gran format
(350x200 cms.) que recentment ha
passât a formar part del Museu de
Montserrat. Al quadre hi ha
representada la Mare de Déu a primer
terme, asseguda amb un fus a la mà
esquerra, i la mirada en el bressol buit
que té a la dreta. Darrera d’ella, dos
monumentals àngels mùsics, un que
llegeix una partitura i un altre en
actitud de tocar el violi. A darrer
terme es retalla la silueta de les
muntanyes de Montserrat, sota un cel
de capvespre. A segon terme, un grup
de sis nimfes fan una rotllana, mentre
bailen i toquen instruments. Els peus

El primer programa iconografie per
a les deu teles murais que havien de
decorar l’absis de la basilica de Mont
serrat era unitari. Aquest program9»
inclòs en el projecte de reforma
d’Antoni Cellés de l’any 1830 i
reelaborat posteriorment per 1 ar(
quitecte Francisco de Paula del Villar i
Lozano, fou concebut com un cice
sobre el naixement i la infantesa e
Jesús.
'
El projecte de 1885-188/ introdui
un canvi iconogràfic i el programa o
desdoblat en dos cicles. La vida
Maria fou el tema escollit Per
il-lustrar les quatre pintures de 1 or
inferior, i la Glorificació de la 8a
Imatge de Montserrat el que s ira
de representar ais sis grans pa
verticals.5
je
Tôt i tenir clara la temática des^
molt aviat, el pressupost, que P^
bablement marcava el ritme: de
obres de reforma de la basílica^
permeté plantejar la realitzacio e
pintures abans de 1892.
Fou a principi de l’any
,g
____ del pdlv
durant l’abaciat
pare JJosep* , g„
112), que es com®«’
(1885-1912)
plantejar lareaützactó^P^
L *-------després de rebre un
» deS,“l>
a ser esmerçat en la
■ _
pictórica i probablement
despres? *-ìoan
jiemeni u«rl’abat
pintor k,
visita que féu al
-------el .,
Llimona. Aquest pintor anà a
cofflP^
se, juntament amb tres de l’ordr
més, a pintar els quadres ofrena
inferior gratuïtament, com a
la Mare de Déu de Montserrat.
s
Per a la realitzacio de les ,slS^a el
teles de l’ordre superior es des
llegat testamentan de 2.50
deixats pels senyors Fontcuber
havia arribat a Montserrat 1 any^, e|
mitjançant el seu marmess
marqués de Cuadras.'
, pjeS'
L’encàrrec deis plafons
biteri de Montserrat ais P j0¡)n
propers al grup liderat
¡Jj 9
Llimona probablement es
. je|s
principis de l’any 1893. Le e

artistes sembla que fou anterior a la
constitució del Cercle Artistic de Sant
Lluc, però la realització de les pintures
1 hem d’anar a buscar tres anys més
tard, el 1896-1897.
Els tres anys que transcorren entre
1 encàrrec de les pintures i l’execuciô
de les obres, 1894-1897, són crucials
en l’evolució de la pintura d’Alexan
dre de Riquer. L’obra d’aquest artista
s allunya completament de la manera
de fer deis altres membres del Cercle
Artistic de Sant Lluc i s’insereix
completament en l’estètica moder
nista. Aquesta segona etapa és, segons
renc, la més reeixida en l’obra de
Riquer.
Les sis teles foren pintades entre
any 1896 i els primers mesos de 1897
'oren col-locades al presbiteri Fabril
d aquell mateix any.
Lacceptació final deis projectes i el
Permis per a col-locar les grans teles
no va venir de l’abat Deàs, que de
agost de 1895 a Fabril de 1897 es
o ava a les Filipines, on havia anat a
n ar el monestir de Montserrat de
dooL3’ Sm<<) del pare Antoni Ruera
r
' ^13), abat visitador8 i encardi^at i> l’administració del santuari
p rnt absència de l’abat Deàs. Les
abatieren S 3rtÎStiques d’acluests dos
,
n clarament oposades, com
’demostra el fet que Ja Junta deJ
fou ri’ creada Pel pare Ruera el 1896,
fornaiLfIaniTAada tan bon punt va
par 1 abat Deàs.9
dngué^n016 ArtÎStic de Sant Lluc
l’anrcK -,Pes esPecific important en
que ¿7° 1 en l’execuciô de les obres
del ca eren 3 Montserrat al voltant
treballànV1 ide seRle- Antoni Gaudi
eambril T j ref°rrna de la capella del
la quai f 3 decoració de la cúpula de
1>escultorlT Pmtada Per J°an Llimona,
féu les i™Sep Llimona (1864-1934)
Central i p®es dels Pr°fetes de la nau
arranià u nnC Sa§nier (1858-1931)
Uiniona tam?11/ del Santissim- Joan
,untes dei p e ,rrna part de les dues
métré é
pS3ri’ encarregades d’«adl^'steri ,, usar los progectes de
Cercle de acor<d ab lo dictamen del
1^ Pe Sant Lluch».‘°
S’°rdenen ^fanS. pintures de l’absis
cada banda'1^611"^3016111’ tres 1 tres’ a
cambrì] de i G>Ja Porn'cula oberta al
Plaf°ns latP , Mare de Déu. Els dos
rals son el doble d’amples
bEïALL h'
LICa De montserErr^.l de labsis de LA bas|-

L'ARC DE BERÀ

Des del 1971, L'Arc de Berà ha collaborat
amb infinitat de projectes éditorials en
llengua catalana per portar, a centenars de
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Aquest servei tenaç, professional i eficient
ha fet de L'Arc de Berà un deis liders de la
distribució a Catalunya, amb una solida
implantatio a Andorra, el País Valencià i les
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A

MONTSe?ratES PINTURES DE

De

L'ABSIS.

DETALL DE L'ESCUT de

les PINTURES DE L'ABSIS. DETALL DEL SOL-CREU. ►

( 12
^rniste? ) ^Ue
^uatre plafons mo
nis.). a que tanquen l’absis (12x3
dos dejs est$ QLiatre plafons centrals,
ariys err<^Ua S ban estat durant molts
Stillo ,niarnent atribuits a Miquel
dre de RiqnUe°tS quatre obra d’Alexangraus teles Presentá en dues de les
W la narUna cornPosici0 vegetal, en
arrels matUra estilitzada des de les
a tocarei^eS evo^ucl°na 1 s’enfila
qtnbol du ? Scd’ rePtesentat com un
Rrancatges i’leselfi ^1~creu- Entre els
^quer hi mi i ÍU es ent°rtolligades,
jCrrat i de r °Ca els escuts de Mont?els Benedfrat Unya’ ‘ de i’Església i
f°ns és
’ respectivament. El
n color fose uniforme,

damunt del qual es destaquen les flors
blanques i les fulles de diverses
tonalitats de verd. Les arrels, de color
ocre, neixen d’una superficie esférica i
travessen una zona delimitada per un
fons blanc. La composició, bidimensional, está organitzada de manera
ascendent, de baix a dalt, on acaba
amb un nombre major de flors i el solcreu al vértex superior.
Ais altres dos plafons Riquer organitza dos estols de figures femenines
alades encarades a la fornícula del
cambril de la Mare de Déu. Són dues
composicions verticals i ascendents,
amb una vintena d’ángels representats
en eos sencer i una quinzena de petits
angelets, amb només cap i ales, a

l’angle superior. Sobre el fons, d’una
tonalitat blavosa, es retallen els perfíls
deis ángels, alguns de vestits amb una
indumentaria molt rica inspirada en
l’època medieval. Aqüestes figures,
totes nimbades, apareixen repre
sentados en diverses actituds. N’hi ha
que adarguen els braqos vers la
fornícula central i d’altres resen. Algunes porten a les mans lliris, draperies,
fílacteris o encensers i unes altres
toquen instruments musicals. Algunes
de les figures més grans tenen estrelles
i flors entre els cabells. La composició
és gairebé bidimensional i está or
ganitzada de manera ascendent, amb
els ángels disposats en diagonals,
alguns de drets i d’altres d’agenollats.
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PLAFÓ DE LABSIS.

La simplificaciô decorativa de les figures
esta en funcio de la seva situaciô dins el
plafô. El cromatisme és ténue, i combina
malves, roses, verds, ocres i blavosos.
Les figures angéliques de cos sencer
son representacions de l’idéal de bellesa femeni tipic de l’època. Es la
dona fràgil, delicada i etèria. La immaterialitat del cos és donada pel fet
de tenir els peus amagats sota unes
llargues i ampul-loses faldilles.
En un fragment d’un dels seixantados poemes del llibre Anyoranses,
publicat el 1902 i dedicat a la seva
esposa morta, sembla que Riquer ens
vulgui descriure els plafons angèlics de
Montserrat:

«...Los Angels que en son si
prengueren vida / alats com Serafins, /
alsavan la veu d’or, tota florida / de
mistichs cants divins. / Passaven
encensant blanques visions, / y el
fumerol daurat / dels eterns encencers,
a borrellons / pujava perfumant...»11
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Influència de l’art japonès i dels
prerafaelites
Riquer arribà a aquesta sintesi
artistica, tan personal, després de conèixer l’obra d’altres artistes. S’interessà per l’art de tots aquells que
participaven de les seves mateixes
inquietuds i que buscaven un nou
sistema de representació que allunyés
l’art del materialisme i de la superficialitat.
La influència de l’art japonès, que
conegué per mitjà de l’obra de
Whistler, portà Riquer a decantar-se
per les composicions verticals —com
el makemono—, a treballar en
l’organització simbòlica dels temes
vegetals —a la manera dels ikebana—,
a utilitzar tintes planes o uniformement degradades i a donar més
importància a la linia dels contorns.12
L’estada a Anglaterra el 1894 li
permei conèixer l’obra i els artistes de
la germandat Prerafaelita i el moviment de les Arts & Crafts. L’atrauen
especialment l’art primitiu simbolista

de Burne-Jones i de Dante Cabri
Rossetti i l’art nou d’Aubrey Beard
ley i de Hardy i el con’unL¿Iiam
aplicades recuperades per w
Morris.13
.
¡
El contacte amb aquests artlSj,aft
moviments el portà a introduir a
modern anglés a Catalunya i I a?V teS
treballar en el disseny
0 ’ qUS
industrials i decoratius segons e s
préceptes estétics. Riquer es c
sobretot en el camp de la il'lus
de llibres,14 del cartellisme 9
l’exlibrisme,15 pero també es e je
la decoració d’interiors, al disse^ jjps
mobles, de joies i d’altres objecte
les arts aplicades.
¿ es
En el terreny teóric, en
t¡sta
replantejava el paper de
|9
davant la creació i l’obra
f011
influència del prerafaelitisme
determinant. El concepte de
jef
l’Art significá per a Riquer. m]ir Ia
rendir culte a la Bellesa"' i
vida diária i tot l’entorn de 1 °pjquer
L’obra poética i la prosa e
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bandera de la unió catalanista.
FRAGMENT.

que i’oilXen ,!es. mateixes inquietuds
Que ha ra p astlca- Mariängela Cerda,
RiqUer eS?1<^^at a f°ns els escrits de
influAno- t tr°ba les mateixes
tiques b - filosofic°Iiteraries i artisConeixemltaniqUeS’1 que’ sumades al
d°ctrine ent qUe I artista tenia de les
1>animenS °rientaIistes i teosbfiques,18
Sentaci6 / endlnsar_se en la repreOrganit7o C cornPlicades i simböliques
Al«an™"aeSeH1S'
c’aPreraf r ^lnci descriu la influen•es Parat
en ^°^ra de Riquer amb
Htis*
e amh S,egÜents: «El Prerafaem’stiques i r es.seves implicacions
Crescut e lteraries, oferia a un jove
ficia^l’Obnerm ateCdOtlSmeS super1116113 totaertUra misteriosa cap a una
3lPb COnnPartlCUlar de Profunditat,
s°ßlnis, on f6*10 arnd
m°n dels
d aquella alt'13t°Sa aPareix carregada
S1Ir>bols r fa dlmeilsi6 que tenen eis
aillPla realt0* a ^eladors d’una
ltltel-1igibIP .transcendent, invisible,
6s ^ostra ° Inintelqigible, perd que
en la seva mateixa

ambigüitat, infmitament més rica que
les literalitats univoques del realisme
immanentista. Aquella imagina ciò... li
obria totes les possibilitats per a
desfer-se del terra-a-terra i arrencar el
vol... A partir de la base realista de la
seva primera formaciô, que li era
comuna amb els britànics, va aprendre
d’organitzar el seu món visual d’acord
amb unes normes que podriem
anomenar liturgiques, com si un gran
ritual al servei de la jerarquitzaciô
transcendental obligués personatges i
arbres, estanys i flors, a organitzar-se
en ritmes previstos, calculais, cerimoniosos.»19
Mariangela Cerdà també troba que
Riquer recrea «en les seves obres un
paradis artistico-literari semblant al
celestial del cristianisme... La dona, la
feminitat, és l’objecte dévot de
l’home-artista, la deu d’inspiraciô i la
guia cap al món ultraterrenal i feliç».20
Les pintures de la basilica de
Montserrat coincideixen de pie amb el
moviment modernista, caracteritzat

per «la sinuositat de les linies,
l’asimetria, la preponderància de la
temàtica fiorai, l’exuberància exòtica o
medievalitzant de les indumentàries
representades, el predomini de la
bidimensionalitat sobre la tridimensionalitat, la base al-legòrica o
simbòlica de la temàtica».21 Si ens
referim a l’obra de Riquer, encara
hauriem de destacar «l’elegància del
traq, la seguretat dels perfils, la precisió de les superficies de les taques, la
perfecció de les corbes flexibles i
tanmateix plenes, atenuades per la
dolqa i ingènua poesia dels fons; una
poesia expressada per la vaguetat dels
fons esfumats, per matisos plans,
grisos, vels misteriosos que ens obren
la via de la imaginació i del somieig,
que també es perden en altres bandes,
quan hom voi desxifrar l’insondable
misteri, l’esotèrica bellesa continguda,
inclosa senzillament en una tija, una
fior, una corol-la a les quals Riquer
dona, estilitzant-les, la perfecció ideal
de l’arabesc, d’aquella corba el-liptica
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que, per als estetes d’aquell temps, era
l’essència mateixa de l’art».22
La Bandera de la Unió Catalanista

A Montserrat encara podem
admirar una altra obra modernista de
Riquer. Es tracta del disseny que féu
per a la bandera de la Unió Cata
lanista l’any 1901. Aquesta bandera,
de grans dimensions (420x300 ms.),
exposada al Museu de Montserrat,23
fou realitzada gracies a una col-lecta
adreçada a totes les dones catalanes.
Per a un domàs bicolor, vermeil i
groe, que repeteix en vertical l’escut
català deis quatre pals entre una
estilització vegetal, Riquer dibuixà en
orma de cercle la figura de sant Jordi,
vestit de guerrer i muntat a cavall,
ciavant una llança al cap del drac. La
estia s alça damunt d’una pota,
entre que amb l’altra, el cap i la cua
arnenaça, i encercla, els seus agressors.
, Primer projecte acompanyava el
era 3 ° central una franja lateral on
representada la princesa que
fr„Perava ser deslliurada del drac. La
men,a ?UC bnidment: es realitzà la foranal 6 ernents végétais estilitzats, als
Ca J Se sobreposa l’escut de la Unió
es IL anista' A Part baixa de la franja
l’entifat^
^9 U en què es fundà
ornar
de la bandera> de Plata i
contenen flPlaqUT1 esmaltades fiue
Pàtria 1 f fl°r,S ableSÔriques a la
tallero
1 bamor, fou exécutât als
Masriera °r^edrer'a dels Germans
El
J°rdi rt^ate^ dthuix del medallô de sant
P°steriorn-m dfaC’ Rjquer J’utilitzà
també en nt PCr a dissenyar joies i
tor Fran Un ex_bbris, el del poeta i edisimbôlic oT Matheu?‘ Aquest motiu
f°u renerui cavaller defensant la pàtria
Modernista3111611* ut^tzat en période
pçj. __ . . A
n°u5 dor|tJa dUn ^enguatge visual
î’estilitzaci^H qUC utd’tza sobretot
ideal de | °, e ¡a natura i una imatge
er> un del °na’ ^Kfucr es converteix
Msrne plàSticCap>davanters did rnoderMPfesentaTa011^6 de la seva obra’
Mare de LMontserrat pel quadre
°andera de i f? esperant Nadal», la
p*afons ci , a 7ntó Catalanista i els
avu¡, cent anreSd'ter^
'a basílica, és
Mlorat
desPrés, énormément
U
'a crisi° de Ia seva obra, després
3 'Uriyar-Se Modernista, el porta a
Barcelona i a buscar la

font d’inspiraciô en el paisatge del
Pirineu, d’Eivissa i sobretot de Mallorca. A la darrera etapa, que Trenc
situa entre 1907 i 1920, l’any de la
seva mort, Riquer es dedica a la poesia
i a la pintura en una exaltaciô panteista. Les seves ùltimes produccions
tenen un caràcter exaltat i passional,
en una mena de pregària fervorosa a la
Natura.
Per a entendre la seva actitud
envers l’art i la vida, no hi ha res millor
que un fragment d’un poema seu, de
1920, intitulât «Credo», que inclogué
en el catàleg de la seva ultima
exposiciô:
«Jo crée en los colors, en que los
colors canten / amb l’esplendor dels
cadmiums brillants d’un bell migdia: /
me subjuguen les formes sorpreses i
m’encanten / les transparencies tenues
com vaga melodia / o el sol de Juny
que esclata armonic y vibrant / en ell
admiro a Deu, atmiro la Natura / i un
amedller florit, un admosfera pura /
me’l fan sentir mes bo, me’l fan trobar
mes gran. / (...) / Crée en la Veritat de
plastica armonia, / en respirable espay,
distancies y llum, / en lo sublim encant
de pau que te un bell dia / i en la Vida
qu’es Bellesa, en l’Art qu’es son
perfum.»25 ♦
1. La restauracio d'aquestes pintures fou fêta pel Centre
de Conservaciô i Restauracio de Béns Culturals
Mobles de la Generalitat de Catalunya l'estiu de
1988 (vegeu «Memôria d'activitats del Centre de
Conservaciô i Restauracio de Béns Culturals Mobles
de la Generalitat de Catalunya. 1982-1988»,
Barcelona, 1988, pàgs. 158-159). Les obres de
rehabilitaciô de les cobertes (1991-1995) i de la nova
il-luminaciô (1996) de la basilica foren dirigides per
l'arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel (vegeu
«Montserrat. Butlleti del Santuari», nùm. 42, 2a.
època, maiq-aqost 1995, i nùm. 45, 2a. època, maiqagost 1996).
2. A Catalunya coincideixen amb el mateix nom dos
conceptes. La paraula modernisme s'utilitza alhora
per a designar el période artistic de finals del segle
XIX i principis del XX que indou diferents estils i l'estil
que a Europa es coneix com a Art Nouveau. En
aquest article utilitzo la paraula modernisme per a
designar l'estil artistic més proper a l'Art Nouveau.
3. E. Trenc-Ballester, Alexandre de Riquer, ambassadeur
de l'art anglais et nord-americain en Catalogne, dins
«Mélanges de la casa Velâzquez», tomeXVIII/1,1982.
E. Trenc-Ballester, Rapports d'Alexandre de Riquer
avec l'art français, belge, allemand, autrichien et
italien, dins «Mélanges de la casa Velâzquez», tome
XIX/1, 1983. E. Trenc i Ballester, Alexandre de Riquer,
figura central del modernisme, dins «Alexandre de
Riquer, 1856-1920», catàleg de l'exposiciô
organitzada per Caixa de Barcelona, Barcelona,
1985, pàgs. 7-22. E. Trenc Ballester i A. Yates,
Alexandre de Riquer, the British Connection in
Catalan Modernisme, «The anglo-catalan Society
occasional publications», Exeter, 1988.
4. Francesc Xavier Altès i Aguilô, L'església nova de
Montserrat, Publications de l'Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1992, pàg. 213.
5. idem, pàgs. 213-215

6. Els Companys de Joan Llimona eren els pintors Lluís
Graner, Dionis Baixeras i Manuel Ferran, el quai
finalment no hi féu cap obra, perqué el seu projecte
no s'adeia amb el deis altres pintors. Fou el mateix
Joan Llimona qui s'encarregà de l'execució d'una
altra pintura. Arxiu de Montserrat, «Restauración de
la Iglésia de Montserrat. Deàs», quadern manuscrit,
pàg. 34.
7. Ibidem, pàg. 34.
8. «Revista Montserratina», Año VII, 8-1-1913, núm 1.
pàgs. 122-123.
9. Josep Galobart i Soler, El Rosari Monumental del
Carni de la Santa Cova de Montserrat, dins
«Montserrat, butlleti del Santuari», núm 47, 2a.
època, gener-abril 1997, pàgs. 40-41.
10. idem, pàg 40.
11. Poema XXXVII del Ilibre Anyoranses, 1902.
12. A. Cirici Pellicer, «Alexandre de Riquer, capdavanter
de correnties», dins Diversos autors, Alexandre de
Riquer. L'home, l'artista, el poeta, Comissió
organizadora de l'homenatge a Alexandre de
Riquer, Calaf, 1978, pàg. 72.
13. Eliseu Trenc Ballester, Alexandre de Riquer, l'artista,
dins «L'Alumnàtica», any 7, núm. 14, Calaf, 1995,
pàgs. 5-6.
14. Pilar Vêlez, El ¡libre com a obra d'art a la Catalunya
vuiteentista (1850-1910), Biblioteca de Catalunya,
Barcelona, pàgs. 237, 257, 259. E. Trenc, Les arts
gràfiques a l’època modernista a Barcelona, Gremì
d'lndústries Gràfiques, Barcelona, 1977.
15. Vegeu Joan-Lluis Yebra, Alexandre de Riquer i
l'exlibrisme, Publications de la Universität de
Barcelona, Barcelona, 1983.
16. Mariàngela Cerdà i Surroca ho descriu de la manera
següent: «... potser per la connexio de la figura del
Dant amb la de Beatriu, junt amb una certa actitud
trobadoresca, apareix una nova religiô de la Bellesa i
I Amor amb el culte a la Dama: L'Amor que sera
realitzat "post mortem" i al paradis anhelat, on una
dona Santa, angelical, font d'inspiració, espera son
estimât. Aquest la podrá retrobar mitjançant la seva
obra màgica de poeta, d'artista o d'artesà servidor
de la Bellesa que realiza en una Illa edènica,
fantàstica i remota.» M. Cerdà i Surroca, «Alexandre
de Riquer. Poeta pre-rafaelita», pàg. 93, dins Diversos
autors, Alexandre de Riquer..., pàg. 93.
17. M. Cerdà i Surroca, ídem. M. Cerdà i Surroca, Els
prerafaelites a Catalunya, Curial, Barcelona, 1981. M.
Cerdà i Surroca, «Modernisme simbòlico-esotèric a
Catalunya», dins Miscel-lània Jordi Carbonell. Estudis
de /lengua i literatura catalanes, XXII, Publications de
l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.
18. E- Trenc, La teosofìa a Catalunya i la seva influenda
sobre l'art modernista, dins «Els Marges», 15,
Barcelona, 1979, pàg. 98.
19. A. Cirici Pellicer, ob. cit., pàg. 72.
20. M. Cerdà i Surroca, «Alexandre de Riquer. Poeta...»,
ob. ci., pàg. 100.
21. Francesc Fontbona, «La pintura modernista en
España», dins Hans H. Hofctàtter, Historia de la
pintura modernista europea, Blume, Barcelona,
1981, pàg. 256.
22. Eliseu, Trenc-Ballester, Alexandre de Riquer, un
simbolista, «Serra d'Or», núm. 173, 15 febrer 1974,
pàgs. 93-96.
23. Aquesta bandera fou restaurada l'any 1976 pel
Museu Tèxtil i de la Indumentària de Barcelona.
24. J-L. Yebra, ob. cit, pàg. 152. Riquer il-lustrà el 1887
el llibret de Francesc Matheu Lo Rossinyol, que no
s'edità fins el 1948.
25. Dins «Alexandre de Riquer, 1856-1920», catàleg citat,
pàg. 23.
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El Museu d'Histôria de Catalunya
per Josep M.

