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SENYOR DIRECTOR...

Hilari Raguer i els fejocistes màrtirs

El pare Raguer, en el volum 9,
dirigit per ell, de la Història,
política, societat i cultura dels
Països Catalans, diu, en el capí
tol dedicat a la persecució reli
giosa: «En el cas dels fejocistes,
com que sovint eren, a més, tra
dicionalistes, costa d’establir per
quin motiu van ser assassinats.»
No sé d’on pot haver tret aques
ta informació, però en tot cas no
s’adiu amb l’experiència que jo
en tinc. Jo en vaig tenir molts, de
companys fejocistes, i només en
recordo un que fos carií. A més,
l’edat que teníem: divuit, vint,
vint-i-cinc anys, no era per a dis
tingir-se políticament.
En una altra part del llibre diu
que «el nucli integrista format
per sacerdots i algun publicista
era dur i actiu. A Barcelona, amb
el bisbe Irurita, tenien un poder
desproporcionat pels seus reduïts
efectius». Per què aquests
reduïts efectius s’havien de tro
bar en majoria a les files fejocis
tes? Més ajustat a la realitat és
que la majoria dels fejocistes res
poníem a l’esperit que represen
tava «El Matí» i el nucli que
s’aplegava al seu entorn.- A.
Casas i Devesa (Sant Cugat del
Vallès).

Controls al metro de Barcelona

He vist a la premsa de Barcelo
na una colla de cartes que fan
al·lusió al gran nombre de perso
nes que salten les barreres del
metro -o que hi passen per sota
sense cap problema o que
entren pel lloc destinat a sortirne- i les rèpliques de la com
panyia en el sentit que tot està
controlat i que els vigilants del
metro compleixen amb escreix
les seves obligacions.
La veritat és que aquesta res
posta m’omple de perplexitat.
Tinc costum d’agafar el metro
molts cops per setmana, i hi ha
dies que l’agafo sis o set vega
des, i al llarg dels anys penso
que només una o dues vegades
m’he topat amb un revisor que
m’ha demanat el bitllet. En can
vi, he pogut observar cada dia i a
tot arreu de les línies del metro
persones, grans i petits, que
feien el que fos per entrar sense

pagar, sovint davant mateix dels
empleats de la companyia, que
assisteixen impassibles a l’espectacle (quan hi ha vigilants és tota
una altra cosa, però la major part
d’entrades no en tenen d’una
manera habitual).
Potser convindria que els res
ponsables de l’Ajuntament anes
sin una mica més amb metro i
s’adonarien de la conveniència
de prendre mesures més eficaces
a fi que tots els ciutadans com
pleixin el seu deure. D’aquesta
manera el metro tindria menys
dèficit i els qui tenim el costum
de pagar no ens desesperaríem
cada vegada que ens augmenten
les tarifes - Pere Soler i Armen
gol (Barcelona).

Els inicis històrics de Montserrat

M’ha caigut a les mans per
casualitat un número del «Butlle
tí» de la Fundació Paulí Bellet,
publicat a Washington, correspo
nent al març de 1999, i m’hi ha
interessat un article sobre «Les
Verges negres i Nostra Senyora
de Montserrat», redactat per una
alumna de la Universitat de Geor
getown, argentina però d'origen
català. M’ha sorprès l’afirmació
de l’autora que «avui molts histo
riadors s’inclinen a admetre que
la Moreneta i el seu color estan
relacionats amb cultes precristians» i que «la dada més impor
tant que apunta en aquesta
direcció és que se sap que a l’any
187 existia a Montserrat un tem
ple dedicat a Venus. Francesc
Criarch assegura que aquest tem
ple fou destruït al 253 i que en el
seu lloc s’hi aixecà un temple
dedicat a Sant Miquel. En aquest
temple s’hi venerava una verge
de pedra fosca que fou amagada
durant la invasió musulmana i
descoberta de nou en el 888».
He comentat el tema amb algun
especialista sobre la matèria i
m’ha confirmat el que ja suposa
va: que les fonts clàssiques no
parlen mai de Montserrat i que,
per tant, les afirmacions d’aquest
article no passen d’ésser una
pura llegenda, sense cap fona
ment històric ni cap versem

blança. Potser valdria la pena
que, abans d’escriure, la gent
s’informés una mica millor.—
Antònia Bestard i Serra (Barce
lona).

Onofre Parés

Demanem a qualsevol persona
que pugui tenir alguna informa
ció sobre Onofre Parés, que el
1927 va signar la novel·la Lilla
del gran experiment, subtitulada
«Reportatges de l’any 2000» i
publicada a la Llibreria Catalonia, que es posi en contacte amb
els signants d'aquesta carta.
Ni als papers que queden de
l’arxiu de la Catalonia, ni en cap
més font, no n’hem sabut trobar
cap notícia.
En sabem que era amic d’Esteve Morell, nascut en una pagesia
de Vila-seca de Solcina. Més
indicis de la seva relació amb el
Tarragonès i el Baix Camp foren
que una de les poques bibliote
ques on hi ha dipositat un exem
plar de la novel·la és la del
Centre de Lectura de Reus.
Morell el 1927 va ser nomenat
batlle de Melbourne, i possible
ment es van veure a Barcelona la
tardor d’aquell any, quan Morell
va visitar la ciutat, abans que
Parés publiqués el llibre. Altra
ment, Tomàs Garcés, a «La
Publicitat», va criticar la novel·la
dient que «Les intencions de
l’autor no han aparegut a la
superfície del llibre», mentre que
a «La Veu de Catalunya» Roger
(pseudònim de Josep Navarro
Costabella) va entendre que es
tractava d’un «decidit seguidor
del gènere literari representat per
Wells».
D’altra banda, algunes inconse
qüències d’estil poden fer pensar
que es tracta d’un pseudònim
col·lectiu.
Us demanem que us adreceu a
nom nostre al fax 932 473 594,
al telèfon 938 158 550 o a la
bústia electrònica:
< amunnej@cdlcat.ictnet.es>.Pau Riba (Tiana) i Antoni Munné-Jordà (Vilanova i la Geltrú).

Per la creu

Som una colla d’amics, que
desitgem fer més palès el signe
de la creu al país.
Volem demanar als lectors de
«Serra d’Or» que ens orientin pel
que fa al lloc que considerin més
avinent perquè sigui vista des de
lluny.
La idea és excavar a la pedra
viva, en un cingle no gaire allu
nyat d’una carretera important,
una creu de mida natural, amb
la inscripció: «El cel i la terra
passaran, però les meves parau
les no passaran. Mt. XIII,31.»
Podeu adreçar els suggeriments
a l’apartat 34 de 08780Pallejà.— Ramon Salvadó
(Pallejà, Baix Llobregat).

Al llindar dels quaranta anys
D’aquí a pocs mesos farà quaranta anys de l’inici de la segona etapa de «Serra d’Or», el mes d’octubre de 1959. Aleshores un grup d’intel·lectuals de totes les tendències i de totes les ideologies,
units pel denominador comú de la catalanitat i animats per l’anhel de dotar el país d’una re
vista amb cara i ulls, es van llançar a una aventura que fet i fet havia començat anys enrere, des
de Montserrat i des de Barcelona, amb el nom de «Germinabit» i amb el nom de «Serra d’Or»,
en la seva primera etapa. Gràcies a la comprensió de l’abat Aureli M. Escarré i amb la col·labo
ració decidida d’alguns monjos -Jordi Pinell i Miquel Estradé primer, Maur M. Boix més en
davant-, el que semblava impossible esdevingué una realitat i, malgrat les prohibicions i les
traves del règim franquista, «Serra d’Or» esdevingué en moltes coses un espai de llibertat, de
comprensió, de diàleg i de respecte mutu que complí una funció sense paral·lel durant molt
temps.
El quarantè aniversari de «Serra d’Or» coincideix, per pur atzar, amb els cinc-cents
anys del primer llibre publicat a la impremta de Montserrat, el 1499, que ja seguia una tradició
encetada a Barcelona una mica abans i que havia de persistir, d’una manera gairebé ininter
rompuda, a través dels segles. La nostra revista ja s’ha fet ressò d’aquests cinc-cents anys i con
tinua fent-ho encaraen aquest número mateix, tot parlant de l’exposició commemorativa que
és oberta al Museu d’Història de Catalunya fins al 12 de setembre d’enguany i que conté tot un
àmbit dedicat a «Serra d’Or», a més de parlar, al lloc corresponent, de «Germinabit» i dels seus
predecessors, la «Revista Montserratina», «Analecta Montserratensia» i el «Butlletí del Santuari»
sobretot.
El mes d’octubre vinent, «Serra d’Or» farà un balanç d’aquests quaranta anys d’existència, marcats per tantes vicissituds i per tantes coses bones i dolentes. Des d’ara, però, vol
rentar-se una mica la cara i preparar-se per a arribar-hi més rejovenida. Convertint en realitat
un desig que teníem des de fa temps, trobareu en aquest número una maqueta nova de la re
vista, ben visible en la seva presentació externa, que continua en la línia de discreta modernitat
i de sòbria elegància que sempre l’han caracteritzada, i en alguns petits canvis de la distribució
del seu contingut, que pensem que resultaran útils per a facilitar-ne i estimular-ne la lectura.
Hem d’agrair a Mercedes Azúa l’interès que ha tingut perquè el nostre projecte -que
ben aviat ha esdevingut el seu projecte- arribés a bon port i els esforços que ha fet i farà a par
tir d’ara perquè cada mes «Serra d’Or» continuï sortint amb puntualitat i amb dignitat.
Esperem que els nostres lectors veuran amb bons ulls la nostra voluntat de renovació
i de superació i confiem que amb el seu suport els nostres primers quaranta anys seran només
una etapa d’un camí que encara té molta vida i molta esperança per endavant.

Josep Massot i Muntaner

Pels

camins

de

la__ terra

La proposta de felicitat cristiana
per Teodor Suau

El problema del cristianisme consisteix a convèncer
que un home crucificat pot ser el fonament vàlid per
a la felicitat humana.
Aquest fou el gran desafiament de la primitiva co
munitat cristiana, que s’enfrontava sense pal·liatius a
la reacció lògica davant de la seva proposta, blasfè
mia per a la gent sincerament religiosa i niciesa per als
cultivats representants de la racionalitat de la vida.
I, malgrat tot, reeixiren en l’intent!
I ho feren fins al punt que molts homes i dones
consideraren més feliç assumir la tortura i la mort
abans que renunciar a la seva convicció. Quelcom
que hauríem sempre de tenir present. Entre altres co
ses, perquè, quan s’oblida, el cristianisme perd tota la
seva força i es converteix en una religió més, mora
litzadora de la societat fins que aquesta en prescin
deix quan ja no li és útil.
En el temps del pensament dèbil, caldrà recuperar
l’experiència generadora d’una consciència sem
blant.
És per això que els evangelis són la història de la
passió amb un pròleg més o menys llarg. Perquè la
creu és el problema. L’únic problema que s’ha de re
soldre si no es vol caure en l’espiritualisme alienador
o en el masoquisme que esterilitza. O a provocar el
contrari del que es pretén: com és possible oferir un
camí per a viure que acaba en la mort. Altra vegada:
niciesa per a uns, blasfèmia per als altres.
L’evangelista Marc era ben conscient d’això quan
va escriure la seva història de la passió. Intenta con
duir el lector, per mitjà de la lectura de tot el seu lli
bre, a la confessió del centurió al peu de la creu:
«Vertaderament aquest home era el fill de Déu!» És
a dir: amb tota certesa, aquest pobre condemnat s’ho
ha cregut fins al final, que el seu Déu era el seu Pare!
Després, cada lector n’haurà de treure les seves con
clusions. Almenys, així ho espera Marc.

Però hi ha algunes coses en el relat del segon evan
geli que criden poderosament l’atenció.
Ell divideix la narració dels capítols catorze i
quinze en dues parts netament separades pels ver
sets 14,51-52, que parlen d’un jove, de llençols, de
nuesa. Els comentaristes hi veuen una referència
clara al baptisme dels cristians i a l’escena final de l’evangeli, on torna comparèixer «un jove vestit de
blanc» (16,5), les dues úniques vegades en què Marc
fa ús d’aquest terme. Amb això convida el lector a
adonar-se que no li vol contar una història edificant
ni exemplar. Sinó que li parla a ell d’ell mateix: allò
que es va narrant l’afecta personalment. Li demana
una decisió. Li proposa una manera de veure i de
viure la vida. Davant de la qual no pot passar de llis.
Però, abans, hi ha col·locat tota una primera part,
el centre de la qual és el relat de l’últim sopar, que fa
la funció de proporcionar les claus i les actituds que
permetran veure en la passió la manifestació de la
vertadera vida-de-la-vida: l’Amor sense límits. I, al
mateix temps, advertir que, sense aquestes actituds,
mai hom no passarà de la niciesa ni de la blasfèmia a
l’hora de fer el judici sobre la proposta cristiana.
Recordem breument allò que Marc ens diu.
Primer parla del complot contra Jesús: els encar
regats de discernir la voluntat de Déu per a la gent
d’Israel porten a terme la decisió ja presa a Mc 3,6.
Aquesta trobarà la complicitat ni més ni menys que
d’un dels íntims del Senyor (Mc 14,1 -2;10-11).
Marc usa la tècnica del clarobscur: la vida és així
de bèstia. L’amor no sempre engendra més amor. So
vint, massa sovint, odi, enveja i mort. Al mig, h1
col·loca la unció de Betània (Mc 14,3-9), el moment
genial en què algú mostra el seu amor desinteressat i
tendre pel pobre que ha de ser condemnat d’aqui a
poques hores. La reacció dels presents no pot ser mes
alliçonadora: els culpables que hi hagi pobres, per la

seva actitud prepotent, manipulen els pobres per
blasmar el gest agradós de la dona. Una advertència,
doncs: qui no és capaç de gratuïtat, de do sense cal
cular les conseqüències, d’un amor arriscat i corat
jós, no podrà passar mai de la mort a la vida. No
veurà mai més enllà del que les coses costen, no del
que valen.
La institució de la eucaristia (Mc 14,12-31), també
elaborada en el clarobscur de les successives traïcions
que es cerca veure a la llum de la lògica de la promesa,
proporciona la idea clau del conjunt textual: fer de la
pròpia vida un do per als altres, com el pa que dóna
vida al preu de deixar-se menjar i destruir; com el vi
vessat que ningú no beu perquè es perd, vet aquí el
secret i el contingut de la vida-de-la-vida: l’amor in
tens, tendre i gratuït. És el secret de Jesús, la seva
essència de Déu-amb-nosaltres. L’home per als altres
sense condicions.

I

________ Antònia Morey Tous

NOBLESA 1 DESVINCULACIÓ
A MALLORCA
ALS SEGLES XVIIIIXIX

Finalment, el retorn a la crua realitat: Getsemaní:
el combat decisiu que esgota i deprimeix en com
provar que l’amor no sempre engendra més amor.
Que estimar és sofrir. I que la victòria del Mal s’i
dentifica amb deixar d’estimar quan no hi ha cap raó
per a continuar fent-ho. És sempre la temptació. Re
soldre la lluita en la línia de l’Amor en contra del que
demana l’instint de conservació («no la meva volun
tat sinó la vostra») és haver vençut: és ressuscitar:
«Alceu-vos! Anem!» (Mc 14,42).
Realisme, doncs, de la contradicció de la vida. Ex
periència de la gratuïtat, com més intensa millor. Caparrudesa de donar la vida sense mesura i de perdre-la
als ulls dels valors del món. Consciència clara de les
conseqüències d’un amor com aquest en la història es
pessa que vivim. Vet aquí les condicions per a arribar
a l’experiència proposada per Marc: realment el Se
nyor Jesús pot ser el fonament de la nostra felicitat!

Noblesa i desvinculació a Mallorca
als segles XVIII i XIX

N O V ETA TS

Antònia Morey Tous
Estudi de la noblesa mallorquina en un moment històric d’una gran transcendència:
la crisi de l’Antic Règim. L’autora se centra bàsicament en el fideïcomís, una figura
que tenia la finalitat d’evitar la dispersió dels grans patrimonis i aconseguir que la
terra es traspassés molt de tant en tant i dins uns cercles cada cop més reduïts.
En coedició amb la Universitat de les Illes Balears

_ _ Montserrat Jiménez Stmda

ÜESGLÉSL1 CATALANA

"MS1'
u<-àW»«

L’Església catalana sota la
monarquia dels Borbons.
La catedral de Girona en el segle XVIII
Montserrat Jiménez Sureda
Anàlisi de l’impacte que va tenir en l’Església catalana l’accessió dels Borbons a
la Monarquia Hispànica. El triomf de la nova dinastia, després d’una circumstàn
cia tan traumàtica com ho fou a Catalunya la de la Guerra de Successió, va alte
rar l’organigrama intern i les pautes de funcionament d’aquesta institució.
En coedició amb l’Ajuntament de Girona

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Tel. 93 245 03 03. Fax 93 247 35 94 - E-mail: serrador@pamsa.com. Internet: www.pamsa.com.
Distribució: LArc de Berà. - Comandes i administració: Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08 - Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona
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Conviu amb els homes
per Miquel Estradé

Hem esmentat els anys a Natzaret, anys de con
vivència, de donar i de rebre, anys de compartir.
Compartir en l’àmbit de la família: amb Josep i Ma
ria. Sense fer literatura, la vida de Jesús infant fou
compartir entre pares i fills en una família sana; joia
de la seva presència: el primer somriure, els primers
passos, les primeres paraules, les primeres gràcies. I
acollir tota la riquesa que una vida adulta va desvet
llant de mica en mica en l’infant. Darrere els textos
de Lluc: «L’infant creixia i s’enfortia, ple d’enteniment; i Déu li havia donat el seu favor» (Lc 2,40),
«Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el
favor de Déu i dels homes» (Lc 2,52), hi hem se sa
ber veure tot això.
A mesura que passen els anys, el seu compartir s’a
nirà fent conscient. De mica en mica anirà adquirint
aquelles condicions necessàries per a un donar i un
rebre autèntics i profunds.
Condició per a donar: un esguard atent a les ne
cessitats i a la realitat més que a les demandes, ex
pressades o tàcites: on hi ha amor, les necessitats
s’intueixen.
Condició per a rebre: un cor senzill. Jesús, Maria i
Josep el posseïen, un cor senzill i net, sense egoismes
i sense ficcions.
Més tard anirà aprenent que el procés de donar es
transforma en el fet de donar-se. I, el de rebre, en el
d’acollir els altres. Les actituds que veiem en el Jesús
adult han anat madurant en el si de la família, en la
relació amb tothom a Natzaret. És allí on aprendrà
també les condicions del donar-se i de l’acollir.
Per a donar-se, posseir-se. Aquell qui no es posse
eix, el qui està alienat, el qui és de qualsevol manera
esclau, no se sabrà donar. Donar-se és un gest que re
clama una llibertat de cor.
Donar, donar-se, rebre i acollir com ho fa Déu.
Déu dóna sense fer favors. Fer un favor és fer a algú
un do, tenir consciència que el qui el rep no se’l me
reix, i que el qui el fa el fa per benvolença, sense que
hi estigui obligat. L’actitud de donar fent un favor in
fla vanament aquell qui el dóna i rebaixa el qui el rep.
Déu fa gràcies. Gràcia és fer un do, del qual saps
que l’altre no és mereixedor i no el fas per compas
sió, sinó per naturalesa. Déu és bondat i es vessa.
Hem de donar-nos amb actitud de gràcia. La vida és
expressió, ve de dintre, ens surt de dintre donar-nos.

Déu comunica gràcia, i això no humilia, ni aliena. El
qui rep un favor se sent lligat; el que és objecte d’una
gràcia se sent agraït, però continua sentint-se lliure.
Donar com a favor, o com a gràcia, són dues actituds
molt distintes.
Déu acull sense humiliar, perquè estima, valora i
fa prendre consciència del valor.
Per a donar, no hem de tenir por de perdre. Si no,
donarem amb recança. Ni de guanyar tampoc do
nant; altrament, donarem amb avarícia, o amb avi
desa; donarem per rebre.
Per a acollir, no hem de ser gelosos de posseir.
Aquell que acollim, no l’hem de fer nostre amb un
sentit de possessió despersonalitzadora. Continua es
sent ell. Ens cal purificar el cor per acollir respectant
la llibertat de l’altre.
L’home de les benaurances és l’home capaç de do
nar i d’acollir.
Jesús és l’home de les benaurances per excel·lèn
cia.
Seguim alguns aspectes de la vida de Jesús.
—Tracte amb els deixebles.
—Compassió pels pobres i oprimits:
•multiplicació dels pans,
•viuda de Naïm,
•plora sobre Jerusalem, per Llàtzer.
—En el tracte amb la samaritana fa néixer un de
sig de rectitud sense forçar la llibertat ni condemnar.
No és un controlador, ni un inquisidor, sinó que veu
la necessitat i té traça a compartir, que vol dir a gua
nyar-se la confiança, per fer prendre consciència del
no valor, del pecat. De retop, fa agafar fe en el valor.
—En el cas de la dona adúltera va al fons del pro
blema: la llei no té cap valor si no és al servei de la
persona. Comparteix la situació dolorosa i la ver
gonya, la por de la primera pedra.
—Tristesa davant l’enduriment de cor dels seus
adversaris.
—«Perdoneu-los, que no saben el que fan.»
—Rep també dels altres:
•es deixa convidar,
•l’amistat,
•cerca la companyia dels seus.
Però, en tota aquesta relació tan vària, mai no es
deixa subornar, mai no cedeix en allò que sap que es
essencial, ni es deixa comprar, ni permet que l’afala-

guin, ni afalaga ningú. No calla quan ha de parlar, ni
es deixa portar a actituds incontrolades.
Compartir és part essencial en la nostra vida d’homes i de cristians. Primer que enlloc, en la vida de co
munitat. Una vida de comunitat, mai no ens l’hem
de pintar com a possible idealment. Sempre hi haurà
ombres, perquè no és possible d’eliminar el nostre
fons d’egoisme, ni d’entendre del tot l’altre. Si és cert
que ens cal donar-nos i acollir, mai no sabrem on aca
ba el donar-se i on pot començar el dimitir, on acaba
l’acollir i on ha de començar la interpel·lació.
Mai no ens hem de proposar ideals inabastables:
en sortiríem defraudats. L’expressió «no hi ha res a
fer!» ve sovint del fet que ens hem proposat de fer
massa: vol dir que «no podem fer allò que ens havíem
proposat». Però sempre hi ha alguna cosa a fer!
«Compartir» vol dir posar en comú la nostra ri
quesa i la nostra pobresa. Donar-nos i acollir sense
pretendre de fer un favor. El fonament del compar
tir no és la nostra bona voluntat, sinó la realitat d’allò
que sant Pau anomena la unitat de la fe i la unitat de
l’Esperit (E/4,13.3). El fet de compartir no és en pri
mer lloc un treball per a fer-nos, sinó una expressió
del que som.
Aquí és necessari el que dèiem el primer dia: pren
dre consciència del que som. L’enfocament de la vida
de comunitat canvia si hi veiem una expressió del
que som més que un treball per a ser.
Aquesta expressió de la caritat, o la comunió, era
un dels grans miracles —signes— de la vida dels pri
mers deixebles. Ens és difícil d’imaginar la gran di
versitat existent en aquestes primeres comunitats.111
Sant Pau repeteix en cinc ocasions l’expressió «tin
gueu els mateixos sentiments».2 Aquests mateixos
sentiments com a expressió de la comunió real en la
fe i la participació en l’Esperit i en la vida.
Aquí podem dir que és més fort allò que ens uneix
que allò que ens separa, per molt que sigui i per gran
que sembli.
Però no ens fem il·lusions: aquesta unitat fona
mental deixa lloc a una multitud de divergències que
no podem matar, però que hem de situar.
Després de la vida de comunitat, ens cal compar
tir també amb tots els homes; també és veritat que
som fills tots del mateix Pare.

OBRA COMPLETA

DE JORDI RUBIO I BALAGUER

TRETZE VOLUMS DE LA BIBLIOTECA ABAT OLIBA,
IMPRESCINDIBLES PER AL CONEIXEMENT DE LA
HISTÒRIA DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA
CATALANES DE TOTES LES ÈPOQUES

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA, I
(Biblioteca Abat Oliba, 35) , al preu de 2.650 ptes.
RAMON LLULL I EL LUL·LISME
(Biblioteca Abat Oliba, 37), al preu de 2.650 ptes.
HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA, II
(Biblioteca Abat Oliba, 40), al preu de 2.250 ptes.
VIDA ESPANOLA EN LA ÈPOCA GÒTICA (Biblioteca
Abat Oliba, 42), al preu de 2.250 ptes.
HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA, III
(Biblioteca Abat Oliba, 51), al preu de 2.650 ptes.
HISTÒRIA I HISTORIOGRAFIA
(Biblioteca Abat Oliba, 58), al preu de 2.600 ptes.
IL·LUSTRACIÓ I RENAIXENÇA
(Biblioteca Abat Oliba, 70), al preu de 2.000 ptes.
HUMANISME I RENAIXEMENT
(Biblioteca Abat Oliba, 86), al preu de 2.500 ptes.
MESTRES, COMPANYS I AMICS
(Biblioteca Abat Oliba, 101), al preu de 2.500 ptes.
ESTUDIS DE LITERATURA CATALANA
(Biblioteca Abat Oliba, 114), al preu de 2.575 ptes.
LLIBRETERS I IMPRESSORS A LA CORONA D'ARAGÓ
(Biblioteca Abat Oliba, 128), al preu de 2.800 ptes.
SOBRE BIBLIOTEQUES I BIBLIOTECONOMIA
(Biblioteca Abat Oliba, 155), al preu de 3.000 ptes.
OBRA DISPERSA
(Biblioteca Abat Oliba, 211), al preu de 2.500 ptes.
Del mateix

autor:

CARTES DE LA GUERRA, MAIG 1938-GENER 1939
(Biblioteca Serra d'Or, 170), al preu de 1.200 ptes.
CARTES ENCREUADES AMB EL SEU FILL MANUEL
RUBIÓ I LOIS, al preu de 1.200 ptes.
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Cinc-cents anys d’activitat
editorial a Montserrat (1499-1999)

El 29 d’abril de 1999 es va inaugurar, al
Museu d’Història de Catalunya de Barcelona,
una exposició que commemora els cinc-cents
anys del primer llibre imprès a Montserrat,
inici d’una activitat pràcticament ininterrom
puda, motivada per les necessitats del santua
ri i del monestir, i alhora continuació lògica
del scriptorium medieval que els monjos de
Montserrat heretaren dels de Ripoll i que tam
bé es mantingué al llarg dels segles, pràctica
ment fins al segle XX. L’acte, convocat pel
conseller de Cultura, Joan M. Pujals, i per
l’abat de Montserrat, Sebastià M. Bardolet,
comptà amb la presència del president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, antic
membre del consell de la revista «Serra d’Or»,
que també celebra enguany el quarantè ani
versari de l’inici de la seva segona època,
recordat igualment amb un relleu especial a
l’exposició, i hi intervingué l’Escolania de
Montserrat, dirigida per Jordi-Agustí Piqué.
Publiquem tot seguit els parlaments fets en
aquell moment pel comissari de l’exposició,
Josep Massot i Muntaner, i per l’abat de
Montserrat, Sebastià M. Bardolet.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat,

1499-1999.

Ara fa exactament cinc-cents anys, al
començament de 1499, l’abat Garcia de
Cisneros va tenir la bona pensada d’in
troduir la impremta a Montserrat. Es
tractava d’una opció arriscada i mo
derna, ja que feia només una trentena
d’anys que Gutenberg havia trobat el
sistema de substituir les còpies manuscrites per llibres relativament fàcils de
compondre i de tirar. Ens consta que el
16 d’abril de 1499 fou enllestit el primer
d’aquests llibres impresos a Montserrat
per l’alemany Johannes Luschner, el Liber meditationum vitae Domini nostri
Iesu Christi, atribuït erròniament a sant
Bonaventura, inici d’una activitat que
continuarien Luschner mateix i el seu
antic soci Johannes Rosenbach fins al
1524 i que seria restaurada per l’abat
Marcet el 1918. L’activitat editorial de
Montserrat, però, s’havia iniciat abans
a Barcelona, amb butlles que l’abat Cis
neros ja trobà en circulació l’any 1493 i
amb els llibres De ordinatione animae,
de l’abat Isaac de Nínive, i Horae secundum ordinem sancti Benedicti, es
tampats per Joan Luschner el 1497 i el
1498 respectivament. I havia de conti
nuar al llarg dels segles, pràcticament
sense interrupció, en un cas potser únic
al món. En efecte, el santuari de Mont
serrat demanava constantment llibres
de pietat i d’història, estampes i opus
cles de tota mena per als seus visitants
i per als seus devots, i la comunitat
monàstica que hi ha hagut des del se
gle XI, amb els breus parèntesis del segle
XIX i de la guerra civil de 1936-1939,
era un focus de cultura que produïa
obres de recerca i de divulgació en
camps molt diversos.

Pel que sabem fms ara, l’editorial que
tradicionalment és considerada la més
antiga del gremi, la Cambridge University Press, no va començar fins al 1521,
gràcies a un editor privat que només tre
ballà el 1521 i el 1522, i no reprengué les
seves activitats, d’una manera més aviat
privada i provisòria, fins al 1584. La seva
rival, la Universitat d’Oxford, començà
abans, cap al 1478, però els seus impres
sors deixaren de treballar cap al 1486 i
no hi tornaren fins al 1585. No cal dir
que, inicialment, es tractava també
d’una empresa privada, que a poc a poc
s’anà relacionant cada cop més amb el
món acadèmic. Fet i fet, doncs, Montser
rat té la prioritat de publicar fulls, lli
bres, opuscles i estampes d’una manera
institucional i sistemàtica, i pràctica
ment no s’ha aturat mai de fer-ho, di
rectament o per mitjà d’impremtes
diverses, de Catalunya i de molts altres
indrets, en llatí, en castellà, en català, en
francès, en anglès, en alemany i en mol
tes altres llengües, atès el caràcter inter
nacional del santuari i la difusió del seu
nom arreu del món. I des del comença
ment del segle XX s’ha convertit en una
editorial moderna, adreçada especial
ment però no exclusivament al públic
català, en un primer moment lliurada
del tot a la temàtica religiosa i monàstica

i més endavant, per circumstàncies del

temps i exercint el que en aquella època
s’anomenava una funció de suplència,
oberta a tot el ventall de la cultura cata
lana, sobretot a partir de la revista «Germinabit» i de la segona etapa de «Serra
d’Or», que enguany celebra també qua
ranta anys, igual que la revista interna
cional d’història «Studia monastica»,
com ja els va celebrar l’any passat «Qües
tions de vida cristiana», revista camuflada
que, com «Serra d’Or» i com «L’Infantil»/«Tretzevents», va subsistir malgrat
les traves de la censura franquista.
Ens ha semblat que valia la pena de
donar un relleu especial a aquests
cinc-cents anys d’activitat editorial de
Montserrat i he d’agrair ben de cor al
Departament de Cultura i al Museu
d’Història de Catalunya que ens hagin
donat totes les facilitats per posar en
marxa l’exposició que avui inaugurem.
No hi ha ni de bon tros tots els llibres,
tots els opuscles i menys encara totes les
revistes i totes les estampes ni tots els
fulls que han anat sortint entre el segle
XV i el segle XX del nostre monestir i
del nostre santuari o que d’una manera
o una altra s’hi refereixen. Sí que hem
aconseguit, però, amb l’amable col·la
boració d’un bon nombre d’institucions a les quals em plau de donar les
gràcies, que el públic interessat pogués
fer un recorregut al llarg d’aquests se

gles, començant pel que en podríem dir
la prehistòria -els inicis de la vida
monàstica al segle IV, la Regla de sant
Benet al segle VI, la fundació de Mont
serrat per l’abat Oliba al segle XI i la flo
rida medieval simbolitzada pel Llibre
Vermell-, seguint per l’obra promoguda
per l’abat Cisneros i pels seus successors
—alguns cops mostrant exemplars únics
o gairebé únics— i acabant, després del
parèntesi desastrós dels primers anys
del segle XIX, per la represa de l’abat
Muntadas, de l’abat Deàs i de l’abat
Marcet i, un cop superada la negra nit
de la guerra civil i del primer fran
quisme, per les etapes ben característi
ques de l’abat Escarré, de l’abat Brasó i
de l’abat Cassià M. Just. I encara hem
pogut dedicar un àmbit especial a «Ser
ra d’Or», on d’una manera molt sumà
ria són recordats els seus primers
quaranta anys de vida.
No puc allargar més aquesta presen
tació, ni n’hi ha cap necessitat. Els tex
tos generals de cada un dels àmbits,
combinats amb els de cada una de les vi
trines corresponents i els de les peces
que hi són exposades, són més que sufi
cients per a donar una idea precisa i
clara d’aquests cinc-cents anys d’activi
tat editorial i de les seves característi
ques principals, que encara hauríem
pogut ampliar molt amb la incorpora-

Exvots pintats
A Montserrat els exvots pintats estan documentats de la primeria del
segle XVI, però només se n'han conservat uns cent cinquanta del se
gle XIX i de començament del XX. Més d'una seixantena d'aquestes
peces són mostrades al museu amb motiu d'aquesta exposició, agru
pades d'acord amb quatre temes: les malalties, les guerres, els acci
dents i aquells on la gràcia rebuda no apareix especificada.
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LES MILLORS EXCURSIONS
PER A AQUESTES VACANCES
COL·LECCIÓ
«GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA»

ITINERARIS PER COLLSEROLA.
Ignasi Forcada i Salvadó
i Víctor Gay i Rogel
Itineraris d’una gran bellesa paisatgís
tica, de poca dificultat i que es poden
fer tots en menys de quatre hores.

CATLLARÀS - LA QUAR.
David Aloy i M. Mercè Lleonart
Recull d’itineraris per la franja que
va des del Ter fins al Llobregat i
que comprèn muntanyes tan carac
terístiques com són els Munts,
Picancel, Tubau o Estiula.

ITINERARIS PEL MASSÍS DEL
CARLIT.
Joan M. Vives i Teixidó
Excursions pel massís del Carlit,
punt culminant del Pirineu oriental
situat al nord de la comarca de la
Cerdanya que està sota l’administració francesa.

ULLDETER.
Excursions i travessies des del refugi.
Josep Nuet i Badia
Excursions amb un punt de partida o
d'arribada comú: el refugi d'Ulldeter (a
2.200 m). Útils tant per a l'excursionista que fa una excursió d'un dia, com
per al que va de travessia, com per al
que està uns quants dies al refugi i vol
conèixer a fons la regió.
G.R. 11. SENDERS DE GRAN RECORREGUT

Vall de les Salenques - La
Portella de Baiau - Andorra.
Fascicle lr. (3a edició).
Coll de Vallcivera - Puigcerdà Planoles - Núria - Molló.
Fascicle 2n. (3a edició).
Molló - Albanyà - La Jonquera
- Cap de Creus. Fascicle 3r.
(3a edició).

COL·LECCIÓ
«CAVALL BERNAT»

CAMINANT A MONTSERRAT.
EL MASSÍS.
Ramon Ribera-Mariné.
Indispensable i insubstituïble per a
qualsevol que vulgui endinsar-se pels
racons amagats de la meravellosa
muntanya de Montserrat. L'obra,
acompanyada de mapes molt detallats,
conté seixanta-dos itineraris.

CAMINS. EXCURSIONS PEL
COLLSEROLA.
Miquel Sànchez i Gonzàlez
Excursions per la serra de Collserola
i altres indrets de la rodalia.
Essencial per a tots els excursionis
tes i els interessats en un espai natu
ral tan important.

EXCURSIONS PEL MONTSANT.
Antoni M. Casas i Ferrer
Caminades que reflecteixen la gran
varietat paisatgística d’un indret tan
atractiu en l’aspecte muntanyenc, c011'
és el Montsant.

CATALUNYA DE POBLE EN
POBLE.
Francesc Gurri
Acostament a una colla de pobles
Catalunya d’una manera breu, afflb
les referències geogràfiques, histol·l'
ques i arqueològiques indispensable-'
(A la mateixa col·lecció: Pobles oe
Catalunya, 1 i 2.)

NÚRIA-PUIGMALCAMBRADASE.
Josep Nuet i Badia
La Vall de Núria, els cims que 1 en
volten i els camins que hi porten 1
de la Cerdanya, el Conflent i la
de Ribes.
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Pep Parés

Un aspecte de l’exposició: l’àmbit dedicat a «Serra d’Or».

ció d’impresos menuts, especialment
nombrosos del segle XV al segle XX.
Ja he donat les gràcies als qui han
permès de tantes maneres que aquesta
exposició arribi a bon port. Sense la
col·laboració decidida i total de tantes
persones i tantes institucions no hauria
estat possible de fer-la realitat en tan poc
temps i d’una manera tan reeixida. Abans
d’acabar vull agrair encara ben en con
cret l’ajuda eficaç de tot el personal del
Museu d’Història de Catalunya i dels qui
han dut a terme la imatge i el disseny de
1 exposició, que han actuat sempre amb
un esperit constructiu i mirant de solu
cionar tots els problemes que han anat
sorgint de tantes bandes. I he d’agrair
també d’una manera molt especial el
gran suport que he rebut de Francesc XaVier Altés, excel·lent coneixedor de la bi
bliografia i de la història de Montserrat,

sense el qual tot hauria estat encara més
difícil, més incomplet i més discutible.
Josep Massot i Muntaner

Paraules a la inauguració de l’exposició

"Montserrat 1499-1999.

Cinc-cents anys de publicacions»

es pot negar que tant en la gran
història dels pobles com en la petita
història de les institucions sempre hi ha

Uns fets que poden semblar secundaris

en el seu conjunt, però que la perspec
tiva al llarg dels segles demostra que han
estat ben importants. És el cas de la im
premta, i -en concret- de la impremta a
Montserrat.
A Montserrat, pel seu origen ripollès,
ben segur que hi havia un scriptòrium
important, que va fornir els còdexs i els
documents necessaris per al monestir i
santuari. Però, ara fa cinc-cents anys, la
instal·lació de la impremta va capgirar
tot el sistema tradicional, i va obrir unes
possibilitats insospitades.
El que es pot veure en aquesta expo
sició és una petita mostra de l’activitat
tipogràfica que, des d’aquell moment,
Montserrat va cultivar, aprofitant unes
circumstàncies favorables, i que ha fet
servir com a eina preciosa de la seva
missió religiosa i cultural. Et sorprèn
l’encert i el coratge que els nostres pre
decessors van demostrar, acceptant
una innovació tan revolucionària. No
en sabem la lletra petita: potser també
hi va haver interrogants, dubtes, difi
cultats. Però, sens dubte, es feia un pas
decisiu en el mitjà de comunicació per
excel·lència.
Durant aquests cinc-cents anys hi ha
hagut interrupcions forçades i moments
brillants i productius. Cinc-cents anys
només es podien complir amb una
constància arrelada en el deure d’unes
activitats que Montserrat no podia dei
xar de fer. El resum és una realitat que

ens fa respecte i que ens omple de goig,
perquè constatem que ha fet un servei
important al nostre país.
Ajuntem a aquest aniversari els qua
ranta anys de l’època actual de la revista
«Serra d’Or», exponent també d’una vo
luntat de servei en moments difícils i en
moments de més normalitat. També
aquests quaranta anys ens han ensenyat
que el compromís val la pena.
El repàs de la pròpia història i la vi
sió de la realitat actual et fan mirar en
davant i et fan pensar quin és el pas que
ara s’hauria d’afrontar amb tot rea
lisme i amb tota decisió. És el que es
van plantejar fa pocs dies els responsa
bles dels Mitjans de Comunicació de
les Conferències Episcopals de tot Eu
ropa que es van reunir a Montserrat. Hi
ha una sana inquietud i unes ganes po
sitives de servir la societat de la infor
mació, partint de la realitat i -en aquest
cas- de la convicció evangèlica. Són
conscients que estem en un moment
clau, de cara a les noves tecnologies de
la comunicació, proporcionalment tant
o més important que ara fa cinc-cents
anys.
Tenint en compte tot aquest context,
i amb un sentit de servei a l’Església i al
País, iquin pas hauria de fer ara Mont
serrat, dins les seves possibilitats, per
poder continuar essent fidel a la seva
missió de comunicar la Bona Nova de
l’evangeli i per col·laborar sincerament
a la cultura del nostre poble? És una pre
gunta que ens fem i que mai no podem
deixar de fer-nos, comptant amb les li
mitacions que tenim de tota mena.
Senyor President: En nom de Mont
serrat agraeixo profundament a la Ge
neralitat, i en concret al Departament
de Cultura, el fet que hagi estat possi
ble aquesta magnífica exposició. Per a
Catalunya i per a Montserrat és un ba
lanç bonic de cinc-cents anys d’una de
les activitats significatives del monestir.
No deixa de ser un repte per a tots. És
un signe de fidelitat i de voluntat cap al
futur.
Gràcies!
Sebastià M. Bardolet

LLIBRE DE MOTXILLA
D’ESTIU

ITINERARIS

Les millors excursions per a aquestes vacances
SENDERS CATALANS DE GRAN
RECORREGUT

PER LA VALL DEL SEGRE
Joan Tort i Donada

Óscar Ferrer i Ventura

PERL4I44LL
DEL SEGRE
Joan Tort i Donada

Itineraris per
unes mun
tanyes d'altura
mitjana, dota
des de paisat
ges desiguals,
amb bellíssims i
abruptes
indrets d'un
gran interès
geològic, geo
gràfic, arqueo
lògic i estètic.

Ferrer i Ventura

TRESCANT PEL MONTSANT,
PRADES I LA MUSSARA
Antoni M. Casas i Ferrer

Inventari descriptiu i
ampliat amb dades
complementàries del
contingut de les
topoguies explicatives
d'un Sender de Gran
Recorregut.

SENDERS CATALANS
DE
GRAN RECORREGUT

TRESCANT PEL
MONTSANT,
PRADES ILk
MUSS/1R4

Caminades per
les muntanyes
de Prades, de
la Mussara i del
Montsant guiats
per algú que les
ha recorregut
pam a pam.

Antoni M. Casas i Ferrer

EXCURSIONS PER LA
MALADETA

DEL SEGRE A LA RIBERA
SALADA

CERDANYA, VALLS
I CARENES

Josep de Tera

Joan Tort i Ventura Roca

Manel Figuera i Abadal

EXCURSIONS
PER
LA MALADETA

Recull
d'excursions pel
massís de la
Maladeta que
ens permetran
visitar-ne les valls
amagades, els
bells estanys i els
altius cimals.

LA BTT: UNA FORMA
D’EXCURSIONISME

Joan Tort i Ventura Roca

DEL SEGRE
A LA
RIBERA SALADA

Itineraris per la
Cerdanya, de
dificultats
variades, que
ens permetran
conèixer els
relleus cerdans
entre escalades
i rutes per
camins.

Diversos itine
raris a peu
per les terres
de la vall
d'Alinyà fins a
la serra
d'Oliana i del
molí de Que
rol a
Organyà.

DRECERES D’AIGUA

LA VALL DE MERLÈS

Oriol Guasch i Terré

Josep Gorri i Serrat

Joan M. Vives i Teixidó
Joan M. Vives i Teixidó

LA BTT:
UNA FORMA
D’EXCURSIONISME

s
s

Deu itineraris
per Catalunya,
de diferents
nivells de
dificultat, amb
l'objectiu de
donar a
conèixer les
possibilitats de
la bicicleta tot

Descens
d'engorjats que
van des de
l'extrem de la
Catalunya Nord
fins als Ports de
Beseit.

Josep Gordi i Serrat

LA VALL DE
MERLES

3
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terreny.
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Una invitació a
passejar-se pels
boscos i masies
de la vall de
Merlès amb la
informació
necessària per
a entendre la
geografia de la
vall i sobretot
per a compren
dre el seu
paisatge
vegetal.
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OPINIONS

Jordi-Agustí Piqué , l’encís d’un gran repte
per Miquel-Lluís Muntané

El monestir de Montserrat acull una de les institu
cions musicals més emblemàtiques del país, l’Escola
nia. Aquest planter inexhaurible de bons músics, del
qual ja es tenen notícies des del segle XIII, ha sobre
viscut al pas dels segles gràcies a un sentit especial
del treball i de l’exigència. Després d’un extens i

fecund període marcat pel mestratge del pare Ireneu
Segarra, l’any 1997 va fer-se’n càrrec de la direcció
un monjo i músic jove, el germà Jordi-Agustí Piqué i

Collado, nascut l’any 1963 a
Mollerussa, que va començar els
estudis de piano amb la professora
Pepita Cervera, alhora que enceta
va els estudis d’orgue. A Barcelona
va completar la formació musical
més general: contrapunt, fuga i
composició. Va fundar i dirigir
l’Escola de Música de Mollerussa, i
després va estar un temps a Santa
Maria del Mar com a director de
l’Escolania, treballant amb el mestre Enric Gispert,
que en aquell moment era el director de la Capella
de Música. Va ingressar a Montserrat l’any 1990,

després de fer el noviciat i els estudis de teologia. Va
començar a fer d’organista i aquest va ser el seu pri
mer contacte amb la música al monestir, fins que, un

cop acabats els estudis musicals i de teologia, el

pare abat li va plantejar que acceptés el càrrec de
mestre de capella.

Quines especificitats t’has plantejat d’aportar a l’Escolania

després d’una etapa tan plena d’èxits com la del pare Ireneu Se
garra?

nia, des dels aspectes de l’ensenyament general, passant pels
musicals i de l’internat.
Des de fora, a certes persones els costa d’entendre els en

La meva primera reacció, quan el pare abat em va dir si po
dia ser mestre de capella, va ser dir que no. Però, després de
reflexionar-hi i de parlar-ne amb ell, vaig dir que sí. Perquè, és
clar, acceptar el càrrec després del pare Ireneu era un compro
mís considerable, però vaig comprendre que era allò el que la
comunitat em demanava, perquè el pare Ireneu s’havia fet gran
—tenia vuitanta anys quan va deixar
El gran eix del de dirigir l’Escolania- i convenia
afrontar una sèrie de reptes que ana
meu comença ven des de l’aplicació de la LOGSE
ment ha estat en el terreny musical, fins a tornar a
portar l’Escolania al nivell que havia
formar un equip tingut els anys més bons del pare Ire
neu, que van ser els anys setanta i
i tirar l’Esco vuitanta, anys de molts enregistra
lania endavant. ments, de concerts d’un nivell molt
alt; unes activitats que, aquests úl
tims anys, havien quedat una mica
aturades. I això va ser el primer objectiu. L’altre objectiu —i
això he de dir que ha estat un plantejament col·lectiu, no va ser
només una idea meva— va ser la creació d’un equip de monjos
joves. Més que centrar-ho tot en la personalitat del director, el
que funciona ara és l’equip, dins del qual m’ocupo de la part
musical i de la direcció del cor. Els reptes que comporta l’ensenyament avui en dia fan que, difícilment, una persona sola
arribi a tot, com potser passava els anys cinquanta. Això ha es
tat el gran eix del meu començament, formar un equip i tirar
l’Escolania endavant.

És que encara hi ha persones que tenen una visió força des
fasada del que és l’Escolania. Avui en dia, els escolans són nois
que, gairebé sempre per decisió pròpia, o de vegades també de
la família, decideixen dedicar un període de la seva vida, que
comprèn el final de la infantesa i la preadolescència, al mo
nestir, que vol dir dedicar-lo també a la formació musical es
pecífica. L’Escolania és un centre d’ensenyament general, que
funciona al matí, i és un centre d’educació musical, al qual de
diquen tota la tarda. Hi passen quatre anys, des que en tenen
deu fins que en tenen catorze. Els nois, cap a set o vuit anys,
fan els primers contactes amb nosaltres. Els fem unes proves
de veu, els demanem que es formin musicalment, els fem un
seguiment, llavors entren a deu anys, a cinquè de primària, i
s’estan aquí fins que en tenen catorze, fins acabar el segon
d’ESO. És clar, això suposa un apartament de la família, però
és una aposta que fa la família i que fa el noi mateix. La base
que fa que això sigui bo per a tots, i que els nois ho puguin
viure feliçment, és el treball. Un treball que és rigorós perquè
tenim temps, molt aprofundit i que rep una compensació im
mediata, perquè la música que fem nosaltres és música viva:
allò que avui assagem, després ho cantem a l’església. La majo
ria dels nens que tenim han volgut venir ells. Han conegut
Montserrat d’una manera o d’una altra i han demanat de ser
escolans. Això fa que puguin fer de bon grat aquest treball i
aquest esforç que sempre representa l’allunyament de la famí
lia.

Quins projectes teniu, més o menys immediats, en relació

I en molts llocs importants de l’àmbit de la música i de la di

cants de la vida dels escolans, tots aquests anys fora de casa...

Què ho fa que s’ho passin tan bé, aquí?

amb l’Escolania?

recció coral trobem antics escolans de Montserrat...

D’aquí a pocs dies tenim un enregistrament juntament
amb la Capella de Música de Montserrat, en el qual interpre
tarem una missa inèdita del pare Casanoves que es va trobar
a l’arxiu de Tarragona i altres peces seves, perquè aquest any
és el dos-cents aniversari del pare
Encara hi ha
Casanoves. Després, el mes d’abril,
tenim un concert amb Josep Pons i
persones que
l’Orquestra del Teatre Lliure amb
música de Casanoves, però hem ei- tenen Uíia VÍSÍÓ
xamplat una mica més el ventall i fa
rem una obra de Poulenc, del qual força desfasada
aquest any s’escau el centenari del
. .
'
,
,
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naixement, i despres tenim una gira
per Alemanya, el maig, i els concerts
l’EsCOlaílïa.
de final de curs, que aquest any ens
porten a Mallorca. I així acabarem el
curs en l’aspecte musical. En l’aspecte general, afrontem la re
novació de l’edifici. Ja tenim el projecte fet i, si Déu vol, el ju
liol començaran les obres, la qual cosa suposa un enrenou
important, perquè significa renovar tot l’edifici de l’Escola

Sí, és clar, perquè els quatre anys d’aquí són com una im
mersió en el món de la música. Són quatre anys vivint en un
medi musical, fent música viva, pràctica, i això en una edat en
què els nois són com una esponja i es van xopant de totes les
influències que els envolten. Per això, tant si després ho des
envolupen com si no, tota aquesta formació els queda i, als que
s’hi dediquen professionalment, que són molts, els permet
arribar a ser bons músics.
No et fa l’efecte que als cors d’aquí, en general, els costa molt
d’incloure als programes obres d’autors catalans?

Sí, hi estic d’acord. Crec que, sobretot, falta difusió de l’o
bra del país, de l’obra dels nostres autors. Els mateixos mes
tres de l’Escolania, que són un tresor, ja només l’edició els fa
gairebé impracticables. Un cor difícilment compra una peÇa
per cantar-la si val cent mil pessetes. Falla el mercat. Tu vas a
una botiga de música i hi trobes les cantates de Bach en totes
les versions possibles: amb orquestra, en traducció de piano,
en particel·la, en partitura... En canvi, en la nostra música,
això no ho trobem i aquest és un dèficit que tenim. No ens
passa solament a nosaltres a Montserrat, sinó també a tants

tants arxius que estan tancats, en catedrals, en arxius particu
lars... Jo crec que falta un gran treball de difusió. D’altra
banda, potser sí que hi ha una mica l’esnobisme de pensar que
els nostres autors no es poden comparar amb els grans autors
estrangers, que no es pot comparar Casanoves amb Haydn, o
amb Mozart, que serien els contemporanis. Jo crec que això
és molt relatiu; potser no se’Is pot comparar, però buscant i
estudiant-ne l’obra trobes coses molt interessants. La prova és
que nosaltres podem fer un disc amb un programa i un con
cert al Palau amb un altre pro
Falta difusió de
grama totalment diferent. Vol dir
que dóna molt de si. Però crec que,
l’obra dels nos
per desgràcia, falta una difusió
molt més gran pel que fa a publi
tres autors.
cacions, que permeti que qualsevol
coral pugui accedir fàcilment al material, que no hagi de fer
una gran despesa per poder trobar les partitures necessàries
per a interpretar unes obres. Pel que fa als mestres de l’Esco
lania, concretament, hi ha un condicionament afegit, i és que
estan circumscrits a l’àmbit litúrgic, però això no treu que el
geni hagi sortit.
Potser un altre dels dèficits que es constaten en el repertori
dels cors és l’absència d’autors actuals, de la segona meitat del
segle XX, per exemple. En d’altres països aquestes obres con
temporànies són molt més presents, i a casa nostra encara sem
bla que faci por programar-les...

Sí, i, si ho centrem en l’àmbit litúrgic, que és on ens movem
nosaltres, encara més. Repertori diguem-ne profà, per a fer un
concert, en trobes molt; en música coral n’hi ha. Però dintre de
1 àmbit litúrgic ha quedat molt restringit, molt. Ja sigui per la
pràctica litúrgica actual, en què domina més la paraula que no
els espais destinats al silenci o a la música, o sigui pel que si
gui, jo crec que en aquest aspecte l’Església hem perdut un
camp que ha estat la font de moltíssima música. La major part
de la música de Bach, per exemple, és feta per a l’Església, i ac
tualment no hi és. I jo crec que això també passa en d’altres
arts; passa amb la pintura, amb l’escultura... L’arquitectura,
encara, perquè els arquitectes són imprescindibles, però a
1 hora de decorar una església costa de trobar l’estil. Jo penso
Que, en aquest aspecte, hem d’obrir un nou diàleg amb els
compositors del segle XX i demanar-los que, amb el seu llen
guatge, parlin a la gent creient del nostre temps. Des d’aquesta
casa se n’han fet intents; el mateix pare Ireneu, el pare Gregori
1 el germà Odiló han fet intents molt reeixits de fer música ac
tual amb funció litúrgica, però encara ens queda molt de
camí...
Al moment actual, quin paper té Montserrat dins el panorama

musical?

A partir del moment en què el pare Ireneu va iniciar la
Producció discogràfica, que va ser el moment fort del co-

ençament del disc mateix, es va difondre la importància de
escola de cant de Montserrat en l’aspecte coral, i això au
tomàticament va obligar l’Escolania a sortir, a fer una sèrie

de gires, i encara en continuem fent. Això va donar un nivell
de coneixement del treball que fem aquí i potser el que és més
admirat és aquesta manera particular de cantar, que caracte
ritza potser la manera mediterrània d’interpretar la música,
des de Palestrina fins a la música actual. Això potser és el que
admiren més. Potser també hem perdut algun tren, per
exemple els encontres de compositors, que va engegar el pare
Ireneu i que van ser una gran cosa, però, o per circumstàn
cies del moment o potser perquè no es va saber aprofitar i
continuar, la iniciativa va quedar estroncada. Allò donava
una obertura a Montserrat, a la música actual contemporà
nia, als compositors, i ara intentem remuntar-ho. Concreta
ment jo he fet algun encàrrec a algun compositor jove del
país: primer ens anirem obrint fent encàrrecs concrets i des
prés mirarem si més endavant podem reprendre els encon
tres de compositors. Això podríem dir que és una assignatura
per al curs que ve, perquè no es pot pas fer tot alhora. Però
ara mateix, per exemple, tinc una Salve nova de Marcos
Bosch, un autor jove, de l’àmbit del conservatori de Bada
lona, que jo crec que és una aportació valuosa. Per a ell, a
més, ha estat un repte, ja que ha hagut de fer un aprofundi
ment de la seva pròpia fe per expressar amb música una Salve
i, de fet, penso que se n’ha sortit força bé.
Quin és, segons el teu parer, el nivell de l’ensenyament mu
sical a l’educació primària i la secundària?

Actualment, hem sortit d’un model d’ensenyament que se
centrava en el pla de 1966, que era el vigent a partir del minis
teri per a tot l’Estat. A Catalunya vam tenir la sort que tota una
gent entusiasmada amb l’ensenyament musical -molts venien
de corals infantils i de petites orquestres- van formar tota una
xarxa de petits conservatoris, que s’anomenaven conservato
ris elementals, i això es va escampar arreu del país, subvencio
nat sobretot pels ajuntaments. Pocs ajuntaments hi havia
que no tinguessin la seva escola mu
nicipal de música. Tanmateix, la
Que un jove es
vinguda de la LOGSE, en certa ma
posi a escoltar
nera, ha desfet tot aquest esquema.
Els conservatoris elementals han
antífones grego
desaparegut, l’ensenyament ele
mental ha quedat com a no reglat
rianes a l’apai, per tant, no subvencionat, i hi ha
rell de música
hagut una mena de desorientació
general. Jo crec que la LOGSE, com
del cotxe, a mi
a filosofia d’ensenyament, té coses
molt bones, perquè el currículum
em fa pensar
en el terreny musical ha estat fet pel
pare Ireneu, per exemple, és el seu
molt.
mètode, i això ha estat molt bo,
però l’aplicació ha estat fatal. Concretament, s’ha afrontat l’aplicació d’una llei nova sense una base pressupostària, s’han
abandonat aquestes escoles elementals a la disponibilitat dels
ajuntaments en un moment en què els ajuntaments tenen
molts problemes, i això ha creat una desorientació general.
I |S29|
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S’han constituït uns conservatoris de grau mitjà que també
han quedat a mercè de la bona voluntat de molts ajuntaments
i s’ha produït una desorientació de pares i d’alumnes, perquè
han desaparegut una sèrie de coses i això ha portat un moment
en què ningú no sap ben bé on som -abans almenys sabies
quin curs feies. Estem esperant el conservatori superior, que
seria la culminació: ara parlen del 2001, el 2002, però men
trestant encara no saps quina formació has de donar per acce
dir a aquests estudis superiors, i aquest és el marc on ens
trobem. Pel que fa a la formació, jo crec, i em sap greu dir-ho,
que hi ha hagut un retrocés molt important. Jo em trobo amb
nois que volen entrar a l’Escolania, que fa dos o tres anys que
van a una escola de música, i no saben llegir solfeig. Hem vol
gut adoptar uns sistemes d’ensenyament forans, que no són els
nostres, quan el pare Ireneu va fer un gran esforç per sistema
titzar un mètode, i ara, en desaparèixer el marc per al qual allò
va ser creat, ha desaparegut tot una mica. I jo diria que la bai
xada de nivells, que també es nota a l’ensenyament general, en
el terreny musical ha estat greu. I això jo crec que ho pagarem
bastant, perquè si ara ja ens trobem que moltes orquestres es
tan fetes de músics estrangers, d’aquí a uns anys encara ens hi
trobarem més. El problema és que per a arribar a tothom hem
rebaixat nivells, i això fa que els nois no estiguin tan formats.
Per exemple, hi ha molts mestres de música que han fet dos
cursos de piano i estan d’especialistes de música en escoles ge
nerals i, en canvi, els que surten del conservatori no poden fer
classe a l’ensenyament general. Hi ha coses que difícilment lli
guen. D’altra banda, és un moment en què moltíssima gent ac
cedeix a ensenyaments musicals, tothom té clar que els nois
han d’estudiar música, cosa que fa uns anys era molt més ex
cepcional. Però hem de fer un toc d’alerta perquè els nivells

van baixant i d’aquí a uns anys ens trobarem amb una gene
ració de músics joves que no estaran ben formats. No vull ser
pessimista, però és que ens hi juguem el futur.
I aquesta divulgació sobtada del cant gregorià que es va pro

duir fa pocs anys, quina explicació té?

Jo hi veig dues coses. D’una banda, la força dels mitjans de
comunicació i del màrqueting, que pot crear un mercat, pot
fer que la gent compri. Però fer que s’ho escoltin ja és més di
fícil. En això del gregorià, concretament dels monjos de Silos,
jo hi veig els dos aspectes: l’un és que respon a una qüestió de
màrqueting, que ha fet que molta gent ho compri, però, per al
tra banda, també hi veig un indici -i és una qüestió no gens ba
nal- del fet que hi ha una música, que és música amb
majúscula, que va néixer d’una cultura i d’una fe profunda
ment cristianes, de la qual l’Església sempre s’ha servit per lloar
Déu i per catequitzar, que encara diu coses a la gent d’avui.
Que un jove es posi a escoltar antífones gregorianes a l’aparell
de música del cotxe, a mi em fa pensar molt. Vol dir que és un
tresor que l’Església té i que s’ha d’utilitzar per a allò per a què
va ser creat. El que em sap greu, com a músic i com a religiós,
és que el gregorià s’escolti a les discoteques i que no sigui pre
sent a les nostres celebracions. Però crec que la culpa la té, bà
sicament, l’Església, per haver abandonat un tresor de catorze
segles. Ara la societat de consum se l’ha apropiat, però estic
segur que continua parlant a la gent de finals del segle XX, per
què la majoria dels problemes fonamentals que té la gent d’ara
són els mateixos que tenia la de fa mil anys. La capacitat que té
aquesta música d’adreçar-se directament a l’esperit de la gent,
el màrqueting no la pot crear. Per tant, crec que hauríem de
tornar a fer una aposta pel gregorià i per retornar-lo sense
complexos al lloc d’on va sortir, que és l’Església.