Solé

i

Sabaté

ra fa dos anys, s’inaugurá el
Museu d’História de Cata
lunya. Darrere d’aquesta inicia
tiva hi havia el convenciment que un
deis signes de normalitat en qualsevol
país és l’existéncia d’un equipament
museístic des del qual i mitjan?ant el
qual siguí possible explicar i donar a
conéixer els fets i els principáis valors
culturáis, cívics i polítics que constitueixen la seva historia. I és que la
historia no és solament un objecte
d’estudi académic, sino que el seu
coneixement esdevé imprescindible
per a la formació de ciutadans de
qualitat: el bé més preat d’un país. Des
del diáleg plural, el MHC vol ser un
instrument al servei de la ciutadania,
vol esdevenir un centre intermediari
que estableixi vineles de contemporaneitat amb el nostre passat historie.

A

El Museu d’História de Catalunya.
La historia com a patrimoni col lectiu
El decret de creació i estructuració
del MHC (decret 47/1996, 6 de febrer)
estableix que l’objectiu d’aquest museu
és «conservar, exposar i difondre la
história de Catalunya com a patrimoni
col-lectiu i enfortir la identificació deis
ciutadans amb la história nacional». Per
assolir aquest objectiu el Museu «ha
d’incentivar i organitzar activitats de
difusió i promoció de la história de
Catalunya i cooperar en la seva divulgació i el seu estudi». En tant que
institució de titularitat pública de carác
ter démocratie, obert i plural, vol adreçar-se al més ampli ventall possible de
públic, tot fent-se resso de la diversitat
de formacions, interessos i expectatives,
i preservar així el dret a la igualtat d’accés de tots els ciutadans a la cultura.
Des d’aquests plantejaments, el

MHC pretén assolir els objectius
següents: a) Possibilitar el coneixe
ment i la comprensiô de les carac
téristiques i l’evoluciô de les societats
que s’han desenvolupat en el territori
de Catalunya al llarg de la historia,
tant en la seva dimensió politica com
social, econòmica i cultural, Per
contribuir al desenvolupament de la
societat catalana contemporània, tot
oferint-li elements sobre el procés de
construcció de la seva identitat. En
aquest sentit, hom considera necessari
desenvolupar els discursos histories
des de visions plurals que recullin les
aportacions de la historiografía recent,
com també de les altres disciplines e
les ciéncies socials. b) Impulsar
recerca, la documentació, la cori,
servació, la interpretació i la difusio
del patrimoni historie i cultural e
Catalunya, c) Establir línies de col a$
boració conjuntes amb les institución
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inir,reU del Pais que promoguin centra a les dues plantes que acullen
amùatiVeî
°bjectius concurrents l’exposiciô permanent. Concebuda
Droi 6 S del Museu. d) Contribuir a la com una gran sintesi divulgativa de la
culh C1° eXterior de la histôria i la Histôria de Catalunya i construida des
lahrJ3 catalanes Per mitjà de la col- d’uns plantejaments museogràfics mo
cionaîsC1°d>iamb 1CS Xarxes interna- dems, on s’interrelacionen objectes,
arnb vocacin StllUC1°nS museistlPues documents i recreacions historiques,
Pi
1 obJectius similars.
té l’objectiu de convertir el visitant en
vol se USJU b histôria de Catalunya el principal protagonista d’una expedinàmir’ doncs’ un centre cultural riència interactiva única.
Que re"’ ConternPorani i participatiu,
Per consolidar l’oferta expositiva, el
s°cietarP°n?Ui 3 ?es exPectatives de la MHC es disposa a endegar un amc°ncreKC1V1 /’ mds enda de^s Projectes biciós programa d’exposicions tempo
Que l’idennr tr°bar Un Sege11 propi rels que té per objectiu, en primer lloc,
* l’ori^in i lqU1 mitiançant la qualitat atreure el més ampli ventall de públics
que fi
tat- Des deI convencunent possible; en segon lloc, possibilitar la
aacional C°ne'Xernent de ^a histôria col-laboració amb els altres museus de
tadans
Un, dret de tots els ciu" Catalunya, especialment els d’ámbit
Per un nr • atalunya, el MHC aposta local i comarcal; en tercer lloc, pre
de uianer0^016 be dd?usid que enllaci sentar una oferta expositiva diferencia
teudènciea Permanent amb les noves da de la resta de museus i institucions
r’°Srafia aÎ aportac^ons de la histo- del país, que es faci ressó de les
ar§ d’aquests dos anys problemátiques i preocupacions de la
de vviHo
lda ,
tter
“-uie diverT
’
del .^biC s’han dut a societat catalana contemporània. El
ai
Ub insrît
CS accions de col'laboraciô MHC, dones, aspira a convertir-se en
amb
iUc>ons i entitats catalanes,
un gran centre d’exposicions d’ámbit i
per'^sta fanera,
ir.
el MHC aposta abast nacionals i, alhora, en un ins
°bertaSdeVenir
llr una instituciô cultural trument de suport de la tasca deis
ün f ta 1 Plural.
que es constitueixi en museus d’história local i comarcal.
—siô i de débat que
Per ais propers anys el MHC ha
dexió sobre îat3r noves dnies
------ de
—: re- programat un conjunt d’exposicions
s°cietat contemporània.
temporels d’objectius, format, temática,
Un _
destinataris potenciáis i caractéristiques
<»io“"Seu de
participació de museogràfiques molt diversos. Aqües
^’oferta
tes exposicions s’articulen en quatre
exPositiva del MHC se cicles expositius: «La memoria contem-

poránia», «Fets i anys», «Catalunyes» i
«Cròniques per a un mil dermi».
El cicle «La memoria contempo
rània» té per objectiu presentar temes
d’história contemporània de Cata
lunya, poc habituais als museus d’his
tória del país. Aquest cicle es va iniciar
amb la inauguració de l’exposiciô
«Objectiu Poblet: la Marxa de la Llibertat»; posteriorment hi ha hagut
«Aquell abril de 1947 a Montserrat»;
també, en col-laboració amb l’Ajuntament de Cervera i l’Institut d’Estudi
Ilerdencs, la Diputació de Lleida i la
de Barcelona, una exposició intinerant
sobre «Joan Comorera».
Amb el cicle «Fets i anys» el MHC
vol col laborer a la commemoració
d’aniversaris d’esdeveniments o fets
senyalats que s’esdevinguin els pro
pers anys, com ara el cent cinquanta
aniversari de la fundació del Liceu o el
centenari de la independència de les
últimes colonies espanyoles (Cuba,
Puerto Rico i Filipines), temes escollits, respectivament, per a les exposi
cions «Òpera Liceu. Una exposició en
cinc actes», la tardor de 1997, i
«Catalunya i el 1898», que es presen
tará durant la primavera de 1998.
La voluntat del MHC d’esdevenir
un museu d’ámbit nacional, que faci
arribar la seva activitat arreu del país i,
alhora, que contribueixi a potenciar la
tasca deis museus d’história local i
comarcal, constitueix el punt de
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parten?a que ha portat a configurar el
cicle d’exposicions anomenat «Catalunyes». Les exposicions que inclou,
dones, sempre estarán organitzades i
dissenyades en col-laboració amb un
altre museu de Catalunya, d’ámbit
local o comarcal, i tindran un carácter
itinerant. Dins d’aquest cicle, ja es
treballa en les exposicions «L’Ebre,
camí d’aigua» i «Occitans de Cata
lunya», en el primer cas conjuntament
amb el Museu Comarcal del Montsiá,
d’Amposta, i en el segon, amb el Mu
seu deraVal d’Aran, deVielha.
Finalment, el cicle «Cróniques per a
un mil lenni» está configurat peí conjunt d’exposicions de gran enverga
dura que aborden temátiques que
desborden un únic periode historie i,
sovint, reclamen aproximacions interdisciplináries. Aquest cicle s’encetará
durant la tardor de 1998 amb la gran
exposició sobre «Catalunya i l’Islam»,
organitzada conjuntament amb l’Institut Catalá de la Mediterránia. L’any
següent, s’hi presentará un muntatge
que abordará el tema de l’evolució de
la institució familiar a Catalunya du
rant els últims dos-cents anys, des
d’una perspectiva interdisciplinária.
Inaugurará la sala d’exposicions
temporals, on es desenvoluparan els ci
cles suara esmentats, l’exposició «Soli
darität i Art», produida per la Fundació
Cipriano García - Arxiu Historie de la
Comissió Obrera Nacional de Cata
lunya. L’exposició commemora el vinti-cinqué aniversari de la mostra d’art
que tingué lloc a Milá l’any 1972 en
Solidarität amb la campanya d’amnistia
política a Espanya. El MHC, responent a
la voluntat d’esdevenir un instrument de
suport de les iniciatives que promouen la
reflexió histórica des de posicionaments
democrátics, ha volgut col-laborar amb
la fundació Cipriano García, amb l’oferta deis espais expositius i el suport
técnic. L’adequació de la sala d’expo
sicions temporals del MHC, de 1.264
m2, representa una fita important, ja que
a partir d’ara el museu podrá assolir la
totalitat deis objectius per ais quals fou
creat, en obrir-se la possibilitat d’oferir
espais de presentació de la historia de
Catalunya a la diversitat de públics que
constitueixen la societat catalana.

Un Centre de recerca, documentació i difusió de la historia de
Catalunya
El MHC pretén desenvolupar a ter
mini mitjá un Centre de Documentació
d’História de Catalunya amb l’objectiu
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EL MHC S'INSCRIU DINS UNA DE
LES DARRERES TENDÉNCIES

MUSEÍSTIQUES, LA DELS «MU
SEUS DE SOCIETAT». EL PLANTEJAMENT EXPOSITIU PARTEIX DE
LA IDEA, EL TEMA O EL CON
CEPTE QUE ES VOL EXPLICAR. A
LA FOTO, UNA BARRICADA A
BARCELONA.

«LES ARRELS.» DIPÖSIT DE
BRONZE DE LLAVORSÍ, PALLARS
SOBIRÁ. SEGLES VII-VIII A.C.
DEPARTAMENT DE CULTURA.

«A LA PERIFERIA DE L'IMPERI.»
MAQUETA DEL CASTELL DE
SALSES, ROSSELLÓ.

ART

(F O T O : A M IC A L DE M AUTHAUSEN)

«LA MAR NOSTRA.» ESRA! DEDICAT A L'EXPANSIÓ per la mediterrània a la baixa edat mitjana.
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VISTA INTERIOR DEL MUSEI! D'HISTÒRIA DE CATALUNYA.

de facilitar ais usuaris l’accés a les fonts
documentáis existents sobre historia de
Catalunya i el seu patrimoni historie i
cultural. A hores d’ara, tot i que el
MHC encara no ha iniciat una política
expressa d’adquisició de donacions i dipósits de fons documentáis, el Centre
de Documentació ja té un fons consti
tuir per fons bibliográfics i hemerográñcs d’história de Catalunya i per un
fons d’arxiu —textual i audiovisual—
procedent de les donacions i els dipósits
de particulars i d’institucions. Tanmateix, en la mesura que en puguem resoldre satisfactóriament l’adequació i la
conservació, el MHC dura a terme una
recerca exhaustiva, de la qual es bene
ficiaran sens dubte els investigadors,
pero també la institució mateixa,
perqué els fons esdevindran importants
recursos museográfics per a les exposicions temporals própies i serán objecte
de préstec per a les exposicions alienes.
El recent trasllat del Centre d’História Contemporánia de Catalunya, que
dirigeix Josep Benet, tot i la seva tasca
específica, aporta al MHC una biblio
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teca especialitzada, a més a més de ser
un suport inestimable en la recerca de
la historia del país.
L’oferta de servéis i activitats del
Centre de Documentació consisteix
fonamentalment en: servei de consulta,
servei de recerques bibliográfiques
rétrospectives, servei de difusió selec
tiva de la informació, servei de teledocumentació o accès on line a les bases
de dades i butlleti de sumaris. Si es
considera oportú, aquesta oferta s’anirà
ampliant, d’acord amb les expectatives
deis destinataris.
El Centre de Documentació integra
també una mediateca o base de dades
audiovisual d’história de Catalunya,
que forma part d’una proposta més am
plia de serveis de documentació i
difusió de la historia de Catalunya, en
cara pendents d’organització i aplicació.
La mediateca ofereix ais usuaris quatre
mil cinc-cents documents en tres tipus
de suport: video, àudio i fotografia.
Aquests documents han estât repro
duits de l’original i catalogats informàticament en una sola aplicació que

integra tots tres suports en ut13
font de consulta. D’aquesta rnan^
l’usuari pot accedir a documenta sc
matogràfics, televisius i videogra c
fotografíes i a documents son
especialment radiofônics. L’accès
imatges i els sons es pot fer a "'
d’una recerca temática, crono Os
geográfica i de personatges histor
Catalunya. L’àmbit cronolôgic cC\gcS
docu-ments filmics, sonors i
a
des del darrer terç del segle XI & &
l’actualitat. L’equipament disP° cllI1
nou terminais de consulta, a ca
deis quais es poden conrieCl:^irlSulta
usuaris; també és possible una.CfflUSeU>
global, de grup, a l’auditori de
p
connectât per xarxa a la media
formació d’aquest fons d°cU®e^oraCiô
estât possible gràcies a la co
j
deis arxius i museus naciona s,.^jars?
comarcáis, institucions i Par ejprO'
que han participât activament e
eJ)
cés de recerca i documentado
.¿f
definitiva, n’han autoritzat la 1

MÚSICA

L'opera va bé
per Jaume

o totes les frases dels gover- una historia divertida, descontextuanants son insensates. O, com a litzada d’època —l’acciô passava en
minim, no del tôt desaprofi- una Sevilla cañí amb olor de nafta
tables. És aixi com, fent una adaptaciô
lina— i amb números reaiment hila
*ure, i amb permis de qui s’escaigui, rants que tenien en compte la proximipodem dir amb tôt orgull: l’ôpera va tat dels espectadors, que al teatre del
e. I si aquest paràgraf pot servir Born están literalment dins l’espai
obertura, heus aqui la sinopsi argu escènic. A la tasca de Sánchez, que
mentai.
sempre ha fet autèntiques meravelles
en espais petits (no tant en grans,
Primer acte: «El barber» del Malic
potser perqué els titols que hi ha reEl Teatre Malic,
de Barcelona, se
gurante™ el més
Petit de la capital
catalana (amb per^is del Llantiol),
ha demostrat un
any més —ja en
s,°n quatre— que
10Pera no és un
Producte exclusiu
dels grans coliI ho ha fet
amb l’escenifìcaescenificao>o, valenta, d’E/
de Sevilla
que Paisiello va
e]CriUre el 1782,
li”*“ a"y que
ozart estrenava
p/aPIe al serrali
¿-opera del com?Osit°ritaliàVaser
d causa dels mais

N

ni^eÌehOmÒ’
chais
BeaumarVa haver~se

IL BARBIERE DI SIVIGLIA. FESTIVAL D'OPERA DE BUTXACA, 1997.

nial part*1Slelhans-. Finalment, la geP°sant enUra ross*n’ana s’acabà imÌnìUstamenrP ur ,temPs’ 1 aixi quedà
“ìnstament °b ldada 1,òPera de 1782.
c°nstruir u ’ Perqud Paisiello reix a
Rosica) està COmedia en què el gag
realment dei; •Serv’t’ amb passatges
f°nveiicionais1OeOS,! d’altres que5 si bé
esPerit de i”’ adluen plenament a
a 1 « amh °Pera bufaw‘°n
'Sperit que J°an
Orat les n„ i de qui sempre hem
Posudes en escena, construi

presentai, com // matrimonio segreto a
Peralada, no hi van prou bé), s’hi
ajuntà la de joves cantants prou coneguts, com Josep Ferré en la peli d’un
Bartolo moli escaient per al tipus de
veu i de papers que ha anat interpretant aquest baix. La Rosina de
Rosa Mateu es presentava desimbolta
i amb ganes de passar-s’ho bé, potser
per destensar els nervis de les compromeses funcions de l’Anna Bolena
que representà a Sabadell la tardor
passada. Finalment, cal destacar tam-

Radicales

bé les virtuts interpretatives, en Ins
pecte vocal i en el teatral, del ténor
Vicenç Esteve jr., esplèndid en la
preciosa «Saper bramate, bella, il mio
nome», tot i que el seu histrionisme li
pot jugar males passades al llarg de la
seva prometedora carrera, que vaticinem llarga i plena d’èxits.
Segon acte: «La Calisto» del Nacio
nal

Esperàvem
l’òpera de Caval
li amb il-lusió,
després d’haverne sentit, fa dos
anys, la versió
discogràfica de
René Jacobs, que
fou qui dirigi
també l’obra al
Nacional, pràcticament amb el
mateix repartiment de l’enregistrament. I no
ens va defraudar,
ans al contrari.
Haviem sentit cri
tiques bones de la
producció, però
acabà essent molt
més que no se’ns
prometia.
Herbert Wer
nicke, autor de la
dramaturgia, la
direcció escènica,
els decorats i el
vestuari del muntatge, desplaçà
les accions de
l’obra (una bretolada escènica d’alta volada) en el
context de la Commedia dell’Arte. El
recurs, que al moment de l’estrena (a
finals de les vacances nadalenques) va
servir per a evocar la memòria del
recentment i massa aviat desaparegut
Strehler, va ser tot un encert. L’esca
tologia, les bromes gruixudes, la
gestualitat de cada maschera, tot va ser
servit amb una destresa admirable, i
fins i tot amb un exquisit bon gust,
perquè els moments pujats de to, que
hi són abundants, estaven fets amb
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una voluntat arqueológica seriosa, Conservatori del Liceu) ha de teñir esperances de la reinauguracio del
intentant reconstruir una possible cura de molts deis seus elements. Pero, teatre el 1997, esperem un 1998 amb
funció de La Calisto en el context per damunt de tot, la iniciativa és el Liceu com a minim acabat, tot i que
venecià de l’època (segle XVII). Fins i digna d’aplaudiment. Els recursos hi ja es comenqa a parlar d’una o dues
tot la il-luminació jugava amb els tons son escassos, pero s’hi veu bona temporades mes «a l’exili». Potser
propis d’un teatri de palau de fa tres voluntat. Bona voluntat que la tempo acabarem tots al Palau Sant Jordi
segles, corn les trampes, les aparicions rada vinent s’ha de traduir en una cantant allo del «Va pensiero». Com a
dels déus (amb el tipie recurs del deus major qualitat, potser contendant amb minim, hem tornat al Palau de la
ex machina} i el moviment escènic, la supressió d’un títol: aquest any es Musica, on, a mes de la final del Con
representen l’esmentada ópera donize- curs Vinas i del recital del contratenor
molt ben documentât.
René Jacobs, reconegut contratenor, ttiana, II matrimonio segreto de Cima- Jochen Kowalski, hem pogut escoltar
musicóleg i director d’orquestra, ha fet una tasca
meritòria amb la posada
a punt d’una partitura
brillant, que funciona
més aviat com a comèdia
musical que no pas com a
òpera, per la brevetât dels
números i per la manca
d’àries de llu'iment. Davant el director belga, una
formació musical erudita i
amb coneixement de cau
sa i uns solistes de prime
ra, amb una María Bayo
que, si bé no té el vibrato
propi d’aquest tipus de
repertori, sap jugar amb
una dicció i amb uns
atacs que s’adiuen a Ves
tii d’allò que canta.
El Teatre Nacional de
Catalunya mereix més
muntatges d’aquest estil.
L’acùstica hi és notable, i
la iniciativa, potser la més
intéressant —per ara—
de la seva temporada, cal
UNA ESCENA DE LA CALISTO, AMB MARIA BAYO I MARCELLO LIPPI. TNC, 1998
que tingui continuïtat.
(Preneu-ne nota, senyor
Reixach!)
j Tn
Tercer acte: Òpera al Teatre rosa i El giravolt de maig de Toldrá. una versio en concert de n“
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«Diu l'article vint-i-sis...
per

••■que en un cas de compromis / el Llei 8/1996, del 5 de juliol, de
califa pot, si cal, / refregar-se l’engonal regulació de la programació audio
ipassar-se pels dallonses / totes les lleis visual distribuida per cable, les entitats
J" Pais-» Aixô cantava La Trinca cap al
3 a la cançô «Califa». Us sona? Jo hi
e tornat a pensar arran de la puWicació, el proppassat dia 7 de gener,
ae la discutida nova llei de Política
mgüistica. Veureu: l’article vint-i-sis
e la Hei (indos al capítol IV: «Els
itjans de comunicació i les indûstries
culturáis») recull els résultats de la
l’ACm^311^3 enSeëada fa mesos per
de 7 de gener, de
d’u
Cara 3 Sarantar la presència
¡i n “
de cançons interpretades en
política lingüística
telP5Ua catalana a les radios i
eiuetS10nS Publiques i privades que
aü?«cn 3 CataIunya- La campanya en
avalad°
Cal rec°rdar-ho?— fou
i dpfc 3 Pj1 moPs tnilers de signatures,
cantam3 3 PCr la cluast totalitat deis
l’excen S ' Caulans (Raimon en fou
utereix010 1Tæs sonada: la seva postura
atolts cnbi Un comentari a Part) i per
Luis Pd egUes d’altres territoris, de
Aquest ard° Aute a Peter Gabriel.
Que trnpeiCentatge és molt inferior del
Països
3 de*S vi§ents a d’altres
oscili: anÇ3’ el Quebec...), i que
llei s’anintre- 40 i el 60%, perd si la
bon com1C1UeS correctament fóra un
'rnPortantnÇament’ ’ rePresentaria un
Productif» e,Stlrnul Per a la creació i la
Creaciô ;
- no 110 °blidem, a més
ducte„ , mes producció, més pro«SA ,qualita,)-¡.
i per a la moho® ha n' S hablts d’un
L- public
<-....... a qui
^Parant-0531 Slstemàticament
bustos— g? en els seus suposats
berent a ia dret
luiauo
— a la -informació
SeUs prOr);„ Productif) musical deis
He d'S artIstes^ctament
,la llei s’apliqués FETA LA LLEI, FETA LA TRAMPA?
redactat en 1 3 veritat és que el
tats- Arnb Pi permet moites ambigüireProduiré u ï°Stre Permis, d’entrada a qué fa referencia la Liei esmentada
otalitat de l’article:
han de garantir que com a minim el
Lis mit.
cinquanta per cent del temps d’emissió
de cnn dC radiodifusió i telede programes de producció propia de
l.Se
ncessiô.
ns Perjudici de l’aplicaciô de la qualsevol mena i deis altres teleserveis
que ofereixin sigui en llengua catalana.

Liei 1/1990,

Miquel Pujado

2. El que disposa l’apartat 1 s’aplica
també ais concessionaris de télévisions
de gestió privada d’ámbit territorial de
Catalunya.
3. Les emissores de radiodifusió de
concessió atorgada per la Generalitat
han de garantir que com a minim el
cinquanta per cent del temps d’emissió
sigui en llengua catalana, bé que el
Govern de la Generalitat, atenent les
caractéristiques de llur audièneia, pot
modificar per reglament aquest
percentatge.

4. El Govern de la Generalitat ha
d’incloure l’ús de la llengua catalana
en percentatges superiors ais mínims
establerts com un deis criteris en
l’adjudicació de concessions d’emissores de televisió per ones terrestres,
de canals de televisió distribuida per
cable i de les emissores de radio
difusió.
5. Les emissores de radiodifusió i de
televisió han de garantir que en la
programació de música cantada hi
hagi una presència adequada de
cançons produides per artistes catalans
i que com a minim el vint-i-cinc per
cent siguin cançons interpretades en
llengua catalana o en aranés.

(El punt sisé i darrer fa referencia
exclusivament a la situació de la Valí
d’Aran).

Algunes de les mancances més
greus d’aquest article (mancances que
els nostres veins francesos van saber
evitar) són, al meu entendre, les
següents:
a) Enlloc no es parla de l’emissió de
cançons en català en hores significatives
de public. Les radios hostils a la cançô
cantada en català (n’hi ha una pila)
poden, per exemple, emetre el seu 25%
entre les tres i les sis de la matinada, i
romandre dins la més estricta legalitat.
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b) Tampoc no es parla enlloc de
l’equilibri entre produccions antigües i
noves, ni de varietat estilística. Els
mitjans hostiis abans esmentats son ben
capaços de fer revoltar l’audiència
programant continuament, posent per
cas, discos d’Edigsa o de Concèntric
deis anys seixanta. (No és cap bestiesa:
fa uns quants anys, uns energúmens
obligeas a fer un programa «de cançô
catalana» a Catalunya Ràdio, per en
frontar les justificadissimes critiques
que acusaven l’emissora de marginado,
el van batejar «Foc de camp», i els ternes
triats eren volgudament inaudibles!)
c) Segons una Disposició transitoria
de la Llei, l’article 26 s’aplica «a les emis
sores els titols habilitants de les quais
correspon d’atorgar a la Generalitat i
que es concedeixen o es renoven
després de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei». És a dir, una emissora
que hagi renovat recentment el titol no
haurà de complir la Llei fins a la
propera renovació..., d’aquí a deu
anys!

d) Em pregunto quin personal hi ha
(no solament treballant a les emissores
privades, sinô fins i tôt a les pûbliques)
que conegui de debô la discografia
catalana passada i présent, de cara a
establir una programaciô amb cara i
ulls, que no esdevingui un engany per
als oients o —en el millor dels casos—
publicitat encoberta de les discogràfiques potents, que divulgaran aixi els
seus productes més estandarditzats en
perjudici d’altres ofertes i estètiques
tan intéressants o més.
Ara bé, totes aquestes objeccions
em semblen ben poca cosa després de
llegir fa uns dies a l’«Avui» unes
declaracions del senyor Francisco
Garcia Prieto, president de la FECAC
(la Federaciô d’Entitats Andaluses a
Catalunya), fetes en sortir d’una
entrevista mantinguda amb el presi
dent Pujol. Segons Garcia Prieto, el
president l’havia tranquil-litzat tôt
assegurant-li que alguns articles de la
Llei no s’aplicarien. Un exemple? Ho
heu endevinat: el referent al 25% de

cançons en català. Si el senyor Garcia
Prieto diu la veritat, haurem de pensar
que la tria del número 26 per a
l’article abans reproduit no ha estât
cap casualitat, sino una mostra del
finíssim
humor
dels
nostres
governants... Potser alguns han estât
tant de temps sotmesos a un poder
que es passava les lleis pels dallonses
que alguna cosa se’ls ha encomanat,
ara que —corn somiava el gran visir
Iznogud creat per Goscinny— han
arribat a ser califes en Hoc del califa.^

Teresa de Lisieux: Déu en la vida de
’A
B
cada dia
A cura d

gustî

orrell

Recull de les aportacions al II Congrès d’Espiritualitat, célébrât a Lleida, del 24 al 26
d’octubre de 1997, en ocasió del I Centenari de la mort de santa Teresa de Lisieux. El
tema central del congrès fou la relaciô amb Déu en la vida de cada dia, des de diferents
punts de vista: el sociologie, el filosofie, el religiös, etc.

Shalom, Miriam (2a. edició)

Miquel Estradé

Llibre sobre la Mare de Déu, escrit a voltes amb una simplicitat agosarada. Parlant en
general, el poden llegir tots els qui es diuen cristians. Perqué siguí aixi, no hi ha
estructures doctrináis ni pensaments estrictament teoldgics.
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Dagoll-Dagom, ELS PIRA
TES. Picap, 90 0112-03.

Més de deu anys després de
J? seva versió del Mikado,
agoll-Dagom s’enfronta noa una opereta de Gilert & Sullivan, The pirates of
mzance, rebatejada Els pirates,
a aptada al nostre entorn:
accio transcorre a la Costa
h ava’ ' els policies anglesos
civl eSdevinSut
guàrdies
S'" Com a espectador, he

de confessar que l’espectacle
m’ha semblât molt decebedor
(la mediocritat del cartell,
perpetrai per Mariscal, ja
m’havia fet mala espina):
tendència a la pallassada gra
tuita, personatges plans (sí, és
ciar, és una opereta, però Fer
ran Rañé, al Mikado, feia una
autèntica creació de Ko-Ko, el
botxí, i la crítica social era
present al llarg de tota l’obra),
tot plegat agreujat pel fet que
aquesta peça és musicalment
molt inferior a l’anterior, i tanmateix segueix uns esquemes
idèntics, amb la qual cosa la
comparació es fa inevitable. Si
parlem del dise, i prou, podem
valorar positivament les intervencions d’Oscar Mas com a
caporal, i de Manel Barceló
com a mariscal de mar. En
canvi, l’adaptació literaria (a
carree de Xavier Bru de Sala)

CAP DEVI LA
JOIERS I ARGENTERS
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CARRER PAU CLARIS
tNTRE ARAGÓ I CONSELL DE CENT

sembla feta a corre-cuita i peí
broc gros, i és a anys llum de,
posem per cas, el seu Cyrano.
També és lamentable que —per
fer cabre tota l’obra en un sol
CD— el final del segon acte
hagi estât amputat sense
contemplacions. Sembla que
Dagoll-Dagom, arran del relatiu fracás de Flor de nit (el seu
projecte més ambiciós i, per al
meu gust, reeixit), hagi rebaixat els plantejaments i ara
s’adreci bàsicament a un públic «familiar», que ompli el
teatre, siguí poc crític i els rigui
fácilment les gracietes més
elementáis. A termini curt,
faran calaix, perd a la llarga el
grup pot acabar força despres
tigiar.— M.P.

boracions instrumentals: Ra
fael Sala, Francese Puig, Oriol
Rigau, Sandra Fonte... Potser,
al meu entendre, el més
discutible de l’àlbum siguin els
dos temes cantats («Els tres
peus del gat eren cinc» i «Blues
i cançô»), tant des del punt de
vista dels textos com pel que fa
a una interpretació no gaire
nítida.— M.P.

Pau Casals, EL PESSEBRE. A.M. Sánchez, R.
Pierotti, J. Cabero, E.
Serra, S. Palatchi. OBC,
Orfeó Catalá - Cor de
Cambra del Palau de la
Música Catalana. Dir: L.
Foster. Auvidis 8012.

Albert Rodríguez-Mancheño, ATRACCIÓ CAP AL SI.
Columna Música, 1CM
0009.

Albert Rodríguez, compositor i
guitarrista, ha fet una tria es
tética que l’allunya del gran
públic, però en canvi li dona la
satisfaccio d’investigar lliurement per camins poc fressats.
La temptació de posar a la seva
música l’etiqueta de «contemporània» és forta, però si aquest
compositor té una cosa clara és
la negació de sotmetre’s a cap
mena de comportament programátic: es deixa portar per la
intuíció i el desig; ara bé, una
vegada decidida la via a seguir,
traballa amb una coherencia
estricta i un enorme ofici.
A tracciò cap al si és, dones, un
disc difícil però honest i interessant, que té bones col-la-

No deu ser cap blasfèmia dir
que El Pessebre és un oratori dis
cret, que aporta poc a aquesta
forma simfonicocoral. I no cal
que ningü s’hi esquinci les vestidures. L’oratori de Casais té,
aixô si, el seu atractiu, amb un
melodisme no sempre fàcil, ben
pensât i millor instrumentât, a
partir del bonic poema de Joan
Alavedra. Qua-litat a part, el
que cal valorar per damunt de
tôt és un enregistrament que
supera amb escreix l’ùnic dispo
nible fins ara al mercat, dirigit
per l’autor mateix i d’una
qualitat discutible. Ens trobem,
ara, davant d’un bon enre
gistrament, amb el so immillorable i una bona prestaciô de les
masses orquestral i corals. En
el terreny dels solistes les coses
també van molt millor, sobretot
gràcies a Sanchez, Pierotti i
Palatchi, très valors segurs de la
lirica que demostren un domini
absolut davant d’una obra que
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els devia ser ben desconeguda al
moment de posar-se davant la
partitura.— J.R.

REEDICIONS EN CD

Joan Capri, EL MILLOR
CAPRI. Ariola, 74321 54910 2.

La campanya encetada per
Salvador Escamilla ha donat
els seus fruits: Joan Capri ha
estât recordat i homenatjat
arreu de Catalunya. I no fa
gaire ha aparegut un doble CD

que recull vint-i-dos monólegs
enregistrats entre 1961 i 1972.
Alguns no tenen, avui, més
interés que l’estrictament sociológic, com a reflex d’una
época («La guerra del 600»).
D’altres, en canvi («El casament» —escrit per Josep M. de
Sagarra— o la perla d’humor
negre «L’enterramorts»), conti
núen provocant el somriure o
la rialla, i ens demostren que
Capri fou un actor de grans
possibilitats pero clarament
desaprofitat, i condemnat a
moure’s enmig de propostes
teatrals i cinematográfiques
d’ínfima qualitat. En el terreny
anecdótic, cal remarcar que en
alguns deis monólegs seleccio
náis («No som res», «Ja som
algú»...) podem sentir en Capri
cantar, amb poca técnica pero
amb una naturalitat i una
gracia considerables. Especialment destacable, en aquest
terreny, és la canijo «Si vols una

noia» (amb música de Lleó
Borrell), que clou el monóleg
homónim, escrit el 1964 per
Josep M. Espinas.— M.P.

JOSÉ MARDONES. Les
nostres veus retrobades
(vol. 7). Aria Recording
1014.

La tasca d’Aria Recording és
ben meritòria i així ho hem
anat reconeixent sovint. Ara
ens arriba l’oportunitat de
gaudir de la veu del baix alabès
José Mardones (1868-1932),

BIBLIOTECA SERRA D’OR
CANALS

QUARANTA ANYS DE
VIDA DEI CONCURS
D EXECUCIÓ MUSICAL

de timbre rotund, a voltes
avellutat, i de dicció clarissima
malgrat les impureses prôpies
del pas del temps. Fins i tot el
seu estil s’adiu a allo que canta,
quelcom inaudit al seu temps
davant del repertori anterior a
la segona meitat del segle XIX.
Mardones canta Bellini, Meyer
beer, Mozart, Verdi, Rossini,
Bizet, Halevy, Boito i cançons
espanyoles, a més d’una pecu
liar versió de «La puça» de Musorgski. Els enregistraments
contenen, a més, interventions
orquestrals, no sempre fidels a
la instrumentació original, pero
mai molestes. El volum s a
companya amb un llibret 9ue
aporta intéressants referències
bibliogràfiques, tôt i que la
versió catalana conté una alar
mant quantitat de fa'tes
ortogràfiques que caldria evitar
en posteriors edicions de a
coblecciô «Les nostres veu
retrobades».— J.R-

N O V E TAT S

Quaranta anys de vida del concurs
d’execucio musical. Alguns records.
MARIA CANALS.

Cronica vivent d’un Concurs que mostra una trajectoria amarada de cultura 1 ens
apropa amb elements autobiografics i il-lustratius d’excepcio a rellevants persona 1

musicals del nostre darrer temps.

“Els camins del mar” i altres estudis de
llengua i literatura catalanes
JOAN BASTARDAS
Vuit monografies de temes molt diversos que s’emmarquen dins el corrent filologie
conegut amb el nom de “Llengua i Cultura”, escrites amb ciencia i amb art i en

quals no falta tampoc ironia i sentit de l’humor.
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Programacions teatrals

E LES CADIRES DE IONESCO. AGRUPACIÓ DRAMÁTICA DE BARCELONA, 1959.

SOrn e eS COSeS qUe més em

MAETERLINCK, QUE TORNA A SER ACTUALITAT ARREU, ESPECIALMENT A PARIS,

U

d’autor anglesos dels segles XVI i
ba r?neri de la vida artística XVII que mai no han estât presentats
atlYs és la e °n'na d’aquests darrers
als catalans: John Webster, Thomas
®rairiacions monotonia de les pro Kyd, Thomas Middleton i un llarches. M pue es fan als nostres guíssim etcétera. Si aixô és així, i em
.. aHô que hi01 r<;i?ere’xo a la qualitat penso que ho és, en cap cas no se n’ha
lniitada
P0dem veure, sino a la de buscar les causes en una suposada
>tura dr3mma de re§istres de falta d’informació dels nostres pro
)fereix. Efe • atlca Que avui se’ns hi gramados, ja que els autors que he
?ot veUre e!Va.rnent’ a Barcelona es esmentat, i els que esmentaré, són ben
‘aritat, perô despeare amb reguconeguts. La qüestió, dones, em
° s’hi fa ünq J; ’° recordi fa anys que sembla que és una altra. M’explicaré.
i es Que no Mar]°we> i encara molts
Sense voler entrar ara a fer prolixes
31X0 dei*ant dÏÏ T JonSOn ° Ford’
comparacions entre la vida teatral del
banda una bona colla nostre país i la d’altres capitals
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Actualitat
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dels 90 A
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TAMBÉ PROGRAMADA PER LAGRUPACIÓ DRAMÁTICA DE BARCELONA, LA VISITA DE LA

DE DÜRRENMATT. 1962.

europees, no cree que m’equivoqui si
die que allò que les separa és la funció
social que, en cada cas, s’atorga a les
arts dramàtiques. D’aquesta primera
diferèneia en deriven, és ciar, moites
d’altres, com per exemple la qualitat
dels edificis teatrals, els pressupostos
de què es disposa, l’amplitud dels
equips humans que treballen als espais
escènics... Aixô, i la millor o pitjor
formació d’autors, directors, escenògrafs, actors, tècnics, productors,
gestors culturáis, etc., tot piegai és
conseqüència de la funció que el teatre
té en cada societat i de la consideració
que la política i l’administraciô
concedeixen a aquest art. Si el teatre
es veu com un bé cultural, com un
patrimoni, els poders públics se senten
forçats a actuar. Si només és una
distracció, en «passen», tal com es diu
avui dia.
Naturalment, sempre hi ha la
possibilitat d’adoptar actituds regeneracionistes o de trencament en relació
amb la cultura. Una actitud aixi la van
tenir, per exemple, els responsables de
les iniciatives teatrals més seriöses que
es prenien a Catalunya durant el
période del teatre independent. Recor-

dem, per exemple, què va s’gnlpT2rUl’apartat de les programacions &
pació Dramàtica de Barcelona
1955 a 1963, i anotem que al m
d’autors més coneguts, corn
Txèkhov, l’any 1955 a l’ADB es *
Jean Giraudoux, el 56 Ben
57 Alfred de Musset 1 Gino 1 u&
el 58 Terence Rattigan, Ionesc.0(^inti
el 1960 Henri Gheon, Cedric
Edgard Allan Poe, el 61 Jean
el 62 Durrenmatt, el 63 Berto t
g
i Strindberg, a més d’un gran n v0|
de dramaturgs catalans que avU1^ p#
fer veure que no existeixen, c° graexemple Joan Brossa. Una,,èpoCa ‘
mació aixi, exemplar per a F
per a les circumstàncies P° 10 ¿^plia
què es produia, tingué una
influència a tot Catalunya per «QUales publicacions anomenades
derns de l’ADB» i dels
jre per
Teatre Català», que es van este"uir de
tot el territori i van . conÌrJ.epert°r’
manera decisiva a canviar e
i
habitual del teatre d'afe«>»”
amateur.
Lliufe’
Si la referència és el tea
constatem que de 1976 a ¡<espeare’
programar, a més de
a
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Brecht, Txekhov, Moliere i Goldoni,
altres autors menys habituals, com ara
Arthur Schnitzler, Georg Buchner,
Marlowe, Jean Genet, Jarry, Pablo
Neruda, Tennessee Williams, Gorki,
Yukio Mishima... La intencio de Fabia
Puigserver i els seus col-laboradors era
c ara: oferir un repertori internacional
de qualitat, ric, que introduis els
espectadors en les diverses estetiques
possibles. De fet, el mateix proposit el
trobarem en d’altres iniciatives dels
anys seixanta i setanta. Sigui perque les
ecisions les prenia la professio
Hiateixa, sigui perque es volia
contnbuir a eixamplar els limits de la
tolerancia franquista, no costa gens de
veure que jes programacions teatrals
a aleshores eren mes agosarades i
omp etes que no les que s’han fet els
arrers anys. Repassem, si mes no,
guns dels autors fets per l’EADAG
(bscoia d’Art Dramatic Adria Gual):
pr?r Ilandke’ Sartre, Goethe, Kleist,
etc rWaVer 1<roetz> Martin Walser,
anrim lrLS
llista de 1’aventura
q
en3m Gogo’ flue Pilotava Mario
am»-3 Mnstitut d’Estudis NordEllintCae S’ hi trobem O’Neill, Albee,
P^gram^T’"
°abia’ de Vic’
Gheidi t durant aQuells
WS
etc lfer°de’ Vitrac’ Pdandke, Beckett,
deTeatre^i afegir_hl el GTI (GruP
Grec
^dependent), l’aventura del
d’interJ 3 ,
’niciatives plenes
s’ha de
mo tes de les quals encara
historica
13 mbs minima iusticia

cionstnbtn comPte les diferents situacir>quanra 1Ctes dels anys que van dels
objectius d
Setanta’ Ponderant els
forinaci6 intiCi3da aventura teatral, la
lectual, artistica i tecnica

deis seus membres, eis mitjans de qué
disposa, etc., hem de concloure que,
avui, aquelles programacions ens
semblen certament envejables. Naturalment no era el mateix 1’ADB —empesa
per la diguem-ne burgesia mitjana—,
que el teatre Lliure, dut per gent
menys instal-lada i sempre a la recerca
de models alternatius. Ni es pot
comparar una escola, l’EADAG, amb
altres grups que de fet tenien pocs
compromisos econòmics, com són els
casos de Gogo i la Gàbia.
Dit això, però, també ens hem de
demanar quants anys fa que no es
programen Ésquil, Sófocles o Eurí
pides a Barcelona? Potser la darrera
vegada que els clàssics grecs han pujat
seriosament a un escenari barceloni és
gràcies a l’aventura de l’oblidada Dolly
Latz, que amb la companyia Ciudad
Condal animá la programació deis
anys cinquanta, en castella, amb
diverses obres deis trágics grecs... I
també cal recordar que els inefables
Festivales de España, tot i ser un
producte de propaganda franquista,
eren infínitament més variats i rics de
programació que el panorama gairebé
pía que avui se’ns ofereix.
Quines són les causes que ens han
dut fins aquí? Es que, realment, no hi
ha més possibilitats que les que se’ns
ofereixen? Els perses, Antigona i set o
vuit títols més del món grec, no han
tingut i tenen una multiplicitat de
lectures punyents i actuáis? No estaría
bé de demostrar ais espectadors que es
pot riure, i molt, amb un text menor
d’Eurípides com ara Ió? A ningú no se
li ha acudit oferir a Albert Boadella la
direcció d’un text d’Aristòfanes? La
mandràgora de Maquiavel no seria una

ALBERT CAMUS.

agradosa sorpresa per a molta gent?
No captivaria a ningó descobrir els
matisos de Lessing? I l’acidesa de
Diderot, la poesia i l’humor de Gozzi,
el sentit social de Beaumarchais, la
sordidesa punyent de Gogol, el
suggèrent naturalisme de Haupmann,
la màgia de Maeterlinck, no tenen
clients suficients? Per cert que aquest
autor belga, del qual ja fa anys que vaig
traduir quatre obres, ara torna a ser
actualitat arreu, i especialment a Paris,
on la temporada passada en van
coincidir très muntatges diferents. Els
cecs, efectivament, és una obra
esplèndida, un antécédent directe del
millor Beckett. Però, és dar, tampoc
no es representen Tolstoi, Yeats,
Mickiewicz, Gorki, Turgeniev, Synge,
Claudel, Kaiser, Toller, Bontempelli,
O’Casey,ThortonWilder, Camus, Ugo
Betti, Dürrenmatt, Max Frisch... I ja
és veu que, tal com deia, la llista de
noms que ofereixo és confegida només
a partir de noms indiscutibles,
coneguts, i que no tenen cap problema
afegit.
Es possible que algun dels autors
esmentats hagi estât présent als nostres
escenaris els ûltims temps. En demano
disculpes per endavant, però no crec
que això desqualifiqui la constatació
que, en termes générais, de la
recuperano de les institucions pròpies
ençà, l’oferta s’ha fet més monòtona,
més grisa i menys diversa que no era.
Lògicament, dit això ens hem de
demanar per què es juga amb tantes
pors i tantes limitacions. I, com que
em temo que aquesta pregunta no té
una unica resposta, proposo de parlar
ne el mes vinent. ♦

MAX FRISCH.
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Erwin Piscator a Catalunya (1936)
per

Francesc Foguet

i

Boreu

Amb la publicacio d’aquest article continuem oferint 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».