LA SENYORA QUE ATROPELLAVA
ELS NENS
JOAN ARMANGUÉ

L'Antònia estava tocada del bolet, com una cabra boja, amb perdó sigui dit. I podia
resultar perillosa, sobretot per als nens, que se la miraven estranyats mentre
passejava pel parc i escampava empentes a tort i a dret i trepitjava criatures.
Darrers títols

publicats:

Viatge a través de la història de Montserrat, Francesc Bofill.
Versos amics, Joana Raspall.
Contes russos, I i II.
Un pam de primavera, Joan Armangué.
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La terminologia, un indici de progrés
per Ester Franquesa

Al segle XVII es descobreixen les cèl·lu
les, s’inventa él telescopi, el regle de càl
cul i el rellotge de pèndol. No és fins al
segle XVIII que es comencen a estudiar
els corrents oceànics, i neix el nou lèxic
que ho fa possible; que es descobreix
el cobalt i el nitrogen, que es dissenya el
parallamps, s’inventa el termòmetre de
mercuri i s’aïlla el clor. Al segle XIX s’es
tableix el sistema de símbols químics,
sorgeix la termodinàmica, es dissenya la
primera bicicleta, es construeix la pri
mera turbina, es formula la teoria cel·lu
lar i s’inventa la bombeta elèctrica i el
termòmetre clínic. Al nostre segle, s’e
met la primera transmissió radiofònica,
s’inventa la cadena de muntatge i el
DVD, s’aïlla la penicil·lina, s’implanta
un cor artificial, neix el primer bebè
proveta, es publica la teoria del big bang
i es descobreix el forat a la capa d’ozó.
La llengua acompanya el coneixe
ment científic i s’hi integra, actualitza el
seu lèxic per construir nou coneixement
i vehicular la informació i per respondre
a les noves necessitats de comunicació.
Les relacions comercials, industrials i
culturals establertes mundialment, la
interrelació de les disciplines científi
ques modernes i la seva diversificació en
especialitats generen terminologia de
manera contínua i a un ritme creixent.
A més, les noves tecnologies han revo
lucionat els sistemes de transferència de
la informació, que pot arribar ara al
món sencer a l’instant mateix en què té
Hoc. Els factors que fan evolucionar una
llengua han tingut sempre poc a veure

xen noves realitats i noves formes lin
güístiques per designar-les i els concep
tes evolucionen ràpidament, alguns fins
i tot més que les seves denominacions
(Yoxigen ha perdut el sentit que en va
motivar el nom). Prenem termes d’al
tres disciplines, alguns mots cauen en
l’oblit, d’altres alteren la seva forma o el
seu significat (el pirata navega avui per
les xarxes informàtiques), o el mante
nen únicament en un context històric
determinat, com l’alquímia o la fitxa
perforada.
Les noves realitats s’originen en una
comunitat i s’estenen posteriorment a
altres entorns culturals i lingüístics. El
català és fruit de l’evolució lenta, gradual
i gairebé imperceptible del llatí. Les con
tínues aportacions dels grecs, dels germà
nics, dels àrabs, i actualment de l’anglès,
del castellà, del francès, etc., l’han anat
enriquint al llarg del temps i bon nom
bre dels mots de què ens servim són es
trangerismes que s’han aclimatat a la
nostra llengua. El món modern posa en
contacte totes les comunitats lingüísti
ques i les llengües reben ara, a més de la
influència de les llengües veïnes, la in
fluència de l’anglès, que s’ha convertit en
la llengua d’intercanvi i de comunicació
internacional. La terminologia de pro
cedència anglosaxona domina el panora
ma lingüístic i les interferències lèxiques
en els àmbits tècnics i científics augmen
ten constantment. En el cas del català, a
més, prenem fàcilment vocabulari del
castellà perquè les dues llengües que es
tan en contacte són molt semblants.

amb factors purament lingüístics: pro

cessos de colonització, prestigi social,
contacte amb altres realitats lingüísti
ques, religió, pes demogràfic, etc. Són de
et factors econòmics, polítics o socials
els que fan mantenir o restringir l’ús

*■ una llengua en una comunitat.
Lexpansió de la terminologia és con
seqüència del progrés de la ciència. Nei

Un fenomen de compensació per a la creació de
terminologia

Per ser aptes per al discurs científic i tèc
nic les llengües han de comptar amb l’element més important de què disposen
per a la transferència d’informació es
pecialitzada: el lèxic. En el marc d’una
política lingüística que impulsa la pre

sència d’una llengua a la vida cultural,
econòmica i social s’articula un sistema
de renovació terminològica, que actua
com a fenomen de compensació: la nor
malització terminològica. Aquest sistema
és concebut com un instrument per ac
tualitzar la llengua pròpia i afavorir-ne
l’ús en els entorns científics, tècnics i
econòmics. És un procés organitzat i
col·lectiu per a la creació de neologis
mes, contrapunt del sistema natural que
acompanya el naixement dels nous con
ceptes. La intervenció conscient en la
terminologia pretén fer més curt el camí
natural de creació lèxica i preservar-li
un cert grau de genuïnitat, amb flexibi
litat i rapidesa.
En què consisteix la normalització
terminològica? Fonamentalment, es trac
ta d’un procés planificat per buscar al
ternatives genuïnes als manlleus i als
calcs d’altres llengües, per anar-los subs
tituint progressivament, per seleccionar
de manera consensuada una de les pos
sibles formes que poden designar una
noció i deixar de banda usos que es con
sideren erronis des del punt de vista
conceptual.
Cada llengua té uns recursos i unes
limitacions per a la renovació del seu lè
xic. Per prendre una decisió terminolò
gica cal tenir en compte, a més dels
mecanismes de formació lèxica (regles
fonològiques, morfològiques, lèxiques i
sintàctiques) que són acceptables per al
codi lingüístic en què s’ha d’inserir la
unitat nova, també els aspectes sociolin
güístics, que pesen força a l’hora d’ac
ceptar els neologismes per integrar-los
en les comunicacions especialitzades.
Sovint, una unitat terminològica és re
butjada encara que sigui lingüística
ment adequada.
En un procés de normalització, l’actitud dels especialistes de les diferents
matèries juga un paper clau, perquè són
ells qui en definitiva s’han de servir de
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les innovacions terminològiques que en
resultin: el coneixement que tenen de la
llengua, la voluntat o l’interès de modi
ficar un hàbit lingüístic, l’exotisme, l’esnobisme, la mandra, l’arrelament del
manlleu entre la comunitat científica.
Hi ha especialistes que rebutgen sis
temàticament tots els manlleus i n’hi ha
d’altres que en són veritables entusias
tes. En aquests processos, també cal tenir
presents les situacions comunicatives,
sovint molt diverses, en què s’han d’usar
els termes, les exigències internes de les
àrees d’especialitat i les seves pròpies
tradicions neològiques. Els aspectes de
tipus extralingüístic, sociolingüístic i
psicolingüístic són fonamentals, doncs,
quan es pretén implantar una nova de
nominació que substitueixi una forma
procedent d’una altra llengua.
Justament per aquests factors socials
la normalització terminològica —una
mena de neologia de laboratori o in vitro- demana la concertació institucional
i és assumida per un grup d’usuaris als
quals se’ls ha atorgat autoritat per ima
ginar propostes neològiques amb possi
bilitats d’implantació. La naturalesa de
les institucions que se n’ocupen varia se
gons la comunitat lingüística: acadèmies
de la llengua, organitzacions polítiques i
administratives, institucions università
ries, centres de documentació, consorcis
industrials, associacions professionals,
organismes de normalització tècnica,
etc.
La terminologia catalana articula el
seu procés de normalització fonamen
talment per mitjà del Consell Supervi
sor,' un òrgan permanent i col·legiat
que, en el marc del TERMCAT, s’ocupa
primordialment dels aspectes relacio
nats amb la seva forma lingüística i de
procurar-ne l’adequació a la normativa
general de la llengua. Complementària
ment, els Comitès Tècnics, òrgans for
mats per representants d’institucions de
cada sector d’activitat, s’ocupen dels as
pectes conceptuals dels neologismes:
estudien les propostes diverses i els
arguments a favor i en contra per a de
nominar un concepte del seu àmbit
d’especialitat, amb la voluntat d’obtenir

el consens en les decisions que s’hi pren
guin. Aquest procés finalitza gairebé
sempre amb la sanció de l’acord per part
del Consell Supervisor.
Si els neologismes terminologies que
s’han proposat han de tenir un ús gene
ralitzat i passen a formar part del con
junt de lèxic comú dels parlants, convé
culminar aquest procés amb el procés de
normativització per part de la Secció Fi
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Sovint, els neologismes que han estat
normalitzats són considerats en un es
tadi previ abans de ser acceptats com a
noves peces lèxiques que s’incorporen al
repertori normatiu. Llegim a la intro
ducció del diccionari que l’Institut d’Es
tudis Catalans havia de tenir la certesa
moral que els mots que s’escollien per
què s’hi incorporessin ocupaven un lloc
en el mosaic del vocabulari, amb títols
justos i amb indicis de durabilitat.
També optem per un sistema artificial
de creació de neologismes quan, en la
redacció o la traducció d’un text d’espe
cialitat, o en l’elaboració de diccionaris
i vocabularis terminologies o enciclopè
dics, necessitem denominar ràpidament
un concepte -encara sense nom, amb
una forma d’origen extern o amb diver
ses formes possibles o vacil·lants—, i no
disposem del temps necessari per seguir
un procés ordenat, organitzat i complet
de normalització. El TERMCAT, i els
serveis lingüístics universitaris i secto
rials, ofereixen assessorament terminològic als professionals que treballen
amb obres i productes especialitzats
en llengua catalana: material didàctic,
memòries, documentals de televisió, ma
nuals i llibres de text, productes infor
màtics, etc.
En aquest cas, són els especialistes o
els lingüistes, i no els organismes de nor
malització, els qui formulen propostes
neològiques per a conceptes que no te
nen encara denominació en la nostra
llengua. Aquestes propostes, que respo
nen a demandes urgents, no són del tot
espontànies, però tampoc no s’estableixen amb prou consens ni són el resultat
d’un estudi aprofundit i exhaustiu de hs

alternatives possibles ni dels criteris i ar

guments que les poden validar com a
solucions òptimes. Curiosament, quan
seguim aquest sistema topem moltes ve
gades amb falsos neologismes, és a dir,
amb formes que són absents dels dic
cionaris especialitzats, però que ja són
usades en contextos restringits o per
grups reduïts d’usuaris, i això fa que les
formes que poden designar una noció
en alguns casos es multipliquin inne
cessàriament.
Aquest assessorament té l’objectiu
d’orientar els usuaris amb informació
bibliogràfica, terminològica i metodolò
gica i, sobretot, amb la resolució de dub
tes terminologies concrets i l’estudi de
propostes neològiques.
La integració de la terminologia en el discurs es

pecialitzat

Les decisions que es prenen en un con
text organitzat i planificat en relació
amb la terminologia no tenen sempre
una acollida prou satisfactòria o favora
ble. És un procés força lent davant del
gran nombre d’innovacions lèxiques,
sobretot preses d’altres llengües, i da
vant la velocitat a què tenen lloc, que
s’ha d’ acompanyar de la divulgació ade
quada entre els usuaris de la nova ter
minologia que s’adopta i de mecanismes
efectius d’implantació en el discurs tèc
nic i científic. La divulgació de la nova
terminologia és clau si volem que pros
peri, que arreli i que formi part de la
Pròpia llengua.
Les propostes neològiques han de ser
difoses per mecanismes diversos i con
trolats, i necessiten també un període de
difusió i de prova. De fet, l’última pa
raula en matèria terminològica la tenen
els usuaris i el seu èxit o fracàs vindrà
amb el temps. D’aquí ve la importància
d una difusió ràpida de les propostes per

mtegrar-les en els textos tècnics i cientí
fics, perquè siguin assumides pels espe
cialistes del sector i s’incorporin al
conjunt del lèxic especialitzat. Com deia
Lmilio Alarcos, els neologismes deixen
de ser-ho quan passen inadvertits entre
tota la resta de paraules conegudes.
Els neologismes catalans que han es
tat estudiats i aprovats es difonen per

mitjà de les obres i productes termi
nologies que publica el TERMCAT, del
seu Servei de consultes i de les seves pà
gines web (http:/www.termcat.es). Els
primers tres mil termes que han resultat
dels treballs de normalització del centre
s’apleguen en una obra: el Diccionari de
neologismes, com l’Office de la langue
française del Quebec publica les deci
sions de normalització agrupades al
Répertoire des avis lingüístiques et terminologiques,2 i la Delegació general de la
llengua francesa les presenta en el Dzctionnaire des termes officiels: textes législatifs et réglementairesd
Recentment també es difonen periò
dicament els neologismes catalans nor
malitzats per mitjà del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya,4 i ben aviat es
podrà consultar tota la terminologia
aprovada pel Consell Supervisor des de
la seva creació fins avui al Diccionari de
termes normalitzats a les pàgines web del
TERMCAT, en forma de banc de dades
permanent actualitzat.
Aquests diversos sistemes de difusió
dels neologismes s’han de complemen
tar amb la seva implantació efectiva en
els textos tècnics i científics per garantir
que funcionen en la llengua: catàlegs
de productes, pòlisses, manuals d’instruccions, revistes i publicacions cien
tífiques, disposicions legals, etc. La
necessitat de regular la relació de l’home

amb el seu entorn requereix contínua
ment terminologia específica de les di
verses branques de les activitats socials,
econòmiques i humanes. I, per això, les
disposicions legals tenen un paper clau
a l’hora de difondre nous termes, ja que
el legislador, en legislar, prodúeix nova
terminologia o hi consolida unes formes
determinades. Fins i tot, per evitar am
bigüitats, els textos jurídics estableixen
sovint la terminologia que s’hi empra,
amb llistes de termes i definicions que
delimiten amb precisió l’àmbit especí
fic del seu ús. Tant els termes que hi són
definits com els que simplement s’hi
usen, siguin o no adequats o afortunats,
tenen l’èxit pràcticament assegurat.
Quina seria la millor manera de fer
que els especialistes adoptessin els neo
logismes que resulten d’un procés de
normalització? Que els fessin seus de
manera natural i espontània, perquè són
als textos especialitzats amb què treba
llen. Així, de fet, no farien altra cosa que
imitar el sistema natural d’aprenentatge
de la terminologia: per mitjà de les co
municacions que vehiculen informació
especialitzada.
Veiem que la intervenció volguda en
la generació de nova terminologia ha
d’articular-se d’acord amb la prou co
neguda distinció entre la planificació del
corpus i la planificació de l’estatus per
què no solament s’intervé sobre la for

ma de la llengua, sinó també sobre les
seves funcions, la seva condició social i
sobre les relacions que té amb les altres
llengües. Així, per evitar un excés en l’ús
de manlleus necessitem diversificar les
modalitats de difusió i d’implantació en
tots els entorns propis de la ciència i la
tècnica: escola, ensenyament secundari i
universitari, mitjans de comunicació,
món editorial, indústria i empresa, etc.
Perquè una llengua no és únicament un
grup de sons i caràcters, de mots i nor
mes gramaticals, és essencial incidir en
els seus usos socials per assegurar-ne la
continuïtat en els àmbits socioeconòmic, tècnic i científic.
S’intervé en la creació de nova termi
nologia, davant de llengües amb més po
der de difusió, en el marc d’un procés més
general de política lingüística que veu la

neologia com a signe de progrés, per bus
car un cert equilibri entre la creativitat de
la llengua pròpia i la importació de les
formes foranes justificables i admissibles
per raons lingüístiques i socials i per evi
tar la interferència excessiva de les altres
llengües, de manera que la llengua sigui
apta per a l’activitat científica i tecnolò
gica alhora que se’n preserva la identitat.
Només les llengües que s’actualitzen i
s’adapten a les noves necessitats poden
mantenir-se; si no, queden ancorades en
un purisme exagerat o desdibuixades
per les llengües que hi tenen influència.
La terminologia, element clau d’informació tècnica i científica, és un dels
principals signes de la vitalitat d’una
llengua, una garantia del seu enriqui
ment per al futur i, en definitiva, un in
dici del progrés d’una comunitat.

1. El Consell Supervisor està format per membres
de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Ca
talans, del TERMCAT i d’especialistes designats
per l’Institut, i s’ocupa de la normalització for
mal dels termes catalans i de vetllar per la seva
adequació a la normativa general de la llengua.
2. Québec. Gouvernement. Office de la Langue
Française. Répertoire des avis terminologiques et
linguistiques. 4e éd. rev. et augm. Sainte-Foy,
Québec: Les Publications du Québec, 1998.
3. Dictionnaire des termes officiels: textes législatifs
et réglementaires. 8e éd. Paris: Délégation générale à la langue française. Service de terminologie: Direction des Journaux Officiels, 1993.
4. D’acord amb el Decret 36/1998, de 4 de febrer,
de mesures per a I’aplicació de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de Política Lingüística, que estableix
que la Direcció General de Política Lingüística
ha de garantir I’aplicació de la normativa de
l’Institut d’Estudis Catalans i l’ús de la termino
logia que elabora el TERMCAT perquè sigui em
prada a tots els departaments de la Generalitat,
en la seva documentació tècnica i científica, el
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
publica (DOGC, núm. 2727, de 18 de setembre)
la terminologia aprovada pel Consell Supervisor.

GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

EL MONTSENY

ITINERARIS PEL PARC NATURAL
JOAN LÓPEZ I CORTIJO

Tretze excursions d'un dia -que es poden escurçar o combinar-, pen
sades amb la intenció de satisfer tant els visitants que s'atansen al
Montseny per primer cop com els excursionistes que volen descobrirhi perspectives noves.
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Una carta inèdita del bisbe Torras i Bages

Ni el més extens dels epistolaris no

Estimat Senyor Flos: amb lo peu a l’estrep, puix me’n vaig a

pot presumir d’haver arreplegat

fora, responc a la seua atenta en què me honra proposant-

totes les cartes escrites per un
autor. És aquest el cas de la corres

me lo càrrec de Director espiritual del Col·legi de Sant Jordi

que V. pensa establir. La cosa que V. intenta és per a mi agradabilíssima, les persones que intervenen en ella molt esti

pondència de Josep Torras i Bages,

mats amics meus, i els resultats morals de la institució

)isbe de Vic, recollida en cinc grui

excel·lents; però Jo precisament fa no gaire temps deixí la di

xuts volums (que contenen un total

recció espiritual d’una Conferència de Sant Vicenç de Paül

de 2.455 documents), el darrer

de Senyores i idèntic càrrec respecte d’una petita Comuni

dels quals va aparèixer el setembre

tat de Germanes de Caritat, a què tinc especial afecte per

de l’any passat. Ara, per gentilesa

del senyor Lluís Duran, que l’ha

confessar dues altres Comunitats del mateix institut, fun

dant-me, com en realitat és així, en què no puc carregar-me

amb més obligacions de les que tinc. Jo só acèrrim enemic

localitzada a l’arxiu de Jordi Verrié,

d’ornar-me amb lo nom d’un càrrec i no complir tan bé

podem oferir una carta inèdita del

com sàpia amb les obligacions que imposa, cosa que des

bisbe, adreçada al pedagog Fran

graciadament avui se veu molt sovint; per aquests motius

cesc Flos i Calcat (Arenys de Mar,
Maresme, 1859 - Barcelona,

comprendrà V., estimat Senyor Flos, que no puc jo encarregar-me de la direcció espiritual del Col·legi que V. pensa es

tablir, i al qual desitjo tota prosperitat i bona sort.

1929), que el 1898 fundà a Barce
lona el Col·legi Sant Jordi, la prime

Quedant-li agraït a la seua delicada atenció se li repeteix de V

ra escola dels temps moderns que

donà l’ensenyament en català. Tal
com el lector podrà comprovar, el
bisbe declina l’oferta que li havia

S.S.Q.L.B.L.M.
Josep Torras i Bages, Pvre.

*
S/C
d’agost de 1898

estat feta d’esdevenir el director
esPiritual d’aquella institució.Jaume Medina
* xifra il·legible

lletres_ d_e__ batalla

Crítica literària
d’abans i d’avui
(A propòsit d’una enquesta
de «Serra d’Or»)
per Aleix Vilaplana

Al número d’abril de 1999, «Serra d’Or»
publica una enquesta, en què demana
com es trien les obres per comentar, els
objectius i la incidència de la crítica i la
possibilitat de professionalització que
tenen els crítics. Contesten les preguntes
Laia Climent («El Temps»), David Cas
tillo («Avui»), Carles Geli («El Periódico»), Miquel Riera («El Punt») i Sergi
Vila-Sanjuan («La Vanguardia»). I com
pleten el dossier opinions d’Àlex Broch,
Isidor Cònsul i Julià Guillamon.
De les respostes, el lector en pot treu
re algunes conclusions: 1) No hi ha una
autèntica professionalització del crític,
en exclusiva. Geli en troba dos casos,
però a la premsa de Madrid. 2) La crítica
literària no té incidència en el gran pú
blic, però orienta la minoria. 3) Cal vet
llar perquè les interferències de la gran
indústria editorial (i cultural) no coac
cionin els crítics. 4) La literatura de
masses o d’«entreteniment», com l’ano
mena Guillamon, no ajuda, sinó que en
terboleix el panorama literari clàssic.
D’entrada penso que caldria diferen
ciar bé, perquè les fronteres no són sem
pre nítides, entre crítica literària,
generalment article breu i en un diari,
recensió periodística, recensió erudita i
crítica acadèmica.
Si ens cenyim a Catalunya, recordem
que, per exemple, Manuel de Montoliu
va exercir la crítica literària a «La Veu
de Catalunya» durant molts anys i que
aquesta obra ha estat recollida en els
set volums de Breviari crític. Carles
Riba ho va fer també a «La Veu» i en al
gun altre diari i, com Montoliu, marcà
unes pautes. Quatre llibres ribians
apleguen tota una admirable tasca crí
tica en la qual hi ha també materials
acadèmics, ja que la crítica acadèmica
fou la funció d’Albert Thibaudet, Curtius, T.S. Eliot o l’italià Mario Praz, etc.
Fent un salt enrere, pensem que Jo
sep Yxart exercí regularment la crítica,
sobretot teatral, i com els grans crítics
tenia un corpus d’idees teòriques que
aplicava a la seva crítica. Ramon Es
querra, des dels diaris «La Veu» o «El
Matí», va dur a terme una considerable
tasca de crític, també de formació uni

versal, que malauradament a penes
s’ha recollit en volum. Els anys vint i
trenta Domènec Guansé o Rafael Tasis
van exercir igualment la crítica literà
ria sobretot al diari «La Publicitat». I
Marià Manent a «La Veu de Cata
lunya». Curiosament, de Guansé s’han
recollit els assaigs, pròlegs i articles
d’exili en un volum a Tarragona, amb
motiu del centenari, però en resten
oblidades les crítiques de premsa.
En d’altres literatures van excel·lir crí
tics com «Andrenio» (Eduardo Gómez
Baquero), a la premsa de Madrid, o André Rousseaux a la premsa francesa. I a
la postguerra podem parlar de la revista
«ínsula», de Madrid, dedicada quasi ex
clusivament a la crítica i que encara con
tinua publicant-se.
Quan la dictadura va permetre co
mentar llibres catalans, en el període de
1950-1975 «Destino», el setmanari cul
tural més influent durant dècades a Ca
talunya, va dedicar Joan Fuster, Pere
Gimferrer o Joaquim Marco a la crítica
de llibres catalans. Antoni Vilanova hi
parlava de literatura castellana, però, de
tant en tant, comentava llibres catalans.
Al mateix setmanari, Joan Teixidor, tot i
que tendia més a l’assaig, valorava amb
la seva habitual gràcia obres de litera
tura catalana.
Va ser a «Serra d’Or» on alguns van
poder exercir la funció de crítica periò
dica en català. Jordi Carbonell i Xavier
Fàbregas en el camp del teatre, i Joan
Triadú sobresortí per la constància dels
seus comentaris de literatura catalana o
forastera, bona part dels quals han estat
recollits en volum. Després Triadú ha
estat el crític més regular del diari
«Avui».
La premsa de Catalunya dedica un es
pai, molt irregular, a la crítica literària.
El més complet i extens és el del suple
ment de l’«Avui», on també es tenen en
compte llibres estrangers i de literatura
castellana. En canvi, a «La Vanguardia»,
l’espai dedicat a obres catalanes és ben
escàs i no sembla que hi hagi un criteri
concret. S’hi ha perdut la línia crítica
amb continuïtat de Miquel Dolç per a
obres catalanes i de Melchor Fernàndez

Almagro per a les castellanes. Cal dir
que una de les funcions precrítiques
hauria de ser destriar el gra de la palla i
que un equip d’assessors preparés unes
llistes d’obres per comentar. Però el
drama d’alguns diaris ve quan es troben
que tenen gasetillers abundosos, però
quasi cap crític.
El diari «El País» té unes planes de
cultura catalana que fa uns anys com
plien una bona funció orientadora amb
tres o quatre comentaris breus de crítics
diferents. Ara és Valentí Puig, assagista
més que crític, qui fa la tria i agrupa
dues o tres obres, però, tot i la seva assaonada cultura, no fa més que una bar
reja d’assaig i gasetilla crítica. Al diari
«El Periódico» fa poc temps que hi ha
unes planes culturals fixes i és prematur
fer un judici sobre quin paper hi té la
crítica literària.

Al diari «El Punt» hi ha dos comenta
ris setmanals de crítica que de vegades
exerceix amb tendència al rebentisme
sense fonament Ponç Ponsdevall.
El setmanari «El Temps» fa algun co
mentari crític o gasetilles, breus i amb
intel·ligència. També trobem notes so
bre llibres, ben cuinades, al mensual «El
Ciervo», bé que sobretot dedicades a
obres castellanes. I a les revistes especia
litzades «Els Marges» o «Reduccions»,
de Vic, hi predomina la crítica erudita.
No oblidem els massa oblidats llibres
d’història, força negligits per la premsa,
llevat que siguin polèmics, i als quals de
dica una bona crònica crítica cada tres
mesos Joaquim Coll des de «Serra
d’Or», revista que té més d’una secció de
crítica literària.
TV3 fa veure que té interès per la crí
tica de llibres i és vergonyós en una tele

visió pública que, per exemple el dia de
Sant Jordi, donés tanta publicitat gra
tuïta a les obres de consum, en general
antologies de poca-soltades, dels tals
Buenafuente, Grasset, etc. En canvi, a la
ràdio Catalunya Cultura, Jordi Llavina
fa crítica de llibres cada dia laborable.
En aquest punt Guillamon a l’article del
dossier esmentat subratlla que la «lite
ratura d’entreteniment» o de consum,
signe de normalitat, no s’ha d’exalçar
com si fos una panacea literària, perquè,
diu, «no pot convertir-se en categoria
sociològica i molt menys en estètica o li
terària».
Però, quants crítics gosen posar al seu
lloc aquests llibres de funàmbuls televi
sius que triomfen? I, encara, quin crític
de diari s’atrevirà a rebentar un premi li
terari que té al darrere alguna editorial
poderosa?
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Estimar la música
Cada intèrpret té una gestualitat diferent. Mentre
toquen, els moviments de
l’un respiren contenció har
moniosa, com és el cas de la
pianista catalana Alícia de
Larrocha, que serveix les
vibracions com gotes que
flueixen del doll d'una font;
potser, empesos per la magnitud del seu ins
trument, d’altres, com el contrabaixista nordamericà Gary Karr, han trobat una expressió
desenfadada, quasi còmica.
Ei gener passat, al Palau de la Música, la
violinista coreana Kyung Wha Chung oferia
una imatge d’energia, el seu cos sembla a
punt per al combat. Tal vegada la postura
adequada a la dificultat del concert número
dos del compositor Sergei Prokofiev, o bé, un
aspecte particular de l’expressivitat d’aquesta
artista.
La història de Kyung Wha Chung es corres
pon a la d’un infant prodigi. A quatre anys
començà a estudiar piano i a sis es passà al
violí. Al cap d’uns mesos ja es presentà en
públic. A nou anys participava en concerts de
cambra amb dos dels seus germans. Durant
els setanta, ella en tenia poc més de vint, es
va trobar dins un ambient de treball dominat
per homes. Llavors es va radicalitzar. Es tan
cava al camerino quan hi havia algun comen
tari pel fet de ser dona. I, encara més, a
l’hora d’interpretar, defensava el seu criteri,
fins a la intransigència. Ara en té cinquanta i
la seva figura juvenil sobta tant com la since
ritat de les seves opinions.
Considera que el més important en un
intèrpret és l’educació rebuda i no pas si és
dona o home, ni el lloc d’on procedeix. Ha
hagut de donar massa vegades la resposta
següent: «Una ment oriental està dotada per
a estudiar la música occidental.» Afegeix que,
per contra, «per a un occidental és quasi
impossible aprendre el llenguatge de la músi
ca coreana».
Fa més de quaranta anys que actua arreu
del món i la maduresa ha dibuixat una infle
xió en la seva carrera. Confessa que a vint
anys, per una nota en fals en un concert,
hauria estat capaç de suïcidar-se, però que
ara, a causa d’un problema de salut i del fet
de ser mare, ha acceptat els errors. Ha après
a ser humil.
Malgrat els matisos diferencials de gestual'tat, tots els intèrprets, dones i homes, grans
1 Joves, han estat conduïts per la música a la
constància i a la dedicació, potser també a
aprendre a estar sols.
Però, en compensació, com diu Kyung
Wha Chung, tots deuen estar d’acord que no
hi ha res de més bonic que fer música i comPartir-la.
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En dària

Telegrama de batalla

Supòs que dec estar en crisi.
Un amic meu va trobar-se
a l’aeroport de Madrid amb
l'escriptor castellà que més
admir:
—I no t’hi vas tirar al
damunt, no el vas besar? -li
dic amb ironia.
—No -s’excusa ell,
desencantat-. Anava vestit de forma molt cri
danera i exercia de «divo». La seva dona
semblava una «mujer fatal», duia un capell
enorme de tigressa i una revista del cor davall
el braç.
Hi ha autors que convé llegir, però val més
no conèixer. De moment, encara tenc el seu
retrat penjat a la paret i crec que és un gran
narrador, però és possible que, si conegués
sim de prop tots els autors/es que admiram,
no sentiríem per ells tanta veneració. Es veu
que una cosa és l’obra i l’altra la persona. En
fi. Sóc una coma perduda enmig del Llibre del
Desassossec.
M’arriba una revista de propaganda de lli
bres i segons cada ressenya són magistrals,
sorprenents, de lectura obligada. Jo no tenc
temps de llegir tot el que surt. Em fa l’efecte
que el món editorial s’ha convertit en una
mena de Saturn devorador regit per lleis de
màrqueting. En el fons («Nonum prematur in
annum», que deia Horaci) hi ha llibres con
tingents i llibres necessaris. De tots n’he
après. No vull creure allò de Proust que «Les
vrais paradis sont les paradís qu’on a
perdus», perquè seria un poc com acceptar
que «cualquier tiempo pasado fue mejor», i
sé que em queden encara molts de llibres
importants per descobrir i desxifrar. Pessoa va
dir: «La meva pàtria és la llengua portugue
sa.» La nostra és la catalana, però, com afir
ma Canetti: «La millor definició de pàtria és
una biblioteca.» I el territori? I Les Illes? Vull
que em tornin els paisatges i les platges de la
infància. Escric açò pel camp. Vagi allà on
vagi trob llaunes, bosses de plàstic i fems.
Hi ha poetes (i narradors) extraordinaris
que endemés són grans persones. Hi ha lli
bres nous excel·lents. Poques vegades com
ara hi ha hagut una tan diversa, rica i asse
quible oferta cultural. No la banalitzem. Un
poble sense cultura és un poble sense futur.
Si m’haguessin demanat fa anys articles
d'opinió crec que hauria tingut respostes cla
res per a tot. Ara dubt i call. Llegesc. Com va
escriure Pessoa: «Tota la literatura consisteix
en un esforç per fer real la vida.» Però Kosovo existeix, l’infern dels Balcans m’indigna i
mentre hi hagi al·lots que es morin de fam
no té sentit dir-nos humans ni civilitzats. La
literatura és vida feta paraula i art. El proble
ma és que s’acaba convertint en un estigma,
en una obsessió. El problema, com deia
Proust, és que moltes vegades: «La seule vie
réellement vécue, c'est la littérature.» Quina
llàstima!

tractes

Els deu, quinze darrers anys,
la vida pública i, més en
concret, la cultural han
sofert un ràpid procés de
banalització, vull dir: de sim
plificació i superficialització.
Probablement, les raons són
moltes i molt variades. D’u
na banda, la massificació, la
industrialització, la burocratització i la globalització i, per tant, la tirania dels índexs de
consum. D’audiència. 0 dels factors d’impacte. I, de l’altra, la barreja d’informació, que,
sovint, si no resulta innòcua, confon el rumor
amb la propaganda, i, aquesta, amb la dis
cussió salvatge. 0 de tertúlia de bar. De publi
citat, que, amb els seus colorins, provoca
falses necessitats i, amb elles, falses expecta
tives de paradís. I de grafisme i, més en gene
ral, de disseny d’objectes inútils. 0, almenys,
impracticables. Com un determinat tipus de
cadira. 0 de setrill. A les quals potser caldria
afegir la progressiva desactivació dels siste
mes d’ensenyament i, doncs, les rebaixes de
gener en la formació global de l’indiviu. I, en
un altre sentit, la dimissió crítica de la classe
intel·lectual i la seva substitució per la dels
opinadors d’ofici, orgànics o simplement vociferants. Ras i curt: la desfeta de la gran
herència dels temps il·lustrats. Segons els
experts, hem entrat, ja, gràcies als nous
suports tecnològics, que van de la TV a l’internet, en una nova era, la de la informació.
No sé si aquest discurs tradueix una realitat.
0 si és una presumpció. En qualsevol cas,
crec que tots plegats, abans d’escatir-ho, hau
ríem de reflexionar sobre la qüestió. I establir
unes prèvies de joc, ni que fossin tàcites. Per
exemple: 1) informar no suposa activar en
profunditat i, per consegüent, s’ha de conti
nuar apostant, com van fer els vells regeneracionistes, més que per la informació
indiscriminada, per una sòlida formació que
permeti d’enfrontar-s’hi críticament; 2) no
tots els fets mereixen ser convertits en matè
ria d’informació; 3) cal separar amb retolador
vermell el que és pròpiament informació del
que és rumor, i, el rumor, del que és insult o
propaganda; 4) l’amplificació i la dramatitza
ció cremen i, a la llarga, anul·len la informa
ció; 5) la imatge no és un document asèptic,
inapel·lable, sinó que, com la paraula oral o
l’escrita, depèn de la selecció, del tractament
i de la contextualització, etc.
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MADDISON (NL): «La Xina atraparà el PIB
americà el 2015»
per Josep M. Muntaner i Pasqual