l’adhesió solidária deis obrers teatralsi
cinematogràfics d’arreu del món, sino
que s’eixamplaven a la creació a Bar
celona d’un grup catalá de l’Associació
Internacional de Teatre Obrer i a la
reorganització del cenacle espanyol
que Rafael Alberti havia impulsât a
Madrid.4
El gruix de les «lliçons piscatorianes» —exposades en recepcions de
premsa, entrevistes, converses 1
conferències— pot sintetitzar-se en els següents
punts, que troben l’ascendent en el llibre que es
tradui amb el titol El teatro
politico (1929), en q^
Piscator recolli les seues
experièneies a l’escena ale
manya dels anys vint:
1) La concepció del teatre
com a «arma» politico
cultural: calia prendre cons
ciència del fet que el teatre
esdevenia una «arma
(«hom pot disparar am
cultura i amb art com am
canons!»)5 i de la necessl^s
que aquesta arma es p°s
decididament al servei
l’aixafament del l'e*xisaj j
Perqué, si la niissio
teatre coetani d’arreu
món era la defensa e
determináis sectors intclcultura, a Catalunya aqu
lectuals catalans i, al capta defensa era una ,ea*s
davall, d’abordar un deis
ja que es feia amb les ar
episodis més intéressants i
a la mà i, des d’un p°s
decisius de la historia del
nament d’esquerres 1
teatre català durant els
publicà, contra el culte
anys 1936-1939.
L’estada d’Erwin Pisca ERWIN PISCATOR. L'ESTADA DEL REALITZADOR ALEMANY A CATALUNYA, A destrucció practice j¿
w
tor a Barcelona, invitat peí FINALS DE 1936, FOU UN REVULSIU IDEOLOGIC PER A UN SECTOR DE LA feixisme. La mobili»
del teatre s’havia de
INTEL-LECTUALITAT CATALANA.
president de Catalunya,
perqué esdevingucs ,
Lluís Companys, s’inicià el
simple mitjà propage js
4 de desembre de 1936. El
responsable oficial de la vinguda del ment en aquells moments i, per l’altra, tic, sinô perqué, amb els s^uS ¡deals
—i deis
régisseur alemany fou el comissari d’Es- el deure del «veritable artista» el com mitjans, es posés al servei
a*:ô cO
nsi‘bs'
cons
pectacles, Josep Carner-Ribalta, per al minava solidàriament a «lluitar per la revolucionaris. La seua funcio
qual un deis primers passos de cara a llibertat de l’art i de la cultura».3 Els tia a enaltir la moral dels fronts^
la consecució del pía ideat per la seua propòsits de Piscator no es reduìen, una mobilitzaciô de cornpa,n^1aI1t
Comissaria era la presèneia d’un tanmateix, a «viure i respirar» el els recorreguessin, com 1 ^of3’
realitzador de renom internacional que moviment revolucionari o a expressar primera guerra mundial)1 b

, experiéncia de la primera incités els professionals a la renovació
guerra mundial i la incidéncia escénica del teatre catalá.1 Molt
de la revolució russa havien probablement per mediació del pouexercit un influx profund sobremista
el i autor dramàtic Julià Gómez,
realitzador alemany i artifex del teatre «Gorkin»,2 Carner-Ribalta rebé la
polític Erwin Piscator. Li havien fet resposta positiva de Piscator, que
veure, en concret, la urgéncia de crear accepté, com a president de l’Assoun teatre que s’adrecés directament a ciació Internacional de Teatre Obrer, la
la consciéncia del públic espectador i invitació «a cooperar en la defensa de
que intervingués com a instrument de la cultura i de l’art», per tal com, d’una
convicció i d’educació política de les banda, esdevenien «vitáis» especialmasses populars: un teatre
entés com a «mitjà polític» i
com a «nécessitât históri
ca». No és estrany, dones,
que la situació bél-lica i
revolucionária de Cata
lunya a fináis de 1936 li
permetés de reformular-se
—després d’una intensa
praxi teatral durant els anys
vint i inicis deis trenta a I
l’escena alemanya— les con
ceptions d’un teatre polític,
aplicables a unes circumstáncies concretes. Aquest
article pretén d’oferir una
visió sintética de les moti
vations que van dur Erwin
Piscator a Catalunya, del
contingut de les seues
lliçons d’urgèneia i de la
influéncia que va exercir en

L
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mantenir i acréixer l’entusiasme de la En qualsevol cas, Piscator deixà ciar
La impressió globalment negativa
rereguarda. Per tant, calia portar al que cada dramatúrgia havia de trobar
de
la situació deis escenaris barceloteatre totes les inquietuds, les finalitats el component material que s’avingués
nins
motivá que fossin cada vegada
i els ideals més alts de la lluita, atenent a les seues necessitats, amb el benentès
més
catégoriques les critiques de
al criteri d’urgèneia circumstancial a que l’aspecte primordial del teatre era
Piscator
entorn de la inconsciència a
què impel-lien la guerra i la revoluciô. la finalitat política i revolucionària.
El teatre català havia de sumar-se a la Curiosament, la tipologia d’obres que proposit de l’alta missió del teatre, de la
tasca extraordinària que duien a terme propugnava s’allunyava de l’explosiô incultura del públic o de l’escassa
nombrosos grups teatrals antifeixistes tecnològica que havia singularitzat els quantitat d’obres de valor auténtic. De
Europa o d’Amèrica i hi havia d’esta- muntatges piscatorians per incidir les representacions que havia vist a
lir contactes per bescanviar obres i sobretot en la relació directa entre Barcelona, elogiá sobretot la grandioautors. L’objectiu primordial era, al espectador i espectacle i en l’objectiu sitat del Danton de Romain Rolland, el
capdavall, aconseguir una mobilitzaciô central de fornir un teatre al servei de la muntatge estel-lar —basat en el teatre
de masses— deis primers inicis del
total del teatre amb finalitats de guerra guerra i de la revolució.
règim
de socialització, per bé que en
Per atènyer —amb aquesta arma— la
3) La implicado d’actors i pùblic: de criticá el fet que no s’hagués deixat
Victoria en la lluita antifeixista.
resultes de la col-laboració conjunta, a
2) La creaciô d’un repertori adéquat a partir de la reorganització dels actors influir per la realitat més urgent; i, peí
a nova situaciô:’’ no es tractava de —des del punt de vista sindical i que fa al festival flokloricoespectacular
Portar a les trinxeres teatre de varietats artistic— i del public —que havia que li dedicaren el Comité Economie
com s havia intentât, sense èxit—, d’intervenir en la concepció dels del Teatre del Sindicat Únic d’Esvptv ,que PesPectacle havia de ser programes—, s’havia d’esdevenir la pectacles Públics de la CNT i el Comisæ e dels ideals pels quais es lluitava sol-licitada aparició d’autors teatrals sariat de Propaganda, només pogué
e es necessitats de la revoluciô i del nous que havien de saber plasmar la esbossar un somriure benévol davant
°rnenb a l’efecte d’elevar la moral realitat histórica del moment en obres d’un espectacle tan radicalment dis
Pis S° ^3tS
hpologia d’obres que adequades.10 Ara bé, davant d’uns tanciât deis seus pressupósits teórics i
arnkatOr-Pr°P°sà era de «gènere petit» i actors inconscients respecte a la funciô de la seua práctica escénica. Com feia
constar, amb punyent ironía, un arti
can mires m°lt determinades: «... que el teatre podia exercir, Piscator
culista de «Moments»: «Piscator somque e^s actors, véritables proposava que es convertissin en
reia.
Piscator dissimulava. Piscator
als UCÎ^S de les masses farien aprendre vertaders intructors de masses. I, altrapensava:
“Vet aquí una gran ciutat
cabarPdatS 1 milicians; escenes de ment, davant d’un pùblic inconscient
amb ánima d’aldea. Un poblé, un
elevat mPer° en el sendt artistic i respecte de la moral revolucionària a la
moJd 3questa Paraula- Una cosa quai el teatre havia de cenyir-se, vin- poblé europeu on l’art escénic no ha
estât encara intervingut pels artistes.
amb vism^aVr1'3?’ 3CtUal 1 Sempre dicava una táctica revolucionària —no Una magnífica troballa.”»12
Muntar I
s.finaIltats de la guerra. reformista—: educar-lo, àdhuc contra
Perqué, evidentment, Piscator havia
Personal CS nvalitats politiques i la seua voluntat, perqué s’adonés de la plantejat alguns deis problèmes que
m>liciansS qUe POt haver_hi entre seua missió —l’obligaciô de lluitar—,
eren «el cavall de batalla» deis sectors
mateix ’ Per° que desapareixen en el amb convenciment absolut.
que
propugnaven «una intensa renova
amb ÆZ0,ment 6n el qual cal obrar
4) El paper complementan dels actors do del teatre a Catalunya».13 I Ies seues
coniù- J Pf Wa 1 umtat davant l’enemic professionals i dels amateurs: l’antitesi
lliçons d’urgèneia, impartides durant la
• el feixisme.»8
entre actor professional versus amateur curta estada a Barcelona —Piscator
ment, quPert°ri que s’adaptés al mo- esdevenia absurda per a Piscator, ja
retornà a París a mitjan desembre o, a
n°u èstfl6 T665 Un n°U contingut i un que, si bé calia salvaguardar els intot estirar, a la darreria del mes—
ComnlptJ 6 S qua^s havien de trencar teressos dels actors professionals, els
Ne bua7^el nigam amb l’espec- amateurs podien complementar-los la influíren en el desenvolupament poste
rior de les iniciatives teatrals, encara
les cons68’-1^116’tot P°sant en relleu tasca, amb la descoberta de «forces
v'ctoria fequencies néfastes d’una noves» i amb la creació de companyies que d’una manera molt determinada.
envolunaJX1Sta ° demostrant el des- no-professionals arreu del pais.“ El Les propostes piscatorianes no podien
ser assumides, en la globalitat, per
ben PaL^.Î di31èctic deIs fets’ fes
teatre proletari, tant amateur com alguns sectors que, tot i ser partidaris
antifeixista
3 necessitat de la unitat professional, havia de representar, fet i de la renovado, no disposaven ni de
fiés, male Per 3 °btenir victôria. A fet, obres d’ideologia revolucionària
les estructures teatrals (que controlava
c°m a font T qUe .ei moment era idoni que tractessin de ternes d’actualitat.
el sindicat anarquista) ni d’una
l:eatral) si pi lnsPirac'ô per a la creaciô
5) L’exemplaritat del model teatral sufícient assumpció de tot el rerefons
.a3uest tinne e,scnptors no podien fer soviètici l’URSS s’havia convertit en teóric deis seus plantejaments escéaltre, caba d de teatre d’un dia per una autèntica «potència teatral» que
nics.
perquè Dort C1Xar pas als ¡oves inédits, vivia una efervescència extraordinària,
Aixó no obstant, l’estada del realitzamés urgen?8810 3 1,escena els ternes amb Meyerhold i Stanislawski al
dor alemany a Catalunya fou un au
recôrrer n S °’ en darrer terme, capdavant, i que evidenciava les pos'oviètic P °Vlsôriament al teatre sibilitats del règim socialista per a téntic revulsiu idéologie per a un
sector de la intel-lectualitat catalana
Sevolod V \t- traSèdia optimista de l’alliberament del teatre i la ineficiència vinculada a l’ámbit del teatre i afí a les
entrai de ia n ltx*levski o l’adaptaciô del règim capitalista per a mantenir-lo
J Sérafimovîchila El tOrrent deferro amb dignitat. Fins al punt que Piscator plataformes del PSUC. En efecte, un
cop assimilades les critiques i les
c°m Rivah u
° U nord-americà proposà, explicitament, de socialitzar lliçons piscatorianes, especialment les
de Maxwell Anderson. el país segons el model soviètic.
relatives a la concepció del teatre com
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les directrius burgeses de la preguer
ra.15 O l’escriptor Manuel Valldeperes,
ideôleg del moviment amateur i una
de les veus més critiques amb la
socialització anarcosindicalista de l’escena, valorava la funció del teatre com
a «arma» poderosa d’educació popular, reivindicava una tasca de renovació
orientada amb intel-ligéncia
perqué els autors portessin
als escenaris catalans obres
que
reflectissin
les
inquietuds del poblé,16 i sollicitava una mobilització del
teatre en termes similars als
pressupósits del director alemany, que havien d’orientar,
particularment, la reorganització de la Federació Ca
talana de Societats de Teatre
Amateur (FCSTA) o la creació d’un organisme, vincular
a la Generalitat, que es
responsabilitzés
de Ia
coordinació de tot alió que
fos relatiu al teatre.17
De fet, les consignes
piscatorianes inspiraren a
major part de les iniciatives
encaminades a crear un re
pertori adequat a les noves
circumstáncies históriques
que es dugueren a terme
durant el trienni des de p a
taformes i amb intencio
nalitats diverses (com e
JOSEP CARNER-RIBALTA EN UNA FOTO DE 1987. CARNERRIBALTA, CAP DE LA COMISSARIA D'ESPECTACLES CREADA A
Elencs Catalans de ^uerL
MITJAN 1936, FOU EL RESPONSABLE OFICIAL DE LA VINGUDA
de la FCSTA, el concurs a
DE PISCATOR A CATALUNYA.
Teatre de Xoc convocar P
«La Rambla», les
tives d’un Teatre de a^r
panya
promogut
per li ’Exércit P°Pa. ta
alió que podia ser convenient per a les pduyd piuiiiugui pci
Regular,
etc.).
I,
des
del punt de
seues concepcions teóriques de renoideologie,
la
crida
de
Piscator
vació teatral, per a les seues orientaunitat
antifeixista
que
el
teatre
cions practiques o per ais seus atacs als
de
reflectir
per
damunt
e
responsables de la gestió dels teatres
diferèneies
politiques
prema
(el sindicat de la CNT). Les llipons
d’urgéncia de Piscator refermaren, si significado conjuntural molt con
bé es mira, els posicionaments critics corroborava l’estratègia unI j£S
que s’havien esgrimit fins aleshores i d’aliança interclassista i de to
-uS
oferiren un posit teóric que podia ser forces antifeixistes fidels a
utilitzat per a rearmar amb continguts pública i de priorització deis o )
nous la necessitat urgent d’una reno- bèl-lics que defensava ^en. eI)
primera fase— el PSUC, ’[Re
vació del panorama escénic catalá.
e0
Amb l’explicita referencia a definitiva, afiançava la critica
Piscator, el dramaturg Ramon Vinyes, gemonia del sindicat anarqu1 peí
posem per cas, concebia el teatre com l’organització teatral, orquestra
atejj(
un instrument de cultura i de lluita i un ampli espectre polític i sin
comminava els actors, autors i espec- abraçava, amb matisos, des de _ |
tadors a aprofitar l’avinentesa d’assolir PSUC o la UGT fins a ERC 1
un esperit auténticament revolucio
nan que modifiqués substancialment

a «arma» politicocultural i a la creaciô
d’un repertori adéquat a la nova situaci6 histôrica, diverses veus critiques de
la intel-lectualitat catalana s’empararen en l’autoritat del director alemany i adaptaren del seu diseurs tot
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Vegeu J. Carner-Ribalta, De Balaguer a Nova-York
passant per Moscou i Prats de Molió. Memóries
(París: Edicions Catalanes, 1972), pág. 167, i ídem. Un
nou teatre en somni, «Estudis Escénics», núm. 23
(juny 1983), pág. 10.
Vegeu Robert Marrast, El teatre durant la guerra civil
espanyola (Barcelona: Instituí del Teatre i Edicions 62,
1978), pág. 127, i Javier Orduña, El teatre alemany
contemporani a l'Estat espanyol fins al 1975
(Barcelona: Institut del Teatre, 1988), págs. 283-287.
El gran realitzador teatral Erwin Piscator, será hoste
de Catalunya. L'Associació Internacional de l'Espectacle s'adhereix a la lluita contra el feixisme, «La
Rambla», 19-XI-1936, pág. 4.
Erwin Piscator, a la nostra térra: La seva presencia,
entre nosaltres, simbolitza l'adhesió deis artistes i
autors mundials a la causa que defensem, «La
Humanitat», 5-XII-1936, pág. 4.
«Cal disparar en cultura i art, com hom dispara amb
canons», ens diu el camarada Erwin Piscator, el gran
realitzador del teatre polític i revolucionan. «Hem
dañar a la mobilització total de l'art al serve! de la
revolució proletaria», «Treball», 1O-XII-1936, pág. 7
A El teatro político remarca el contrast que suposava

2.

3.

4.

5.

7.

representar a les primeres línies del front alemany un
repertori cómic descordat i lleuger, segons el qual «el
arte era usado a modo de estimulante», en comparació amb el teatre de campanya de l'Exércit Roig,
9ue «no necesita avergonzarse de llevar, como
andera del ejército combatiente, el objetivo ideal de
a ucha». Erwin Piscator, El teatro político (Madrid:
Cénit, 1930), págs. 15-17.
La creado d'un repertori fou un problema que, des

e punt de vista de l'organització teatral, hagueren
a rontar, de manera similar, tant la revolució
ancesa com la russa: «Ambas se encuentran frente al
gran problema de un repertorio de textos adaptados
as nuevas funciones que se quieren atribuir al teatro
latentemente se trata de suplir la falta de este
P®rL°r¡0 con superficiales disfraces de textos ya
1 entes.» Massimo Castri, Por un teatro político.
8.
“.“'i erechl- Artaud(Madrid: Akal, 1978), pág. 25.
can 3 ,'sParar en cultura i art, com hom dispara amb
9, L'ad°nS
3rt' C't' '"a curs'va és meua.
Sér r.Ptac'° Leetral de la novel-la El torrent de ferro de
L'acr'IITI0V'C^ asso'' un 9ran éxit en el teatre soviétic.
'° t6n'a "oc durant la guerra civil russa i el
tranrf9°niSta ®ra.Un veH oficial 9ue conseguía
batallórmar
'nd'sc'pHnat grup de camperols en un
regular, organitzat i efica?. La trama de la La
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tragedia optimista també girava entorn d’un episodi
similar de la guerra civil, en qué un destacament de
mariners anarquitzants evoluciona cap a la disciplina,
adoctrinat per l’exemple de l’heroica comissária. Els
models eren, dones, ben significatius.
10. Piscator s’adonava de la nécessitât d’una activa
col-laboració orgánica entre els treballadors teatrals i
les organitzacions obreres per a la consecució d’un
bon repertori teatral i, implicitament, per al funcionament general del teatre. Les dificultáis infraestructurals —el prolétariat no podía finançar una em
presa d’aquesta envergadura— i de repertori —no hi
havia una dramaturgia al nivell de les circumstáncies—, com els entrebanes d’índole política, que
havia expérimentât en la práctica del teatre polític a
l’escena alemanya de la década deis vint, havien de
ser-li, al seu torn, alliçonadores (vegeu, peí que fa al
balanç de les seues empreses teatrals, Piscator,
«Pasado y perspectiva», dins El teatro político, págs.
241-262).
11. El teatre revolucionan professional i el teatre
d’aficionats es complementaven perqué, entre
ambdós, podien abraçar un ampli radi d’acció (des
del punt de vista social i geográfic) i, al capdavall, tant
l’un com l’altre «se encaminan, en su tendencia, al
teatro cultural proletario, al teatro que —una vez
cumplidas las condiciones necesarias políticas y
económicas— será la forma dramática de
manifestación de la vida cultural de la comunidad
socialista» (Piscator, «El teatro proletario de
aficionados», dins El teatro político, págs. 73-74).
12. PIP, Parleries, «Moments», núm. 2 (31-XII-1936), pág.
18.
13. Intéressant conferencia d'Erwin Piscator sobre el
moment teatral, «La Publicitat», 15-XII-1936, pág. 2.
Mes tard, des d’«Última Hora», hom s’adheria també,
benévolament i tôt, a les critiques piscatorianes de la
manca de renovado teatral a qué havia dut
paradoxalment la revolució i de la vigéncia d’aquells
espectacles que estaven més allunyats deis corrents
de transformado social: «Unim la nostra lamentado a
la de Piscator. Ens fem cárrec, pero, que no es canvia
l’esperit d’un poblé —i d’un public— en vint-i-quatre
hores. La vida espiritual va sempre a remole deis
esdeveniments. A remole, a uns quants anys de
distancia. Molts deis homes que fan la guerra i la
revolució, a l’hora d’esbargir-se prefereixen potser el
teatre insubstancial... No els ho recriminem gaire. Els
creadors del nou teatre—i el seu públic— ara s’estan
formant. La seva aparidó es produira sens dubte en

una época de calma. No siguem impacients»
(L’Invisible, 4 pujades de teló, «Ultima Hora», 5-I1937, pág. 2).
14. Durant la visita a Catalunya, sembla que Piscator es
proposé d’escenificar Terra baixa d’Angel Guimerá i
de fer un muntatge monumental del Parsifal, en el
marc paisatgístic de Montserrat; així mateix, d’altra
banda, s’oferí a cooperar en el pía que projectava la
Comissaria d’Espectacles de Catalunya —que havia
previst la presentado de Terra baixa i d’un festival
folklôric a París, dins l’Exposició Internacional de maig
de 1937—-(Carner-Ribalta, «Un nou teatre en somni»,
art. cit., págs. 7-18; idem, De Balaguer a Nova-York
passant per Moscou i Prats de Molió, pág. 167, i
Xavier Fàbregas, Brecht i el teatre èpic a Catalunya,
«Serra d’Or», núm. 210, març 1977, págs. 51-54). Tots
aquests projectes s’estroncaren amb el retorn de
Piscator a Paris, tôt i que hom n’esperá amb
candeletes, pero en va, la propera tornada a
Catalunya.
15. Ramón Vinyes, En plena lluita revolucionaria,
«Mirador», núm. 402 (7-1-1937), pág. 2.
16. Manuel Valldeperes, El panorama actual del teatre a
Catalunya: observations margináis, «Mirador», núm.
404(21-1-1937), pág. 2.
17. Vegeu, sobre aquest punt, Manuel Valldeperes, L’art
al servei de la guerra. Per un teatre revolucionan, «La
Rambla», 30-111-1937, pág. 2; ídem, El teatre a la
reraguarda barcelonina, «La Rambla», 14-VI-1937,
pág. 3, i ídem, En defensa del teatre caíala. Davant
d'una maniobra, «La Rambla», 8-X-1937, pág. 2.