Angus Maddison és professor emèrit de la Univer
sitat de Groningen, als Països Baixos. Ha treballat
de manera especial en l’estudi del desenvolupa
ment en perspectiva històrica: L’economia mundial
al segle XX i Economia mundial 1820-1992: anàlisi
i estadístiques. Darrerament ha estudiat en profun
ditat l’economia xinesa, sobretot la política econò
mica i l’evolució de l’economia durant la segona
meitat del segle XX.
Per això, és interessant la seva percepció, d’especialista, d’aquest fenomen. Ja que, com diu: «La
Xina constitueix en molts respectes un cas a part.
Sempre ha estat una entitat política més gran que
qualsevol altra al món. Ja al segle X era la primera
economia mundial en renda per habitant i ha man
tingut una plaça de primer pla fins al segle XV. So
brepassava Europa pel seu nivell tecnològic i per la
intensitat amb la qual utilitzava els seus recursos
naturals, com també per la seva capacitat d’admi
nistrar un immens imperi nacional.»
Però els dinosaures poden decaure, si no és que
desapareixen. «En el curs dels tres segles següents,
Europa torna a atrapar progressivament la Xina, tant
en termes de renda real com en els plans tecnològic
i científic. Al segle XIX i a la primera meitat del XX,
l’economia xinesa s’afebleix de fet en un món en què
els progressos econòmics coneixen una acceleració
prodigiosa.»
L’afirmació espectacular de Maddison, que fa en
diversos treballs, es pot resumir així: «Sobre aquestes
bases, la Xina atraparà sens dubte els nivells del PIB
americà d’ara fins al 2015; representarà prop del dis
set per cent del Producte interior brut (PIB) mun
dial; i el seu ingrés per habitant s’acostarà a la mitjana
mundial.» Sembla un plantejament molt optimista,
ja que hi ha força dubtes sobre la solidesa de l’em
penta xinesa.
Quines són «aquestes bases» de la predicció del
professor neerlandès? Els seus supòsits són: no hi
haurà una explosió de la població laboral; el capital
per treballador no creixerà gaire més sobre el fort
augment que hi ha hagut els darrers anys; i la pro
gressió de la productivitat global serà moderada. Un
plantejament «conservador», que porta a aquella

previsió inoïda. Tanmateix, atesa la massa del país,
pot ésser desbordada.
Però la incertesa de la previsió emana, sobretot,
dels problemes fora mesura per resoldre. Un és «el
tancament d’una important proporció de les empre
ses industrials del sector públic», que ocupen uns
quaranta-tres milions de persones, perquè són antieconòmiques. Un altre, és el sistema financer. L’estalvi de les famílies i la monetització ràpida de
l’economia han servit per a alimentar l’estat i les em
preses deficitàries o en fallida. Per això, hi ha el risc
d’una crisi financera, que només es pot evitar si és
feta una neteja a fons de l’estantís sistema bancari.
També, el pressupost de l’administració central,
que ha anat minvant del trenta-tres per cent a l’onze
per cent del PIB. Però, alhora, la modernització exi
geix més despesa en prestacions socials i en infraestructures de sanitat i d’educació. D’altra banda, la
seva poca exportació, que encara és inferior al cinc
per cent del PIB. Obrir aquesta economia, relativa
ment tancada, al comerç internacional és delicat, ja
que pot originar daltabaixos importants en el sector
productiu.
Finalment, el sistema jurídic, que encara no ha in
tegrat de manera neta el dret de la propietat, en l’e
volució molt recent dels principis fonamentals. «Si
aquesta situació s’arriba a prolongar, pesarà sobre el
resultat de l’economia», diu Maddison. «Sota el rè
gim imperial, l’economia xinesa es reressagà de l’Oc
cident, en bona part perquè aquest va establir un
sistema jurídic i unes estructures institucionals en el
marc dels quals el capitalisme podia desenvoluparse, i en què la recerca del profit i no pas la recerca de
rendes tenia un paper més important que a la Xina.»
Un punt positiu és que la credibilitat que el govern
xinès mereix a la població és més gran que no pas a
Rússia. Ara bé, «un altre problema bàsic és la desi
gualtat regional xinesa, que és la més gran del món,
amb l’excepció del Brasil». La Xina constitueix, ben
bé, un cas a part, com diu Maddison. Abans i ara.
Ara, després de la reforma de la seva economia, és
una enorme olla esquerdada que bull a tota pressió.
Pot esdevenir, de debò, la segona economia del món
d’aquí a només uns setze anys?

llibreries

Dos ànecs il·lustrats
per Josep M. Fonalleras

van limitar a constatar que a la placa del
carrer de les Hortes on van trobar un lo
cal hi havia dos dosos bessons, els dos
ànecs (com dirien a la quina) que han
estat símbol, broma i estendard d’una
llibreria que ara ja forma part d’un pe
tit empori, el Grup 22, en el quan també
s’enquibeixen un quiosc, una botiga es
pecialitzada en còmics (al número 11
del mateix carrer!), un servei de coman
des especialitzat, una minigaleria d’exposicions i una secció dedicada en
exclusiva al llibre universitari.
El culpable màxim de la transforma
ció d’aquell despropòsit il·lustrat en un
negoci que no solament ven llibres sinó
que s’ha erigit en un far de la vida cul
tural i social és un personatge singular.
Els socis fundadors van confiar en Gui
llem Terribas, que hi va aportar la seva
experiència com a venedor, però sobre
tot la seva condició, en el millor sentit de
la paraula, d’home-orquestra. Relacio
nat amb el món del teatre, del cinema i
de les arts plàstiques, ha oficiat d’agita
dor incansable al llarg de més de vint

anys, tot carregant a les espatlles més de
cinc-cents actes com presentacions
de llibres, recitals poètics, muntatges te
atrals, conferències, lectures d’obres en
procés de creació, projecció de pel·lícu
les i, last but not least, edició de textos i
revistes d’una qualitat remarcable. Tot
això, a la mateixa llibreria o en palaus
gòtics o en bars i restaurants o en disco
teques o en envelats de copes, a l’estiu.
Tot això, sol o en col·laboració amb al
tres iniciatives ciutadanes, com ara el
Cinema-Estudi Truffaut o la Fira del
Disc.
He dit vint anys, és a dir, una xifra ro
dona. Per als responsables de la 22, però,
la seva numerologia particular té uns al
tres paràmetres. És per aquest motiu
que la celebració de la segona dècada ha
estat moderada i familiar, a l’espera —per
descomptat- de l’any 22 després de la
creació, que haurà de coincidir amb una
altra data significativa, la del 2000. Ales
hores potser serà possible repetir una de
les propostes més enlluernadores de la
llibreria.

M\que\ Ru'\z

A Girona, abans de néixer la Llibreria
22, hi havia dues llibreries. N’hi havia
més, és clar, però tant la Geli com la Pla
Dalmau, en l’entorn de la Rambla, al ro
vell de l’ou del barri vell, eren les més
significades, les de sempre. L’una, per
què era una catedral amb perfum de cafarnaüm, una galera on la saviesa de
Pere Rodeja rescatava qualsevol llibre,
per obscur que fos, de l’obscuritat de la
bodega; l’altra, perquè era la biblioteca
anglesa, amb escala de cargol inclosa,
que tots desitjaríem tenir en una casa
amb vistes a la campanya. L’octubre de
1978, però, en plena efervescència de
mocràtica, un grup de persones, que ara
mateix no recordo si eren exactament
22, va decidir d’emprendre una aven
tura a l’altra banda de riu, que, al cap
dels anys, no ha estat el suïcidi anunciat
per uns quants, sinó que s’ha convertit
en una les escaparates més destacades de
la ciutat. A l’hora de batejar l’invent no
van recórrer a cap mitologia (ni forana
ni casolana), a cap patum (ni política ni
literària), a cap esdeviment històric. Es
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Santiago Rusinol

Des de les Illes

Per celebrar el desè aniversari van
omplir el llit de l’Onyar de 22 piràmides
inflables que navegaven plàcides pel
passadís que formen les cases del riu,
però també van ser els creadors d’una
obra menys efímera que va ser batejada
com «El número». Es tractava de l’edició d’un llibre/revista d’un luxe discret
però contundent, rere el frontispici del
qual -obra de Narcís Comadira- 22 es
criptors fotografiats per Josep M. Olive
ras parlaven del llibre que els va canviar
la vida. En aquesta joia —avui pràctica
ment introbable—, hi van col·laborar des
dels desapareguts Jaime Gil de Biedma,
José M. Valverde o Montserrat Roig fins
a plomes tan distingides com Manuel
Vàzquez Montalbàn, Pere Gimferrer,
Quim Monzó o Fèlix de Azúa.
L’activitat diguem-ne paral·lela de la
22, tanmateix, no es va aturar aquí. L’any
1993 va començar a col·laborar amb una
prestigiosa revista gironina —«Senhal»—,
especialitzada en l’edició de poemes i
textos breus, a la manera d’un fanzín li
terari de qualitat que, amb el suport de
la 22, es va revitalitzar. De tota manera,
la joia de la corona és, des de l’octubre
de 1 any 1981, el Premi de Narració
Curta Just Manuel Casero, instituït en
homenatge a qui va ser regidor de l’ajuntament i una de les figures cabdals de
1 emergent Girona postfranquista. Si és

veritat, tal com ha dit fa poc Jaume Su
birana, que la literatura gironina té una
denominació d’origen equiparable a la
de la tan reconeguda carn de vedella,
aquest esclat sobtat de prosistes és culpa

en bona part de la Llibreria 22, per mitjà
del Casero. Com a jurats o com a pre
miats han passat pel premi la gran ma
joria de prosistes gironins, molts dels
quals van rebre en el seu moment aque
lla primera empenta que després va ser
decisiva en la seva carrera.
L’esperit de la 22, tanmateix, va més
enllà d’aquest apressat resum d’urgència. Desprèn un perfum que és difícil de
copsar a través de la relació freda de les
activitats que ha generat o dels guardons
que ha rebut, com ara les distincions de
la Generalitat (1990 i 1997) i del Ministerio de Cultura (1986). La 22 és el que
més s’assembla a una àgora, un fòrum o
un casino, i tothom té dret a ser-ne soci
sense haver de pagar quota d’entrada.
Aquest algú podrà observar com un ar
tista fill del 68 i lector d’Adorno fa guàr
dia davant la porta, amb una tronada
disciplina leninista, per enxampar l’alcalde. Podrà assistir a la reunió d’un
grup de diletants per als quals la 22 és
talment el punt d’encontre que els
aboca després a la tertúlia de cafè. Podrà
palpar d’una manera força fidel com ba
tega el pols de la ciutat i podrà deixar-se
aconsellar per Felip Ortega, un lector in
cansable i perspicaç que també diuen
que és dependent. Podrà comprovar, en
definitiva, que a Girona hi ha més lli
breries, però que la 22 és un altre pla
neta. Hi ha marcians temeraris que
creuen en la paraula i que, disciplinats i
bessons, com els dos ànecs, llisquen so
bre les aigües dels quatre rius amb un lli
bre a cada bec.
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Quando Eduardo Chillida parla de les

seves escultures com d’interrogants
plaçats en l’espai i en el temps (les

escultures mateixes els funden i els
problematitzen, espai i temps), ens remet de ple a l’especulació essencialment

poètica de les seves obres, independentment de si han sorgit del ferro o de
l’acer, del formigó o de l’alabastre, de la terracota o del paper. Els títols de les
sèries primerenques explicitaven obertament (metafòricament) aquest entron

cament amb un univers líric: «Pintes del vent», «Des de dintre» (1953), «Mú
sica d’esferes», «Música de les constel·lacions», «L’Esperit dels ocells», «Eco»

(1954), «Espais sonors», «Música callada», «Música tàcita» (1955)... L’ele-

ment literari aflora, encara, en els posteriors i sempre represos «Elogis»

(l’«Elogi de l’aigua» barceloní és, en l’anfractuositat de la morfologia chillidiana, la plasmació del mite de Narcís) o en els «Homenatges» (a Guillén, a

Neruda, a Cioran, a Poe o a Sant Joan de la Creu).

Eduardo Chillida signant amb òxid de coure el mural-mosaic
«Barcelona», creat especialment per al MACBA.

Les «Gravitacions», el retall eloqüent

Interpel·lo Chillida sobre les connexions que es po
den establir entre la literatura i el seu treball artístic;
i si no hi és advertible, en la configuració mateixa,
una pervivència visible del substrat literari.
«Jo penso que sí. Relacions no gaire directes, no gaire
aparents, però que hi són. Així com vaig tenir, i conti
nuo tenint-ne, relacions amb un cert tipus de mística,
tant germànica com espanyola. Sant Joan de la Creu,
Santa Teresa, Suso, Sant Ignasi i tota aquesta gent. Són
coses que m'han marcat.»
Obra de maduresa, les «Gravitacions» posseeixen
la delicadesa i la diafanitat (d’imatge i de concepte)
de la metàfora revelada per la mística. Paper juxta
posat a paper. Paper seccionat, retallat, entintat, com
binat i, per un fil, unit i deixat al vol. Es tracta d’una
derivació tècnica del collage, però collage transgre
dit (per un fil), collage sense cola, perquè, diu, la cola
no deixa passar l’aire, i sense aire no hi ha gravitació.
(«Jo havia fet molts collages tota la vida, però mai no
va agradar-me la cola. El fet d’haver d’enganxar dos
papers em semblava una vulgaritat, no m’agradava;
però feia collage perquè m’agradava, i una vegada es
tava fet era una cosa que funcionava força bé. Un dia
vaig plantejar-me per què, per afer això, he d’utilitzar
la cola. Per què no puc lligar els papers i aleshores on hi
hauria cola pot haver-hi espai? I així fou. Vaig co
mençar afer les “Gravitacions”.»)
En l’obra sobre paper, que contrasta amb l’ímpetu
monumental de les escultures, s’hi pot rastrejar l’a
nella de creixement i el procés creatiu d’una tra
jectòria que, mirada en perspectiva, és d’una enorme
coherència. Hi ha, doncs, en aquestes peces de sintaxi
mínima, les «Gravitacions», una síntesi de tot Chi
llida: d’una banda, l’articulació d’espais («Jocs de su
perfície! És això sense dubtes. Música prima, sense eco.
Estimo allò que és clar, allò que és retallat, però amb fu
gides i amb retorns que creïn la distància i provoquin
aquells silencis o buits en què la forma podrà vibrar»);
i, de l’altra, la lluita sense treva contra la gravetat. I
em pregunto si la suspensió física de la composició
no pot ser el revers d’una gravitació metafòrica, al·lu
siva i, en la seva nuesa, mística. En el seu silenci, mís
tica. Singularment quan els papers de rica qualitat,
sobreposats i amb el simple gest d’un retall, contra
posen la seva coloració, idèntica i clara, sense l’obscuritat de la tinta. O, en altres casos, quan el perfil
entintat es perd, gràcies a un hàbil tallicó, com el riu
per un meandre. I reapareix, explicitat per una nova
secció. Neixen així frecs breus i ombres tènues que ri-

vetegen les zones de tall: un joc subtil que li permet
de reprendre el concepte escultòric del baix relleu.
«Jo crec que és el millor que estic fent. Probablement.
No són obres molt espectaculars, però m’han donat em
penta; vaja, que m’han obert coses.»
Goethe

Un pressent que apropar-se al cosmos de Chillida des
de referents exclusivament plàstics és un camí possi
ble però insuficient: en quedaria una exegesi en al
gun punt interrompuda o mancada, perduda. Cal
indagar, a més, i molt, en altres direccions. Perquè
ferro, terra, granit o alabastre, a les seves mans, no
són únicament masses: s’encarnen en discurs i pen
sament. L’espai, diu, és la veritable matèria del seu
treball. És imprescindible, doncs, situar Chillida en
una certa tradició literària, poètica o filosòfica. L’in
terrogo en aquest sentit.
«Jo sempre he llegit força, però va haver-hi un mo
ment, entre el 1950 i el 1958, que anava a llegir a la
Biblioteca Nacional de París; jo era a París. I vaig co
mençar a llegir força seriosament coses que m’interes
saven. Vaig començar a llegir coses de les quals
m’havien arribat rumors o n’havia llegit algun detall
en algun llibre. Força de les quals de la literatura ale
manya; del Romanticisme alemany, per exemple, el
primer que em va sorprendre enormement va ser Novalis. Vaig llegir Els deixebles a Saïs de Novalis i em va
impressionar moltíssim, i fou potser el que va posarme a la recerca del que hi havia al darrere, als orígens.
Una relació força curiosa es va produir entre la situa
ció en què em trobava jo en aquell moment i el que
m’aportava tota aquella cultura aparentment allu
nyada de la meva manera de ser. Aleshores, per mitjà
de Novalis, vaig descobrir Hòlderlin, i Hòlderlin fou
definitiu per a mi. I després Goethe, que fou l’últim que
vaig agafar seriosament i que m’ha estat molt impor
tant. Al principi no me’l podia empassar. Havia inten
tat llegir Goethe de més jove i m’havia semblat un
personatge que a mi no em servia... I és que el que no
estava preparat per a llegir Goethe era jo.»
Goethe quedarà com una permanència en el seu
esperit inquiet, com un so anacàmptic que anirà desvetllant-se en diversos moments de la seva recerca.
Un record al qual donà corporeïtat en una obra de
trenta-cinc tones de formigó que va instal·lar l’any
1986 a Frankfurt, intitulada La casa de Goethe («Allò
que va moure’m -em comenta- a fer aquest projecte
eren, més aviat, les seves reflexions científiques, allò que
diu de l’espiral, la seva teoria dels colors...»). Chillida
sosté que Goethe és un científic, i no dubta que en
cara ens hem de trobar que hi ha molts tresors en
aquesta direcció. La passió pel Romanticisme ale-

many toca l’extrem de colorar les paraules i els con
ceptes fins a un punt del qual potser no n’és cons
cient, de tan assimilat (escolteu-lo parlar de l’acte
creatiu, de la mar, de les aromes que el guien...). Mos
tra un entusiasme idèntic al que pogueren despertar
en un romàntic del XIX les tesis que el de Weimar
elaborà en la seva Teoria del color, tractat culminant,
articulat en part contra les teories cromàtiques que
descriví Newton a l’Òptica.
«Goethe és un esperit científic de molta categoria; la
prova n’és que va tenir discussions com qui no diu res
amb Newton. I va guanyar-li la batalla. Bé, encara no
l’ha guanyada del tot, però al final la guanyarà. Ales
hores, aquests personatges són els que a mi m’han in
teressat sempre. De fet, la meva obra està basada en
coses similars a les que els preocupaven a ells en un al
tre moment. La meva recerca ve més tard, però hi té a
veure.»
Poètica del buit

D’entre els autors que han tingut un paper determi
nant en la carrera de l’escultor basc ocupen un lloc
de privilegi Jorge Guillén i Martin Heidegger, tant
pels punts d’incardinació a què tendeixen, en encon
tre, les obres d’aquests (paraules) i la seva (matèria),
com per l’amistat que els acabà d’aproximar i de vin
cular. De Guillén, poeta de l’essència, es beneficia
d’una imatge fonamental: «Lo profundo és el aire»,
vers de Mas alia que pren per divisa.

Les mans de
Chillida, la clau de la
seva obra.

«Jorge Guillén era molt amic meu. Quan va morir li
vaig voler fer un homenatge, i volia cercar un terreny
intermedi entre ell i jo, perquè, és clar, si jo sóc qui fa
una escultura d’homenatge a Guillén, jo he de ser-hi;
el que jo sóc, el que jo penso, el que jo crec, tot això hi
ha de ser. Però m’agrada que hi hagi alguna cosa d’ell
també. Jo coneixia bé la seva obra, fins i tot vaig il·lus
trar Mas allà cinc o sis anys abans que morís... [Aquí
Chillida es deixa portar per l’evocació, i em relata
com el va conèixer i com va gestar-se la col·laboració
amb ell; elabora una llarga paràbola de records fins a
retornar on érem.] No sabia per on començar. Vaig re
llegir la seva obra, i rellegint-la vaig trobar a Càntico
un punt molt bell i molt senzill en el qual diu una cosa
que és de Guillén, per suposat, però que també és meva;
diu “Lo profundo es el aire”. Vaig dir, aquí hi ha el punt
de comunicació: “Lo profundo es el aire.” Aleshores vaig
agafar un bloc de pedra de granit de l’Índia, duríssim,
i vaigficar-hi l’espai... No en vaig tocar res per fora, està
igual que com l’havia vist on el vaig trobar, perquè està
extret per operaris molt pobres que no tenen ni uti
llatge; l’extreuen amb pinces, com un bloc aproximat,
aparentment octogonal, però viu. Ijo l’única cosa que
vaig fer és treballar, ficar-hi espai dins del bloc. Aquest
és Z’Homenatge a Guillén.»
A Guillén, hi retorna una vegada i una altra, insis
tint sempre en la mateixa direcció. Tant, que l’homenatge al poeta vertebra bona part de la producció
dels darrers trenta anys. Sobre paper, elaborant un
exercici de perfecta concentració expressiva, estam
pant fusta sense entintar i suggerint, amb el relleu
blanc del gofrat sobre el blanc del paper, espai. Com
a estela, perforant interiors en l’acer. En l’alabastre,
seccionant vies internes i encabint-hi galeries. Es el
concepte que avui el porta a projectar, com a somni
de culminació, el buidat de la muntanya sagrada de
Tindaya, a l’illa de Fuerteventura. L’objectiu és ficar
espai en l’entranya de Tindaya: una cambra cúbica,
àmplia i profunda, d’uns cinquanta metres de cantó.
Per les dimensions, hi cabria el Panteó de Roma o
Santa Sofia d’Istanbul. S’accedirà a l’habitacle central
per una embocadura d’entrada d’entre setanta i vui
tanta metres de llarg i quinze d’amplada i d’alçària
que, alhora, serà un mirador encarat a l’horitzó. Dos
talls verticals en el cos de la muntanya, d’una longi
tud aproximada de vint-i-cinc metres des de la part
superior de la cambra fins a una cota pròxima al cim,
seran finestres obertes al Sol (vessant nord) i a la
Lluna (vessant sud) per on penetrarà la llum solar (o
lunar) que il·luminarà l’interior.
«És una cosa que vaig començar a somiar una ma
tinada i que, com a idea, neix de la relació amb / obra de Guillén, l’any 1971, amb “Lo profundo és cl

va mirar de dir alguna cosa sobre el buit amb què ara
1 artista vol omplir Tindaya: «El buit no és un no-res.
No és cap carència. En la materialització plàstica, el
buit s’expressa en la manera com la creació busca i

concep llocs.»
Gaston Bachelard
Si bé es pot establir amb claredat una triada bàsica en
la conformació del codi genètic de l’escultor basc -el

romanticisme alemany, la mística (i, no és, Guillén,
en rigor, sinó una mena de místic?) i la filosofia de
Alartin Heidegger-, és evident que hi ha petges i in
fluències d’altres autors que no poden passar desa
percebudes, com les de Cioran, a qui dedica una sèrie
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aire”. Allà comença de gestar-se aquest llarg
procés.»
L’arquitecte (perquè el cub de Tindaya al
capdavall és arquitectura) busca crear llocs
d’encontre entre els homes, els àmbits habita
bles. Heidegger havia intuït poèticament la
naturalesa d’aquesta particular construcció
d’espais quan va escriure: «Espaiar és deixar
lliures els llocs on un déu es deixa veure, els
llocs dels quals els déus han fugit, els llocs en
què l’aparició de la divinitat demora llarg
temps.»
Chillida és un pensador. Fa néixer les peces
amb un sentit íntim de la dialèctica i les pro
jecta com un interrogant. L’ha mogut sempre
una preocupació ontològica per l’espai i de
l’obra n’ha fet lloc (topos), casa, remor de lí
mits. La recerca de l’escultor ha anat i va per
camins paral·lels als que seguia, per la filosofia, Mar
tín Heidegger. («Heidegger va escriure un llibre, L’art
i l’espai, en què discutia la meva obra: la idea de l’es
pai com a lloc habitable que està en relació amb l’home,
i la idea que l’escultura revela la naturalesa exacta de
l’espai. Heidegger preguntava per mi, perquè estava
atònit de trobar tantes relacions entre les seves idees i
les meves, traduïdes en escultures.») Heidegger, en
efecte, s’havia adonat de la via especulativa que li ofe
ria l’obra chillidiana i va demanar consell a l’artista.
El tractat Die Kunst und der Raum, en què analitza la
peculiar percepció espacial suscitada per l’experiència artística, va ser redactat prenent en consideració
tant les escultures com les notes aforístiques amb què
Chillida plasmava els seus pensaments sobre l’espai.
L’edició de bibliòfil de L’art i l’espai (1969), doncs, se
gella el diàleg directe entre l’un i l’altre: el filòsof va
redactar l’assaig en caràcters gòtics sobre pedra li
togràfica i Chillida va confrontar-hi set litocollages.
A la llum d’un vers, l’escultor persegueix de donar
forma a un buit antic. Davant d’un ferro, Heidegger

«Martin Heiddeger
deia: "En la mate
rialització plàstica,
el buit s’expressa
en la manera com
la creació busca i
concep llocs.”»

d’«Homenatges» (1980), o les de Herrigel (en con
cret, la derivada de la lectura de Zen in der Kunst des
Bogenschiessen), per posar només dos exemples. El
viatge d’anada cap a la literatura ha tingut, per for
tuna, també un retorn. En efecte, l’obra de Chillida
ha motivat l’atenció (doncs, l’escriptura) tant de po
etes com de filòsofs -Gabriel Celaya, Octavio Paz,
José Àngel Valente, Rene Thon, Edmon Jabès o Gaston Bachelard-, i entre aquests val la pena d’aturarse en el nom del darrer, pels honors de ser el primer.
El Chillida jove, el vinculat al ferro i als clarobscurs
rogencs de la forja, contundent, poètic, vigorós de
força i de novetat, té un text important, Le cosmos du
fer de Gaston Bachelard.
Preguntat l’artista per l’origen de la seva relació
amb el pensador francès, es torna a deixar anar per
les aigües plàcides del record... És el temps de la seva
exposició a la Galeria Maeght, a París. Maeght li de
mana qui vol que li escrigui el catàleg. Lacònic, con
testa: Gaston Bachelard. «Va dir-me: “Tu ets boig.
Gaston Bachelard és un gran professor de la Sorbona
que no fa aquestes coses.” Jo: “Doncs truca-li i pregunta-li si vol, o, en el cas que no vulgui escriure res
sobre mi, que em deixi extreure alguna cosa de les se
ves obres ja escrites, un fragment, i jo ho posaré com
a text que acompanyi el meu primer catàleg.”» Ma
eght, sorprès i més aviat escèptic, fa la trucada da
vant seu, més empès per la insistència del jove
Eduardo que per la convicció. Finalment, Bachelard
va acceptar que el visités per parlar-ne: «Va dir que
si hi volia anar. Va donar l’adreça i jo vaig anar a casa
seva. Vaig arribar-hi, era plena de gent. Una cambra
força àmplia amb tot de llibres. Gaston Bachelard
amb un fulard vermell i barba era allí, envoltat de lli-
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bres, tothom parlant amb ell, eren amics seus, alumnes.
Vaig posar-me en un racó. Vaig estar escoltant aquelles
converses, i fou molt interessant. Parlaven de tot. Uns pre
guntaven una cosa, uns discutien... S’anaven acomia
dant, se n’anaven uns, venien uns altres, i al final jo sol
m’estava en un racó i Bachelard em diu: “Vous étes l’esculpteur basque?” Vaig dir que sí. “Aprochez-vous.” Vaig
apropar-me a la taula i em féu preguntes. Vaig començar
a contar-li coses, com treballava, què buscava, allò que jo
intentava en aquell moment.
*
Et parlo de l’any 1955, a
finals; perquè l’exposició fou el 1956. Vaig explicar-li una
mica les meves coses i va escoltar-me molt atent; em feia
alguna pregunta i després jo continuava parlant. De sobte
es va aixecar i jo vaig pensar, “Bé, ara em dirà que n’hi
ha prou”. S’aixecà, vingué fins a mi, m’abraçà i em con
vidà a sopar. I va dir-me: “Escriuré un text sobre vós.” I
així va ser.»
Bachelard, home fascinat per la constitució de l’imaginari, havia d’entusiasmar-se amb els ferros del jove
donostiarra, amb les palpitacions que era capaç de fer
aflorar del cos incandescent. Va escriure: «El foc sobre
viu en el ferro fred. Cada cop de martell és una signa
tura.» El text, per la metodologia crítica emprada, fou
important a França, però Chillida s’hi mostra reservat en
un punt: justament per l’èmfasi i la reducció que s’hi fa
de la matèria. La feina de l’escultor és molt més com
plexa. Així com l’artesà sap exactament el que vol fer i
coneix amb exactitud el resultat a què vol arribar, l’artista, contràriament, va guiat per unes «aromes» —com
en ocasions de transport romàntic Chillida denomina la
intuïció, l’imprevist o la troballa sobtada. «En el fons, jo
crec cada vegada més que la meva obra està feta amb infi
nitat d’errors, que es compensen els uns amb els altres.
N’estic convençut.» Els anys d’aprenentatge de l’artesà
són llargs, abans no consolida una tècnica, i la seva raó
de ser és l’experiència; l’artista, per la seva banda, aban
dona mai, per ventura, el camí de l’aprenentatge? «Dubto
molt de l’experiència, que és massa conservadora; crec so
bretot en la percepció, que és progressista.»
Malgrat les reserves, l’artista basc no oculta l’estima
que professa al pensador francès. «Un home que ha dit
com ell diu a La poètique de l’espace, fent una anàlisi de
la casa tipus, que ha de tenir tres nivells: el nivell de terra,
diguem-ne el nivell intermedi, les golfes i el celler. Tres ni
vells. I diu que, en comunicació entre aquests nivells, hi ha,
com és lògic, escales. Ell ho explica d’una manera fantàs
tica, diu: les escales de les golfes sempre pugen, i les del ce
ller sempre baixen, encara que ambdues serveixen per a
pujar i per a baixar. Però a la imaginació el que queda
marcat és que a les golfes les escales pugen i que les altres
baixen. Aquest tipus de coses són les meves. Jo vaig descobrir-les per mitjà d’ell, i les vaig descobrir per mitjà de Novalis, de Hòlderlin, de Goethe i de tota aquesta gent.»