Un recorregut per les fronteres deis comtats catalans
a l'època del comte Ramon Berenguer I (1035-1076)
enric vilalta serra
Una introducció a l’època de Ramon Berenguer I el Veli, amb unes breus

notes monogràfiques dedicades a les poblacions, fortaleses i monuments que
es troben al llarg del trajecte fronterer deis comtats catalans. Un imaginari
CaiT*i de ronda per les avançades de la rcpoblació.
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El cinema durant l'ocupació
de Barcelona el 1939
per Josep

Estivile

El control de la cinematografía
El dijous 26 de gener de 1939
l’exèrcit franquista ocupà la ciutat de
Barcelona. Era la ciutat més important
que conquería al llarg de la guerra i un
deis centres decisius deis republicans.
A més, l’ocupaciô havia de servir per a
posar en práctica alguns procediments
de la propaganda. D’entre aquests, el
cinema oferia un gran camp d’actuació, com ho va reconèixer anys més
tard Dionisio Ridruejo, el cap deis
servéis de propaganda.1 L’ocupaciô i la
planificado en matèria cinematográ
fica, els va deixar en mans del
Departamento Nacional de Cinema
tografía, i, més concretament, d’una
delegado especial creada a Barcelona
sota la direcció de Carlos Martínez
Barbeito.
La primera tasca de les noves
autoritats és el control deis centres
vinculáis al cinema durant l’etapa
anterior. Així, confisquen els locáis de
les entitats amb un major relleu
polític, com ara la Comisión Inter
ventora de Espectáculos Públicos o les
Edicions Cinematográfiques Antifeixistes. Un segon grup s’encarrega
d’inspeccionar les nombrosíssimes
sales de cinema d’arreu de la ciutat, i
un tercer, deis laboratoris i estudis. En
tots els llocs fan un inventari del
material que hi troben, especialment
de la documentació escrita i de les
copies de pel-lícules, que en moites
ocasions també s’emporten. Les
empreses només recuperaran aquest
material si demostren que en són les
legitimes propietáries, amb l’excepció
d’aquelles que —com Laya Films—
han estât vinculades a organismes ara
il-legals o d’aquelles de les quais ningú
no s’atreviria a declarar-se repré
sentant per por de les represálies.
Aquest altre material restará definitivament en mans del Departamento
Nacional de Cinematografía i, en gran
part, servirá per a constituir una
incipient filmoteca. La Cinemateca de
Barcelona devia ser plena de noticiaris
i documentais republicans, convenientment identificáis, tallats per
noticies i catalogats, amb l’objectiu de
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bastir un arxiu audiovisual sobre els
diversos episodis de la guerra. Pocs
anys després, però, será instal-lada a
Madrid en condicions força precàries i
bona part del material s’acabarà
perdent.
Un cop controlats tots els centres
vinculats a la cinematografia, el mati
del dilluns dia 30 les noves autoritats
reuneixen els encarregats de les sales
de cinema per donar-los les consignes
que hauran de tenir en compte. Els
parlen de reprendre la vida activa, de

CAPÍTOL
Próximamente

RIGUROSO

ESTRENO

en Ja reglón catalana de un film ’rá
llente y fuerte que ha emocionado al
mundo entero

empreses que ho necessiten recanvis
del material més imprescindible,
obtinguts a partir deis que havien
aconseguit amb les confiscations o be
després de gestionar-ne l’adquisicio a
particulars o importar-los de l’estranger. A més, s’activa la reconstituyo
deis organismes de representado
laboral corn la Cámara Española de
Cinematografía, defensora de les em
preses distribuidores de pel-lícules, i
de la Sociedad de Empresarios de
Espectáculos Públicos.
Amb aixó, el vespre del mateix
dilluns ja comencen a funcional
novament alguns cinemes, tot i que de
moment només amb films de pi°"
paganda que ja tenien preparats les
autoritats franquistes. Durant els dies
successius, tal com explica Joan i
Minguet, la resta de sales van obrin1
les portes fins que la situació Pot
considerar-se normalitzada cap 1
mitjan febrer, amb pel-lícules comer,
ciáis, malgrat que l’estoc de films sig
bastant antiquat —la majoria, e
anys 1934 i 1935.2

Les sessions de propaganda

EL TERROR MARXISTA
AL DESNUDO
LA TEIMUBLE PLAGA DE LOS COMISABIOS POLITICOS

retornar ais preus vigents abans del 18
de juliol tot evitant així els lloguers
abusius de les distribuidores, de la
necessitat de presentar les pel-lícules a
censura, deis cinemes que havien de
ser intervinguts, etc. Les autoritats
volen especialment enllestir la normalització de l’espectacle cinema
tografíe i per aixó subministren a les

El segon deis grans objectius de
noves autoritats va ser PreseDje
sessions de propaganda en sales
cinema. Els primers dies, des
j
dilluns dia 30 fins al dimecres
febrer, tots els cinemes que funC1°cten
que encara són pocs, Pr°l j,
gratuitament programes formats
noticiaris i documentais de pro
oficial com ara «La Ciudad Un'v^f0#)
ria», «Oviedo», «La batalla del
,
«18 de julio», «Juventudes de *"P
«Prisioneros de guerra», * s Sj
heroica», etc. D’aquestes se^ca al
n’apareix una significativa ero
>
diari «La Vanguardia»; s^nlr^tórica
perqué més enllá de la rc ep
exaltada —una retórica corn^eS ¿el
molts actes i discursos ^e’xljS£S ¡dees
moment— apunta algunes de e
que s’aniran repetint en el m U^èir
per exemple, la referencia a la
cia perillosa de les males Pe 1
«Barcelona vuelve a teño
tógrafos.

CINEMA

»Las pantallas cinematográficas de los
salones de Barcelona han vuelto a
poblarse de imágenes vivas y —sobre
todo— actuales. De esas pantallas ha
desaparecido para siempre la imagen
sovietizante, los films anodinos de
propaganda roja. Han desaparecido
también de ellas, barridos por las olas de
la vida auténtica que entra a torrentes en
la Cataluña liberada, en la Cataluña es
pañola del Generalísimo, los rancios
celuloides de Noticiarios de tres años atrás.
Porqué, también —naturalmente—, en este
oí den o aspecto de la vida barcelonesa, se
dejó sentir la absurda acción de los
gobiernos” rojos. El cine fue secuestrado y
los salas de proyecciones quedaron
convertidas en tristísimos lugares donde
anas decenas de barceloneses desesperados
e la vida se entregaban a los alcaloides
embrutecedores de la propaganda
oiarxista y a la tortura enloquecedora de
Jumentales ya venerables por su
anttgüedad. (...)
»Ahora, la liberación, con sus bienes
Morales y materiales, nos recobra y nos
rinda como magnífico regalo el mirador
Clnematográfico libre y universal.
’ as pantallas han sido lavadas con
s aguas purificadoras de reflejos ansiarid' ,esterra^as las figuras grotescas y
cstráb amente Paulantes, las concepciones
todo lCa,S>
enSen(dros antiestéticos de
pres ^enero’ l°s caitos y verdaderos
desfilé Vue^ven Por sus fueros. Y ya han
la
° an.te ^Os ^arceloneses liberados, en
iniáe^eCC^n Clne,natográfica, las señeras
supierKSt°S eíemplares españoles que
abismé £tener a su Patria al borde del
Dena^eStCS Sessions organitzades peí
Sfafia a^lent0 Nacional de Cinematod’altreJ011 cornP^ernentades amb les
tanyent Orgarasrnes, normalment perPer dife, a Falange’ que les utilitzen
letrina11 Fe ,amb ma)or eficacia la
esPectad Pr°pia’ Així, fan xerrades ais
en8resca°riS ^urant eb descansos per
ció, o b ' °S 3 lngressar a l’organitzarn>tjá dg6, reParteixen consignes per
No °bsta 3 Pr°jeCC10 be diapositives.
Primeres^ a'X°’tFet Peuforia de les
Patr°cinadeHtrnanes’ les sessions
ratllent nerS¿endeÍXen a minvar, seguPecialmenfr^rnanca be recursos —es’ s’acaben 6 pebbcu'es adequades—,
JPés solelrneservant per a les ocasions
es diades n V-’ ■ qUe co*ncideixen amb
Faricluista ÍLltlques del nou calendari
n>° Va reeixi fquesta manera tampoc
s lnaugurá i Clneclub del SEU, que
Cltlerna Pul,3 Primeria de mar? al
1 amb el documental

LA IMATGE CORRESPON AL REPORTATGE «GRAN PARADA MILITAR EN BARCELONA», QUE
REPRESENTA ASPECTES DIVERSOS DE LA CIUTAT OCUPADA PER LES TROPES FRANQUISTES.
(FILMOTECA ESPAÑOLA.)

d’Antonio Calvache «El derrumba l’adhesió entusiasta i increbantable al
miento del Ejército Rojo», sobre la régim i al cap de l’estat, i s’han de
reconquesta de la ciutat de Terol el posar drets, cantar el «Cara al sol»
falangista, i escoltar l’himne «nacional»
1938.
En aquest context, també ens hem amb el braq estirat saludant «a la ro
de referir, peí seu significat, al mana» mentre es projecta a la pantalla
progressiu increment en l’estrena de una imatge del general Franco. La
pel-lícules italianes i alemanyes, indisciplina deis espectadors o deis
sobretot les patrocinades oficialment empresaris deis cinemes en l’acataen actes que revesteixen un especial ment de la normativa sobre himnes i
significat amb la presencia de desta- salutacions es podía pagar molt cara,
cades autoritats, i en qué es projecten fins i tot amb la presó, ja que es
tractava d’un ritual de la màxima
films amb contingut polític.
La justificació de moltes d’aquestes importància i el màxim significai, com
sessions clarament propagandistes era es pot desprendre de les paraules del
la condemna del comunisme, ja fos en general Eliseo Alvarez Arenas, general
referéncia amb la recent guerra civil, o Jefe de los Servicios de Ocupación: «El
amb episodis diversos en d’altres mal español, el que no sepa redimirse de
paisos, com és el cas del documental culpas pasadas y regatee el saludo franco
suís «La peste roja», exhibit amb l’aval que a los símbolos de la Patria debe
de Joan Ramón Masoliver, el cap rendirse, que se atenga a las
consecuencias, ya que su falta de
provincial de propaganda.
D’altra banda, les autoritats estaven patriotismo tendrá el oportuno correcti
conven^udes que les pel-lícules exer- vo. »4
cien una poderosa influencia sobre la
mentalitat deis espectadors, i, en Censura i repressió
conseqüéncia, sobre els seus actes. Per
Al control deis establiments cine
aixó, per mitjá de la censura vigilen matografíes s’afegeix, com calia es
fins els més mínims detalls del con perar, la inspecció sobre les pel-lícules
tingut deis fotogrames i deis exhibides durant l’època bèl lica i
arguments, i també controlen que sobre el comportament deis profesl’ambient social que es respira ais sionals del sector.
cinemes sigui prou patriótic. Així,
A partir del divendres 3 de febrer
dones, a totes les sessions, fins i tot a comenta a funcionar una comissió
les més estrictament comerciáis, els extraordinària de censura cinemato
espectadors són obligats a manifestar gráfica, instal-lada al cinema Pathé

[317] 77

CINEMA

LLORENÇ SANS D’ESTUDIS DEL
BAIX LLOBREGAT

Novetat
--------------- JAUME CODINA___________

L’AIGUABARREIG
DEL MICROCOSMOS
SANT BOI DE LLOBREGAT
A MITJAN
SEGLE XVI i XVIII

l’UBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONiSERRAT

UNA IMATGE DEL DOCUMENTAL «VIVAN LOS HOMBRES LIBRES». (FILMOTECA ESPAÑOLA.)

L’AIGUABARREIG
DEL
MICROCOSMOS
Sant Boi de Llobregat a
mitjan segle XVI
i XVIII
JAUME CODINA
Transcripció i comentari de
dos processos de tipus
criminal que afecten,
respectivament, el Sant Boi
deis segles XVI i XVIII. El
primer procés versa sobre un
robatori a l’església parroquial
la nit de Ninou de l’any 1556;
el segon és el judici polític
sota l’aparenca de moralitat
pública contra Josep
Parellada de la Bohiga.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L’Arc de Berà, Centre Difusor d’Edicions
Catalanes - Comandes i administració:
Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08
Fax 465 87 90 - 08917 Badalona
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Palace, amb la fínalitat ¿’inspeccionar
els milers de pel-lícules —llargmetratges, noticiaris, dibuixos animats, tráilers, etc.— que es troben a la
ciutat. Cal teñir present que Barce
lona, i per extensió la «provincia», té el
més gran percentatge en nombre de
sales de cinema d’arreu de l’Estat, a
més de bona part de les empreses
productores i distribuidores. En
conseqüéncia, l’activitat diària de la
comissió de censura és enorme, ja que
ha d’enllestir rápidament el máxim
nombre de pel-lícules per poder normalitzar el funcionament de l’exhibició
cinematográfica.
Les pel-lícules visades són censurades a corre-cuita, però paradoxalment sense disposar d’unes normes
clares sobre els criteris que s’han
¿’aplicar i sense conéixer, tampoc, els
dictámens de la Junta Superior de
Censura Cinematográfica, de Burgos,
que a voltes ha inspeccionat la mateixa
pel-lícula a partir de copies que
circulen per l’Espanya Nacional. Per
aixó, la disparitat de criteris será
finalment de tal magnitud que pocs
anys després, el 1941, els dictámens de
Barcelona serán desautoritzats i totes
les pel-lícules tornaran a passar per les
tisores de la censura.
Una qüestió molt poc investigada
fins ara és la possible repressió
exercida contra les persones i empreses

que durant la guerra havien participa1
en la produccio de pel licules e
propaganda republicana. Sabem Que
alguns professionals foren empres°^
nats i/o sotmesos a judici a causa
denuncies, corn és el cas de Jau
Miravitlles —cap del Comissariat
Propaganda de la Generalitat , en^
procés en què l’inculpât no hi
present, ja que es trobava a l’exili- e ■
la majoria dels professionals hauran
passar un procés de depuracio 1
arribarà a afectar fins i tôt dire
que havien treballat per als organis
oficials franquistes, corn ü PaS |s
Edgar Neville. Encara no coneixein^
criteris de la depuracio ni els resu
tôt i que no devien haver eSt^],en.
greus corn en d’altres sectors
senyament, per exemple—, )a ^pUamajor part dels professionals con
ran desenvolupant la carrera
major o menor fortuna.

La produccio cinematogràfica
El dia de l’entrada de les ^¿e
franquistes a Barcelona, el dijous^t0,
gener, alguns operadors cine^aj Je
gràfics del Departamento ^aC1°je j’oCinematografia prenen imatges
cupaciô militar de la ciutat, co
g[
primeres celebracions 1 en ]ar gis
material filmât es porta a re jj]|Uns
laboratoris confiscats i e arnbe'
següent s’estrena el reportatge»

TE LEV I S I Ó

títol de «Liberación de Barcelona», i
escenes sobre l’aclamació de les
tropes, el repartiment d’aliments i la
multitudinària missa a la plaça de
Catalunya.
Els dies següents les fílmacions
continúen. Un primer equip segueix
els moviments de l’exèrcit que avança
cap al nord fins a enllestir la total
ocupació de Catalunya, i un altre es
queda per enregistrar aspectes
diversos de la ciutat, com la desfilada
de la victoria a «La gran parada militar
en Barcelona».
També es roda, durant els primers
moments, el documental titulat «¡Vi
van los hombres libres!», dirigit per
Edgar Neville, per denunciar l’horror
de les txeques barcelonines amb
imatges de la deVallmajor. Es tractava
un encàrrec urgent destinât al
ongrés Internacional Antimarxista
de Ginebra.
A banda deis diversos reportages
malitzats per organismes oficiáis,
°Peradors estrangers també filmen
noticies per incloure-les ais respectius
noticiaris que s’exhibien arreu del
mon. «Hearst Metrotone News»,
aumont Actualités», «British Moviej^ne News», etc. L’Istituto Nazionale
ce italià produeix, a més a més, els
aumentáis «Assedio di Barcellona» i
da^30)3’ Una’ grande y libre!», aquest
insi^'
Per Giorgio Ferroni, que
les rC1X Cn
^üestió de la tortura a
tenfj eques’ amb imatges d’una au’Uomém c¡ubtosa-5 També en aquest
1’UFa
S estrena el documental de
^arceloneman^a
P°r Ia tarcle’ en
SenteneSteS Peblícules i d’altres predel mn'IIla?’eS que s’exhibiran arreu
ciutat n Postren la «realitat» de la
ment’pUna reabtat parcial, seguraríen
Cr° avu’> malgrat tot, esdeveüns dekUmentS úhícs per a conéixer
riostra k- moments més foscos de la
... ..®a hlst°ria recent. ♦
Dionisio
o Barcelona iO7?°\ ^asi unas memorias. Planeta,
■ Mfc6'pa3-167r®cent ocud
' ^at"or''
cinema a la Barcelona
“Cine»iatóQr7<
(9ener-febrer del 1939), dins
3. "La Vanqua^r ’ } curs 1984-85, pág. 32.
4. “^Vanquaa '1'"-1939'Pá9-7
5. Rorr|an G,/6'3“' 21-|h-1939, pág. 12

'a Pantalla Film’ 1936’1939: La guerra de España en
78-79
moteca Española, Madrid, 1986, págs.

Fomentar el cinema català,
Priorität de TV3
per Joan F. de

Lasa

i m’ho permeteu, opinaré que les de prop, per més bones intencions
recents declaracions de Jordi promotores que tingui TV3. I, encara
Vilajoana,
director de
la que les conselleries d’Indústria i de
Cultura Huitín per aprovar un pia
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, al diari «La Vanguardia», han urgent que ajudi la indùstria
estât una mica —o més aviat un bon cinematogràfica catalana, si el
producte no respon i si no aconseguim
tros— triomfalistes.
És cert, com ha dit ell, que una qualitat bàsica, poca cosa hi podrá
comencem a sortir per tot el món via ferTV3.
El fet és que el nostre cinema pinta
satèl-lit, i que ja arribem a América
(una cosa que, diguem-ho de passada, ben poc dins d’aquesta més o menys
no sabem per què diables ens ha de justificada apoteosi comercial i estètica
servir), i que avui TV3 ens costa dos del cinema de l’Estat espanyol. Tant si
mil milions de pessetes menys que fa ho volem reconéixer com si no, aci
tres anys, i que el Parlament ja ens hem perdut molts anys entre política
permet demanar crédits, cosa que no cinematogràfica sense cap ni peus,
cree que a la llarga sigui una glòria tan subvencions absurdes i promocions i
immensa, tenint en compte el deute premis manicomials, mentre, per
que arrosseguem. Es veritat que exemple, a Euskadi —on no hi ha,
participem a Mediapark amb un 18%, tècnicament, cap indùstria cinemato
a Audiovisual Sport amb un 20%, a gràfica bàsica— es bastia un cinema
prou intéressant i, a més, reconegut
Via Digital amb un 5%, etc.
Però, en canvi —i sense que internacionalment; sense oblidar el
puguem oblidar l’espantós desequilibri que, de tant en tant, es produeix a
del total—, hi ha una assignatura Madrid, amb la col-laboració de molts
pendent a TV3 que ningú no pot elements que —ells deuen saber per
silenciar. I aquesta és, sense cap mena qué ho fan— deserten de la Ciutat
de dubtes, la de la promoció del Comtal per incorporar-se als «càstings»
cinema català, que, segons que madrilenys,
En aquesta qùestió, poc hi podrá fer
reconeix Vilajoana, representa ara la
Priorität de TV3 i del govern de Jordi TV3. I és dar que la llengua original
Pujol, i específicament de les conse- de producció té ben poca importància
en aquest afer, perqué avui dia el
lleries d’Indústria i de Cultura.
El senyor Vilajoana diu que «treba- doblatge (maleït o no, però dominant a
llarem per crear grans productors execu- tot el món) és el que té la paella pel
tius, augmentar la capacitat deis guions, mànec a totes les cadenes televisives,
animar els capitals, i, sobretot, millorar la amb els subtítols gairebé imprescin
distribució». «És ciar que —afegeix dibles.
Curiosament —i sense sortir del
innocentment— el cinema català neces
sita ara un bon film de gran èxit.» tema—, mentre a les emissores catala
Només un?, afegim nosaltres. Perqué nes no veiem ni un sol film de
només una bona producció no té gaire producció llatinoamericana, a la mai
no prou lloada Arte francesa passa tot
importància.
El que ens interessa és que aquest el contrari. Aquí ens hem limitat —per
pobre i equivocai cinema que, en allò de no caure en el ridicul— a
general, anem fabricant a casa nostra, l’emissió dels films de Cantinflas,
es converteixi molt aviat en un conjunt renunciant a les importants conquesde films ben fets, ben promoguts i ben tes de cinemes com l’argenti i el
distribuïts, i especialment ben repre- mexicà, que ara ens són escatimades
sentatius de la nostra realitat nacional. pels dirigents de la televisió catalana,
I, si som sincers —com hem de ser- ben bé no sabem per què.
Resumint: Efectivament, TV3 pot
ho—, tot això no s’albira ni de lluny ni

S
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o truqueu al tel. (93) 265 60 00.
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ROSA VERGÉS, UN NOM FORÇA ESPERANÇADOR
DEL NOSTRE CINEMA.

teñir un gran paper dins la normalització del cinema catalá, si bé, no ens
enganyem, sempre será un paper
secundan, de promoció, de presenta
do i d estímul, i també de col-labotació industrial amb la producció
autóctona. Pero és el cinema mateix el
que ha de marcar el seu camí. I no n’hi
a Ptou que, molt de tard en tard, ens

JESUS GARAY, EL DIRECTOR MES INSUBORNABLEMENT INDEPENDENT I PERSONAL DELS
QUE FAN CINEMA A CASA NOSTRA.

surtí una pel-lícula de Rosa Vergés, de
Pere Portabella, de Josep M. Forn, de
Jesús Garay, d’Antoni Verdaguer i fins
i tot de Ventura Pons o del realment
important Bigas Luna —rodi en la
nostra llengua o no—, perqué puguem
parlar d’una autèntica indùstria
cinematogràfica catalana. I, d’això,
penso, encara n’estem força lluny,

PERE PORTABELLA, PRODUCTOR D'EXCEPCIÔ,
MAGNÎFIC DIRECTOR I, SOBRETOT, HOME D'IDE

ES MOLT CLARES.

digui el que digui el senyor Vilajoana,
que, si vol fomentar el cinema catalá,
no tindrá cap més remei que esperar
que aquest cinema nostre existeixi, no
solament corn un somni o un projecte.
I consti que tots esperem que això
esdevingui ben aviat una realitat.<

C A P L L E T R A
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA

NOVETATS

CAPLLETRA 20
Coord'm°nograflc sobre FILOLOGIA ROMANICA.
lnat per Emili Casanova Herrero i Joaquim Marti Mestre.

CAPLLETRA 21
Coordi™0nográfic Sobre SOCIOLINGÜÍSTICA I EDUCACIÓ.
nat Per J°an Josep Ponsoda i Sanmartín.

'nstitut de E;i i • ,
Publicar'
° °§la Valenciana (Universität de Valencia).
^ubscripc°nS
' Abadía de Montserrat.
Aus>ás M°nS 3: PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT.
-^¿^’92-98, 08013 Barcelona.
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Miquel Martí i Pol, LLIBRE DE
LES SOLITUDS. Edicions 62 i
Empúries, Barcelona, 1997.