No voldria passar per alt, en aquesta mirada pa
noràmica sobre els referents literaris que mouen i ali
menten l’obra de l’escultor i d’alguna manera s’hi
manifesten, la relació amb Joan Brossa, de qui lloa l’enorme efectivitat que aconseguia amb la manipulació
plàstica dels objectes. Ens queda un producte singular
de la seva col·laboració artística, la carpeta «A peu pel
llibre», conformada per nou gravats i sengles correlats
poemàtics. L’aportació del basc, prèvia, conjumina
harmònicament la tècnica de l’aiguafort amb la del re
tall i apunta a l’abstracció. Als gravats, Brossa hi con
traposà incisos lírics, la majoria al·lusius a catàstrofes i
amb un aire prosaic, volgudament concret. Un títol, en
cada cas, fa les funcions d’element aglutinant. Com
pleta l’edició (Barcelona, Polígrafa, 1994) un frontispici
de Pere Gimferrer.
Com una aroma

Chillida també ha assajat de plasmar impressions i pen
saments en paraules. «Sí, bé, jo escric una mica, però no
escric gaire. Això meu no són carnets de treball, són peti
tes coses que jo he escrit sempre, són píndoles, molt curt.
Són coses aparentment sense importància, però per a mi
la tenen, perquè són petges dels meus propis recorreguts.»
Es refereix a uns escrits breus, d’aparença epigramàtica
i de naturalesa aforística, que sovint ha denominat sim
plement «preguntes». En principi, malgrat la disposició
en vers, desenvolupa el tema de meditació en el motlle
d’una escriptura discursiva i argumentativa.
«Jo em passo la vida cercant en el meu estudi / -el
meu lloc favorit- / per intentar aproximar-me a allò que
desconec. / Allí m’he adonat que existeix el temps en la
meva / escultura. / Existeix una versió / que no és la ver
sió temporal corrent. / És la d’un germà del temps: L’espai. / L’espai és un germà bessó del temps. / Són dos
conceptes absolutament paral·lels i similars. /1 com que
jo estic molt condicionat per l’espai, / he estat sempre
molt interessat pel temps. / De fet, el meu temps és molt
lent, / però aquest temps és el del rellotge, / que és el
que a mi no m’interessa. / M’interessa el temps que és
harmonia, és ritme, són mesures.»
Tendeix, això no obstant, a resoldre els textos en clàu
sules enunciatives mínimes, sintètiques, que apel·len a
les possibilitats expressives de l’estil metafòric, presen
tades sovint com a construccions interrogatives (però
interrogants sense revés escèptic, meravellats). Fins i tot,
quan la sentència es presenta sota forma asseverativa o
adverativa, hi ha subjacent una estructura profunda
marcada, connotada (les certeses de l’artista són sempre
provisionals, companyes passatgeres).
«El preconeixement o aroma és la meva guia / en el
desconegut, el desitjat, el necessari. — Guiat per una
aroma / cada obra [és] un pas entre allò conegut i allò
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ignorat. - Per què l’experiència s’orienta cap al co
neixement i la percepció cap al conèixer?»
El fragment, que en ocasions ha integrat (grafia
invertida) en aiguaforts, els aiguaforts-estudi de
mans per exemple, al final és poema:
«No es veu sinó allò que es té ja dins de l’ull. / Es
veu bé tenint l’ull ple del que es mira. / En una línia
el món s’uneix / en una línia el món es divideix / di
buixar és bell i tremend.»
Cauríem en un error d’apreciació si consideréssim
aquests textos com a meres notes explicatives de l’o
bra esculpida, tot i que hi remeten, tot i que conduei
xen per camins semblants: són fórmula que mostra o
evoca les reflexions que sempre l’han (pre)ocupat: la
batalla contra la gravetat («No es fa l’aigua viva re
bel·lant-se contra l’horitzontal i al mateix temps buscant-la?»), la negació de la geometria i el posar en
qüestió l’angle recte («Crec que la virtut està prop de
l’angle recte / però no en ell»), la permanent i mati
sada especulació espaciotemporal («L’espai serà anò
nim mentre no el limiti. Abans, les meves obres eren
protagonistes; ara, han de ser mitjans per a fer prota
gonista l’espai i que deixi de ser anònim») o l’atenta
anàlisi de la terra fendida o del ferro pudelat («No és
la matèria també espai, un espai més lent»).

«Preguntes»
d’Eduardo Chillida.

Chillida ens llega els indicis verbals d’un tractat
epistemològic articulat preferentment amb matèria,
masses i volums, i per mitjà dels quals ens fa partí
cips de la lluita (temor, tremolor) de l’home davant
el repte de donar existència a l’obra, i en l’obra ésser.
«No és l’art una cosa que li passa a l’home davant
de si mateix i davant d’un testimoni implacable: l’o
bra? - No deu ser el pas decisiu per a un artista estar
amb freqüència desorientat? - No deu ser l’art con
seqüència d’una necessitat, bella i difícil, que ens
condueix a tractar de fer el que no sabem fer? - A
l’alba vaig conèixer l’obra. Pot ser de mil maneres,
però només d’una.»
Una escultura, un gravat o un dibuix d’aquest ar
tífex serè es percep que és obra viva, obra mòbil, obra
que respira. Com si en Chillida es produís la inter
secció perfecta entre, d’una banda, el moment mà
gic de l’auscultació de la matèria, de la comprensió
d’allò que aquesta ofereix i d’allò que no accepta, i
de la decisió de fer-ne una eloqüència; i, de l’altra, en
tre un mirar i un concebre de palpitació profunda
ment lírica.
«Per a mi la poesia és molt important. La poesia em
sembla una cosa a part dintre de les arts; una de les arts
fonamentals és la poesia. Jo penso, i ho he escrit, que,
en cap de les branques de l’art, l’art no és possible en la
seva dimensió màxima si no hi ha una dosi de poesia.
I no existeix arquitectura de primera qualitat si no hi
ha una dosi de poesia. No existeix la música de primera
qualitat si no hi ha una dosi de poesia.
»Són dos els elements fonamentals de l’art: la poesia
i la construcció, que és l’arquitectura. Calen les dues. I
totes les arts necessiten la música. Jo penso que Bach és
el més gran arquitecte, que mai no ha existit a la hu
manitat un constructor major. És més gran arquitecte
que Fídies i que ningú, i això no obstant ha treballat
amb el temps, amb mesures temporals, però com ha
construït!»

* «Amb quin fervor m’explica Chillida el creixement autònom
d’una obra! Tot parlant reviu el diagrama del seu treball. Tal dia el
martell més gros va treballar sense parar; la peça fou posada al foc
deu vegades. Tal altre, sobre la punta de l’enclusa, amb petits mo
viments, el martell, content de sonar, forjava una imatge lleugera.
Quina diferència entre el raig d’espurnes sota els cops desmesu
rats i les petites bengales del ferro que s’enfosqueix.» Gaston Bachelard, Le cosmos du fer, «Derrière le miroir», 90-91 (1956).

Joan Oliver Pere Quart
o l’inventor de jocs

per Ignasi Riera

Joan Oliver, disfressat de militar, l’any 1908.

I fins i tot a l’hora de la mort..., tenia pendent una
querella perquè havia dubtat de l’honor dels militars.
I això que ja en tenia vuitanta-sis de picats i repicats.
Com s’entén que el «quart entre molts germans» de
família tan il·lustre, amb avi i besavi com a fundadors
del Banc i de la Caixa de Sabadell, resultés tan incò
mode per als poders, a l’hora de la mort?
En la seva «Ària de diumenge», encara a la dècada
dels seixanta, un jove de sang calenta diu a la mare
submissa: «...ah!, els coneguessis els poders!» I és que
l’Oliver, noi de bona família, va nedar tothora contra
corrent. Tant, que si va ser temible en vida, ha conti
nuat essent-ho després de mort, malgrat els intents
encadenats de silenciar-ne obra i memòria.
Com que va néixer cinc setmanes abans d’acabar el
segle XIX -tot i que sovint recordava «que sóc d’un
altre segle»—, és fàcil encaixar l’itinerari oliverià en el
marc del segle XX. Això ens permet recordar que va
ser nen, jove estudiant i «jove bàrbar», amb fums
d’iconoclasta novici, a Sabadell, fins que, un cop en
llestida la carrera d’advocat, comença a viure habi
tualment a Barcelona, els primers anys vint, amb un
parèntesi d’estada a Madrid: el seu primer llibre, edi
tat per La Mirada, Una tragèdia a Lil·liput, prologat
per Carles Riba, el rep a Madrid, el 1928.
Quan la Generalitat republicana es posa en funcio
nament el 1932, sota l’empara de l’Estatut votat a
Madrid -i que l’Oliver considera la primera gran
claudicació de la Catalunya contemporània-, ja en
té trenta-dos. I en farà trenta-sis quan, a partir del
«Glorioso Alzamiento Nacional», l’actitud de Joan
Oliver és inequívoca, a favor de la República i al ser
vei efectiu de la Generalitat, en el marc de la Institu
ció de les Lletres Catalanes.
El 1934 havia publicat el seu primer llibre de poe
sia: Les decapitacions, on ja hi ha atacs frontals a dues
figures, que havien fascinat -ja aleshores- un seguit
de catalans: Adolf Hitler i Benito Mussolini. Crec, tot
amb tot, que el posicionament més lúcid de Joan Oli
ver, quant a la guerra civil, apareix en dues obres (una
en vers i l’altra dramàtica): «Oda a Barcelona» és un
retaule aspre i cru d’aquella burgesia catalana ate-

morida davant l’aparició esclatant d’una nova classe
social, pels carrers més cèntrics de Barcelona. Per la
seva banda, La fam, estrenada el 1938, és una prova
inequívoca de la independència crítica d’un Oliver
que mai no va caure en la temptació de la llagoteria,
perquè l’autor gosa criticar els comportaments an
tagònics de les dues esquerres oficials de la Catalunya
antifeixista.
La publicació, per Edicions La Mirada, de les Car
tes xilenes a la Con il·lumina el vessant humà de l’exili de Joan Oliver i de la seva primera esposa,
Conxita Riera. No és fàcil, per a un senyor de més de
quaranta anys, poc inclinat a la feina, haver de so
breviure com a venedor de vins o de sabates, com a
traductor, com a guionista radiofònic per a l’ambai

Camí d’Amèrica

Conxita Riera,
, Primera muller.
1940.

A Xile, 1942.

xada britànica, com a impressor i com a editor. El fet
que «s’enyorava», la malaltia de la dona i l’impuls
d’un Carles Riba i d’una Clementina Arderiu accele
ren el retorn: el 1948, però, el clima sociopolític de
Catalunya és gris i espès, marcat arreu per la por. Serà
empresonat, la seva esposa morirà de leucèmia-«un
vampir li xuclava la sang»-, notarà el buit de molts
col·legues, se sabrà pobre i sense recursos econòmics.
Els anys cinquanta els comença Joan Oliver en un
marc ben especial: família nova de trinca, casat amb
l’Eulàlia Serra, pare de la Sílvia, vinculat a pintors i
estiuejants de Tossa de Mar, amb connexions cada
cop més estretes amb la gent de l’Agrupació Dramà
tica de Barcelona -el teatre és la gran vocació frus
trada de Joan Oliver-, traductor de Colette i d’El
misantrop de Molière: la correspondència amb Ferrater Móra i amb Xavier Benguerel ens permeten, en
tot cas, resseguir els neguits i les gestes d’aquell Joan
Oliver emmordassat, que ja reedita, però, la seva «po
esia». Quan publiqui Terra de naufragis sabrem qui
és i com és Joan Oliver, tant pel que fa a la seva ide
ologia religiosa -creu en l’Evangeli però denuncia el
frau d’una Església institucionalitzada- com pel que
fa a la seva actitud: si el seu diagnòstic, com el del bí
blic Noè, és exacte, també ho és la voluntat de trac
tar de refer els conreus i el país, devastat per
múltiples diluvis, malgrat que «som quatre gats malavinguts... i me n’estic veient una muntanya!».
Després de dirigir «El Club dels novel·listes» i abans
de fer-se càrrec de la col·lecció de «Biografies popu
lars catalanes» d’Editorial Alcides, el 1957 entra a tre
ballar a l’Editorial Montaner i Simón amb l’equip
que tradueix i adapta el Diccionario Literario Bompiani: el contacte amb els joves universitaris catalans
-Joaquim Molas, Sergi Beser, Antoni Comas-, sota la
direcció de Martí de Riquer, eixamplarà les perspec
tives oliverianes. A més, podrà exercir en una de les
seves més riques qualitats literàries: la literatura oral
del conversador, del polemista, de l’home carregat
d’ironia i a estones fins i tot de sarcasme, del profeta
lúcid, que interessen, per damunt de tot, el teatre i la
política.
L’edició, el 1961, de Vacances pagades, premiat a
Gandia el 1959, subratllarà la projecció cívica, rebel
i antifranquista, de Joan Oliver / Pere Quart. Amb La
pell de brau de Salvador Espriu -l’amistat entre tots
dos poetes durarà fins a la mort de l’Espriu i donarà
lloc a una correspondència que goso qualificar de
«màgica»-, la joventut més crítica, nascuda ja des
prés de la desfeta cívico-político-militar del 39, els as
sumirà com a referents inqüestionables. Tant, que els
veurem a la Caputxinada i més tard a l’homenatge al
doctor Rubió. I, ja el 1970, l’any en què li serà ator

gat el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, al Price
dels Poetes, entonant l’himne: «Llibertat, Llibertat,
Llibertat.» Insisteixo en una obvietat: aquell home,
detingut i multat, una vegada i una altra, tenia més
de setanta anys!
L’arribada de la democràcia es converteix en prova
de foc per a la coherència de Joan Oliver: si havia
considerat errònia l’acceptació de l’Estatut del 32,
considerarà una claudicació del tot imperdonable la
Constitució monàrquica de 1978 i l’Estatut d’Auto
nomia de 1979. És a dir: si havia resultat incòmode
per als representats del Régimen..., ho és, bé que en
una altra mesura, radicalment distinta, per als re
presentants de la Generalitat de Catalunya i de l’A
juntament de Barcelona. Refusarà la Creu de Sant
Jordi i altres «honors», llevat de la Medalla d’Or de
A Tossa, 1949.

El 25 d'abril de
1970, al Price dels
poetes, la veu
d'Oliver va ser una
de les que es feren
sentir amb més
força. (Foto: Josep
Ribas Puig-Agui)
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la Ciutat de Sabadell..., si li garanteixen que no serà
d’or.
Quan fa vuitanta-un anys, «El Periódico» li orga
nitza un homenatge al Romea: l’Oliver, que els pre
sentadors de l’acte (Montserrat Roig, Feliu Formosa,
Ignasi Riera) crèiem emmudit per l’emoció, es des
penja amb un discurs impressionant sobre el Dret de
l’Autodeterminació i en contra dels hàbits polítics
dels catalans.
Vull acabar amb un contrapunt (aparent): aquest
home hipercrític, inconformista, capaç de practicar
tothora la «tècnica de la impopularitat» (que havia
inventat el seu amic Francesc Trabal, de la mateixa
edat que l’Oliver)..., era d’una tendresa immensa,
d’una capacitat d’amistat sense escletxes, poc cor
rent. Per no esmentar esposa i filles, crec que les
nétes de Joan Oliver i el seu amic, el català de la Universitat de Bristol, Toni Turull -el primer estudiós
sistemàtic de la poesia de Pere Quart-, han deixat
prou certificacions sobre aquesta actitud cordial i
d’home d’una sola peça de Joan Oliver / Pere Quart.
I també -ho dic perquè em sembla de ben estricta
justícia- els pares Maur M. Boix i Evangelista Vila
nova, d’una revista, «Serra d’Or», en què l’Oliver va
publicar el seu «Tros de paper», segurament les mos
tres de prosa més importants del personatge.

Joan Oliver i les seves
circumstàncies

Apunts per a una
relectura de la poesia

de Pere Quart
per Jaume Aulet

Línies de lectura

Ara fa trenta anys, a les pàgines d’aquesta mateixa re
vista, Joaquim Molas va publicar un article sobre la
poesia de Pere Quart que ben aviat va convertir-se en
estudi de referència.1 A finals dels anys seixanta Mo
las donava relleu a una sèrie de característiques de l’o
bra poètica de l’autor, les quals, en bona manera, van
acabar essent el punt de partida per a altres lectures
posteriors: l’extracció social de l’escriptor, el context
històric en el qual escriu la seva obra, la presa de po
sició respecte a les tendències literàries de cada mo
ment, el component moral de l’actitud del poeta com
a individu i com a membre d’una col·lectivitat (amb
el consegüent escepticisme de fons) o la hipòtesi d’interpretació de l’evolució poètica des dels inicis fins al
tomb que representa la publicació i la difusió de Va
cances pagades (1960). És cert que el model crític que
havia estat hegemònic durant els anys immediata
ment anteriors facilitava que s’acabessin prioritzant
els aspectes més sociològics d’aquesta lectura o els
trets més propers al concepte de realisme.2 No és
menys cert, però, que el text obria també altres pers
pectives d’anàlisi complementàries: una idea de poe
sia que s’explica des del racionalisme, els recursos
tècnics i retòrics o la manera com es resol literària
ment la qüestió de la sàtira i del tractament de la quotidianitat. Posteriorment, aquests altres aspectes més
relacionats amb el llenguatge i la tècnica literària han

estat ben poc desenvolupats. És just i necessari re
conèixer que Joan Fuster ja havia apuntat alguna cosa
sobre els procediments per a la sàtira a la seva ressenya
a Terra de naufragis (1956)? D’entre les aportacions
mes recents, n’hi ha de prou interessants i significati
ves com les de Francesc Parcerisas o d’Antoni Turull,
Pero ni l’un ni l’altre no acaben d’entrar en aquesta
vessant de l’anàlisi? És el mateix Joaquim Molas qui,
en una nota breu de l’any 1994 a la revista «Els Mar
ges», sembla que acabi decantant la balança, però li
mita el punt de mira a un cas molt concret de crítica
textual?

Aquest ràpid cop d’ull a l’estat de la qüestió permet
adonar-se que a hores d’ara encara no disposem de
cap estudi a fons sobre llenguatge, recursos literaris i
utilització de models en l’obra poètica de Pere Quart.
Des d’aquesta òptica se’n podria plantejar una relec
tura, la qual ens obligaria a endinsar-nos en els me
canismes de composició del poema i, en definitiva,
en la manera com l’autor formalitza la seva idea de
poesia. Lògicament, des d’aquestes pàgines l’únic
que podem fer és plantejar el tema, deixar apuntats
alguns aspectes -especialment a propòsit de Cir
cumstàncies (1968)- i esperar que algú, amb dedica
ció i amb més coneixement de causa, reculli el guant
i emprengui la tasca.
Alguns indicis per a la relectura

A primer cop d’ull, les condicions no semblen gaire
favorables per a plantejar una anàlisi d’aquestes ca
racterístiques. Pere Quart mateix, aparentment al
menys, hi ajuda poc. Hi ha nombrosos poemes seus
en els quals carrega explícitament contra el concepte
de creació. El poeta no busca pas el virtuosisme ni se
sent un creador d’espais poètics o encara menys d’artefactes verbals autònoms. «Perquè al cap i a la fi, la
poesia / no és res de l’altre món», diu a la darrera es
trofa de «Només per a poetes». La poesia, segons sem
bla, és un art empíric i, per tant, un producte directe
de l’experiència. Els fets experimentats són l’única
font de coneixement i, almenys per definició, qualse
vol manipulació, del tipus que sigui, va contra la no
ció d’empirisme. Com sabem, el darrer llibre de
poemes publicat per l’autor es titula precisament Po
esia empírica (1981) i sembla, doncs, que hagi d’ava
lar aquests plantejaments. Ens sorprèn, però, que el
primer apartat del volum es tituli «Del mester» i re
culli un seguit de composicions en què allò que pre
cisament se suscita és la tasca del poeta, l’ofici del qual
consisteix a treballar amb les paraules d’una deter
minada manera (sintetitzada a «No goso» o a «Veu i
paraula») i no pas d’una altra (la que es critica a «Po-

Joan Oliver amb
una de les set dides
que tingué, com ho
recorda ell mateix
al poema
«Prehistòria».

eta penedit» o a «No juguem!»). Quina mena d’empirisme és aquest en el qual l’experiència queda sot
mesa al mester i, per tant, a un determinat domini de
l’ofici? O, és que el llenguatge -allò que fa que la veu
esdevingui paraula- no és una forma de selecció i, per
tant, de manipulació?
Per sort Joan Oliver -el millor lector de Pere Quart,
sens dubte- ens ajuda a desfer l’interrogant. El prò
leg a Poesia empírica, que pot ser llegit com un autèn
tic testament poètic, ja adverteix que el títol té un
caire volgudament pedantesc i que l’empirisme apa
reix per oposició a sentimentalisme i a inspiració, els
dos grans perills a vèncer. És precisament en aquest
pròleg que Joan Oliver descobreix una de les princi
pals virtuts de Pere Quart: «la seva estranya vocació
d’amor al llenguatge, a la paraula escrita» (pàg. 8). I
no s’està tampoc de remarcar la importància de
l’«enginy» (pàg. 11), un dels conceptes bàsics a
l’hora d’entendre com es desenvolupa l’«estranya vo
cació» ja esmentada. Com era d’esperar Joan Oliver
coincideix amb Pere Quart a l’hora de considerar que
el poeta no és un creador, perquè no hi ha misteris ni
miracles. Admet, però, que en realitat és «un com
positor, un conjuminador i encara gràcies» (pàg. 17),
que no és pas poc.
Com sabem, a més del pròleg a Poesia empírica,
Joan Oliver s’esplaia en altres ocasions a propòsit de
la poesia de Pere Quart. Una de les frases que des
prés ha estat repetidament citada és aquella en què
afirma que «la poesia és, per damunt de tot, un art

d’intel·ligència que es nodreix de paraules intel·ligi
bles, l’ordenament de les quals presideix la raó poè
tica».6 Perquè «l’obra és el resultat d’un seguit
d’experiències acumulades i “oblidades”. Processos
automàtics de química intel·lectual».7 Ja no és qües
tió d’empirisme, doncs -com es pot treballar empí
ricament amb experiències «oblidades»?-, sinó de
química. Ja ho diu un dels principis bàsics de la cièn
cia: res no es crea ni es destrueix, tot es transforma.
I, és clar, en el terreny de la «química intel·lectual»
en el qual ens movem, els mecanismes de transfor
mació són bàsicament de llenguatge, tècnica i estil.
S’han assenyalat més d’una vegada els paral·lelismes
-també les diferències, certament- entre la manera
d’operar de Pere Quart i de poetes com Josep Carner
o Guerau de Liost. S’ha parlat prou dels lligams del
grup de Sabadell amb Carner durant els anys vint,
però segurament es podria aprofundir més i millor en
les connexions entre els dos primers llibres de Pere
Quart (Les decapitacions i Bestiari) i els dos darrers
de Guerau de Liost (Ofrena rural i Sàtires). I no sola
ment quant al component satíric, sinó sobretot pel
que fa a l’artifici retòric en la tria del lèxic a l’hora
d’encarar-se a l’epigrama. Són «les paraules substan
cioses i denses»8 a què es refereix Joan Oliver i que fan
que «Mort de becada» d’Ofrena rural de Guerau de
Liost gairebé tingui la porta oberta per a incorporarse al Bestiari perequartià. En qualsevol cas, no és ca
sualitat que, quan la revista «Serra d’Or» publica el
1965 un seguit de col·laboracions en homenatge a Jo
sep Carner, Joan Oliver hi intervingui amb un article
dedicat a l’estil carnerià. Es tracta d’un reconeixement
del mestratge rebut, un elogi entusiasta i una caracte
rització d’aquest estil a partir d’una acumulació d’expressions sintètiques, tan precises que sembla que
només puguin sortir de la ploma d’un poeta estilísti
cament afí: «tendror àcida», «càustica pietat», «sornegueria sagaç», «matisos acurats», «insòlits caires
expressius» o «llenguatge fet d’acuïtat i de lleugeresa».
Totes, a més, queden condensades al final en l’esplèndid concepte de «poesia inexorable».9 Joan Oliver
parla de Carner, però podria referir-se perfectament
a Pere Quart. És més: Oliver exerceix, estilísticament
parlant, com Pere Quart en els seus poemes.
Bondadosa relectura de «Circumstàncies»

Centrem ara els indicis per a la relectura en uns
quants aspectes de Circumstàncies (1968), els quals
no fan més que complementar els que ja s’acostumen
a citar quan es parla del llibre. L’autor fa poesia cir
cumstancial perquè el moment històric que li toca
viure també ho és. El llibre, per tant, vol anar d’acord
amb la conjuntura del seu temps. D’aquí ve per

exemple que a les «Notes provisionals sobre poesia»
que acompanyen el text el poeta ens digui que «pot|ser per raons circumstancials, ara com ara, trobo més
poesia en una simplicíssima cançó d’en Raimon que
en una densa i sàvia elegia de Carles Riba. Ho con
fesso amb no poca nostàlgia». No hem d’oblidar,
però, que al darrere del poema de circumstàncies hi
ha tota una tradició i que, en llengua catalana, qui
s’havia encarregat de redimir-la era precisament Jo
sep Carner, especialment gràcies a la conversió dels
seus «Rims de l’hora» a «La Veu de Catalunya» en el
■ que acaba essent un volum com Auques i ventalls]
1(1914). No hi ha dubte que el tractament literari de
lla idea de circumstància en Pere Quart s’entén molt
■ millor amb aquest model poètic al darrere, si més no
■ pel que fa a la consciència de gènere. Allò que l’esIcriptor sabadellenc acaba oferint, és clar, no són texjtos gens circumstancials —en el sentit pejoratiu del
■ terme—, sinó més aviat al contrari: un volum perfecItament unitari i fins i tot amb una mínima estructuIració interna. Al primer poema («Edat antiga») ensl
lintroduïm en les circumstàncies individuals del joI
I poètic, amb atenció a la infantesa. Tant el títol com]
lel primer vers funcionen, però, com a elements dis-1
Itanciadors: «Em sembla recordar que era feliç» (versi
11), diu de bon començament. No sabem, doncs, ni sij
fera feliç ni si recorda que ho fos. El que ve al darrere]
Id’aquest vers -que en definitiva és tot el llibre- no és]
Ini la realitat ni el record real que se’n pugui tenir, sinó]
|que en el fons només és la percepció d’una cir-|
Jcumstància. I, en tant que percepció, el que s’ofereix]
|és una representació de la realitat, la qual ha estat]
[construïda literàriament. Encara més: els cent se-|
|tanta-nou versos per mitjà dels quals se’ns mostra el]
|pas per una hipotètica infantesa autobiogràfica que-|
]den perfectament resumits en un de sol, autèntica-]
|ment magistral: l’«assaig insabut de pàtrial
Iventurosa» (v. 175), amb el qual arribem a la con-l
clusió del trajecte. El vers és una síntesi perfecta, lal
qual, tant en la idea d’«assaig», en el fet que sigui «in-l
sabut» o que per a reblar-ho aparegui enmig d’unal
oració interrogativa, manté la relativitat encetada all
vers inicial i, a més, desmunta qualsevol intent de lec-l
tura elegíaca. El poema segon, tant pel tema com pel]
títol («Prehistòria»), ens situa en una perspectiva si-l
milar. «També us volia dir: / jo vaig tenir set dides. Noi
us enganyo» (vs. 1-3). La relativitat en la qual ensl
movem des del principi del llibre no ens permet pasl
assegurar que no ens enganyi. És clar que, un copI
hem entrat en el joc, això ja no té cap importància. I
El poema tercer («Sense passaport») pot ser llegit ■
en part com a continuació del periple. El text és com-l
plex-en aquest sentit és el poema més interessant delI

■ llibre—, i hi entren en joc elements molt diversos. Tres
■d’aquests elements són, però, prou simptomàtics:
■ l’entrada en el món adult (amb la consegüent desa|. parició de la «pàtria venturosa»), la relació de les cir■ cumstàncies personals (la mort real d’un germà)
■ amb unes altres de col·lectives (la retirada del passaIport per part de les autoritats franquistes) i, espe■ cialment, el desdoblament del jo amb la naixença
■ d’un alterego com a empelt indestriable. És, d’alguna
■ manera, el naixement del poeta. Per això parla d’un
■virus que emblaveix la sang (v. 33) i que dóna carta
■ de naturalesa -i gairebé títol «nobiliari»— al quart
■ dels germans. Just després apareix «Tirallonga dels
■ monosíl·labs», una autèntica mostra de virtuosisme
■ poètic capaç de certificar una de les interpretacions
|de l’anterior singladura sense passaport. La tira■llonga, d’altra banda, esdevé una mena de cant espi■ ritual -tot un gènere i, per tant, un terreny
■pròpiament literari- en el qual el jo poètic, donant
■ mostra d’una immodèstia que aparentment es con-|
■ tradiu amb unes formes pretesament modestes,]
■ acaba demanant «un poc de tot» (v. 118) i «un poc]
ide Vós» (v. 125).
| Les diferents circumstàncies del llibre, doncs, ens]
■ duen a través d’un itinerari que podria semblar vi-1
■ tal, però que sobretot és literari. Si començava amb]
lel naixement a l’edat antiga, no és d’estranyar que]
■ acabi amb la mort, concretament amb un «Bonda-]
■ dós suïcidi de circumstàncies» (poema 19). En el]
■ context del volum fins i tot el suïcidi i la mort poden]
■ ser vistos com un succés circumstancial. Precisament]
■ per això és un suïcidi fals, teatral i, si convé, repeti-]
■ ble. El poeta, fastiguejat tant de la seva situació per-l
■ sonal com de la col·lectiva («el món d’avui no eml
■ plau, / tampoc jo no m’agrado», vs. 2-3), dimiteix del]
■ seu càrrec de proïsme i, dirigint-se directament all
■ lector, l’invita a donar el llibre per acabat i a esperar-1
■ ne un altre. La mort és de circumstàncies o, dit d’unal
■ altra manera, Circumstàncies ha mort. Els quatre po-|
■ emes que vénen després -en total el llibre en té vint-l
■ i-tres- constitueixen una mena d’apèndix de textosI
■ que s’apropen més al concepte tradicional de poesial
■ circumstancial: un assaig de plagi, una nota necrolò-l
■ gica o un exercici amb versos mnemotècnics.10
La relectura del llibre també hauria de tenir enl
■ compte altres elements. Entre els valors humans quel
■s’hi propugnen hi ha la naturalitat, la senzillesa, lal
■ simplicitat, la desmitificació, etc., però també l’en-l
■giny: «I pensar que l’home és una bèstia / tan desen-l
■volupada i enginyosa!», diu a «Hom engegà la|
■ metafísica» (vs. 24-25). És des d’aquesta noció d’en-|
■giny que podem entendre les principals estratègies li-i
■ teràries del llibre: tant el joc formal i de llenguatgel

com la creació d’una perspectiva distanciada i emi
nentment literària. Una cosa i l’altra es podrien exem
plificar de maneres molt diverses. Ens limitem a
insinuar-ne algunes i prou. En primer lloc, la contundència que adquireixen expressions lingüístiques ter
riblement sintètiques: «les plomes diplomàtiques dels
astuts torsimanys del postconcili» de què es parla a
«Elomes, guerres, déus» (vs. 46-47), per exemple. Una
de les grans virtuts del llenguatge de Pere Quart —i la
clau de la contundència amb què se’ns presenta— és
que no pretén suggerir, sinó significar, per la qual cosa
el principal esforç consisteix a oferir des de la racio
nalitat el màxim de significat amb un mínim de des
pesa lèxica. Perquè —tornem a Joan Oliver— «la poesia
que goso presentar, feta d’eliminacions i d’estalvis, és
breu i escassa com les notícies importants».11 En se
gon lloc, advertim la manera com el joc formal afecta
fins i tot la temàtica dels poemes. Una composició
com «Els blancs i els negres», per exemple, acaba es
sent també un joc de contrastos permanents entre els
dos colors, el qual du fins a la referència social i crí
tica als «negres negres» i els «negres blancs» (v. 45) o
a acolorir-ho tot amb «l’Universal Beuratge Tèrbol»
(v. 41), ja sigui la Coca-Cola, com apunta Turull,12 o
el cafè. Així mateix, a «Ballets russos» s’introdueix
una reflexió sobre la situació de la russa soviètica a
partir d’unes expressions que estan volgudament
condicionades pel camp semàntic del ballet. I a «Hom
engegà la metafísica», gràcies al doble sentit del títol,
pot servir-se d’aquell mateix registre lingüístic que
critica.
Les fórmules de distanciament poden servir, com
hem vist, per a situar-nos en un marc estrictament li
terari, però també funcionen com a estratègia per a
fixar la perspectiva individual des de la qual cal ob
servar la realitat col·lectiva. Senyal que també el rerefons escèptic s’acaba detectant a través de recursos
estrictament literaris. És la «suada avarícia dels po
bres» de «Poble meu» (v. 11), el dubte a l’hora de
plantejar la salvació d’un poble que potser no mereix
ser salvat («Temps de diàleg») o el fet que, tot i l’es
perança i la fe en Cuba per part del fatigat escèptic,
la llibertat de l’illa sigui «bàrbara (potser de barba
hirsuta) / i esgarrifosament injusta amb la injustí
cia» («Ja no serà una illa», vs. 15-16). Pere Quart té
clar que el llenguatge és una arma extremadament
poderosa i a l’abast de tota la comunitat. Per això les
elits dominants que apareixen a «Taula rodona dins
un mirall bonyegut» no tenen més remei que inven
tar un codi xifrat per a comunicació restringida. Això
vol dir que per al poeta la poesia no pot confondre’s
mai amb una mena de codi per a entesos. Tothom ha
de ternir accés a la lectura. I a la relectura.
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La faceta de Joan Oliver com a articulista és, proba
blement, la més desconeguda, encara que les seves
col·laboracions en diaris i revistes abasten un període
dilatat que va des dels anys vint fins als vuitanta. L’aParició de VObra en prosa, corresponent al quart vo
lum de les Obres Completes de Joan Oliver, el gener
d aquest any contribuirà a acabar aquesta incògnita,