Llibre de les solituds constitueix,
malgrat la fador del títol, una nova
ocasió de comprovar la consabuda i
contrastada excelTència del poeta
Miquel Martí i Pol, i significará també
i sobretot, per a un cert grup de
lectors dins el quai m'incloc, el pretext que esperàvem per a reconciliar
nos amb la poesía d'aquest autor. He
escrit en algún Hoc, i ho feia sabent
que la meva opinió concordava amb
la d'alguna gent més, que, després
d'una llarga temporada de convivència intensa i profitosa amb la
poesía de Miquel Martí i Pol, havien
arribat Suite de Parlavà (1991) i Un
hivern plàcid (1994) i alguna cosa
s'havia perdut amb aquests llibres,
deixant pas a una inquiétant sensació
de déjà vu, a una incomoda (per
indesitjable) sospita d'encallament
creatiu.
Pero ara, ia die, la reconciliació ha
arribat amb aquest Llibre de les
solituds, i ho ha fet amb un element
en particular deis molts que confi
guren el diseurs poètic defensat en
aquest poemari: la ironía. El llibre en
va pie, i la hi podrem trobar formula
da en molts diversos registres i
gradacions, pero el que m'agradaria
de subratllar en aquest comentan és
la seva molt concreta i familiar mo
dulado. Es tracta, en efecte, d'una
mena d'ironia que, per a entendre'ns,
podriem anomenar «del vell estil»;
aquella que gastaven, en els seus
poemes més abrandats, companys i
mestres de Martí i Pol com Pere
Quart, Estellés o Llompart (i em
sembla especialment clara la vinculació amb aquest ùltim, sobretot en
aquests fináis dialogats d'alguns
poemes, que remeten tôt d'una a
aquella espléndida Mandragora del
poeta mallorquí). També, per descomptat, Espriu, que els va servir de
referent a tots i que és citât al principi
del Llibre de les solituds en el que he
interprétât com un acte, sa i simbélic,
de vindicació. Es una casta d'ironia
refinada, malévola i sentimental, ben
diferent del sarcasme fred i brutal

preferit per escriptors mes joves i
que, per tradicio, es lligada a la
temätica civica i social, que es
justament la que predomina al llibre:

EL LLIBRE DE LES SOLITUDS DE MIQUEL
MARTÍ I POL DEMOSTRA QUE NO
EXISTEIXEN TEMES VEDATS A UN

AUTÈNTIC POETA.

FIGUREN UNA HISTORIA D'INICIA
PRESENTADA
AMB
SOBRIETÀ

ELEGANCIA.

|

LLIBRES

un grapat generôs de poemes sense
pietat en els quais Martí i Poi
observa, escruta, constata, interpel-la
i després jutja severament la societat
occidental deis anys noranta. Aquests
poemes són excel-lents, i demostren
que per a un pOeta autèntic no
existeixen els ternes vedats. Com
pleten la col-lecciô, fins a un nombre
de quaranta-nou, els poemes que es
concentren en la temàtica del jo, tan
cara a Martí i Poi. Aquí, però, deixa
aparcat el to autoelegíac i ascètic
deis llibres anteriors per sotmetre
aquest jo a la mirada lluminosa i
punyetera d'aquesta i ronia retroba
da. Finalment, aquests dos grans
temes (el social i l'íntim) troben el
Higam en un de tercer, récurrent en
aquesta última etapa de la poesia
aaartipoliana: el de la memòria com a
actor d'identitat, tal com queda
enunciai des d'una altra citació,
questa de Gabriel Matznef, situada
HCOtkenÇament del llibre1 ha encara altres motius de
conciliació i d'alegria, però no hi
JStSSC Per9u® a Martí i Poi ja se li
P°sen: la llengua rica, clara i tan
m.5 erislt'(A 9ue ha contribuii de
a era deriva a convertir-lo en el
d'à». c°uta, Popular de la Catalunya
msn ■' esbalaidora habilitât per a
vers^3^ 6 S mecanismes interns del
acal-L^-i e manera que semblen
mât,-: SS d e^enar les estructures
servir^65-1 estráfiques que ja ha fet
/es Lr?aJ,mi1 vegades, etc. Llibre de
aixó
couverteix, amb tot
jaés p Un -bre destacat dins la que
dubte n conju,r|t i sense cap mena de
més orv!kia
'es obres poétiques
catalana ;]eiTiat¡ques de la literatura
.. ana de les últimes décades.
feirí1! Peinas í Marï; CÂDi7 j>. . pE L’AUBA. Edicions
..... ?“inissalem, 1997.

es Poetan |dic¡ons D¡7 de Binissalem
c°néixer ,,nebCíar d'haver donat a
9üe ha fot a - * tan rodó com el
arnb aaiio + Ctònia Ordinas i Mari
Un Hibre do S C^ramells de l'auba. És
?Ual l'autn 1 SOare 'a memòria, en el
ar|tesa trJn recupera i revisa la in5ra avú¡____ ;Jq?rre9uda en els —en^°rient a m ii s Paratges de la valí
d una ú¡ .. a.Horca. Es tracta, dones,
Petensiont.°¿la - d'iniciació, sense
®ntre d'altrécPer°' de bildungsroman,
n°Vel-la, sinó coses Perqué no és una
^tre relate UnJ coHecció de trentaflrJ3ues en nro de ve9ades estampes
el pas^d S?~~' art'culats d'acord
|-an.scorre
es estacions de l'any
'arn,bada 9udes des del dia de
Part|da. NoOrient fins al dia de la
es aquesta estructura

XAVIER PLA DEMOSTRA, EN AQUEST
LLIBRE, QUE EL TOPIC DE JOSEP PLA
COM A CRONISTA ANTILITERARI ÉS
UNA FALLÀCIA.

l'unic element que pot fer-nos pensar
en les afinitats que manté Caramells
de l'auba amb el gènere poètici hi ha,
també, la voluntat de construcció
d'una visió de conjunt a partir d'una
estratègia de la fragmentarietat, i,
sobretot, la capacitai de l'autora per
a elaborar imatges esplèndides,
altament emotives dins la seva
sobrietat.
Aquesta paraula, sobrietat, directament vinculada a la noció d'elegància, resulta clau a l'hora de parlar
de Caramells de l'auba. La vali
d'Orient que s'hi retrata és certament
una arcàdia, però una arcàdia intima,
personal i participativa, poc donada a
les mitificacions: per a evitar aquest
extrem, Ordinas no es descuida les
pertinents expansions humoristiques
(un humor instintiu i savi, escèptic i
vitalista, molt caracteristic, si se'm
permet, d'una certa mallorquinitat
encara no del tot perduda), ni les
eventuals intromissions de fets relacionats amb el dolor, la por, la pèrdua
i la mort. No hi ha pedagogia ni cap
altre partii pres en el tractament de la
infantesa; només una ferma i clara
voluntat d'enunciació d'un discurs
que és a la vegada moral, sentimental
i intel-lectual. Hi podem constatar
una curiosa inversió dels procediments habituals de la narrativa del
jo, de tal manera que, en Hoc de
donar-nos uns fets ficticis que són
fets passar per veridics (com en el cas
de Josep Pia), succeeix que la
protagonista i el seu entorn, a pesar
de la seva naturalesa declaradament
autobiogràfica, es difuminen per

convertir-se en pures i magnifiques
entitats de ficciô literària. I, per
damunt de tôt i lligant-ho tôt, hi ha
l'estil d'Antània Ordinas, un estil
saborbs i autèntic que s'alimenta tant
dels clàssics com de la llengua
popular apresa els anys d'aquesta
seva infantesa, i que dona per ré
sultat una de les utilitzacions literàries
més belles i intenses del dialecte
mallorqui que he pogut llegir els
ûltims anys. Es fa inévitable evocar els
precedents de dos mossens, Llorenç
Riber (amb La minyonia d'un Infant
orat) i Miquel Costa i Llobera (amb
Visions de la Palestina), perô també
d'alguns dels més conspicus estilistes
mallorquins modems, com Salvador
Galmés, Blai Bonet o Miquel Ànqel
Riera.
Només un punt feble: la correcciô
tipogràfica. Que esmenin aquesta
mancança els responsables de Di7, i
que ens continuïn oferint més llibres
com aquest d'Antônia Ordinas, que
gratifiquen el lector com véritables
alens d'aire fresc de la vall d'Orient.
Xavier PÏa, JÔSÈP PLÆ
AUTOBIOGRÀFICA I VERITAT
LITERÀRIA. Quaderns Crema,
Barcelona, 1997.

Segurament la manera millor i més
dràstica de desmentir els llocs
comuns sobre un escriptor consisteix
a concentrar-se en la seva obra. Si tot
el renou de fons i l'excès festivaler de
l'Any Pía han servit perqué, des de
l'altre costai, es propiciés la redacció,
l'edició i la difusió d'un llibre com el
que comentem aquí, això voldrà dir
que encara deu haver valgut la pena.
Un sol llibre contra tanta faramalla és
certament una proporció desigual,
però tampoc no es tracta d'això: és
evident que les claus de valoració
d'un fenomen corn l'Any Pia se sitúen
més enllà (que no més amunt) de
l'àmbit estríete de la literatura, i
d'altra banda fora injust negar que
l'Any Pia ha servit per a estimular
l'aparició d'una bibliografia sobre
l'autor de Palafrugell molt nodrida i
prou valuosa en força ocasions. Però
és la magnifica Singularität d'aquest
estudi de Xavier Pia el que ens obliga
a exclamar-nos a propòsit seu amb un
èmfasi particular.
Josep Pia, ficció autobiogràfica i veritat literària és un llibre de teoria i
estètica literàries aplicades a l'obra
d'un escriptor català important i del
tot vigent entre la societat lectora
catalana d'avui. Només això ja el converteix, dins el nostre panorama, en
una raresa de valor especial. Però és
que, a més, Xavier Pia no s'està de
fer-hi notar amb generositat la seva
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Xavier Pia ens descobreix que aques
ta presumpta autobiografia és pura
ficció, i que aquest «jo» que
protagonitza els llibres de Josep Pia
té una existència pròpia al marge de
la de l'autor; una veritat autònoma,
feta únicament de literatura: la
«veritat literària», que podem iden
tificar amb la molt antiga i noble
noció aristotèlica de versemblança.
aquest descobriment es fa a laJlurn
de les aportacions fetes a l'estudi de
les literatures del jo per la linia mes
racional i operativa de la narratologia
i la teoria literària postestructuralistes: més a prop de Genette que no
pas de Derrida, per a entendre'ns. En
qualsevol cas, un treball excel-lent.

BIBLIOTECA MIQUEL DELS
SANTS OLIVER
N O V E T A T

UNA

REFLEXIÓ

SOBRE

EL

CAMÍ

RECORREGUT
PER
L'ART
I
LA
LITERATURA DEL SEGLE XX, SERVIDA EN
FORMA D'AL-LEGORIA.

Articles sobre la historia oral,
sobre la nostra senyera, dades
sobre la historia de la caça,
la dansa deis cossiers,
la magia a Mallorca, els
jocs tradicionals, la cuina
mallorquína de l’Antic
Régim i la cultura popular
en l’obra de Joan Fuster.

DARRERS TÍTOLS DE LA COL LECCIÓ:
Maria Barceló - Gabriel Ensenyat,
Ferrando Valentí i la seva familia.
Joan Miralles i Monserrat,
Onomástica i literatura.
Lectures de Maria-Antónia Salva.
A cura de Llui'sa Julia Capdevila.

PUBL1CAC1ONS DE L’ABADIA
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formació intel-lectual francesa (el
llibre és fruii d'una tesi doctoral
llegida originalment en francés a la
Sorbona de París) i aconsegueix una
obra que no es limita, com és
habitual, a recollir els fruits obtinguts
mitjanqant l'aplicació en fred de tal o
tal métode, sino que ens presenta el
treball de tot un teorie de la
literatura, tot un crític, que reuneix
les condicions indispensables per a
meréixer aquest nom: coneixements,
rigor, imaginació (un crític ha de
tenir-ne), personalitat i un afany
rimbaldiá de ser absolutament
modern.
Es tracta d'un llibre dens i complex,
i seria fútil intentar resumir-ne aquí
els continguts. Direm, però, que Xa
vier Pía rebutja d'arrel qualsevol
concessió a cap fet extraliterari, es
concentra de manera absoluta en
l'aclaparadora vastitud de l'obra
planiana i la comenqa a recorrer per
indrets escollits, que l¡ serveixen per
a demostrar que el tòpic de Pía com
a cronista antiliterari és una fal làcia.
Ben al contrari, resulta que (tal com
ja sospitàvem des que Lluís Bonada i
d'altres comentaren a detectar informacions que no quadraven dins El
quadern gris) la major part de la
producció de Pia és farcida de
mentides, i, per tant, de fabulació i
de literatura. I que segurament la
més refinada i elaborada d'aquestes
mentides és la del «jo» que protagonitza aquesta literatura, i que
tradicionalment s'ha identificat amb
Josep Pia mateix, amb què la seva
obra ha quedat encasellada dins el
còmode calaix de l'autobiografia.

Kazuo ïshiguro, ÉLS INCONSO
LABLES. Traducció de Xavier
Pámies. Edicions 62, Barcelona,
1997.
................................................

És innegable que Kazuo Ishiguro és
un molt bon novel-lista, però P0^
encara és una mica massa d hora p
a publicar una novetat seva dins u
col-lecció que porta el títol de «
Millors Obres de la Literatura
versal Segle XX», encara que P
sabem que totes les estrateg
promocionals són licites si el res
és bo. Tampoc no admet discussio
l'habilitat mimètica que demosu^
els artistes japonesos envers
diverses manifestacions de la c
occidental, i supòs que aixo e p
el fet que Ishiguro aconseguis,
la famosa El que queda de
convertir-se en un perfecte es p
francobritànic: una mena
s
entre Dickens i Flaubert am
gotes de Maupassant. Arn
inconsolables, el nord de
aU||a
brúixola ha girat i ara
y je
assenyala amb claredat el , jeviHenry James, rere el quai s
nen també els de Proust i
¡rOn¡a
passais per un sentit de
jOc
emparentat amb el que Pos talya
Thomas Mann a La
erl$
màgica. Aquest viratge, do ^ti
pia fet passar del realism d'un3
mental d'època a la descrip
rail
nova el-lipsi entorn de
l |a
novel-la al-legòrica m0/-1®171 L nique
quai cosa ens ve tambe al c R^trán3'
siguí de manera instintiva i
L'nome sense atribuís
Musil.
or de ser
Tot això podría no Passa ,vagant51
poti-poti pretensiós i ext
D|¡caoa
Ko fos perqué, a la
assimilació de les ^Ç°nSj capadta
mestres i a la seva prova
S/ a .
com a constructor de
L¡qurp n,
mosferes i personatges,
, rad¡ca
afegeix una irrenunciao

I

I

:
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mirada estrangera, un component
essencial de diferencia que dona
densitat, vigor i vida a l'elegància, en
principi freda, dels pastitxos que son
les seves novel-les (i no busqueu cap
sentit despectiu en el mot «pastitx»),
I precisament d'estrangeria, diferència i perplexitat parla, entre d'altres
coses, Els inconsolables, que ens
explica la historia de Ryder, un
important concertista de piano que
apareix en una incerta ciutat centreeuropea on tothom espera d'ell un
concert sobre el qual no té o no
recorda cap noticia. A partir d'aqui,
I hotel en el quai s'hostatja Ryder es

converteix en una metàfora de la civilització occidental, enfrontada a la
crisi de referents pròpia de la modernitat: l'espai, inceri de bon principi,
es desdibuixa de manera graduai
juntament amb el temps, i el molt
nodrit col-lectiu de personatges que
entren en relació amb Ryder pateix
una forta crisi d'identitat que intenta
pal-lîar emmirallant-se en la figura
totèmica de l'artista. Aquest, però,
no resisteix la pressió i acaba
absorbint com a seves les inquietuds
de la col-lectivitat.
Els inconsolables, dones, és una
reflexió fêta a peu d'obra sobre el

camí recorregut per l'art i la literatura
del segle XX i servida, com déiem, en
forma d'al-legoria. Una al-legoria
travada mitjangant una estructura
Rerfecta, un refrescant sentit de
numor, uns diálegs rodons (s'hi fa
notar l'experiéncia cinematográfica
d'El que queda del día) i un
admirable sentit del temps narratiu,
que la converteixen en una novel-la
tan ambiciosa com interessant, pero
que, ateses la joventut i la potencia
creativa de l'autor, no volem entendre encara com a definitiva.

PANORAMA DE LITERATURA RELIGIOSA
per

omenatge al pare Vilanova

n ocasió del setantè aniversari del
Pare Evangelista Vilanova, monjo de
riQ°TtS^rra7: ' Pr°fessor de la Facultat
e°l°gia de Catalunya, ha apare
en
l ros vo'um titulat Fe i teologia
l ,.a historia (Publicacions de l'Ade Montserrat, Barcelona,
... )> que li va ser solemnement
Da«+e
de n°vembre de l'any
opr p en Ulf acte académie presidit
M ryiar3uebisbe de Tarragona, Lluís
rnisnli Itlnez ' Sistach- Es tracta d'una
han
h'u ° recLJh d'estudis en qué
dp Je0Elaborât seixanta-vuit autors
que.¿Versos Pais°s, els quais d'a
la s lanera han volgut manifestar
¡nfatirAi rnirac'° Per 'a constant i
\/:i.t'9able
Vilanova6■ tasca
taSCia teològica
te°lògica del
del pare
pare
I» I
•
I
1,1
1 m°lt especialment per
a aaagna de la seva vida,
' ' , la

História de la teología cristiana, en
tres volums, que, apareguda primer
en català, ha estât traduïda al
castellà, a l'italià i al francés. «Serra
d'Or» ja es va fer resso d'aquest
volum-nomenatge (vegeu núm. 456
[desembre 1997], pàgs. 874-878).
Tanmateix, cal insistir en la importància del llibre, tant per l'extensié
(set-centes seixanta-quatre pagines)
com pel contingut. Després d'una
primera part dedicada a la persona i
robra d'Evangelista Vilanova —amb
escrits de Jordi Bruguera, Anscari M.
Mundo, Maria Martinell, Josep Gil i
Joan Llopis—, els diversos estudis
especialitzats s'organitzen en cinc
grans blocs: «Fe, espiritualitat i
litúrgia», «Filosofía i teología», «La
teología en la historia». «El Concili
Vaticà II i la seva recepció» i «Vers el
tercer mil-lenni». Cal dir que la gran
majoria de les aportacions —a
desgrat del caire inévitablement
especialitzat d'algunes— aconsegueixen de suscitar i mantenir l'interès del lector normal i corrent. Estic
totalment d'acord amb allô que,
referint-se a aquesta miscel-lània,
deia Casimir Martí al número 91 (1-11998) d'«El pregó»: «Si fos lícit citar
específicament tres d'aquests escrits,
sense que cap autor s'hagi de sentir
prétérit, jo m'atreviria a fer esment
del de Ramón Sala i Camps, dissortadament finat fa uns quants
mesos, sobre l'entrebancada evolució histórica de dos sagraments
"menors": la penitèneia i la unció deis
malalts; del de J. Martin Velasco
sobre la utilització política de la
religió en el franquisme, i del de
Ramón M. Nogués, sobre l'apropa-

JOAN LLOPIS

ment entre teología i antropología al
tombant del mil-lenni.»
La nova etapa de «Qüestions»

En parlar del pare Evangelista
Vilanova, no es pot oblidar que una
de les aportacions més notables que
ha fet al pensament cristià de Ca
talunya ha estât la direcció, durant
trenta-vuit anys, de la revista «Ques
tions de vida cristiana». Ara, queja ha
arribat a setanta anys de vida, el pare
Vilanova s'ha estimât més de donar el
relleu a una persona més jove, el pare
Joan Vinyeta, també monjo de
Montserrat, perqué tiri endavant la
tasca —difícil pero engrescadora—
de mantenir dempeus un organ d'expressió que durant tant de temps ha
ajudat tantes persones a establir
ponts de diàleg entre la fe i la cultura.
En el davantal del primer número de

UNA FONT IMPORTANT PER A L'ESTUDI
DEL MONTSERRAT MEDIEVAL.
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la nova etapa, el 185 —corresponent
al mes de març de 1997—, s'hi
afirma: «"Questions de vida cristia
na" prossegueix ara la seva ruta amb
un canvi de direcció. El nou equip
que se'n fa carrée, conscient de la
importancia que la revista pot tenir
en el marc de la Catalunya de final de
segle i a les portes d'un nou mil
lenni, vol continuar treballant fidel a
la linia essencial seguida fins al
moment present.»
Encara és aviat per a poder adonarnos de si aquests bons propòsits es
mantindran amb constància i fidelitat. Els números que han sortit fins
ara dintre de la nova etapa semblen
presagiar que reaiment será així. Els
temes monográfics que s'hi han
tractat han estat els següents: nú
mero 185, «Una fe dia a dia: Teresa
de Lisieux», amb col-laboracions
d'Agustí Borrell, Josep M. Rovira
Belioso, Eulália M. Botili, Ángel M.
Briñas i Roser Botili; número 186,
«Construir el present, comunicar la
fe...», amb articles de Montserrat
Coll, Michael Schulz, Francesc
Torralba, Ángel Castiñeira, Rosa
Deulofeu, Monica Estruch, Joan
Gómez i Carles Riera; número 187,
«Montserrat al llindar del tercer
mil-lenni», amb aportacions de
Sebastiá Bardolet, Jaume Camprodon, Cassià M. Just, Jordi Molas,
Salvador Cardús, Antoni Dalmau,
Salvador Mas, Ramon Ribera-Mariné,
Eulália Mas, Teresa Macià, Josep Be
net, Francesc Escribano i Josep
Massot. D'altra banda, en tots els
números han continuat apareixent les
seccions habituais (Mirador, Signes
del temps) i abundants recensions
bibliogràfiques.
Més publicacions montserratines

per subscriure-us-hi
adreceu-vos a:
TRETZEVENTS
apartat de correus

núm. 244,
de Barcelona

86 [326]