Perpetuada fins fa poc pel caràcter efímer de la prosa
Periodística i per la dispersió del material, repartit en
diverses publicacions periòdiques.
La prosa periodística no tan sols ens permet tenir
un coneixement més aprofundit de la figura de Joan
Oliver, sinó que també il·lumina altres aspectes de la
seva obra. Això és possible gràcies a les corres
pondències que de vegades s’estableixen entre els di
versos gèneres que conrea. Així, per exemple, el
Personatge de Feliu del seu primer recull de contes,
IL'ia tragèdia a Lil·liput, es forja en uns quants arti
cles publicats al «Diari de Sabadell»; el conte «Escena
d alcova» és a l’origen de la peça dramàtica Ball ro
bat i els poemes «Interior» i «Racconto» de Terra de

naufragis són la transposició lírica de les proses «Na
dal de botxí» i «Un Nadal per a cristians», respectiva
ment, de Tros de paper, el recull d’articles publicats a
«Serra d’Or». Podria anar citant altres casos i tots cor
roborarien aquesta interrelació. Em centraré, però, en
un de concret, en què els lligams entre poesia i prosa
són més subtils i per aquest motiu reveladors, i que
implica uns articles poc coneguts de Joan Oliver amb
una de les seves poesies més intrigants: el primer po
ema de Les decapitacions.
Aquests articles són els editorials del «Diari de Sa
badell» posteriors a l’aprovació de l’Estatut de Cata
lunya pel parlament espanyol el 9 de setembre de
1932. Joan Oliver, com a director del rotatiu, escriu
uns editorials molt crítics amb tot el procés polític
que va donar com a resultat un Estatut mutilat, molt
diferent del que el poble català havia aprovat en re
ferèndum el 2 d’agost d’aquell mateix any. La seva crí
tica va dirigida tant al centralisme dels polítics
espanyols com al provincianisme i la feblesa dels po
lítics catalans que no havien sabut defensar l’Estatut

A Santiago de Xile,
durant l’exili.

de Núria. Segons Oliver, mentre que els primers han
adoptat una estratègia que, semblant més tolerant
envers el fet català, perpetua la mateixa incompren
sió, els segons han rebaixat les aspiracions nacionals
concretades a l’Estatut.
La constatació del fracàs el porta a comparar
aquesta derrota política a la desfeta de 1714: «En els
nostres temps l’hegemonia, el domini d’un poble da
munt d’un altre no s’expressa per mitjà dels exèrcits
d’ocupació. I, si filéssim prim, potser arribaríem a
afirmar que el títol d’Estatut que regula la nostra vida
en relació amb Espanya és la transposició moderna
del setge de Barcelona de 1714» («Una eina de tre
ball», 8-XII-1932). Aquest paral·lelisme entre la der
rota de la guerra de Successió i la de l’Estatut de 1932
és el mateix que s’estableix al poema XII de Les deca
pitacions-.
(«Flecta’ls genolls y prega, / com fill, devant lo cap /
del pros Joseph Moragas, / lo nostre general.»
A. Guimerà)
«Mort esclava! / Ocell engabiat / en gàbia secular.
Ocell nostrat, / orb, eixalat, / vermell de sang i de ver
gonya.
»No serem pas relapses! / L’atàvic escarment / ens
servarà tostemps.
»Ocell refet, canta, cínic, avui, / la llibertat decapi
tada.»
Tot seguint la imatge i la descripció del cap-ocell
del poema d’Àngel Guimerà «El cap d’en Josep Moragues», del qual prové el lema, el metafòric «ocell
engabiat» (vers 2) correspon al cap d’aquest general
que els filipistes exhibiren com a escarment en una
gàbia al Portal de Mar de Barcelona. La vergonya (v.
5) que sent el cap de Moragues al poema de Guimerà
davant la derrota dels catalans —«Nissaga desvalguda,
/ el que ets i el que has estat! / (...) / de pellingots
vestida, / traient pertot la carn, / vas de genolls per
terra / rebent als ulls el fang.» (w. 55-62)— és la ma
teixa vergonya que expressa Oliver al llarg d’una con
siderable sèrie d’editorials davant la fal·làcia del
sector polític que, podríem dir, «canta, cínic, avui /
la llibertat decapitada» (w. 9-10), és a dir, que cele
bra l’aprovació d’un l’Estatut mutilat.
No tan sols els retrets que el cap de Josep Mora
gues fa al poble català coincideixen amb els de Pere
Quart, sinó també la forma en què aquests es for
mulen. Imatges com la del fang que hem vist en els
versos reproduïts o com la de la pàtria «que per gra
ons d’abismes va sens repòs tombant» (w. 97-98) del
poema de Guimerà reapareixen al primer poema de
Les decapitacions. Això no deixaria de ser anecdòtic
si no es donés el cas que aquestes imatges, juntament
amb altres paraules clau de la «Decapitació I», les re

trobem als editorials que a propòsit de l’Estatut de 1932
Joan Oliver publicà al «Diari de Sabadell». Aquestes
coincidències, que senyalarem en cursiva, no són atza
roses i la seva anàlisi ens permetrà trobar la clau inter
pretativa d’aquest poema adreçat a un misteriós «tu,
amb el cap a la mà». Els motius del funàmbul i el seu falutx, el del naufragi i el dels ulls tancats que trobem a l’inici del poema:
«Estels inútils, inútil campana!
«Temps mutilat. Negra nit / oratjosa, cendrosa, oliosa,
porosa. / Ja en ton falutx de la vela invisible / —funàmbul
d’horitzons onejats- / vogues, vagues, divagues / ran l’abís encoixinat / de flames i gebre, / infern de fred dins ulls
clososl»
es repeteixen als editorials esmentats. El funàmbul hi
designa els equilibris verbals amb què els polítics cata
lans intenten disfressar la batalla perduda de l’Estatut:
«“No penseu tant en la lletra -diuen alguns-; penseu
més en l’esperit!” (...) [Afirmar] que l’esperit de l’Esta
tut posa una perspectiva de generositat entre la seva lle
tra i l’organisme on caldrà actuar-la, equival a especular
amb fredor sobre la tendència a l’embadaliment i la can
didesa congènita dels catalans. (...)
»Però com si aquest novell argument no els bastés per
a exhaurir llur reserves de cinisme, els paladins de la der
rota catalana executen, sobre la carena que ajunta el més
som de tots els humorismes i el provincialisme més pa
tent, remarcables exercicis de funàmbul. Segons ells, res
no hi ha d’específicament distint entre la intransigència
dels cabdills més extremats de l’imperialisme i la intran
sigència dels líders més purs del nostre moviment na
cional. (...) Aquell que no pot percebre un trist matís que
separi l’anhel de domini i l’anhel de llibertat, quan els
afitora en llur puresa vital, no és nacionalista ni ho ha es
tat mai. És un mer arribista que es limita a varar d’una
manera precipitada la seva mediocre canoa quan ende
vina que la correntia que frega el seu sorral ha de me
nar-lo, ineluctablement, a un port delitós.» («Els darrers
arguments», 25-IX-1932.)
En un editorial de 1’11 de desembre titulat significati
vament «Funambulisme» critica Rovira i Virgili perquè,
a propòsit de l’Estatut, contrabalança la derrota amb un
fals optimisme. La canoa varada precipitadament a mig
camí de les aspiracions catalanes de l’Estatut té el seu
correlat en el falutx que navega ran l’abís i que simbo
litza el naufragi de la consciència nacional. Cal recordar
que «l’abís encoixinat» (v. 7) ran del qual divaga el
funàmbul reprèn el vers de Guimerà en què la pàtria
«per graons d’abismes va sens repòs tombant» que hem
comentat. Com el funàmbul al seu falutx, els polítics ca
talans «vaguen i divaguen» perquè «eviten, amb sinuo
sitats magistrals, de transposar Catalunya de llur cor a
llurs llavis» («Vetlla», 19-XI-1932) per tal d’ocultar l’a-

bandonament dels «camins dreturers» («El des
plaçament», 1 l-X-1932). I, si convé, també man
tenen els «ulls closos» (v. 9), com denuncia Oliver
a l’editorial «La batalla silenciosa» (6-X-1932):
«fingir, com fan alguns catalans, una orbesa obs
tinada davant la llum meridiana que emanen els
textos on els imponderables de la generositat es
fan tangibles és perfectament ridícul. L’Estatut
aprovat satisfà simples fretures de província vi
vaç.»
Els paral·lelismes continuen a la tercera es
trofa:
«Tu, amb el cap a la mà, caminaves / vers el cim,
com un àngel monstruós / aureolat amb pols de
tenebra / entre els dies soferts i les nits memora
bles / per l’amor, la mollesa o el somni.»
Després de la constatació del present hostil de
les dues primeres estrofes, ara Pere Quart co
mença a relatar en passat la història d’aquest és
ser amb el cap a la mà seguint el tòpic de
l’ascensió al cim i, precisament, aquesta mateixa
imatge és utilitzada per rememorar la trajectòria
del catalanisme dels darrers anys: «L’Estatut par
lamentari s’articula a la història catalana pel pern
de dos fracassos: fracassà la ductilitat de la Lliga i
ha fracassat l’esperit dreturer i el nacionalisme
indúctil del líder de l’Esquerra. (...) Els dos fra
cassos que fan la carena d’aquesta hora històrica
han de servir per a fer-nos comprendre que un
pàtria només pot acimar-se després d’ésser reconquistada pam a pam per l’esperit.» («Els dos
fracassos», 13-IX-1932.) Retrobem aquesta
metàfora en d’altres editorials com «Els darrers
arguments», que hem reproduït abans, o bé a
«L’hora de la modèstia» (14-IX -1932).
A «L’àngel trist» (11-IX-1932), Joan Oliver
compara la Catalunya que torna del somni de
l’Estatut amb el primer vers «Torno del somni
amb un àngel trist» de l’«Estança 24» del llibre se
gon d’Estances de Carles Riba: «Es precís prepa
rar Catalunya perquè pugui fressar amb passa
digna els camins per on el seu destí la sol·licita.
Torna del somni, però en torna, com el poeta,
amb un àngel trist al costat. I aquest àngel, alatrencat i pensívol, ha d’ésser un estímul incessant
per a tots.» L’àngel trist i alatrencat es correspon
a l’«ocell eixalat» de la «Decapitació XII», i a
l’«àngel monstruós / aureolat de pols de tenebra»
(vv. 11-12). Curiosament, quan Oliver compara
1 Estatut mutilat amb una estàtua escapçada uti
litza les mateixes paraules del dotzè vers: «La paga
de la blanesa, humiliant a moments, de Catalunya
serà un Estatut mutilat com aquelles estàtues que

Amb Lluís Ferran
de Pol, a la presen
tació del seu llibre
Tros de paper, a la
llibreria Cinc
d’Oros.

l’esforç pacient treu d’un llit de terra i tenebra. Però
si l’estàtua mutilada viu dintre l’aurèola d’encís dels
possibles que els seus reals mutilats evoquen, l’Esta
tut, organisme vital, viurà tot cenyit de ferides.»
(«L’Estatut mutilat», 21-V-I932.)
A la quarta estrofa, els motius que trobem repetits
als editorials són el fet d’escondir-se (v. 15), les «ca
rícies horrendes» (v. 16) i el «llot» (v. 20), tots rela
cionats entre si com veurem tot seguit:
«Tu, amb el cap a la mà, t’escondies / rera els crims
d’altres mans sense tara, / generoses del mal, amb ca
rícies horrendes / d’ungles còncaves, roents, farcides /
de negror tan antiga / com el llota grumolls de l’Edèn.»
Segons Oliver, els polítics catalans, enlluernats pel
prestigi dels republicans espanyols i, potser, sense
adonar-se del canvi de mètode del centralisme que
«sap colpejar amb mans enguantades» («Els dos fra
cassos») amaguen la seva derrota emmirallant-se en
la política del centre i «dissimulen llur claudicació
amb excuses de concòrdia ibèrica» («Escamots», 81-1933): «Manuel Azana és un gran unitarista. Que
es desenganyin aquells ex-nacionalistes que ara vo
len amagar la vergonya de llur claudicació amb in
vocacions insistents a una República federal
ibèrica.» («L’unitarisme d’Azana», 12-IV-1933.) Les
«carícies horrendes» expressen el canvi d’estratègia
del centralisme: «Per a fer abandonar [als partits po
lítics] les posicions extremes on s’havien atrinxerat
(...) han bastat unes quantes moixaines.» («Posta
d’equívocs», 12-X-1932); «[milers de catalans] acla
men forasters que a fi de comptes vénen per ama
nyagar la nostra blanesa, per a lliurar-nos una

Joan Oliver va ser present a l’homenatge a Miquel Martí i Pol,
a Roda de Ter, el maig de 1978.

llibertat que és com un cinyell» («Un preludi?», 1-X1932); mentre que «la negror tan antiga / com el llot
a grumolls de l’Edèn» té el seu correlat en la imatge
del fang, lligada a la deserció i al consentiment de la
política centralista que els catalans arrosseguen de
segles. Així parla del «fang de totes les renúncies»
(«Un preludi?»), del «fang provincià» («Els signes i
l’esperit», 2-X-1932), del «fang foraster» («Superfí
cies», 16-X-1932). En definitiva, el fang és el símbol
d’una de les tares del caràcter català, el provincia
nisme: «Valentí Almirall en una anàlisi lucidíssima
del caràcter català assenyala com a causes determi
nants del seu desequilibri radical i de les tares que el
constel·len com un fang, la influència del Centre i l’afebliment de la nostra consciència nacional; per dirho amb un sol mot: el provincialisme.» («El
caràcter», 28-IX-1932.)
Tot plegat el porta al virulent atac de la sisena es
trofa contra aquest ésser monstruós:
«Tu, amb el cap a la mà, ets una ombra maligna /
o l’engany de la nit basardosa. / La deixalla d’un dany
secular. El terrible memento / d’un gest sobirà que
sabia abolir / la pròpia vergonya.»
Són uns termes semblants als que trobem als edi
torials: «és trist que sobre els celatges d’aquest cre
puscle s’afigurin -ombres renaixents de perfils
abolits- espectres de desesma provinciana.» («Vetlla»,
19-XI-1932.) «Els catalans tenim el deure de frustrar
amb l’esforç tenaç aquesta súbita revifalla dels fan
tasmes del nostre decandiment.» («Un preludi?», 1-X1932.)
Per tant, el «tu, amb el cap de la mà» podria ser ben
bé el símbol de la feblesa, de la claudicació davant
del centralisme i d’un concepte feixístic de l’Estat, re
presentat al poema en la figura de Benito Mussolini,
que, en dolorós contrast amb el gest de servitud del
tu, manté «aquell urc aplomat, en dreçar-se complet,
la pitrera gonflada / sota el cap ben posat» (w. 2224). A la llum dels editorials, el poema apareix com
la metaforització d’una trajectòria política que va de
«la puresa acerba» a «la transacció» i a la «solidaritat
espanyola» («Posta d’equívocs», 12-X-1932). Una
trajectòria que en lloc de menar cap a la llibertat és
un periple que condueix a un miratge de llibertat tal
com confirma l’estructura tancada del poema.
Val a dir que el poema és autònom i que no ne
cessita els editorials per a la lectura. La imaginació i
la formalització amb què es construeix la sàtira asse
gura la possibilitat i la perdurabilitat d’altres lectu
res sense necessitat de conèixer cap referent real. La
que ens permet fer el coneixement dels articles pe
riodístics de l’autor és temptadora i sorprenentment
actual.

«Knockin’on
heaven’s door»
sobre la narrativa de Joan Oliver
per Josep M. Balaguer

L’escàs embalum de l’obra narrativa de Joan Oliver
ens permet de concloure que el gènere representa
una part subsidiària de la seva literatura. Aquesta
dada ens podria dur també a una conclusió d’ordre
radicalment diferent: que la seva obra resulta com
prensible i interpretable com una suma de gèneres li
teraris en la qual, per alguna raó, Oliver en prioritza
uns i en deixa més de banda uns altres. De fet no hi
ha cap de les vies al llarg de les quals es desenvolupa
la seva obra que sigui analitzable per ella mateixa,
sinó que només es fa comprensible si la intentem es
tudiar des d’una noció general de la literatura, que
és realment el punt de partida des del qual s’articula
tota la utilització dels gèneres literaris en Oliver.
Hi ha diversos indicis externs que ens prevenen so
bre un enfocament d’aquell primer tipus. El procés
de formació d’Oliver es produeix per mitjà d’una uti
lització força simultània dels diversos gèneres litera
ris. Les col·laboracions al «Diari de Sabadell», els anys
vint, ens donen un ventall prou ampli: poemes, nar
racions, articles d’opinió, crítica literària, traduc
cions... D’altra banda, el primer llibre que publica,
recopilació d’una part de l’obra editada fins aquells
moments, és un llibre de narracions, Una tragèdia a
Lil·liput (1928). A. més, al llarg de tota la seva carrera,
té una certa tendència a combinar gèneres i de di
verses maneres: el tractament en gèneres diferents
d uns mateixos motius o d’unes mateixes trames argumentals, la utilització de fórmules pròpies de di
ferents gèneres en un mateix text, etc.
Però la qüestió definitiva és quin sentit de divisió
de gèneres té aquesta concepció de la literatura que

s acaba forjant. No podem oblidar que el seu procés
de formació, la construcció d’un nucli d’idees sobre
la literatura i les seves possibles funcions, té lloc en
1 àmbit del grup de Sabadell. Allò que els caracteritza,
des de mitjan anys vint, en la línia de la mena de pre

ocupacions que aflueixen als àmbits del debat literari
de 1 Europa de l’època, és una utilització de la litera

tura com a espai de reflexió sobre el llenguatge, i tota
una sèrie de caires d’aquesta reflexió tendeixen a
mostrar-la com un instrument de construcció de re
presentacions del món i d’autorepresentacions del jo.
Així la literatura és un dels mecanismes per mitjà dels
quals creem unes nocions i unes formes d’ordenació
de la realitat, en bona part coincidents amb les con
dicions de forma de la mateixa literatura, en part
estricta projecció de les característiques de l’enunciador d’aquestes representacions. I algunes d’aques
tes condicions de forma que ordenen el llenguatge en
literatura són les que donen especificitat als gèneres.
A més, ho fan, sobretot, en relació amb els debats so
bre la novel·la característics de l’època. Així es pro
dueix la paradoxa que l’obra d’Oliver es comença a
forjar en un àmbit de preocupacions en què la nar
rativa és una peça important, però que acaba ocu
pant una part relativament secundària de la seva
obra.
El seu primer llibre ho posa clarament de mani
fest. El títol ja ens indica un dels elements unificadors
de l’obra, una determinada manifestació dels trets
propis del gènere tragèdia o, si voleu, una manera
molt específica de parodiar-los. Allò que tenen en
comú tots els personatges que centren les narracions
és el fet de representar-se l’existència o els problemes
particulars que els engavanyen en termes de tragèdia.
Si un dels trets propis del model teatral és el de con
flicte dramàtic irresoluble pel fet d’estar provocat per
uns destins o fats que són externs als personatges i
que no poden controlar, els protagonistes del Lil·liput oliverià també tendeixen a situar la causa de les
seves suposades desgràcies en uns factors externs que
no controlen; tanmateix, el desenvolupament de les
narracions mostra que el problema són ells i la tragè
dia el marc de justificació que els permet alliberar-se
de responsabilitats. Són ells els que, amb la seva ma
nera de representar-se i d’enfrontar-se a la situació,
desencadenen el conflicte irresoluble de la tragèdia i,

una vegada desencadenat, s’emparen en les caracte
rístiques d’un gènere literari; no els cal ni haver-ne
llegit ni haver-ne assistit a representacions per a po
der objectivar la culpa en l’altre, convertit així en
l’encarnació d’un fat que se’ns imposa. D’aquesta
manera allò que dóna especificitat a un model tea
tral, una de les seves marques de gènere, serveix de
pauta d’autointerpretació. De fet, una perspectiva
tràgica de l’existència és una manera de situar-se en
el món com qualsevol altra i aquesta perspectiva és
codificada per un model literari i, al revés, la cons
trucció del model pressuposa una representació de la
nostra relació amb el món. Així, vida i literatura
s’alimenten respectivament i les seves relacions s’ex
pliquen com una necessitat de construcció de repre
sentacions que donin una aparença d’ordre i de
causalitat a una realitat desordenada i, construït el
model, les seves regles, que en bona part deriven d’u
nes necessitats expressives, es converteixen en fór
mula mitjançant la qual la realitat és interpretada.
Per això la paròdia d’un model teatral no la fa, en
aquest cas, per mitjà del teatre, sinó d’uns personat
ges que despleguen la seva personalitat en unes nar
racions en què manifesten una accentuada tendència
a comportar-se com a personatges d’un model tea
tral sense que n’hi hagi cap necessitat.
Però en aquesta utilització de la literatura com a
instrument de reflexió sobre les relacions entre rea
litat i representació que la mateixa literatura ha con
tribuït a crear hi ha moltes coses més. Prenguem com
a exemple la primera narració del llibre. El protago
nista, Feliu, ens és presentat, per mitjà d’un narrador
omniscient, en l’acte transcendent d’explicar-se el
fracàs del matrimoni amb Marta. Així assistim no al
procés d’un fracàs matrimonial, sinó a la manera
com el personatge se l’explica, i és en aquest àmbit on
hi ha la causa real i no on ell la busca. En fer-ho adop
tarà uns procediments narratius heretats de la tradi
ció. El primer és l’actitud suposadament objectiva
(«... aquell home orientà el seu pensament, tot nu,
vers el creixent problema del seu matrimoni. Sentí
una pruïja malaltissa per esprémer tota l’amargor
dels incidents d’aquell memorable dia, i ordenà llur
desfilada davant la seva atenció esdevinguda, per un
cruel esforç d’autosuggestió, morbosament càn
dida»). El segon, el factor accidental que desencadena
el conflicte larvat. Aquest té l’origen en la diversa sig
nificació d’unes frases que, mecànicament quotidia
nes, no són acceptades per la dona («Ara, ell, en la
quietud nocturna del despatx, no es sabé estar de sot
metre novament aquella pregunta a un judici fred,
objectiu. I, com sempre, en sortí lliure i pura, amb
l’honorable consideració de dita impecable. [...] La

pregunta era —i ara ell la repetia en entonacions fins
i tot agressives: Que ja m’haveu respatllat el trajo
fosc? -Mira, noi -havia contestat ella-, amb aquests
plurals no m’hi vinguis. Si em vols ofendre prefereixo
que no et valguis de revolts més o menys enginyosos.
Et faig saber que no enganyes a “ningú”»). El con
flicte es manifesta en l’espai de l’intercanvi lingüístic
i per tant en el de la interpretació. Sabut que això és
només la manifestació externa d’un problema de
fons, el nostre Feliu l’aïlla en tota la seva dimensió
dramàtica o novel·lesca, segons com ens ho volguem
mirar: «La podré “preveure” mai, la podré mai conèi
xer la meva dona?» Arribats al nucli del problema, el
narrador omniscient ens descriu el procés des de la
descoberta de Marta fins al casament, un procés que
implica necessàriament la variabilitat de l’objecte a
conèixer, atès que la relació ha de passar per diferents
fases, i Feliu arriba a admetre que Marta se li ha de
manifestar sota formes diferents. Però aquestes
transformacions haurien de quedar fixades a partir
del moment en què Marta entra a formar part de la
categoria «muller»; tanmateix, una expectativa tan
elevada no s’acompleix: «De moment Feliu restà una
mica enlluernat i una mica orgullós de “tenir a casa
seva” una meravella tan positiva [....]. Encara confià,
durant algun temps que aquell cinematogràfic re
pertori de mullers no fóra, com tota cosa humana,
il·limitat i podria intentar-ne una pacient i útil ano
tació sinòptica, però ja era la trista hora de constatar
que en onze mesos la màgica deu no havia donat se
nyals de minva ni fatic. I era massa per a un home
sol!» Feliu se sent fracassat en l’intent d’«arribar a
concretar en dues o tres idees fonamentals els punts
essencials de la seva muller; per atènyer el secret d’aquella complexitat humiliant», i aquesta incapacitat
el duu a atribuir a Marta «una mal dissimulada
tendència a l’allunyament i a la progressiva depre
ciació del valor marit».
Per tant, el problema és que el personatge pressu
posa dues coses fonamentals: a) Marta ha de repre
sentar la categoria «muller» a partir el matrimoni, i
és en la mesura que no la representa segons les seves
expectatives que ella qüestiona la categoria comple
mentària «marit»; b) que la noció de caràcter amb
que opera el personatge és més aviat el de determi
nades fórmules narratives i és des d’aquests fórmu
les que el projecta sobre Marta, és a dir, es representa
una persona com un personatge. Totes dues pressuposicions són complementàries, perquè posen de
manifest la recerca d’un ordre tranquil·litzador en
el matrimoni. La representació d’un fet tan irreal és el
producte de la capacitat de categorització del llen
guatge i per mitjà d’això de la possibilitat que té la li-

A Allò que tal vegada s'esdevingué Oliver
exposa que l'expulsió del paradís amaga el
tabú de l'adulteri.

teratura de construir representacions que aparent
ment expliquen la realitat, però que estan condicio
nades per mecanismes interns d’un gènere. Així el
problema no és solament que el matrimoni sigui
l’empara tranquil·litzadora contruïda per una socie
tat burgesa per evitar, entre d’altres coses, la promis
cuïtat, sinó que el matrimoni pot ser representat com
la promiscuïtat mateixa, l’estat de permanent adul
teri, com mostra la narració, per una raó de bell llen
guatge: Marta era «massa per a un home sol». Però
és una manera de dir-ho, la que no pot reconèixer Fe
liu, un home que necessita la literalitat i no la figura
ció per tal que aquesta coincideixi amb el seu món.
I aquí hi ha el gran problema: com explicar-nos
sense que els procediments substitueixin la realitat.
Doncs assumint aquesta limitació des de la plena
consciència del problema. D’aquí ve que, per a Oli
ver, la literatura tingui l’obligació «moral» d’esclarir
allò que emmascara; d’aquí ve que la sàtira que es de
riva del llibre passi per una forma particular de parò
dia de diversos tipus de discursos. Per això Oliver
sobre el mateix esquema de la tragèdia traspassarà el
llindar on es troben els mites per esgarriar-los, i a Allò

que tal vegada s’esdevingué, obra teatral que signifi
cativament parodia un text narratiu, exposarà coses
tan curioses com que en el nostre mite fundacional,
l’expulsió del paradís, s’hi amaga un tabú: l’adulteri.
Eva, avorrida, es dedicarà a folgar amb el «dimoniet»,
com ella mateixa li diu, i per amagar els resultats del
divertimento introduirà l’autèntic engany, buscarà
l’expulsió de tots dos, recomanant a Adam que faci
allò que Déu li ha prohibit, i Caïm, rebel amb causa,
naixerà just nou mesos després de l’expulsió.
Així tot un sector de la humanitat ha tendit a ama
gar en el mite, en la seva construcció narrativa,
l’autèntic pinyol de la història, el del joc de realitats i
representacions, que pot ser valorat com a engany o
com a condició inherent de la nostra existència, és
sers que cerquem protecció en construccions lin
güístiques. És a partir d’aquesta constatació inicial, i
iniciàtica, que posteriorment Oliver invertí la relació,
de manera que el mite pot funcionar com a procedi
ment al·legòric d’expressió d’un fenomen històric,
com, en part, passa a La biografia de Lot, però ho féu
després d’haver trucat a les portes del cel i haver-hi
posat el crit.

Per una revaloració del
teatre de Joan Oliver
per Miquel M. Gibert

Joan Oliver saluda el públic
després de la primera repre
sentació d’Allò que tal vegada
s'esdevingué, al teatre Capsa.

En el pròleg de Teatre original de Joan Oliver, Xavier
Fàbregas establia quatre etapes creatives en la tra
jectòria del teatre oliverià: la que qualificava de «re
volta contra l’alta comèdia burgesa», és a dir, la
literatura dramàtica escrita abans de la guerra civil;
la caracteritzada per «les dues reflexions sobre la
dialèctica de la història», on agrupa El 30 d’abril i Ball
robat; la que significa «un retorn als orígens», desen
volupada al llarg dels anys quaranta i cinquanta, i la
que dóna sortida al «teatre despreocupat», que abasta
els anys seixanta, i els setanta fins a la publicació del
volum esmentat.1
Aquest enfocament global resulta encertat si hi in
troduïm dues matisacions: Oliver inicia la reflexió
sobre la realitat política amb El 30 d’abril, certament,
però ho fa en un to i amb uns recursos compositius
i estilístics molt propers als d’altres comèdies de preguerra; les diverses etapes del teatre oliverià no te
nen totes la mateixa solidesa ni hi intervé en la
mateixa mesura la voluntat creadora de l’escriptor, i,
finalment, la valoració de les obres singulars depèn
directament, en el cas d’Oliver, de la consistència del
període en què les emmarquem. Crec que avui, a més
de vint anys de l’aparició de Teatre original i en unes
circumstàncies molt diferents de les que va viure l’es
criptor mentre va ser un autor dramàtic en actiu, ens
podem replantejar el significat i el valor del seu tea
tre. Perquè la realitat, tan adversa, en què es va des
envolupar sota el franquisme la vida col·lectiva del
país va motivar una sobrevaloració d’una part de la
literatura dramàtica d’Oliver, alhora que en provo
cava la minusvaloració d’una altra.
Josep M. Benet i Jornet ja va apuntar la necessitat
d’aquest replantejament en un article molt interes
sant aparegut poc després de l’edició de Teatre origi
nal.2 L’articulista hi feia un recorregut per tota la
dramatúrgia oliveriana, i hi remarcava la influència
limitadora que hi havien exercit les circumstàncies
de l’escena catalana anterior a la guerra civil i, sobre
tot, la difícil conjuntura de la posterior. Però tambe
el nombre més aviat reduït d’obres teatrals de l’au
tor —especialment si es consideren, només, les peces

dotades d’una certa ambició- i la incidència negativa
que la seva subjecció a les necessitats d’un públic,
que, sovint, no havia passat de ser hipotètic, havia
tingut sobre les possibilitats renovadores i la solidesa
última de la seva producció escènica.
Per tant, J.M. Benet valorava en aquell article les
circumstàncies externes a l’autor, però també les in
ternes; és a dir, la manera com Oliver s’havia encarat
a l’entorn a l’hora d’escriure teatre. Perquè l’articulista recalcava una obvietat que, de vegades, semblava
que tothom havia oblidat: les respostes que els autors
dramàtics catalans havien donat a la impossibilitat o
a l’extrema dificultat d’arribar al públic van ser di
verses, i, en conseqüència, la que hi va donar Oliver
no era l’única possible. Potser totes, possibilistes
-com la d’Oliver- o no -com la d’Espriu, Brossa o
Pedrolo-, eren necessàries, però el resultat de l’actitud oliveriana sobre l’obra pròpia era clar: n’havia re
baixat la solidesa i l’abast, i en canvi no havia
proporcionat a l’autor regularitat en l’estrena, pro
jecció professional i acceptació social.
La mateixa anàlisi de Benet suggereix de resseguir
els orígens i l’evolució del teatre oliverià determinant-hi molt bé dues fases creatives diferents -la de
preguerra i la de postguerra-, de les quals són subsi
diàries dues situacions de resultats dramàtics limi
tats; la de guerra, per la brevetat; la final, pel caràcter
de renúncia que va tenir. Així doncs, l’article apunta
cap a una altra avaluació de les etapes que hi asse
nyalava X. Fàbregas, el qual, al meu entendre, so
brevalorava els resultats d’algun període de la
dramatúrgia d’Oliver.3
En el primer període, Oliver hi examina les formes
familiars de la vida burgesa fins a projectar-les en la
realitat política: en dóna una visió crítica, però no
rupturista, ni formalment ni temàticament. La seva
actitud pot resultar innovadora en l’àmbit del teatre
català dels anys trenta, però no supera, ni de bon tros,
la causticitat d’algunes peces d’autors del bulevard
francès com Capus, Tristan Bernard o Sacha Guitry.
Tampoc no cal dir res dels vodevils de Labiche o
d uns quants de Feydeau... Fins i tot, dins de la lite
ratura dramàtica del país, no sobrepassa l’agudesa de
Civilitzats, tanmateix (1921) de Carles Soldevila.
El valor principal d’Allò que tal vegada s’esdevin
gué (1933), la millor peça d’aquesta primera etapa,
no s’ha de buscar en la força distanciadora i crítica
~que, realment, té-, sinó en l’habilitat amb què l’au
tor aconsegueix combinar humor enginyós, capaci
tat de distanciament crític i transcendència de
Pensament en una solució original que es diferencia
de les aconseguides pels comediògrafs del bulevard
francès o per un George Bernard Shaw. L’equilibri

continuat al llarg de tota l’obra dels tres aspectes ci
tats, amb un contrapunt final de caràcter dramàtic, i
el fet de filtrar-hi una anàlisi de les relacions familiars
burgeses, que són generals i, alhora, característiques
del país, no els trobem en cap altra peça que li ha
gués pogut servir de referència. Per diverses raons:
perquè la construcció ideològica domina sobre l’humor,4 perquè aquest humor s’imposa a les idees,5 o
bé perquè el to general és diferent.6

Estructuralment, Cataclisme (1935) és una peça
més ben acabada que Allò que tal vegada s’esdevingué:
un sistema de correspondències molt precís, a Cata
clisme, en subratlla l’eficàcia escènica i hi reforça la
mirada crítica d’Oliver sobre les relacions familiars
burgeses, enteses com una variada i complexa xarxa
d’enganys, però no té aquella essencialitat que dóna
el sentit últim a la història i a l’humor d’Allò que tal
vegada s’esdevingué.
D’altra banda, aquesta comèdia bíblica és un an
tecedent, escrit més de vint anys abans, de Ball robat
(1954) per la voluntat de l’escriptor d’acordar-hi
una forma i un contingut que no es corresponen
amb facilitat i que, en el cas de la darrera peça, són
realment contraposats. Des de l’òptica de les solu
cions teatrals, la principal aportació que Oliver fa
amb Ball robat rau a haver aconseguit infondre, convincentment, un esperit existencial en una forma ca
racterística de la comèdia burgesa; és a dir, a haver
superat unes fórmules dramàtiques de sentit con
tradictori i haver fet seu un mosaic de conceptes per
articular un pensament propi sobre una estructura
teatral que, personalment, considerés segura i aproblemàtica. A més, cal subratllar la capacitat de Pau

ta fam, al Teatre
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Una escena de
Vivalda i l’Àfrica
tenebrosa.

tor de donar-hi una visió essencial, i al mateix temps
històrica, d’una realitat humana: el pessimisme exis
tencial de l’autor, d’inspiració txekhoviana i camusiana, reflectit en tres matrimonis burgesos de la
Barcelona dels anys cinquanta. Però les dramatúr
gies de Txèkhov i de Camus donen respostes oposa
des a la crisi humana i teatral, encara que ambdues
conflueixin en una visió de l’home com a realitat insatisfactòria —i només insatisfactòria- que és perce
buda així per ell mateix.
Comparant Ball robat amb Allò que tal vegada s’es
devingué, veiem que s’han produït uns canvis im
portants en el tractament dramàtic del text: una
difuminació de l’humor i una accentuació de la ma
lenconia; una més gran fluïdesa en la construcció argumental; els personatges, que depassen els límits
dels arquetips, són més complexos, més profunda
ment humans, i l’escriptura evita la discursivitat, que
aflorava de vegades en Allò que tal vegada s’esdevin
gué, i reflecteix més clarament la individualitat d’O
liver, la seva veu personal. Per consegüent, aquesta
peça encara esdevé més original que aquella comè

dia, i també aconsegueix un resultat teatral superior.
Així, doncs, l’obra és una peça cabdal del teatre psi
cològic català, una mostra reeixida de la superació
dels límits del bulevard i la culminació de la produc
ció dramàtica d’Oliver.
Però Ball robat es presenta flanquejat per dues
obres més que Oliver escriu immediatament abans i
després: Primera representació (1954) i Pigmalió
(1956), una adaptació lliure de la comèdia correspo
nent de G.B. Shaw. En conjunt, totes tres constituei
xen el nucli més sòlid de tota la producció de l’autor
i, significativament, totes tres van arribar al públic
per mitjà de les corresponents representacions de
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona. És indubtable
que, en el públic que es congrega a l’entorn de l’entitat, Oliver troba, tot i que amb greus restriccions-la
representació única, el caràcter no professional de la
companyia-, l’espectador que desitjava per al seu te
atre. I això dóna una continuïtat mínima a una labor
creativa ambiciosa, perquè dues de les tres comèdies
últimament esmentades —Ball robat i Pigmalió- van
ser redactades quan l’ADB ja era una realitat.

I encara més: mitjançant totes tres comèdies po
dem seguir un procés d’historització del teatre oliverià per mitjà de l’anàlisi de la burgesia del país; un
procés que té la llengua -i les seves ficcions- en el
punt de partida —Primera representació- i en el punt
d’arribada -Pigmalió. La preocupació d’Oliver per la
llengua -manifestada, anecdòticament, en el seu tea
tre per personatges emfàtics, per individus que par
len un català dialectal o que fan jocs de paraules i
reflexions sobre mots diversos— esdevé a Primera re
presentació i a Pigmalió essencial de la realitat dramà
tica: a la primera d’aquestes comèdies la reflexió sobre
el vincle entre la veritat i la mentida s’articula a l’entorn de l’ús del registre lingüístic adequat, mentre que
a la segona l’ambigüitat d’aquesta relació es dreça,
també, sobre la qüestió del registre emprat.
Però el fracàs de les temptatives d’introduir regu
larment la producció pròpia en el circuit professio
nal -temptatives que el duen a cometre errors com
la redacció d’Una drecera (1956)- empeny Oliver a
la renúncia definitiva a una obra dramàtica coherent
i de volada. I així, des de finals dels anys cinquanta,
ja només escriu peces breus i completament cir
cumstancials, d’un relleu teatral molt escàs. Vivalda
i l’Àfrica tenebrosa (1967) es converteix en el text pa
radigmàtic d’aquesta etapa d’esgotament de possi
bilitats: sota l’aparença de l’humor i la ironia, la peça
revela l’amargor d’un autor pregonament insatisfet
amb el resultat de conjunt de l’obra dramàtica prò
pia i conscient d’haver estat depassat per l’evolució
del teatre contemporani.
Pel que fa a La fam (1938), cal subratllar que és Pú
nica obra que Oliver acaba en la situació condicio
nada per la guerra i la revolució: el text és un intent
ambiciós de renovació temàtica profunda del teatre
català en sintonia amb les noves circumstàncies.
Sembla indubtable que és una peça construïda des
d’una perspectiva dramàtica en què l’autor té en
compte, d’una manera o altra, l’experiència expres
sionista. Podríem creure que Oliver hi va accedir per
mitjà d’aquells dramaturgs francesos -Lenormand,
Gantillon o Pellerin- les obres dels quals revelen una
certa influència d’aquest corrent fonamentalment
germànic del teatre d’entre guerres. Però, per altra
Part, La fam ens fa recordar alguna obra, també fran
cesa, d’un evident contingut polític, com Le dictateur
(1926) de Jules Romains.

Sense negar les consecucions parcials de la peça i
el seu gran valor històric, el conjunt dramàtic no re
sulta del tot reeixit, perquè l’autor no domina prou
bé el llenguatge escollit, ja que ni la seva formació ni
el seu gust veritable no s’hi corresponen. Probable

ment, la continuïtat de la temptativa hauria estat de

cisiva tant en l’obtenció de peces globalment més re
eixides com en la modificació dels interessos teatrals
profunds d’Oliver.'
En definitiva, l’obra teatral d’Oliver se’ns mostra
marcada i limitada per les circumstàncies col·lectives,
però també per la manera personal de respondre-hi,
per les vacil·lacions en els diversos camins empresos,
per la manca de continuïtat i per la renúncia, massa
sovintejada, a l’ambició creativa. El respecte al mateix
autor i a la seva obra no ens permet de manifestar una
altra opinió, ni de valorar d’una altra manera cadas
cuna de les peces: només així podrem contribuir al
coneixement i a l’avaluació de la producció teatral
oliveriana, els assoliments de la qual -indubtablesno han de ser confosos amb els errors o les insufi
ciències.
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L’ADB de Joan Oliver
per Frederic Roda

«Tothom diu que l’ADB és Ca l’Oliver», ens acusava
un autor teatral ben popular i abastador habitual i
d’èxit de les escenes amateurs: Francesc Lorenzo Gàcia. És prou cert que algunes obres de Lorenzo Gàcia
(crec recordar Berlín, plaça Alter, núm. 2) assolien
molts centenars de representacions en els seus cir
cuits propis. Paradoxalment, moltes més que les es
cenificacions de textos d’Oliver dutes a terme per
l’ADB.
El grup inicial i promotor del que després, un cop
institucionalitzada, fou l’Agrupació Dramàtica de
Barcelona, inicialment sota l’empara del Cercle Ar
tístic de Sant Lluc, el constituïren Antoni Mirambell
(autèntic i ocult daimon de tot plegat), el seu amic
Enric Dachs, Claudi Martínez-Girona, Josep M.
Millàs-Raurell (que hi duia vocació i l’experiència te
atral, entre d’altres, del primer text autòcton pirandel·lià, amb la seva obra La llotja) i Joan Triadú,
eficaçment present com a incitador cultural. El cul
tiu fou possible gràcies a un grup femení, digne de
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singular valoració sociològica: Regina Tayà, com a
capdavantera. Ferran Soldevila, mobilitzat, en fou
president i un element de bandera i de prestigi.
M’imagino que fou Millàs-Raurell qui obtingué
la col·laboració intel·lectual i d’intenció absoluta
ment teatral de Joan Oliver, que, des de ben aviat, hi
figura com a membre de les comissions Assessora i
Directiva.
La vocació dramàtica d’Oliver venia de lluny, des
de les petites peces de l’època estrictament sabadellenca i, especialment, des del «triomf» de La fam,
obra didàctica, en línia de Piscator (antecedent de
Brecht), Premi del Teatre Català de la Comèdia
(1938). Es podria dir que, inpectore, Oliver era el més
possible bon dramaturg de futur de la literatura ca
talana, en contrast amb l’imperi popular i incontes
table de Josep M. de Sagarra.
D’altra banda, l’autodidactisme esplèndid de l’au
tor havia passat per la lectura, més que no pas per la
visió, d’un gran teatre: Molière, Shaw, Anouilh, Giraudoux, Claudel, etc. La línia francesa, intermedià
ria també d’una altra gran devoció: Txèkhov, és
evident. No únicament en la forma cartesiana de
«piece bien-faite», sinó en el teixit de faula moral.
Lateralment, però no negligible, fou la intervenció
d’Oliver com a actor, integrant del patronat original
creat per l’ADB: les representacions anuals sota l’emblema russinyolesc de L’Alegria que torna, recapta
dores dels cabals necessaris per a la independència de
l’ADB (inassequible a cap subvenció oficial). Com a
còmic, i còmic a fe notable i un bon punt paròdia
dels «borrassos» de la seva joventut (ho dic, és clar,

per referència a l’indiscutible Enric Borràs). El re
cordem com a Graner de L’auca del senyor Esteve,
com a Istolaci de La barca d’Amílcar (obra de la qual
era autor), un criat a Un barret de palla d’Itàlia, el
pare de La Teta gallinaire. Faig aquests esments, que
poden semblar de crònica social, com a mostra de
l’interès d’Oliver per la «praxis» teatral. Tenia un
plaer i un gust pel parlar, pel dir, que són imprescin
dibles, i no sempre presents, malauradament, en el
bon ofici de l’actor. El goig del verb!
Sobre un total d’una cinquantena d’obres repre
sentades per l’ADB, la quota de Joan Oliver, si no
m’erro, és de deu textos, originals i traduïts, princi
palment d’aquests darrers.
De Ball robat se n’ha dit tot el bé possible amb un
esment especial de les valoracions positives que
n’han fet Gibert i Formosa. És cert que en conside
racions d’èxit escènic les qualificacions sempre són
relatives. Un aspecte excepcional de l’obra és, com
sempre en l’autor, un domini absolut de l’idioma, un
dring de prosa perfecta, un bon gust infal·lible. Obra
a la qual escau el qualificatiu, malgrat l’ús i l’abús que
s’ha fet de l’adjectiu, d’«oberta»: i oberta en el sentit
que, com diu el programa de mà de l’estrena (2-VI1958) per l’ADB, «el llaç no és desfet, al contrari: en
caure el darrer teló comença una altra història... Però
qui sap si no fan exactament la mateixa!».
En fer esment a programes de mà, una antologia
dels que, habitualment, signats o no, redactava Joan
Oliver manifesta una nostàlgia per un treball per
manent (i no de sessió única), un reconeixement a la
dedicació dels intèrprets i una certa autocommiseració: el tendre escepticisme de l’autor.
Ball robat ha quedat, intermitentment, dins el re
pertori possible del teatre català.
Una sort ben diferent tingué la Primera represen
tació, obra d’arrel clarament pirandel·liana, amb va
lors concrets però no prou rodona. L’estrena
(2-XII-1959) va significar, anecdòticament, un esbós
de ruptura generacional. Dirigida, a contracor, per
un joveníssim Ricard Salvat, va passar sense pena ni
glòria i fou considerada un «fracàs» per Oliver (tan
propens a crisis depressives). La veritat és que no va
aconseguir aquell clima col·lectiu d’empresa i de goig
comú dels intèrprets.
Un capítol especial i destacat mereix l’aportació
d’Oliver com a traductor, millor dit, com a autor de
pulcres i fidels versions de textos d’altres literatures.
Pigmalió n’és un paradigma. No únicament pel
plantejament dramàtic i escènic, sinó, i això ho feia
especialment significatiu i denunciador en el seu
temps d’estrena (28-V-1957), pel valor creatiu de la
correcció idiomàtica com a correcció ètica i social.

El recobrament d’un ús noble de la llengua catalana
i no de qualsevol argot és una reivindicació de pri
mer ordre i no pas únicament poètica. Així es redescobreix que la filosofia, en certs sentits, no és res més
que filologia aplicada. Una obra, per a dir-ho d’al
guna manera, de capçalera en el nostre teatre com a
forma concreta d’un teatre universal.
La primera estrena de traduccions feta per l’ADB
fou El criat de dos amos de Goldoni (11-1-1956), amb
el significatiu afegit integrador, en la representació,
de dos noms importants: Cirici Pellicer, com a deco
rador i fígurinista, i Narcís Bonet, autor de la música
d’escena.
L’Anunciació a Maria de Claudel (7-III-1956) en
versió d’Oliver i Ferran Canyameres va representar,
per indicació d’Oliver, la incorporació a l’ADB de
l’actriu Montserrat Julió, que ell havia conegut a Xile
i que havia de ser prou important en la immediata
història de l’ADB.
De Txèkhov, autor estimat, Oliver va traduir, i
«versionar», Els estralls del tabac i, especialmnent, el
gran quadre de L’Iwrt dels cirerers (30-III-1960): sens
dubte fou el gran moment de l’ADB.
El burgès gentilhome de Molière i Un barret de pa
lla d’Itàlia (1959 i 1969) foren dues grans machines,
dues grans versions de textos dramàtics importants
que només gràcies a la gratuïtat i l’amateurisme fe
ren possibles uns grans repartiments d’actors, im
possibles en el teatre comercial. La versió de Molière
va merèixer per a Oliver el reconeixement acadèmic
del govern francès.
L’òpera de tres rals és una gran peça, paradigmàtica
de l’inicial anarquisme de Brecht, que tan bé s’adeia
amb tot el que l’Oliver madur conservava de l’Oliver
sabadellenc, esnob i iconoclasta, el que excel·leix en
el recull de Les decapitacions.
L’obra de Brecht esgotava tant les permissivitats de
la censura com, cal dir-ho, les capacitats personals
dels integrants de l’ADB i les seves possibilitats. D’a
llí sorgiren molt poc temps després el Teatre Experi
mental Català (TEC), que ja havia treballat
contemporàniament amb l’ADB, diríem com la
«branca jove», el GTI (Grup de Teatre Independent),
propiciat per antics elements de l’ADB i, en certa ma
nera, el Lliure i fins i tot Els Joglars. Però això és una
altra història, una baula més de la cadena.
Certament, l’ADB no fou «Ca l’Oliver», però sí
que fou, conscientment, l’únic escambell possible
que va tenir aquest autor, un escambell modest, si vo
leu, però ben digne.
Si no tingués cap més mèrit, l’ADB es podria jus
tificar per haver fet possible, en anys impossibles, la
presència escènica de Joan Oliver.

Quatre
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inèdits

de Pere Quart
A

Pi

•

.,
•*

; ■

ON 'V":-■ ■ - '■ ■

■

La poesia de Pere Quart es carrega de lirisme i d’intensitat quan parla de les persones que estima o ha

estimat. Recordem, a tall d’exemples, «Lai» o «Les
soledats» de Vacances pagades. A «Elisenda», el po

eta evoca la néta que una malaltia va arrabassar-los

massa prematurament.

presentats per Helena Mesalles

ELISENDA

La preocupació religiosa ha estat una de les cons

tants de la poesia de Pere Quart. La seva és una re
ligiositat potser una mica heterodoxa, però molt
sincera. Escèptic per vocació, la seva fe està clivellada pel dubte. Només la figura de Jesús, que fas

cina el poeta, s’alça admirable enmig de tantes
inseguretats, generosa i mitjancera cap a un Déu

que de vegades pot resultar incomprensible. En
aquest poema, inspirat en les Benaurances de l’E

vangeli, Pere Quart expressa el seu desig de parti

cipar de la divinitat.

Benaurats els que tenen fam...
(Mt.V,6.)

Assaltares, com un petit pirata
famejant i esparracat,
la taula proveïda on el Senyor
és Hoste i alhora Vianda.
Entraves de sobtada
i amb crit exigent,
però t’avergonyí, t’enlluernà
l’esplendor del Convit.

Ja el Senyor t’acollia, benigne;
i et vestí la túnica de festa
i et sacià tot seguit;
i en acomiadar-te, deia:
—Bon minyó impacient i golut,
a la taula de la casa Pairal
hi haurà sempre un plat per a tu.

(octubre, 1961)

Les ales voldria
d’un àngel com cal
i emprendre volada
al turó més alt.

Què no donaria
per poder besar
la teva careta,
donar-te la mà
i dir-te les coses
que no et vaig dir mai?
La teva presència,
els teus jocs d’infant,
la mirada clara
d’ulls interrogants,
les teves paraules
sovint com un cant!

Ara tot ens manca,
res no és com abans.
Què no donaria
perquè en despertar
de la nit més llarga
pogués retrobar
la teva rialla,
el teu caminar,
la dolça carícia
de la teva mà!
Ara tot ens manca,
res no és com abans
i la nostra casa
sense tu no és llar!

(març 1975)
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La sàtira política de Pere Quart que circulava en
forma de pseudònims i d’anònims era ben coneguda
i celebrada entre els seus lectors. Per a Joan Oliver, la
poesia satírica i anònima era com la veu del poble,

no en va signava així algunes de les sàtires. En aquesta

retrobem una de les seves víctimes més preciades, Jo
Una part no genys desdenyable de la poesia de Pere

sep Tarradellas, el qual considerava un polític sense

Quart està constituïda per endreces a amics, sovint

cap mena de representativitat, personalista i difícil, i

artistes ben coneguts, escrites en ocasió d’alguna

que criticava, entre altres raons, per la seva transfor

efemèride. A «La primavera dels infants», però, s’a

mació de republicà laic a monàrquic religiós i, so

dreça a un grup de nois i noies que encara es tro

bretot, per la manera com havia retornat a

ben a la «pàtria venturosa» de la infància.

Catalunya, passant primer per Madrid.

LA PRIMAVERA DELS INFANTS

L’APOTEOSI

Als nois i noies de «L’Esclat»

Quin alè! Quina estropada!
Vell com és i amb poques dents
en una sola diada
dirà quatre parlaments,
producte d’uns escrivents
flexibles de carcanada.

Heus aquí la primavera
que la sang dels cors altera
i els infon la inquietud
amb què les tímides fulles
reneixen de les despulles
d’un hivern trist i vençut!
Tot és gràcil, tot és tendre!
Flames verdes sense cendra
que alcen les mans cap al sol,
i a les valls i per les comes
els jardins canten aromes
que bressola l’oratjol!
L’oronell ja xiscla i vola,
la puput ja flabiola,
brilla l’or jove dels blats,
mentre s’ornen amb flors blanques
i rosades tantes branques
de fruiters agosarats!

Heus aquí la primavera,
esperança matinera
dels infants que es faran grans!
Jocs i danses, crits i cants!

(abril de 1978)

El primer fa: Que Déu vos guard!
El segon: Ep! No s’entretinguin!
El tercer, un brindis: Que estic fart!
El quart: Senyors, bona nit tinguin!

(Diu en Rahola: Ho reconec, són curts
i cap dels quatre no és un bon discurs...
Però jo i d’altres dels qui són aquí
sabem que no podíem usar els «llurs»
ni els «llars» ni els «llors»! Les coses són així
quan l’orador dóna tan poc de si!)
I les masses mentrestant
cantaran a boca plena:
Catalunya bada tant
perquè encara és una nena!
Salt i crits! Bandera al vent!
Endavant aquesta gent
tan ufana i tan gamberra,
que quan vingui un altre juny
amb la papereta al puny
guanyarem de nou la terra!
(Que se’n foti l’enemic
en veient la nostra ensenya!)
Bon vot en fals,
bon vot en fals, electors tots d’esquerra!
BON VOT EN FALS!
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Maria Àngels Anglada
en el record

El 23 d’abril passat va morir, a
Figueres, Maria Àngels Anglada.

Se’n va anar de puntetes, amb la

mateixa discreció que va caracte

ritzar la seva vida. La seva obra, en els diferents gèneres que conreà -poesia, novel·la,
assaig...-, destil·la una ànima essencialment poètica, que determina, també, la seva

mirada, la seva visió del món i de la humanitat. Una mirada, fràgil i serena, a frec dels
déus, però també a frec de la realitat més punyent de cada dia, amb el compromís
constant amb el seu país, amb la seva gent -amb les dones i amb els homes-, amb la

seva llengua. Amb el món.
El cel empordànès, que tant havia evocat Maria Àngels Anglada des de les seves

columnes mensuals en aquesta revista, era una xiscladissa d’orenetes, aquell matí,

prop de l’església de Sant Pere, a Figueres. Un homenatge senzill que tocava, amb les

ales, el cel.
Els poetes Antoni Puigverd i Vinyet Panyella i els crítics Isidor Cònsul i Lluïsa Julià n’e
voquen en aquest record la figura i l’obra, que, com la dels clàssics, i utilitzant paraules

d’Antoni Puigverd, ens ha tatuat l’ànima.

L’illa de Maria Àngels Anglada
per Antoni Puigverd

Quan jo la vaig conèixer, Maria Àngels Anglada ja era una àvia.
Em parlava dels seus néts i dels contes que els escrivia. De tant
en tant, agafava el tren a Figueres i assistia a les sessions de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. N’estava
molt, de la feina que hi feia. M’ho explicava amb aquella veu
curiosa i musical que tenia. Vam coincidir al jurat del premi
Carles Riba, un any desgraciat, perquè un que no va guanyar
es va ofendre molt i va fer tota mena de gestos desagradables
envers el jurat i, molt principalment, en contra meu, però
també en contra d’ella, acusats tots dos, per raons geogràfi
ques, d’haver-nos conxorxat amb el guanyador, que va resul
tar ser de Girona. Jo, que coneixia tots dos protagonistes, el
guanyador i l’ofès, estava desolat. Però ella, que només conei
xia el perdedor, no podia entendre d’on li sortia la malícia i
aquells dies em va trucar unes quantes vegades per consolarme. Era una estrangera a l’univers dels mesquins i no se’n sa
bia avenir, però, tot parlant, de seguida s’oblidava de l’insòlit
ressentiment del perdedor i es deixava endur pel motiu d’un
poema, «Kòchel 627», del guanyador, Quim Espanol, que ju
gava, ambiguament, amb la possibilitat que uns investigadors
musicals haguessin creat un nou concert de Mozart. La mú
sica, que estimava tant com la poesia, convocada de manera
sorprenent en aquell poema, l’estirava per damunt de la pols i
el greix d’aquella anècdota ridícula (que, altrament, retrata
prou bé les fabuloses misèries de tants escriptors). Maria Àn
gels Anglada era estrangera al continent de les grotesques am
bicions, pròpies de la vida literària menor (que és la més
abundant), perquè ella no es va moure mai d’una l’illa, gai
rebé perduda, on l’elegància moral i la bellesa artística es con
fonen. Si he parlat d’aquesta anècdota, que no va tenir cap
importància en la vida de la Maria Àngels, és perquè, en altres
articles, ja he descrit gestos semblants situats en escenes més
convencionals. Tenia, com es desprèn d’aquesta anècdota, una
elegància natural. Destil·lava refinament i exquisidesa, però no
a la manera barroca o modernista, no untuosa, decorativa o
aristocràtica, sinó a la manera clàssica: pulcra, amistosa, equi
librada, ingràvida, essencial.
No és que visqués al marge dels ambients literaris. Al con
trari. Hi tenia molts amics. Se’ls guanyava amb l’arma menys
usada entre nosaltres: la deferència. Els escriptors, general
ment, s’ignoren fins al punt que la simple existència de l’altre
és entesa sovint com una forma d’eclipsi. Però ella feia justa
ment el contrari: s’aproximava molt, coneixia, llegia molt els
seus contemporanis. És així com jo la vaig conèixer, exercint la
deferència. Vaig rebre una carta d’ella, amabilíssima i encorat
jadora, poc després d’haver publicat el meu primer llibre de
Poemes. Des d’aleshores, no va deixar mai de trucar-me, per

comentar-me un article, un llibre, fins i tot per saber com
avançava el meu últim projecte. Tractava així tothom. Pere
Prada, un poeta de Figueres, explicava que ella va ser la pri
mera que, pel carrer, li va dir «poeta». Ho feia amb nosaltres,
escriptors de circulació restringida, i ho feia amb els grans. Ha
via tingut una intensa amistat amb Salvador Espriu, que havia
començat de la mateixa manera: escrivint-li una carta en el
rampell apassionat d’una primera lectura. Actuava així amb
tothom, al marge de la seva dimensió literària: en l’homilia de
l’enterrament, el capellà va reportar el comentari que una
dona humil i anònima havia fet, en saber-se la notícia de la
seva mort: «Era una senyora molt agradable, no ens conei
xíem, però ens trobàvem a la carnisseria i sempre em pregun
tava pels meus fills.» He parlat de «bellesa moral» per descriure
aquesta seva actitud amb tothom: generosa, maternal, afable,
delicada.
Però em sabria greu que s’interpretessin els elogis que jo he
escrit sobre la bellesa moral de Maria Àngels Anglada com si
ella hagués deixat només (només!) el tresor de la seva magní
fica personalitat. Hi ha hagut escriptors i artistes que han es
tat perfectes assassins o brètols repugnants i això no ha
impedit que fossin grans des de l’estricte judici literari. Des de
Baudelaire, s’ha tendit a entronitzar l’escritptor torturat, fan
gós, que remena les escombraries morals del nostre temps.
Maria Àngels Anglada era de la corda exactament oposada. Ha
deixat una obra d’una gran elegància estilística, fonamentada
en sòlids coneixements humanístics, ha destil·lat un lirisme
fràgil i subtil i ha observat el món (la natura, la cultura, la hu
manitat) amb afecte, amb pietat. La gràcia i l’encant de la seva
obra, seguint la tradició humanística, queda reforçada per
l’encant del seu discurs moral. Estimava els clàssics i d’ells va
aprendre a conjuminar ànima i esperit, forma i fons, estil i
idea. Per això la bellesa de la seva vida és indestriable de la be
llesa de la seva obra.
Ara bé: el lirisme, la ingravidesa, de la seva veu personal i
literària no es pot confondre de cap manera amb la consistèn
cia mel·líflua d’una certa manera d’entendre el sentimenta
lisme literari. Al contrari. El lirisme es posa, en l’obra de Maria
Àngels Anglada, al servei de veritats pètries; la dignitat, el do
lor, l’art, la poesia, la natura, la llengua, Grècia. En la vida i en
l’obra de la Maria Àngels es trenen fins a confondre’s pes i lleu
geresa, èpica i lirisme, poesia i realitat. És per això que, els que
vam tenir el goig de conèixer-la i d’estimar-la, no l’hem per
duda, amb la seva desaparició física. La mort autèntica és l’oblit. A ella no podrem oblidar-la, no ja perquè ens queda la
seva obra, sinó sobretot perquè ens queden els seus gestos. De
licadament, va tatuar-nos l’ànima.

Perfil de Maria Àngels Anglada
per Isidor Cònsul

tica, que circula per la Grècia actual. La mateixa seducció clàs
sica és, en bona part, a la base dels seus tres assaigs literaris:
Paisatge amb poetes (1988), Paradís amb poetes (1993) i Retalls
de la vida a Grècia i a Roma (1997).
Una poeta que escriu novel·les

Explicant contes a la néta i als
fills dels nebots. Vic, 1996.