«Questions de vida cristiana» és un
dels molts servéis que l'Abadia de
Montserrat presta a la cultura del
país, servéis que li han estât recentment reconeguts oficialment amb la
concessió de la Medalla d'Or de la
Generalität de Catalunya. Cenyintnos al camp estrictament editorial,
recordem ràpidament les darreres
obres de temàtica religiosa aparegudes a les diverses col-leccions
aatrocinades per Publicacions de
'Abadía de Montserrat. En primer
loe, cal destacar, dintre de la colecció «Scripta Biblica», la mo
numental obra en dos volums La
Biblia i el Mediterrani (Montserrat,
1997), que recull les actes del
congrès internacional que sobre
aquest tema l'Associació Bíblica de
Catalunya va convocar a Barcelona
del 18 al 22 de setembre de 1995 i

que va constituir un esdeveniment
cultural de primer ordre. Després,
hem de fer esment de l'aparicié,
dintre de la col-lecció «Textos i
estudis de cultura catalana» i en
col-laboració amb Curial Edicions
Catalanes, deis Annals de Montserrat
(1258-1485) (Montserrat, 1997), obra
inèdita del monjo Benet Ribas i Calai,
que va viure de 1735 a 1812 i aue va
ser arxiver, historiador i académie.
Aquests Annals, que tenim ara a
l'abast gracies a la tasca de FrancescXavier Altés i de Josep Galobart,
constitueixen una font molt impor
tant per al coneixement del Mont
serrat medieval. I, en tercer Hoc, pel
que fa a obres de gran format, fem
referència a una nova edició, dintre
de la col-lecció «Subsidia monasti
ca», de la Regia per als monjos de
sant Benet de Núrsia (Montserrat,
1997). Es tracta d'una edició bilin
güe, amb el text llatí original i el text
catalá acarats, amb introduccions,
notes i índexs a cura d'lgnasi M.
Fossas, amb la col-laboració d'A. °e
Vogué, M. Cerezo, M. Nin,
Piqué i J.M. Soler. La importancia
d'aquesta edició de la regla be'
nedictina és posada en relleu per le5
presentacions que en fan Sebastia IVBardolet, abat de Montserrat, i MaLJ
Esteva, abat de Poblet i general
l'orde cistercenc.
Pel que fa a Ilibres de format me
petit, n'assenyalem els següents, to
apareguts al llarg de l'any tV ■
Dintre de la col-lecció «Sauri»:
l'Antic Testament. Una iniciadogona part: de l'Exili a Jesús (obra .
J. Auneau, M. Autané, Ph. Grus0 n
J.L. Thirion, traduïda per RanLa
Ribera-Mariné i que constituer
magnífica eina pera introduir-see
riquesa literaria i religiosa de la
dició d'lsrael); Ministeri de com ¿
de Jaume Fontbona (una re
sobre el ministeri eclesial . ef a¡a
l'óptica de l'anomenada eclesiode comunió, que, segons Josetiea
Rovira Belloso, que en fa el Pr rgC¡ó
constitueix una intel-ligent supe |¡sta
de la «visió purament funciónL g¡a
del ministeri ordenat—purserv
comunitat— i la visió ontolog1 e¡
prevere elegit per a aquest
-a
sagrai»); Ençà i enllà de la P^jj|ors
(tercera edició d'un deis
ft
llibres del pare Miquel Estrade,
l'estiu de l'any passai); L'enig
temps de Lluis Duch (un, c
d'assaigs sobre la inconsisten^
temps présent, que volen ? -ncia
proposta per a la « ’,eS'1.aI-do(”
espiritual» en un «temps de
com és el nostre). Aques
|a
prolífic autor publica, °inlr
col-lecció «L'espiga», unes Ke
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d'esmentar el volum de la «Biblio
teca Serra d'Or» titulat Converses
amb mossèn Pere Ribot, a càrrec de
Josep M. Modolell i amb una pre
sentado de Jaume Camprodon,
bisbe de Girona, que ens fa veure
amb tot el relleu la figura humana,
literaria i sacerdotal del rector de
Riells del Montseny, un dels notables
eclesiàstics Catalans traspassats du
rant I'estiu de 1997.
Les aportacions del Centre de
Pastoral Litúrgica

moCERA EDICI° D'UN DELS MILLORS
LUBRES DEL PARE MIQUEL ESTRADE.

sobre el futur del cristianisme, que,
una manera esquemática i breu,
®ns ofereixen unes pistes molt và' es per a descobrir aquells aspectes
fe cristiana que poden tenir
ldesa Per a la nostra època. Pel
kil Cai?t°'Ja c°l'lecciô «El gra de
a » s ha vist enriquida amb eïs titols
VerUen\S: ^u' J°seP de Joan M.
,, net (una presentado de Josep,
Drc|P°S d? Maria, que ens el fa més
nai -f.9 la nostra mentalitat moderRaai
avui l'Apocalipsi d'Hilari
i nr'SrJC aus Per a una lectura actual
enin^'ca d'un dels llibres més
Cintread'CS i
^ou Testament).
«Fer _ , 'a col-lecció catequètica
ras haaiTll>>' a carrec de Joan Guiteeríóen0 a?are9ut El cristianisme dels
Final ml n+LeS aventures de sant Pau.
nt< no
podem
deixar

ENfE?lcTiNA en! De la re°la
CATalà ' N EL LLATI ORIGINAL I

Una altra de les institucions ca
talanes que fa continues aportacions
a la literatura religiosa és el Centre
de Pastoral Litúrgica de Barcelona, la
publicado més difosa del qual és
«Missa Dominical», que periódicament ofereix ais seus usuaris una
colla d'elements molt útils per a
revitalitzar la predicació i la ce
lebrado litúrgiques. A més, té quatre
col-leccions de llibres breus de
temàtica espiritual, que darrerament
s'han enriquit amb les novetats
següents. A la col-lecció «Emaús»,
destinada a presentar catequéticament diversos aspectes de la
pietat i de la vida cristianes, l'any
1996 van aparèixer L'Advent i el
Nadal d'lsaíes de Josep Lligadas i
Per qué (i com) prego, testimoniatge
de vint-i-un cristians sobre el sentit i
la práctica de la pregária, i l'any
1997, Primera lectura deis evangelis,
una selecció de textos amb notes de
Joaquim Gomis; Setmana Santa, el
carni de Josep Lligadas, La vocació:
seguiment i servei de Joan Busquéis,
Per qué sóc capellá, aplec de catorze
testimoniatges personals, i La ger
mana mort, carni de plenitud del
bisbe Alberto Iniesta. A la col-lecció
«Sants i Santes», dedicada a oferir
breus vides de personatges de tots
els temps que l'Església ha consi
derat dignes de veneració i d'imitació, l'any 1997 van sortir Clara
d'Assís, un cami de pobresa de M.
Victoria Triviño, Sant Mare, el primer
evangelista de Joaquim Gomis, Sant
Josep, un home de fe de Josep
Lligadas, El rei David d'Hilari Raguer,
Igeasi de Loiola, pelegrí i guia de
Josep Rambla, Santa Anna i sant
Joaquim de Josep Lligadas, Sant
Sergi, el monj'o rus de Joan Llopis,
Sant Joan, l'ultim profeta de Teodor
Suau, Santa Eulalia, una fe jove de
Josep LLigadas, Sant Pau, /'apóstol
de Joaquim Gomis i Francesc Xavier,
sempre més lluny de Josep M.
Domingo; i l'any 1998 han aparegut
La Mare de Déu del Carme de Carme
Raventós, Rosa de Lima, amb total
entrega de Joan Llopis, Martí, el sant
de la capa d'lgnasi Marqués i L'a-

CONVERSES AMB MOSSÈN PERE RIBOT
DESTACA LA FIGURA HUMANA I
LITERÀRIA DEL RECTOR DE RIELLS DEL
MONTSENY, QUE MORÌ L'ESTIU DE
1997.

pòstol Andreu, el primer cridat de
Josep Lligadas. A la col-lecció «Ce
lebrar», que ofereix orientacions per
a la practica concreta de la pregària
personal i liturgica, eis dos fulletons
més recents, tots dos preparats per
Josep Lligadas i apareguts el 1997,
són Pregar en parella i Celebrar l'any
liturgie. Finalment, dintre de la collecció «Dossiers», que aplega volums
de format gran amb comentaris i
materials per a diversos tipus de
celebracions, l'any 1997 van sortir
Guia per al 1997 i Guia per al 1998,
traduccions fetes per Josep Urdeix i
Joan Llopis dels documents oficials
de la comissió vaticana encarregada
de preparar la celebració del Jubileu
de l'any 2000, i també Celebracions

INTRODUCCIÓ

A

LA

LECTURA

DE

PASCAL DE PERE LLUÌS FONT POSA A

L'ABAST

DEL

GENERALS
FILÒSOF.

LECTOR

DEL

LES

LINIES

PENSAMENT

DEL
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éléments que ajudin a integrar la
perspectiva de la mort en la dinàmica
de la vida; La marginació: dolor,
mirali i repte de Gaspar Mora (Bar
celona, 1997), obra guanyadora del
premi Joan Maragall 1996 i que
porta com a subtitol: «Reflexio
teologicomoral sobre el quart mon»,
ja que, en efecte, es tracta d'una reflexiô fêta des de la teologia i la mo
ral sobre el greu problema de la
marginació social i que acaba adonant-se que és només a partir del
sofriment real dels homes que es pot
elaborar una teologia i una, moral
véritablement cristianes; Ètica i
religiô en Lévinas, Ricoeur i Haber-

BIBLIOTECA DE CULTURA POPULAR

VALERI SERRA I BOLDÚ
NOVETAT

GALÀXIA
PROPP
Aspectes literaris i filosòfics de la
rondalla meravellosa
JOSEP TEMPORAL

EL LLIBRE PRESENTA ELS CINQUANTA
ANYS D’EXISTÈNCIA DE LA PARRO

QUIA DE SANT MEDIR.

comunitàries de la Penitència de
Jaume Grané.
Les contribucions de la Fundació Joan Maragall

Estudi sobre la rondalla meravellosa
dividit en dues parts. La primera
tracta d’aspectes teôrics:
antropolôgics, literaris i filosôfics, i
la segona ofereix una panoràmica
sistemàtica de cent vint-i-dues
rondalles meravelloses, resumides
i formalitzades segons el mètode
proppià.

Darrers títols publicáis:
Els oficis tradicionals de les valls
de Guadalest i de l’Algar.
Rosa Isabel i Maria Encarnació
Roig i Vila.
Els primers reculis de proverbis catalans.
Maria Conca - Josep Guia.
El cançoner nadalenc català al Principat
de Catalunya (1853-1951).
Carme Oriol Carazo.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L'Arc de Berà, Centre Difusor d’Edicions
Catalanes - Comandes i administració:
Poligon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel, 465 30 08
Fax 465 87 90 ■ 08917 Badalona

La benemèrita Fundació Joan Ma
ragall, dedicada a promoure tota
mena d'iniciatives que fomentin
l'acostament del cristianisme a la
cultura actual, contribueix d'una ma
nera eficaç a engruixir la producció
de literatura religiosa amb assaigs
d'un alt nivell, sobretot a la col-lecció
«Cristians i cultura». Els darrers volums apareguts, tots éditais per
Cruìlla, són els segiients: Introduca?
a la lectura de Pascal de Pere Lluis
Font (Barcelona, 1996), obra que
posa a l'abast del lector les linies
mestres de l'ideari i alguns dels
textos fonamentals del gran pensador cristià aue va ser Blaise Pascal, el
qual, com diu el professor Pere Lluis,
«potser és l'escriptor encara avui
més viu del seu segle»; La vida
després de la vida (Barcelona, 1996),
que, sota la coordinació d'Antoni
Matabosch, recull les ponències i
comunicacions presentades al VI
Simposi internacional organitzat per
la Fundació Joan Maragall i esdevingut a Barcelona el mes de
novembre de 1994: amb les aportacions de Josep M. Taltavull, Wolf
gang Beinert, Vicente Merlo, San
tiago del Cura, Julien Ries i Josep M.
Rovira Belloso, aquesta obra explora
—des de la perspectiva de la historia
de les religions, de la filosofia i de la
teologia— les très respostes al
misteri de la mort que més han
sovintejat en la historia de la humanitat: la immortalitat, la reencarnació i la resurrecciô, amb la pretensió, no pas de trobar-hi la soluciô
definitiva, sino d'oferir aquells

UN LLIBRE QUE ENCAMINA EL LECTOR
A TROBAR EL SENTIT PROFUND DE LA

VIDA.

mas (Barcelona, 1997), obr. 5
lectiva formada per les aport en
segiients: «Judaisme i filoso
Emman uel Levinas» de /ose"paLjl
Esquirol, «Ètica i religio, en
Ricoeur» d'Andreu Marques
gj
guen Habermas, o ètica diseur
religiô» de Gabriel Amengua
es pot veure, es t^13
aproximacio seriosa al Pei
je|s
moral i religiós de tfe^eqona
pensadors de més talla de la ’tan
meitat del segle XX, que ||ot
d'acord a concedir a I'ètlca
en
central tant en el pensamen
la vida.
i.lectiveS
Historiés personals i coi ||ibre$

Han començat a prolifera
¡0'
que intenten reflectir . aspeu .^¡æ
portants de la histèria de dat^5
nisme a Catalunya durant e gr) |a
cinquanta anys, prenent p xifre5
celebraciô d'aniversaris a cjpri5'
rodones de persones i d m ^0'
Gairebé sempre de rnanerorspeCt'v3
niai —i no pas des d'una p
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d'anàlisi historica rigorosa—, aquests
llibres serveixen per a adonar-nos de
la riquesa de pensament i de vida
que ni ha hagut a l'Església catalana
al llarg de la segona meitat del segle
XX i poden constituir un toc d'alerta
per a fer-nos desvetllar de l'endormiscament que darrerament sem
bla haver-se apoderat dels cristians
catalans, ara que som a les portes
d'un nou segle, que es présenta pie
d incerteses. N'esmento dos, un que
ofereix la trajectdria d'una persona i
laltre que es complau més aviat a
dibuixar l'evoluciô d'una comunitat.
El primer és l'obra col-lectiva
titulada A Mossèn Dalmau. D'un
2-0,me' d'un temps, d'un pais
1QQC'°ns be 'a Magrana, Barcelona,
1997), que, en forma d'homenatge a
mossèn Josep Dalmau amb motiu del
seu setantè aniversari i d'haver-li
estât concedides les distincions de la
I rau de Sant Jordi, del premi Jaume
dactuaciô civica i del de Prohom
iln?°n rural/ aplega un seguit de
c°Haboracions d'autors molt diver°s, ordenades seguint el fil biogràfic
e personatge homenatjat: per mitjà
. e lots aquests testimoniatges i
mbe d'escrits de mossèn Dalmau
ateix- el lector té l'oportunitat de

resseguir bona part de la historia
col-lectiva d'una generació de cris
tians que es van prendre seriosament
la lluita per les llibertats tant a
l'Església corn al pais. El segon és el
volum titulat Sant Medir, des de la
crònica i des del demà (1948-1998)
(Biblària, Barcelona, 1997), del quai
és autor mossèn Josep Bigordà i que,
en quaranta cartes, repartides en vuit
apartats, presenta la historia dels
cinquanta anys de la parroquia de
Sant Medir, situada al barri barceloni
de la Bordeta; hi ha també uns
complements cronològics, gràfics i
documentais, que ajuden a fer més
entenedora la tesi centrai de l'autor,
que no és cap més que la d'afirmar
que la peculiar trajectòria d'aquesta
parroquia tan arrelada des de sempre
a la realitat social i humana del barri
no és fruit directe de cap personalitat
individuai, sino d'una mena d'esperit
o ànima col-lectiva que n'ha
mantingut el tarannà, a desgrat dels
canvis evolutius produits peí pas del
temps; no obstant això, cal destacar
l'empremta fortament personal que
hi van deixar el fundador, mossèn
Amadeu Oller, el seu successor,
Josep M. Vidal Aunós, i el mateix
autor del Ilibre, el qual, primer com a

vicari, després com a adscrit i
finalment com a rector, ha estat el
capellá que d'una manera més
continuada ha exercit la seva tasca
pastoral en la, per molts conceptes,
famosa parroquia de Sant Medir.
Un «best
Panikkar

seller»

de

Raimon

No vull acabar sense fer-me ressó
d'una petita obra del conegut filósof
i teóleg d'ascendéncia india i
catalana Raimon Panikkar, que en
pocs mesos ha aconsequit diverses
edicions i un éxit notable entre el
públic catalá. Es tracta d'lniciació a la
saviesa (Proa, Barcelona, 1997), que
l'autor havia publicat origináriament
en alemany i que ara ha estat
excel-lentment traduTda al catalá per
la professora Montserrat Camps.
Esmento aquesta obra dintre d'un
panorama dedicat a la literatura
religiosa, pero evidentment el seu
interés supera les barreres de les
religions i afecta totes aquelles
persones que experimenten el desig
de trabar la saviesa, és a dir, el sentit
profund de la vida.4

TORRES-GARCÍA, EL CONEIXEMENT DE L’ART DEL
NOSTRE SEGLE
PER PILAR VÉLEZ

TORRF^E^?áas’ JOAQUIN
Cat?r à FARCIA. EPISTOLARI
Eüicio
1909-1936.
Curial
de
Catalanes i Publications
Baro h badia
de
Montserrat,
felona, 1997.

de I9no°'aín£ata^ de Torres-García,
Sedas ¿ "36, a cura de Pilar GarciaHeg¡r.|'o fS.
v°lum que convida a
los una ° d una de cap a cap, com si
aPassinr °xVeHa d'aventures altament
Torres ¿ant' car- de fet, la vida de
Ser una T'9, sobretot fins a 1934, va
jarear entura constant. A més, cal
Sedas equ® e's treballs de GarciaSenapre hre ac'° amb Torres-García
silternát¡c<T i5stat * s°n acurats<
Jot ¡ s
sobretot molt útils.
^r’ar0ent;>|Uria Pers°na de formació
Garc¡a-Seda Snt Tilológ ica,
Pilar
püantsanv<;S Va emprendre ja fa uns
K 9ura cío t1"19 abor de recerca sobre
Per |Orres_García, afavorida en
atabnourn a ,seva doble vessant
U9uaiana, car entre els sis i

els vint-i-un anys va viure a Montevideo
i féu amistat amb la familia de l'artista.
El fet de poder-se acostar a la seva
obra amb una certa familiaritat va durla a engrescar-se en l'aprofundiment
de la personalitat de Torres-García. I no
sois una vegada, de manera
escadussera, paral-lelament a la labor
en el camp de la filología, sino que hi
ha reincidit, afortunadament per a tots
nosaltres. Perqué si amb l'epistolari
Torres-García - Rafael Barradas,
publicat el 1994 —la seva tesi de Ilicen
ciatura—, ens va permetre d'acostarnos per primer cop a la intimitat
artística de Torres, és a dir, a les
reflexions i els sentiments més
personáis enfront de l'art i del seu
entorn, alhora que també ens permetia
conèixer una altra figura, Rafael
Barradas, que tot just hem comenqat a
recuperar aquests darrers anys —en
vam veure la primera exposició
antològica el 1993—, el seu treball no
es va acabar aquí.
Fent cas del desig apuntat pel doctor

Joaquim Molas al próleg del primer
epistolari, Pilar García-Sedas es va
mantenir activa en la recerca diguemne «torresiana» i, a més de ser la
responsable de l'exposició «Joaquina
Torres-García. D'una terra, d'un
paisatge», que va teñir Hoc a les sales
municipals de Girona el 1995, d'alguns
articles i d'un text del catáleg cíe la
mostra «Aladdin toys. Les joguines de
Torres-García», que es va presentar a
l'lnstitut Valencia d'Art Modern, de
Valencia, i des d'aquest mes d'abril a la
Pedrera, de Barcelona, ara ens
n'ofereix novament un epistolari que,
en aquest cas, constitueix una
aportació encara més notable a la
historia de l'art catalá del segle XX.
Faig aquesta afirmació perqué el
nombre de cartes és gran —cent
cinquanta—, el període cronológic
també —de 1909 a 1936—, i els
interlocutors de Torres no solament
són diversos, sino que són personatges
molt rellevants de l'ámbit de l'art. Des
de col-leccionistes i critics fins a molts
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d'altres artistes, com també algun nom
molt significat en la vida del pintor,
com ara Enric Prat de la Riba, que, com
a president de la Diputació de Barce
lona, va encarregar-li les pintures mu
rais de la sala de Sant Jordi del Palau
de la Generalitat l'any 1912, que tant
havien de marcar la vida no sols
professional, sino personal, de l'artista,
i la seva relaciô amb Catalunya.
Un dels fets que precisament ens
mostra aquest epistolari és com va ser
de punyent per a l'artista haver
d'aturar aquest projecte, arran de
l'ordre que li va trametre J. Vallès i
Pujals el 3 d'octubre de 1918, en el
sentit que no havia de continuar
treballant en aquelles pintures. A partir
d'aquest moment, Torres ja no tornarà
a ser el mateix, i progressivament,
malqrat el gran nombre d'amies
catalans que el defensaran i amb els
quais continuarà mantenint contacte
tota la vida, al seu interior s'aniran
forjant un desencis i un menyspreu
particular i profundament trist envers
Catalunya. Algunes cartes ho ben
palesen. Per exemple, el 19 de
desembre de 1921 des de Nova York
escriu a Joan Llongueras i, entre altres
coses, li diu: «Ara a tots aquests que
fan art català —arbre francès pertot a
Catalunya, ja els podeu dir que perden
el temps. No és això. No és per a élis
aquesta tasca. Jo mai més posaré els
peus a Barcelona per no veure.
Impotents! Envejosos! I els que exploten a Catalunya, misérables jueus,
agitant la bandera de les quatre barres!
Catalunya no està ni en la bandera ni
en els lletreros. Està en la gent humil,
en la terra, en les herbes, alli! Malaguanyada terra, bella més que totes!
per semblant xusma! Un poblet, això
em basta; el demés hi sobra. Però, ara
parlant-vos no recordava que en soc

lluny de tot això, tranquil aquí en
aquesta casa de la part més nova de
Nova York, casa amb tots els adelantos
moderns (telèfon, ascensor, calefacció
de vapor, aigua calen-ta i freda, bany,
corn en les demés cases)... Sóc un
home modern!» (pàg. 60). O el 23 de I
novembre de 1922, quan des de
Florència escriu a Pere Coromines:
«Com veieu he retornat a Europa, però
no a Barcelona, a on no penso mai mes
posar els peus. I lo content que estic
d'estar-ne lluny! Ciutat d'envejosos
impotents, de ridiculs tartarins, ja que
es pensen que fan quelcom. Veient
altres terres i altra gent me n'he adonat
encara més d'aixô. Jo mateix, per
alternar amb altres, he tingut de
reformar-me, és a dir, guarir-me de vicis
contrets allí, propis de la nostra gent
intellectual. I també des de lluny, ne
pogut sospesar el poc valor del que fan
i l'amanerament de llur art» (pàg. 65).
encara el 12 d'agost de 1932, quan
escriu a Josep M. de Sucre i li comenta
la decisio final sobre l'afer de les seves
pintures murais de vint anys enrere, h
diu molt dolgudament: «Mentres tan
sembla que a Barcelona tots shan
arreglat, els antics amies artistes. Ben
profit els hi faci, els costa massa cart, ja
que tots están embrutits. Com perden
el temps! Cree que al fi han arrencates
emplastres que tapaven les nneve
pintures a la Diputació. Queda qu®
corn després de tant gran majitetaSugoso que res. He vist que algu Ja
iniciat parlar d'un concurs per fer un
noves pintures... indignes! Es veu q
ja m'han enterrât, Déu meu! Auae|s
estic més viu que mai i élis son
morts! Lladres! + + Assumpte hqui
amb Catalunya» (pàg. 157).
Afirmava al començament que la .
de Torres-García fou una veri a
aventura: Barcelona, Vilassar de '
Barcelona, Terrassa, Barcelona, ' '
Nova York, Fiesole, Liorna, a par¡5|
(de Provenga), Paris, Losone,
/
Madrid, Barcelona, Montevideo,
els punts en què s'estabh °u eS
temporades més o menys lia y^
segons l'indret, i pels quais viatJa 0
l'esposa, Manolita Piña, i els dos,
quatre fills segons els anys. Si O|at¡ I
quines eren les condicions del <•
en general de vida al primer ,®^arat .
segle, véritablement no és cap dl
afirmar que la seva fou una grrlb
d'aventures, compartida sempr
la fidelissima familia.
. màtica
Gràcies, dones, a la labor sis e s¡fjcat
de Pilar Garcia-Sedas, que ha c ,^nC¡a i I
i organitzat aquesta correspon -t¡ca,
Ii ha donat forma d'edicio | e|s
podem conèixer amb tot
y0(te^
éxits i els fracassos no sols de
sino de l'art català del seu teTP|a
a material que forma part de
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intima de les persones, un epistolari, al
marge del possible valor literari,
permet conèixer opinions i aspectes
sovint desconeguts o simplement
apuntats o suposats del seu autor. A les
cartes a la familia o als amies, la gent se
sent més lliure i s'esplaia sense embuts.
Per aquest motiu és tan encertada
l'ediciô d'aquest tipus de document,
bàsic des d'ara, en el cas de Torres-

García, per a tots aquells que vulguem
acostar-nos plenament a l'obra i
l'home. Les cinquanta-cinc cartes del
pintor als amics són una bona font,
com naturalment també ho són les
noranta-cinc que li són adreqades.
Només hi trobem a faltar una cosa
utilíssima en un Ilibre com aquest: un
índex onomástic, que en facilitaría molt
la consulta, sobretot perqué, com hem

vist, es tracta d'un repertori de fets artístics en qué está ámpliament repre
sentada la nómina de l'art de més d'un
quart de segle. Reculls com aquest han
d'oferir sempre la possibilitat de ser
consultais ràpidament mitjançant un
index d'aquestes caractéristiques.♦

LES LIMITACIONS HISTORIQUES DEL CAPITALISME
PER XAVIER FERRÉ

rancesc Roca, EL PÈNSÂMËNT
tCONOMIC CATALÀ (1900WO). LA TRANSMISSIO DE LES
æEES ECONOMIQUES (II).
niversitat de Barcelona PublicaS.®!«» Barcelona, 1996.

El Professor de Politica econômica
e la Universität de Barcelona, Fran
ce Roca i Rossell, ofereix en aquest
°um una antologia de la «matèria
e' Pensament économie caa- Si al primer volum (1994) aporya una interpretacib dels econop j es Uels Països Catalans sobre els
¡ntoeVen.'ments économies i socials
hanrnaC'OnalS' ara ens mostra què
(sr» apor,tat els nostres économistes
ticsl'nt |d°E’lats d'intel-lectuals-polisnri i3 a cornprensib de la realitat
W que ens envolta.
DerLCOm as aquesta realitat des del
de|,an?elnt économie? De la lectura
dOs r O o9'a crée que es desprenen
(a
c.al tenir en compte
econA •
°Plr,ib que les doctrines
terrer»171^11^5 s°n un fet c'au en e'
culture i- a fîlosofia social i en la
Prim Polltica)saig r|raTer!t' una lectura de l'astuar dpCU 6 pue P°driem concepciô, Sj
s°cial de la racionalitzaa9afpn e
textos seleccionats
a dcle llaSS be 1900 fins a 1970 com
(i les fnn? p,?r a entendre l'evolucio
sev rad'ccions) del capitalisme
?Ueva dpeiQire,rnatives)- el Periode
feta Dprer ,15 (critica del taylorisme
64) a l9Eeb,na,Montoliu, pàgs. 50S°dalismo (reflexiô critica des del
îalisiDe a .s°bre el futur del capi^6-28-n arrec d'Ernest Lluch, pàgs.
AtaPes dP Ck°ncef.ntra 1 es diferents
i Restes n e.l?®f'Ç' dels capitalistes.
Uci6» del SCI ’,arien entre la «revo^bena ri rend'ment màxim de la
„ nent P| Pr°duccio de Taylor
AUerra) i la« re eu d'una Europa en
p0sicions lnterPretacions sobre les
entre dicotomies socials

organitzatives: corporatisme feixista - associacionisme socialista
(Pere Foix, pàgs. 148-151), i una nova
organització econòmica planificada
des de l'autogestió, i, fora del
concepte de plusvàlua capitalista
(Dídac Abad de Santillan, pàgs. 160164), una reai democràcia politica
que comportaría una critica d'un cert
libéralisme establert (Jové i Brufau,
pàgs. 135-137): «El mateix dret al
sufragi no és tan poderos com es vol
suposar. Elegint un diputat, un pre
sident de la República, l'elector pot
rebre la sensació que la seva voluntat
és respectada. Però, en aquest cas, si
en coses que l'afecten és eli qui ha
de decidir, per què no se li reconeix
aquest dret per elegir el president
d'un trust moites vegades més fort
que l'Estat?» (pàg. 136). Heus aci una
limitado de les democràcies formais
fins avui: una limitada parcel-la de
decisió institucional no implica una
real justicia social.
És dar que aquest panorama de
creixement desigual capitalista pre
veía també una «via nacional cata
lana a la transformado del cicle de
producció». Aixi, Francese Roca pre
senta, entre d'altres, una proposta
peonera (en mostrar que el nou segle
comportava noves iniciatives): Treball, associació, lliure acord (Antoni
Pellicer Paraire, 1900) i, a la base de
la crisi d'acumulació capitalista de
1929, Del capitalisme competitiu al
capitalisme organitzat (Mari Civera,
1930); amb l'observació coetània que
els grups monopolistes controlen
l'Estat i poden decidir la politica
econòmica endegada vers la con
questa de nous mercats (pàg. 133).
Val a dir que aquesta nova fase de
desenvolupament del diguem-ne
«espai vital» del capitalisme si que
explicaría el pas de l'autarquia a un
cert tipus d'internacionalisme, pro
posât formalment per Andreu Bausili
(pàgs. 74-79): l'afany de dominar

nous països per augmentar el bene
fici.
Aquest panorama de consideraci
critica de l'evolucio capitalista tingué
un punt d'arribada els anys seixanta,
quan els joves économistes catalans
(aeixebles en gran part del mestratge de Fabià Estapé) es feren
ressò dels débats sobre les alterna
tives socialistes en règims com el
cubà, Che Guevara i els problèmes
de la gestió econòmica (Miquel Bo
tella, 1968). La recepció de les vies
autogestionàries i revolucionàries
(Cuba, Algèria) els anys seixanta
anava de la Universität de Barcelona
a la de València, per exemple, amb
l'objectiu de mostrar—i denunciar—
la posterior «irracionalitat» del sis
tema capitalista, idea que Lluch
importé de l'economista japonès
Shigeto Tsuru: On va el capitalisme?,
i que Josep M. Bricall enuncià amb
una critica de la «superficialitat dels
fets»: «la realitat era massa complexa
per a reduir-la a un esquema tan
simplista com el mercat perfecte,
basai en el canvi i caracteritzat per
l'absència de poder» (L'Empresa, el
Mercat, l'Estat, 1963, pàg. 266).
Per tant, si una direcció primera té
l'antologia de Francese Roca és
mostrar que, reaiment, el capitalisme
no és ni perfecte ni infinit, i que, al
costat de la constant generació de
nécessitais, existeix un vessant no
gens previst pels économistes
libérais: una critica de la racionalització (des de la dreta «prussiana»
Vicent Gay el 1923 deia que «la
racionalització és l'exponent de tot
progrès», pàg. 97. Si: però de quin
progrès, i quin cost conté?).
Precisament el segon factor que cal
remarcar de l'antologia és l'aposta
pels mécanismes correctors del capi
talisme que fan économistes (per bé
que no estrictament marxistes) que
han «llegit» Keynes, Myrdal, i s'han
fet ressò de la via socialista del
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benestar nòrdica o han criticat —des
de sectors liberáis progressistes
d'Acció Catalana— la via empirista i
utilitarista, com en el cas de Manuel
Raventós preveient potser els efectes
de la crisi del 29: Els principáis fets de
l'economia pura en els últims vint-icinc anys (1928, pág. 117). Els textos
de Fabiá Estapé (1951, págs. 233238) o de Lluc Beltran (1955, págs.
238-246) tracten de la necessitai
d'una economia del benestar que es
portaría a terme des d'un «poder
compensador» com a control del
mercat. Certament no existia (ni
existeix) una competéncia perfecta:
les desigualtats s'havien de regla
mentar per a corregir tant les
marginalitats internes del sistema
(amb una «classe de lleure» esmentada per un antropòleg, Esteva Fabregat, que va extreure aquest concepte de la difusió de les teories de
Thorstein Veblen, 1963, págs. 271276) com de la periféria, tal con ressenyava Jacint Ros Hombravella
(1958, págs. 260-264). Aqüestes
propostes intermédies, aue cercaven
una vía intervencionista de l'estat per
equilibrar la lògica monetarista deis
mercats, van ser centralment entre
vistes pels nostres economistes, que
a més van tractar de noves metodologies d'anàlisi econòmica (teoria

dels iocs, a càrrec de Joan Sardà,
1948, pàgs. 209-213). El fet de
concebre Tes irregularitats de l'economia del libéralisme économie és
doncs una aportaciô notable del
pensament econàmic català, aspecte
que fou previst per Josep Vandellôs,
Les crisis econàmiques (1929, pàgs.
118-120), ¡ que Lluc Beltran relacionà
amb els cicles économies contemporanis des d'una crftica de I economia dels clàssics i amb un ressô de les
vies socialistes de Suècia (Notes
sobre els cicles econàmics, «Revista
de Catalunya», setembre de 1938,
pàgs. 31-46). Més tard, des de l'exili,
Serra i Moret al seu Diccionari éco
nomie (1944) s'encarregarà —entre
d'altres conceptes definits— de
mostrar très vies d'economia socialitzada: comunisme (grau màxim),
planificaciô econômica i cooperaciô
(via que des de l'organitzacio dels
consumidors proposa els anys trenta
el socialisme del pais). Aquestes
observacions critiques del capita
lisme, accentuades en el cicle de
revoluciô i guerra (1936-1939), denotaven una voluntat de posar el producte al servei de l'home i no a l'inrevés: és a dir, un nou humanisme, com
semblava indicar Maria Pi quan relacionava la crisi de la familia amb
l'hegemonia de la divisiô del treball

el 1935 (La Dona i el treball assalariat,
pàg. 157).
La conclusié, doncs, que es pot
extreure de la proposta miscel-lània
(perd organitzada al voltant de les
limitacions historiques del capita
lisme) de Francesc Roca és que una
nació, a més de ser pensada economicament (el pensador-economista
Pere Estasén i la utilitat de I escola
histórica alemanya en la definicio
d'un marc cultural, en termes
d'estructura econômica), és suscep
tible d'oferir visions prôpies sobre la
realitat en relació amb les influències
del pensament économie internacio
nal. Pensar en la condició humana
des de la nostra comunitat naciona ■
O, com deia Pi i Sunyer el 1938: «La
idea que tendeix a l'universal, Pe
deslligament de les coses contin
qents i concretes, pot éser bon ca
per a conduir a la llibertat interior
Lesperit; molt rarament, perô, P°A
a la llibertat, al respecte dels home
dels pobles.» Sobre la sosteni
solidesa de les idees...♦

Cofc/TES RU«o$ 11II

II’

Traducció de Josep Moretó i Puigdomènech

Recull excel-lent de contes russos
caracteritzats per la seva amenitat,
per l'ûs d'elements propis de la
rondalla tradicional i per la seva

fantasia argumentai. Tots els contes
enalteixen la bondatz la humilitat, lo

tenacitat i el desig de servir els altres-
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Un pam de primavera, Joan Armangué. Un estiu a Rocagrossa, Maria Lluisa Sola. En Joan Sa

lladres de Bobois, Albert Figueras.
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NOTES DE LECTURA

ELS MONESTIRS CATALANS, UN
PERUN
Ernest Zaragoza Pascual, CATÀLEG DELS MONESTIRS CATA
LANS. «Scripta et Documenta»,
^uEEcacions de l’Abadia de
z‘0.n.t®Trrat’ Barcelona, 1997.

El pare Ernest Zaragoza Pascual,
teòleg i corresponent de
Acadèmia de la Historia, ens ofereix
una eina fonamental, que resultará
. Un ,9rani interés tant per ais
i ls^?r'adors com per ais afeccionáis a
?. historia de Catalunya en els seus
JVersos aspectes. Tots els monestirs
3 e ni ha o hi ha hagut al llarg dels
r mPs a Catalunya —incloent-hi la
m nka d Aragó i la Catalunya del
-.iTiTCT T son recollits per ordre
com et'IC ' °bJecte d'un article que
del Pren un resum de les vicissituds
priornOneLt'r' 'a ^sta dels seus abats,
' toi/S' .abadesses o priores i una
incloCI° ^i^l’°9ràfìca. Hi han estat
d¡ctin°Sk e'S monest¡rs prebenetoixan’ • h^bictins, cistercencs, cargulaA Jerònims, de canonges reantnr,;' Premor|stratesos, celestins,
talersa-nS' ' 'es comandes d'hospicentes' ternplers, en total quatredubte Vlnt'i-cinc cases, que sens
Prò^Seran, au9rnentades encara en
mes edicions de I'obra.— B.B.

gaciôXcel'lent

OBRA DE D|VUL-

AESllç^
Î
*
oses “ Salvador Vendreïi,

TpÏÏ£RCH, EL POETAI EL
ILLUstd?£- UNA biografia

SEU

19^‘ Edicions Brome-

llik ..... '.......................................

editoria| '°re ts un autèntic esforç
SuPort '
- comptât amb el
P,°blaCinn?. pïés de cinquanta
S'nscriu
.de Pais Valencià i que
sïblicacions'iSH e' i 5-onjunt de
■h ornrx
de celebracions que
centon°Sat
commemorar el
• ds pOe. ari, del naixement d'un
^•erhacion=|T1eSitrasdalsadors i més
'S de la nostra edat
I\l escreiy6^a v?luntat, acomplerta
ll(?ra bel
e.s de divulgar la vida i
eri9uatqe eta de Gandia, amb un
e|azi|| | una redacciô

amena, acompanyada i enriquida per
unes dues-centes imatges en color
deis segles XV i XVI, complementades amb iconografìa actual i fins i
tot, a l'apartat sobre difusió i reper
cussio de l'obra de March, amb
fotografíes de Raimon i de Vicent
Andrés Estellés. Tot piegai, una
iniciativa excel-lent, que esperem que
trobi el ressò que mereix.— F.A.

TOT JOSEP ROMEU
Maria Ènrich, JÔSËP RÔMËÜ I
FIGUERAS: L’INTEL-LECTUAL
I EL POETA. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1997.

La que alguns anomenen generació
d'«Ariel» té en Josep Romeu una de
les figures rellevants. A causa de la
guerra civil es va produir un trencament entre els poetes més grans
de la generació —Espriu, Vinyoli,
Rosselló-Pòrcel— i els més joves,
com Romeu. D'entrada és influit per
Riba i Rosselló, i un critic de prestigi
com Jaume Botili i Ferro el valoré de
seguida. La seva producció creix fins
que arriba el predomini de la «poesia
social» i aleshores, contrariai,
emmudeix. Entremig Romeu ha
esdevingut polifacètic i ha conreat
amb encert la critica literària,
l'erudició, l'etnografia, el folklore, i
ha fet de professor universitari.
Aqüestes
múltiples
activitats
intel-lectuals li poden haver aombrat
la condicio de poeta, la qual, però, ha
reprès amb força els darrers anys i
aixi ha retrobat els grans temes de la
seva obra lírica: amor, paisatge,
metafísica religiosa, mort, etc. El
llibre de Maria Enrich ressegueix en
□rimer lloc les vicissituds d'una vida
ligada ais avatars del país, els quais
'han condicionada, però eli va saber
èsser en els negres anys quaranta un
deis motors de la resistènza
intel-lectual. Després Enrich estudia
l'evolució de la poesia de Romeu,
llibre per llibre. Cai felicitar l'autora i
també el poeta, perqué té el privilegi
d'ésser un deis pocs autors vivents de
la seva generació que pot disposar
d'un llibre d'aquestes caractéris
tiques.— A.M.

TEMPUS FUGIT
Josep Quetglas, ESCRITOS CO
LEGIALES.
ESCRITS
COLLEGIALS. Editorial Actar, Bar
celona, 1997.

L'editorial Actar, de Barcelona,
especializada en publicacions d'arquitectura, fotografía, disseny i art,
ha encetat una col-lecció de Ilibres de
petit format dedicats a la reflexió
entorn de l'arquitectura contemporània més enllá del que tradicionalment s'ha cregut que n'eren
els límits discipl¡naris. Els tres primers
títols comparteixen la característica
d'ésser constituios per materials
d'origen divers i, a primer cop d'ull,
força inconnexos. Són textos
aglutináis sense una raó gaire
concreta, peces que giren al voltant
d'idees o sentiments imprecisos.
D'entre aquests primers exemplars
destaquem el que ha présentât Josep
Quetglas, en el qual agrupa articles
reciclats, apareguts els darrers anys
en publicacions del Col-legi d'Arquitectes, alguns de més enginyosos
que d'altres, peró tots presidits per
un cert to de malenconia, un profund
aire de derrota. En tot el recull plana
un perenne sentiment d'estrangeria:
l'autor es considera fora, exclôs, al
marge deis processos que analitza.
Aquests textos esparsos, a partir de
details ínfims i de manera frag
mentada, fan pensar en les escletxes
de la nostra cultura, en les absències,
en les mancances. «Ara ja no és com
abans», diu Quetglas a la breu nota
introductoria; i és que, vist en
conjunt, aquest recull podría resumir
se en els articles de l'inici i de la
cloenda, que parlen del pas del
temps a proposit de l'arquitecte
Manfredo Tafuri.— X.F.
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gòtica.— Barcelona, Edicions de la
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CIÈNC1ES SOCIALS
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L'articulació social de la Barcelona
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contemporánia. J. Roca i Albert, coor
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Langdon-Davies.—
LIeida,
Pagès
Editors, 1998. (Guimet, 23). 112 pàgs.—
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106). 268 pàgs.— 1.900 ptes.
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84 pàgs.— 1.200 ptes.
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Arnau de Vilanova i Columna Edicions,
1997. (Columna Assaig). 120 pàgs.
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Montserrat Company: Una escola per a

tots. Premi Rosa Sensat 1996.—
Barcelona, Edicions 62, 1998. (Llibres a
l'abast, 311). 224 pàgs.— 1.900 ptes.
FILOLOGIA
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lona, Editorial Empúries, 1998. (Biblio
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de Josep M. Terricabras.— Barcelona,
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GEOGRAFIA I HISTÔRIA
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(Scripta et Documenta, 55). 262 pàgs.—
3.500 ptes.
Biografies i Memôries
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390 pàgs.— 2.950 ptes.
Josep Pla: Notes per a un diari 1965.—
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Novalis: Fragments. Edicio

cura de Robert Caner-Liese.
lona, Edicions Quaderns Cr
(In amicorum numero, o).
4.900 ptes.
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50). 224 pàgs.- 2.500 ptes.iai^
Joan Torras: Contes de sobr 3 ¡ $alad"'
relats. Próleg d'Eduard
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Albert Figueres: Les hores fosques.
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ptes.
Maria Pau Janer: Orient, Occident.
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Guillem Viladot: El trill. (Els coixins, El
poeta i El braser).— Lleida, Pagès
Editors, 1998. (Lo Marracó, 26). 282
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Illustracions de Max.—- Barcelona,
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Sèrie vermella, 82). 190 pàgs. il ls.— 845
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cupo

¡ CORRE. AL TERCER MÓN CADA TRES SEGONS MOR UN NEN ¡
¡ □Sí, DESITJO REBRE MÉS INFORMANO SENSE CAP COMPROMIS. ¡
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ENTRETENIMENTS

MOTS ENCREUATS de Raixu

Problema número 305

TARGETA DE VISITA

Nùmero 180

per Amanci Mestre i Tirador

Definició:

Brillant polemista, remarcable periodista i

Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre
els autors de les respostes correctes
a aquest problema nùm. 305 de
mots encreuats que hagin estât enviades abans del dia 5 de maig a:
"Serra d'Or", mots encreuats, apartat 244, 08080-Barcelona. Al sorteig
fet entre les trenta respostes
correctes, d'entre les trenta-tres
que han estât rebudes a temps, corresponents al problema número
303, el lot de Ilibres ha correspost a
Víctor Masó Serra, de Figueres (Alt
Empordà), a qui serà properament
enviât al seu domicili.
HORITZONTALS:
1. Jo el tinc aqui, entre el palmell i l'avantbraç. Sovint, pseudônim de nacio.
2.
No és pas cosa meva. Allô que veiem primer d'un abscés.
3.
Cru final d'acte. Important director cinematogràfic nipô.
4.
Hom suggeria una te. Complica l'afaitada. Una ca de KLM.
5.
Escorcolla. Hom fa collarets del seu mal de pedra.
6.
Sempre en la superficie i mai en la profunditat. Laboriosa ciutat del pais base.

7.
8.
9.

excel-lent escriptora, vinguda d'Alcoi.

MARINA ESCOBARS I LLIMOLLÓ
Concurs

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les
respostes correctes a aquesta "targeta de visita
num. 180 que hagin estât enviades abans del dia 5

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

244, 08080-Barcelona. Al sorteig fet entre les vint
respostes correctes, d'entre les vint-i-una que han
estât rebudes a temps, corresponents a la "targe
ta de visita" num. 178, el lot de llibres ha corres
post a Jordi Mestre i Bas, de Barcelona, a qui sera
properament enviât al seu domicili.

solució al problema de
MOTS ENCREUATS NÚM. 303

Treure profit. Al «downtown» d'Oslo.
Lligar l'ham. Famosa grega.
•• l
- •
Una ela, evidentment. Alçament popular. Poseu-hi una zêta, com si ja haguessiu

acabat.
10. Els ho donava tôt i s'hi apuntava. Parla a llarga distancia.
11. Sumària embarcaciô. L'afecta Restructura molecular.
,
12. Compositor flamenc dels segles XIV i XV. Organitzaciô del Tractat de l'Atlantic

Nord que desorganitza arreu.
VERTICALS:
1.
Quan l'amanyagues, s'hi torna. Moneda catalana que —ai las!—, avui ja no circu-

2.

A l'antic exèreit el feien gastador. Corre per Suècia. Marti, pintor català, mort a

3.

l'exili.
.
Barra petita, no treballada, d'un metall preciôs. Relatiu a llengües molt, molt nor

diques.
h a
- 'U'
Hi va una pe bidimensional. Els délits carnals la fan anar de corcoll. Aqui s hi
arrepapa una a.
5. Ahir no hi era. Vagabundeja.
6. Té un tacte com de paper de vidre de dos o très zéros. Cansat.
7.
La e serà excel-lent. Malament rai, si no fa comèdia! L'indret.
8.
Bastô de pastor. Turc de l'Àsia central.
9.
International Business Machines. Fa pendent. Xarxa plena de cabells.
10. Ciutat nipona. Home molt senzill, la seva veu prodigiosa el va passejar per tôt el

4.

mon.

solució a la targeta

Par un mon
CZO pCILl i

justicia.
96 [336]

de visita

POTS COL LABORAR AMB
NOSALTRES DE MOLTES
MANERES INFORMAT !
JUSTICIA I PAU - Rlvideneyr«, 8. 1

08002 - Barcelon» - Tel
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num-
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GRAN ENCICLOPEDIA
CATALANA

NO HO DUBTIS

255.000 RAONS PER
A TEÑIR LA
més informado envieu aquesta butlleta,
o bé truqueu al telèfon

900 300 122

I, si vol, encara li'n
podem donar moltes
més. Perqué
l'Enciclopédia, a més
d'oferir-li 255.000
accepcions, també posa
a la seva disposició
12.500 pagines de text,
43.500 il.lustracions a
tot color i 4.600 mapes
i fotografíes aéries.

ENCICLOPÉDIA

CATALANA