Se n’ha anat amb la mateixa discreció, la mateixa dignitat i la
mateixa elegància amb què va saber viure, de puntetes, de
l’Empordà estant, amb el cor badat als blaus de la Mediterrà
nia i l’ànima repartida entre dues planes, la de Vic i l’Empordà:
«la plana adusta en els seus llargs hiverns, / els vels espessos
d’imprecisa boira», i la plana de l’amor, «camí dels vents», amb
vols de gavines als sembrats i «les aigües, com nosaltres, inde
cises». En els vint-i-cinc anys que s’escolen des de la publica
ció de Díptic (1972), primer llibre de poemes, fins a Quadern
d’Aram (1997), la darrera novel·la, l’obra literària de Maria
Àngels Anglada (Vic, 1930 - Figueres, 1999) s’ha consolidat
entre les més sòlides de les lletres catalanes actuals. Una ma
duresa afable, afinada pels guanys d’un esguard atent que
s’havia acostumat a mirar en una perspectiva de tres horitzons:
el món de l’antiguitat clàssica, els àmbits d’una sensibilitat de
diàleg amb les arts i una actitud solidària amb el món que li
havia tocat de viure.
La literatura de Maria Àngels Anglada no ha deixat mai de
viatjar per la intensitat del món antic ni pels àmbits que són
bressol i referència de la cultura occidental. Llicenciada en Fi
lologia Clàssica, el seu esperit havia buscat l’harmonia amb l’à
nima dels clàssics grecollatins i la relació li fruità amb l’estudi
de les poetes hel·lenístiques —l’antologia Les germanes de Safo
(1983)-, la traducció dels Epigrames de Melèagre de Gadara,
la novel·la històrica d’ambient hel·lenista Sandàlies d’escuma
(1985), i una altra, Artemísia (1989), d’alada sensibilitat poè

La narrativa de Maria Àngels Anglada s’inicià amb Les Closes
(1979), una obra que s’asseu entre apunts de novel·la històrica,
girs de gènere policíac i una construcció d’encaix amb mate
rials heterogenis —documents, actes judicials, cartes— que es
barregen amb la voluntat de salvar la memòria d’una dona ex
cepcional, la besàvia Dolors Canals, i indagar un tèrbol assas
sinat a l’Empordà federal del segle passat, poc abans de la
revolució de 1868. La novel·la, tot i l’èpica que segueix el rastre
d’uns fets llunyans, es caracteritza per una tirada intimista i lí
rica que, amb el pas del temps, s’ha convertit en un dels trets
més característics de l’estil narratiu de Maria Àngels Anglada.
A l’edició de Les Closes seguiren les tres narracions aplegades a
No em dic Laura (1980) i una segona novel·la, Viola d’amore
(1981), que hi té punts de contacte i on s’intensifica el to inti
mista d’una narradora que es passeja per espais familiars tan
cats, per la hipersensibilitat del seu protagonista, Màrius
Teixidor, i pels replecs d’una memòria que s’omple de compli
citats literàries i artístiques.
Per contra, Sandàlies d’escuma (1985) i Artemísia (1989)
surten d’aquesta dinàmica inicial d’espais tancats i s’obren a
l’essencialitat mediterrània del món grec. Les protagonistes,
malgrat tot, són dues ànimes amarades d’art -poesia, música,
pintura...— i mentre la primera obra es gronxa per espais de
novel·la històrica, l’altra, Artemísia, es desplega en la contem
poraneïtat del marc idíl·lic de Mitilene, Filla on va viure Safo
de Lesbos. Els amors i els viatges de Glauca de Quios, poetessa
i música del segle III abans de Crist, es despleguen per Sandà
lies d’escuma, una delicada narració històrica que recrea la
vida quotidiana de l’hel·lenisme. A Artemísia, en canvi, el lec
tor es troba davant d’una novel·la que segueix els revolts obs
curs d’un amor absent i les relacions puntuals d’un
violoncel·lista -herència de Les Closes i de Viola d’amore- amb
dues italianes que l’acullen com a dispeser i una estudiant
grega que fa estada a la mateixa casa. Amb aquests elements,
Maria Àngels Anglada escriu una bella història, contrapuntada per un rerefons de misteri vetllat per la presència de la
mort, i amorosida per la fluïdesa del diàleg entre les arts. D’al
tra banda, amb el personatge d’Artemísia, la gran de les dues
italianes, Maria Àngels Anglada ret homenatge a Artemísia
Gentilleschi, pintora del renaixement italià que fou deixebla
de Caravaggio.

També L’agent del rei (1991), la quarta de les novel·les de
Maria Àngels Anglada, es conforma, en els seus trets fona
mentals, com un homenatge. L’escriptora recupera del llunyà
segle XV la figura d’Andreu Febrer, vigatà com ella, un tipus
singular i fascinant de la Corona d’Aragó: poeta i cortesà, tra
ductor primerenc de la Divina Comèdia de Dante i home de
confiança dels reis Martí l’Humà i Alfons el Magnànim, els
quals va servir com a diplomàtic murri, unes vegades dúctil i
unes altres més enèrgic, segons com ho demanaven les cir
cumstàncies. Barrejant el temps històric de l’autora amb el se
gle XV d’Andreu Febrer, L’agent del rei és, tot alhora, un relat
històric i una investigació filològica. El mateix any de publica
ció d’aquest homenatge a Andreu Febrer, Maria Àngels An
glada aplegà deu contes, publicats prèviament en diaris i
revistes, en el volum La dauradaparmèlia i altres contes (1991).
El recull es capté, sobretot, com un exercici d’estil, de prosa ele
gant i ordenada, i on abunden els trets de lirisme i de sensibi
litat que sempre l’han caracteritzada. Segons que afirma la
mateixa narradora, es tracta de contes que, com els líquens que
aprofiten les escletxes de les pedres, s’han redactat esgarrapant
engrunes de temps al temps que dedicava a altres obres, apa
rentment de més volada.
El violí d’Auschwitz (1994) i Quadern d’Aram (1997) s’obren
a la llum del tercer dels horitzons de Maria Àngels Anglada, el
de la dimensió crítica i el compromís solidari amb els febles,
sense que la nova perspectiva suposi haver de bandejar els
punts d’una sensibilitat que viatja prop del confort líric de la
poesia i entaula diàlegs amorosos amb el món de la música.
Daniel, el protagonista d’El violí d’Auschwitz, és un jueu de
Cracòvia, violer d’ofici, tancat al camp d’extermini nazi, on
declara, per aproximació i per mirar de salvar la vida, que és
fuster. Però quan els alemanys descobreixen que és luthier, es
troba, a causa d’una juguesca a vida o mort, amb el repte d’ha
ver de construir un violí tan bo com un Stradivàrius. La cons
trucció del violí, que a la llarga servirà per a convertir-lo en
supervivent, esdevé el símbol més poderós de la novel·la: la
música contra la barbàrie, el contrast radical entre la bellesa
creada per les mans del luthier i l’horror de sobreviure en la
cruel insensatesa d’Auschwitz.
Quadern d’Aram, per la seva banda, recorda que la memò
ria històrica és feble amb els pobles petits i algunes nacions,
com ara Turquia, en són tan conscients que s’han especialitzat
a esprémer el suc de la impunitat que els atorga el privilegi
d’una situació geopolítica favorable. Aquestes raons d’estratègia geogràfica han permès barbaritats com l’anihilament del
poble armeni, arrecerat, en bona part, dins de l’imperi otomà.
Entre 1915 i 1916, en el marc d’una espiral de tensions ence
tades el darrer terç del XIX, es produí el cop més sagnant en la
història del genocidi armeni i hi foren assassinades més d’un
milió i mig de persones. Sobre aquests fets, Maria Àngels An
glada va escriure Quadern d’Aram, que, a banda de comptar
amb el dramatisme de la història dels armenis, llisca amb una
eficaç funcionalitat narrativa i té la rara capacitat de síntesi

d’una narradora que acostava sovint la novel·la fins als terri
toris de la lírica. Dins de la ficció narrativa, aquest detall és
abonat pel fet que Maryk i Aram, les dues veus de la narració,
siguin l’esposa i el fill, respectivament, de Vahé, personatge ins
pirat en el gran poeta armeni Daniel Varudjan (1884-1915).
Els llibres d’assaig i de viatge, la traducció i la poesia

La passió de Maria Àngels Anglada pel gruix cultural, antic i
modern, que té com a bressol els espais grec i italià es mostra als
llibres on barrejava la perspectiva del viatge i l’assaig literari: Pai
satge amb poetes (1988) i Paradís amb poetes (1993). El primer
evoca contrades italianes amb la veu i la lectura dels seus poetes
(la Florència de Cario Bettocchi, la Sicília de Quasimodo, la
Roma d’Ungaretti i de Passolini o el Milà d’Eugenio Montale,
per posar només alguns exemples); l’altre, Paradís amb poetes
(1993), assaja una operació similar per la pell del paisatge grec
i servint-se de poetes que li són propers, i fins familiars: del vell
Homer a Kavafis, d’Odisseas Elitis a Pandelís Prevelakis i de la
mítica Safo fins a Iorgos Seferis i Iannis Ritsos. L’itinerari passa
per sis paratges de l’antiguitat grega (Creta, Micenes, Delfos, Mitilene, Atenes i Delos), i s’arrodoneix amb apunts sobre Hèlena
d’Esparta, un dels personatges més coneguts de la literatura clàs
sica. En cadascun d’aquests indrets, i com havia fet en el llibre
sobre Itàlia, l’autora retroba la veu amiga de la poesia, hi des
plega un diàleg d’harmonies entre passat i present, i hi afegeix
la gràcia de detalls descriptius i espurnes d’un cabussament en
els aspectes menuts de la quotidianitat.
A banda de les generoses mostres que s’ofereixen a Paisatge
amb poetes i a Paradís amb poetes, pel que fa a la feina de Ma
ria Àngels Anglada com a torsimany i traductora, cal recordar,
novament, l’estudi i la divulgació de l’antologia de poetesses
hel·lenístiques, Les germanes de Safo, i la traducció i l’edició
dels Epigrames de Melèagre, poeta hel·lenístic del segle I, d’o
bra acolorida, alegre, sensual i directa. Totes dues obres ens
menen per la singularitat de la vida amorosa a l’antiga Grècia,
que simultaniejava sense conflictes les relacions homosexuals
i les heterosexuals. La insistència divulgadora de la vida quo
tidiana de l’antiguitat grecollatina ha donat un darrer volum
de tenacitat didàctica en l’antologia Retalls de la vida a Grècia
i a Roma, tria de fons de la pròpia experiència lectora i selec
ció dels textos més adients des d’una perspectiva pedagògica:
Pal·ladi, Plini el Jove, Ovidi, Horaci i Plaute formen el quintet
dels autors llatins, mentre que alguns epigramistes de «L’An
tologia Palatina», Herodes, Xenofont, Lisias i Homer s’afileren
en l’equip dels grecs. Un conjunt que floreix amb la diversitat
plural de cada dia, i amb retalls que apedacen la realitat de l’amor i de les malalties, els plets i les feines del camp, la gastro
nomia i els lleures que fan més passadora l’existència.
Finalment, com a poeta, Maria Àngels Anglada és autora de
Díptic (1972) i de Kyparíssia (1980), que, amb Carmina cum
fragmentis, conformen un conjunt poètic aplegat en el volum
Columnes d’hores (1965-1990') (1990). Una poesia que no s’a
llunya gens de les coordenades que s’han assenyalat fins ara com

a característiques de la seva literatura: l’essencialitat musical, el
diàleg entre les arts i el cor obert a la profunditat clàssica. La
cinquantena escassa dels seus poemes són una síntesi dels inte
ressos ètics i estètics de l’autora: algunes peces reivindicatives,
evocacions del món clàssic, poemes de contingut crític, home
natges a escriptors, variacions sobre temes grecs i poemes escrits
a la manera dels apòcrifs. I, sobretot, una actitud ètica i de com
promís que queda prou clara en el poema «Senyal de perill»:
«Convidar les poetes és cosa perillosa. / Dic les poetes, no

els joglars del rei. / No treuen cap colom de dintre d’un copalta, / però potser dards de flama del seu fatigat cor / o d’una
nit insomne. / No us en fieu, per sota / les fràgils aparences
tenim un cor salvatge / i estranys senyors servim / -ja ho es
criví Ausiàs March: / l’amor, el clar país, una cançó d’alosa...
/ Convidar les poetes és, doncs, cosa arriscada. / Tisores de
mots tallen les heures de l’oblit / que encerclen una llengua,
un bosc amenaçat / o els ulls espaordits dels meus infants de
Bòsnia.»

La poesia de la tendresa,
el compromís,
la compassió
per Vinyet Panyella

«Tota la claror, tot el viu i el modern, tota una obra en prosa i
vers, en rima i sense, excavant-la en una lúcida, detallista, pre
cisa memòria», escrivia Maria-Àngels Anglada sobre l’obra del
seu admirat escriptor italià, Giorgio Bassani. Com la mà de
Virgili que ella evoca en un dels poemes del recull Arietta, el
passeig en companyia dels poetes grecs i italians constitueix el
revers de la seva obra poètica. N’atorga algunes claus, i esdevé
l’altre braç dels vasos comunicants que en Anglada són l’es
criptura poètica, d’una banda, i la recreació i l’evocació dels
poetes i de la poesia en tant que àmbit espiritual i gairebé físic
de retrobament, de reflexió, de creativitat.
Més coneguda com a narradora que com a poeta, la di
ferència quantitativa entre els títols de prosa i els de poesia po
dria conduir a l’afirmació que Maria Àngels Anglada és una
escriptora per a la qual la poesia és subsidiària de la narrativa.
Certament, ens ha llegat deu títols de ficció i sis d’assaig con
tra un centenar de composicions poètiques, i potser per això
algun crític considera que la poesia de l’autora és comple
mentària, subsidiària, dins del conjunt de l’obra de l’escrip
tora. A parer meu, en canvi, en constitueix l’epicentre.
És la poesia com a mitjà d’expressió lírica i cívica, com a ac
titud creativa i com a constant motivació literària allò que
constitueix el nucli dur de la globalitat de l’aportació de Ma
ria Àngels Anglada a la literatura europea de les darreres dè

cades del segle. Tot i que aquesta breu aproximació no tracta
de la seva prosa de ficció, sí que voldria remarcar que la poe
sia, els poetes, la tendresa que mou la creativitat de l’autora, tot
això són elements omnipresents en gairebé tots els seus textos
en prosa. També ho és la música, que constitueix una altra part
integrant, des dels orígens, del fet poètic.
Travessies, manlleus i la veu pròpia

Són els dos assaigs, Paisatge amb poetes (1988) i Paradís amb
poetes (1996) els textos que revelen no pocs secrets de la cons
trucció poètica i literària que l’escriptora ha anat bastint al
llarg de tota una vida. Hi ha molt de transvasament entre les
lectures, les admiracions, les evocacions, els manlleus i les reelaboracions de temes. Com, si no, podríem llegir l’«Oboè
sommerso» (Columnes d’hores), una vegada ens ha explicat a
Paisatge amb poetes el seu deute, sobradament pagat, amb el
poema homònim de Salvatore Quasimodo que dóna títol al
segon poemari (1932) del poeta sicilià? Hi ha, altrament, molt
de pòsit de Cesare Pavese en la tendresa i el compromís de la
poeta amb la terra, en el sentit més profund i original del mot.
I el record, omnipresent, de la rossa Micol dels Finzi Contini,
el jardí de la qual clou no solament l’esplèndid assaig sobre
Giorgio Bassani i la seva Ferrara, sinó, sobretot, encarna tots
els espais de felicitat que els éssers perden amb els anys i amb

la vida. «Sempre acabem per perdre el jardí de Micol», ex
clama, finalment, la poeta, obrint la porta a la memòria, i, amb
ella, a la «recança / del cor». Els versos citats aquí corresponen
al poema «El jardí de Micol» (Columnes d’hores), i també hi té
paraules per a l’escriptor: «com l’artista de llarga paciència /
ordeix tota la vida un sol tapís». I, encara, una altra clau: la de
la lectura del segon recull, Arietta, el títol del qual procedeix
de la tercera Sonata de Beethoven, per mitjà de la qual acosta
el músic alemany i Eugenio Montale, la veu del qual «omple la
solitud meditativa (...) del nostre segle».
Paradís amb poetes (1993) constitueix un altre dels grans
substrats de la cultura literària de l’escriptora. Record d’un
viatge a Grècia, és la memòria del retorn als escenaris i als pai
satges coneguts i sabuts al llarg dels anys i de les lectures. L’au
tora destil·la el seu vast i profund coneixement, que ha
concentrat en alguns dels seus poemes, que se’n nodreixen
amb plenitud, contenció i concisió. Anglada passeja amb els
clàssics i amb els moderns en un anar i venir per les illes i pel
continent, amunt i avall dels segles. Ens ho recita en veu baixa,
no pas en to menor, a Kyparíssia, aquest recull aplegat a Co
lumnes d’hores, el títol en memòria i homenatge a aquell déu,
Kyparissios, que Zeus convertí en xiprer perquè morí de tris
tesa per haver occit, per error, un cérvol sagrat. Hi retroba la
Cassandra sobre la qual ha escrit les Variacions..., «les ombres
dels Àtrides» rere l’or de la màscara d’Agamèmnon descrita al
poema «Vitrina»; evoca aquell «amic grec amb somriure» des
crit al poema «Tyrintos». Alguns altres ressons de Grècia es re
troben a Arietta, especialment al poema adreçat «A Salvador
Espriu, / recordant Sikélianós», i Pandelís Prevelakis, poetes
tots dos vinculats a la ciutat de Rhetimno i al monestir d’Arkadi, tan cars per a ells com Sinera per al poeta català. Les tra
duccions de Les germanes de Safo (1983), els relats de mitologia
sobre els déus i els herois (1996) i l’evocació de la quotidianitat antiga, la de les civilitzacions grega i romana, arrodoneixen
una de les fonts cabdals del seu treball.
Entre travessies i manlleus, s’ha afermat, per damunt de tot,
la veu pròpia de la poeta. És en el centenar de versos, aplegats
actualment en dos volums, Columnes d’hores (1965-1990) i
Arietta (1996) —publicats tots dos a la col·lecció «Àuria» de Co
lumna—, on Maria Àngels Anglada projecta tota la força de la
seva veu, i on excel·leix en la síntesi del seu missatge creatiu i
humà. És una poesia d’abast profundament moral, que ni l’exaltació de la bellesa ni el pòsit de culturalisme no encarcaren.
És, en suma, una poesia com a expressió de la tendresa, del
compromís i de la compassió, els tres grans valors que despre
nen la seva obra poètica i la globalitat de la seva obra literària
i les enalteixen.
La tendresa, els éssers, la terra

«D’on ve tota aquesta tendresa?», exclama en un del seus ver
sos la russa Marina Tsvetàieva. La poesia de Maria Àngels An
glada, que es comença a publicar el 1972, sobta des de bon
principi per la percepció de la tendresa amb què embolcalla

Amb la seva filla Núria, l’any 1955.

tant els éssers com els paisatges. La tendresa és el record de la
seva mateixa infantesa: «Vull recordar, infantesa / la tremolor
irisada d’aquells dies»; la dels qui la visqueren a prop seu «al
país dels infants, quan les fonts eren clares». Tot i els referents
al medi familiar, sovint implícit pel caràcter d’intimitat de la
seva poesia, l’expressió de la tendresa traspassa els corprene
dors «Madrigals per a un infant adormit» i s’estén, unida a la
compassió, als éssers més desvalguts, els infants desconeguts,
però presents: «Els innocents d’avui també moren a l’Àsia».
De ben aviat, també, Maria Àngels Anglada expressa amb
veu segura i sense concessions a cap mena de sentimentalisme
-«el Montseny sense ametistes...»- el seu amor a la terra. El po
ema «Dues planes» descriu els dos àmbits per on transcorre la
seva vida: el de la ciutat de naixença, el del país on ha viscut en
plenitud. He escrit que la seva és una expressió sense conces
sions: ni al sentimentalisme fàcil ni a les descripcions preciosistes. El sentiment poètic s’expressa en l’acoblament entre la
nuesa del paisatge i la de la paraula.
Més que una gairebé veneració tel·lúrica, allò que mou el
cant de l’autora és la simbiosi entre terra, vida, éssers i pàtria.
Sense escriure-ho explícitament, la idea que desprèn la lectura
de molts dels versos d’Anglada és, precisament, la d’aquesta
simbiosi, que la porta fins a l’assoliment del seu compromís:
el de la salvaguarda de la terra -es tracti dels aiguamolls o de
la mar de Vandellòs- i el de la salvaguarda de la llengua, «car
no hi ha sal per guardar les paraules / sinó els llavis dels fills i
els vostres versos».
El compromís, la compassió. «Convidar les poetes és cosa perillosa...»

De la tendresa envers els éssers més innocents, més indefensos,
sorgeix l’actitud cívica de la poeta: la que la porta a l’expressió
de la compassió i del compromís. L’actitud de Maria Àngels
Anglada envers la poesia com a eina expressiva fa que la seva
obra hagi esdevingut, amb el temps, un dels més grans expo
nents de la seva actitud moral, de la «bellesa moral» a què es

col·lectiva i moral. El poema «Senyal de perill» es
devé diàfan en el posicionament de l’autora: les po
etes, en femení —no pas «els joglars del rei»—, són
perilloses perquè construeixen els versos amb
«dards de flama del seu fatigat cor», sigui a favor
d’«una llengua» o dels infants de Bòsnia.
El compromís cívic d’Anglada li impedeix el si
lenci davant del desastre moral i humà de la guer
ra. Testimoni aparentment discreta dels desfets del
nostre temps, ha tingut el coratge moral de fer sen
tir i escoltar el seu plany contra la guerra del Viet
nam, la dels Balcans, les matances d’Algèria. «No us
en fieu, per sota / les fràgils aparences tenim un cor
salvatge / i estranys senyors servim...», referma.
La humilitat de la poesia

A l’acròpolis d’Atenes, pel maig de 1988.

referia el poeta Antoni Puigverd en la cerimònia del seu co
miat.
Si la poesia fos només un exercici textual, no hi trobaríem
el nom ni l’obra de Maria Àngels Anglada. «No sé jugar amb
màscares», exclama en un dels primers poemes de títol homò
nim. En el poema «Una resposta», tremendament emblemàtic
de la seva condició de dona i de poeta, mentre ironitza sobre
el treball dels «poetes-pares» que escriuen versos mentre la fillada els neix i creix, explicita com viu i practica la funció de la
poesia: perquè no és possible infantar i fer créixer «aquest país
que estimo amb ira».
El compromís es converteix, ben aviat, en el fil conductor de
la seva producció literària, com a expressió escrita de la con
ducta i del pensament ètic de la poeta. Ella sap bé que única
ment la poesia pot dir i elevar el plany a categoria i expressió

El compromís i la tendresa prenen cos en l’expressió de la compassió de la poeta envers els innocents
que pateixen la injustícia de la guerra, entesa com
el més absolut dels desastres, morals i materials.
Maria Àngels Anglada s’ha servit de la poesia per
a expressar, amb intensitat i contenció, el seu po
sicionament com a ésser i com a escriptora davant
del món que ha estat el seu. Ella ha tingut, també,
paraules per a la poesia: «Passejo entre els versos,
mot a mot, / flairo l’aroma alhora tendra i seca. /
Les mans allargo a la pomera en flor / i en la fruita
saborosa del poema.» Abans d’habitar «El jardí de
Nausica» —que no es troba pas tan allunyat d’«El
jardí de Micol»-, s’ha servit de l’ajut del poeta
botànic i, amb ell, s’ha endinsat pel bosc: «Fa molts
anys que camino sota els pins /(...)/ i espio les re
mors en el bosc de la vida.» Al cap dels anys, quan
Maria Àngels Anglada reflexiona sobre la poesia:
què ha estat, per a ella, l’obtenció del do poètic. I
conclou: «De tant en tant (...) / el bosc—me’n me
ravello sempre- em lliura / a contracor / rovells de foc estriats
d’esperança / una mica tacats / de pinassa, molt poc humits
de plor. / De tant en tant.» Amb una humilitat gairebé fran
ciscana, la poeta compara el seu treball amb el del botànic
constant i pacient, descriu la tasca poètica com un do, un lliu
rament gairebé meravellós que només s’obté dins del bosc per
on fa el seu camí, un bosc que oculta meravelles però que
també fa que qui hi transcorre s’hi hagi «esgarrinxat entre els
garrics la roba / la pell i el cor». La paraula poètica, la vida li
terària es produeix, doncs, enmig del gaudi i del sofriment de
la vida.
La tendresa, el compromís i la compassió són tres vessants
del mateix cor: el «cor salvatge» de la poeta que clama per
amor a la humanitat, als innocents i a la terra, aquell que ha
invocat la companyia dels poetes i el guiatge de la mà de Vir
gili, i que ha convertit en bellesa el sofriment, i la creació poè
tica en categoria moral.

«El violí d’Auschwitz»: El naixement d’una nova èpica
per Lluïsa Julià

El violí d’Auschwitz (1994) de Maria Àngels Anglada, novel·la
breu, emotiva, colpidora, aconsegueix dos tipus d’encaixos que
es produeixen rarament. En primer lloc, plasmar la solidaritat
vital de l’autora davant els atemptats contra la llibertat, la seva
lluita, la seva protesta contra els genocidis ètnics i culturals com
el produït a Bòsnia, punt d’arrencada de l’obra, o l’armeni, ana
litzat posteriorment a Quadern d’Aram (1997) (de segur que no
hauria estat indiferent al de Kosovè), amb un relat de ficció,
sense que la tesi primera converteixi el text ni en un pamflet ni
en un melodrama. En segon lloc, El violí d’Auschwitz aconse
gueix connectar amb un públic molt ampli tant pel que fa a
edats com també a formes de lectura; i si algú justifica l’èxit per
la magnitud del tema tractat, es pot dir que justament en l’enfocament del tema es trobava el gran parany que calia salvar.
Però aquests dos factors que converteixen El violí d’Ausch
witz en un text molt especial s’expliquen per la maduració
d’una sèrie d’elements d’ordre personal i literari que encade
nats sàviament, amb coherència respecte a les reivindicacions
humanes que de sempre han mobilitzat l’escriptora i els seus
interessos literaris, produeixen obres de la categoria i de la per
sonalitat de les de Maria Àngels Anglada. És per aquest procés
que El violí que sorgeix de les mans de Maria Àngels Anglada
esdevé una mica el violí de totes i de tots nosaltres.
El juny de 1993, en una entrevista, diria que en una agrada
ble conversa, que vaig mantenir amb Maria Àngels, em deia
que, seguint els grecs, ella considerava que la memòria, el re
cord, és una forma de coneixement molt important; la memò
ria personal i la memòria col·lectiva, base de la identitat dels
pobles -de la seva identitat catalana. De fet, tota la narrativa de
Maria Àngels Anglada es pot descriure d’acord amb aquest cri
teri central. S’inicia amb Les closes, (premi Josep Pla 1978, re
centment reeditada), com una forma de recuperació de la
memòria pròpia i la dels seus avantpassats. Per mitjà d’un tre
ball de recerca de l’arxiu familiar, Anglada hi refà la vida de
Dolors Canals, la seva besàvia materna, a base de documents,
diaris de l’època i de les històries que la tradició oral ha fet vi
ves per anys i segles. El gest de decidir-se a explicar-la no sols
serveix a l’autora per a la inserció històrica personal, sinó que
també dóna veu -i així m’ho explicava ella mateixa- a la «pe
tita història» que de sempre han desenvolupat les dones, la
història quotidiana, de portes endins, els secrets inconfessa
bles, els hàbits, les normes a què estaven lligades, les pors, els
anhels, etc., que han perviscut al marge de la història oficial.

Pel que fa a l’impuls inicial del relat de Les closes, també
m’explicava Maria Àngels que partia de la gran afecció per la
història i l’arqueologia, que compartia amb el seu marit, Jordi
Geli. Havien descobert un manuscrit d’un pagès del segle
XVIII que publicaren conjuntament el 1978.1 la troballa li sug
gerí un joc amb el seu manuscrit de Les closes que explico per
què exemplifica la visió de la memòria històrica a què em
referia: va fer-ne cinc còpies i les va fer arribar a les famílies
dels descendents de la protagonista amb la intenció que al cap
de dos-cents anys novament algú en trobés alguna còpia com
havien fet ells; es tracta d’un joc divertit, ple d’intenció.
Documentar la vida quotidiana significa recuperar veus
perdudes o fetes emmudir, establir nous referents, noves co
ordenades. Pel que fa a la història moderna, Anglada ens les
descobreix en molts dels relats de La daurada Parrnèlia i altres
contes (1991): és el cas de la compositora Fanny Mendelssohn,
que qualifica de «la germana de Shakespeare»; i ens fa present
l’època antiga per mitjà del rescat de les dones poetes i músi
ques hel·lenístiques en la seva traducció impagable que duu
per títol Les germanes de Safo (1983). I és que per a Maria Àn
gels Anglada existeix un lligam estret entre la nostra cultura
actual i la clàssica, que ella coneixia tant bé. En aquest sentit
cal situar el relat «També a tu, Cleanorides», dins el recull No
em dic Laura (1981), o la novel·la Sandàlies d’escuma (1985).
Tant la narració com la novel·la parteixen d’una acceptació po
sitiva de la feminitat; les protagonistes, sempre dones, expli
quen la seva vida diària, basada en l’amor i en l’art, com també
en el rebuig de la violència i del poder que atorguen les armes.
Aquests elements, la passió amorosa i les seves cuites o les di
verses manifestacions de l’art, són, sens dubte, al costat del pai
satge mediterrani, tan estimat i proper a l’escriptora, els
principals lligams que s’estableixen entre els personatges del
present i els de l’antigor clàssica. Sigui per mitjà de l’arqueòloga barcelonina que el 1971 es trasllada a Atenes o directa
ment per la veu de Glauca de Quios, Maria Àngels Anglada
posa especial èmfasi a remarcar que els segles passen però els
problemes polítics i socials i les passions humanes es mante
nen inalterables. Per això, insisteix en la nota prèvia a Sandà
lies d’escuma que el fet de situar l’obra al segle III aC no és «per
fugir del nostre segle», dels problemes actuals, sinó una nova
manera d’examinar-los, d’acarar-los. Per fer evident aquesta
premissa, sovint l’escriptora fa coincidir el temps personal
-emocional- de dos personatges històricament molt allunyats.

A. Galeote

Anul·la el temps històric, tal com fa patent la coincidència de
noms, i així es produeix la duplicitat de personatges, fet que
també es dóna a El violí.
És lògic que en aquesta perspectiva narrativa que es va per
filant s’abandoni taxativament la veu omniscient per cedir-la
a personatges aparentment anodins i febles; i que l’escriptora
no sols treballi a partir d’investigacions històriques i arque
ològiques, sinó que la ficció es presenti sota forma de cartes,
dietaris, apunts, notes, quaderns, inscripcions..., formes d’es
criptura que ja constitueixen una part important de la narra
tiva europea actual. Anglada entra de ple en una línia de la
novel·la «històrica», com la de Marguerite Yourcenar o la de
l’albanès Ismael Kadaré, que ella estimava particularment.
Crec que en aquest sentit no és pura anècdota que Anglada, re
ticent a la vida literariosocial, es donés a conèixer com a nar
radora amb el premi Josep Pla.
Ara bé, és en l’encaix entre realitat històrica i ficció on An
glada troba una forma narrativa personal a partir dels ele
ments que he anat desgranant i que formen part d’una nova
èpica, l’èpica de finals del segle XX -o que potser ja hauríem
de qualificar de proposta per al proper—, en una línia reivindi

cativa, solidària i esperançadora que té punts de contacte im
portants amb d’altres novel·les catalanes com ara Dins el dar
rer blau de Carme Riera o La passió segons Renée Vivien de
Maria-Mercè Marçal. D’entrada cal dir que un dels trets que
caracteritzen l’èpica d’Anglada, l’èpica d’El violí d’Auschwitz,
és la força dels febles i de l’art, de la música, davant el caos, que
converteix el violí construït en el camp d’extermini, el Daniel
Cracoviensis, en una mena de talismà que va passant de mans
fins arribar al present per «entrelliga[r] moltes de les pregun
tes encara sense resposta en aquesta fi de mil·lenni», com molt
bé ha sabut veure la italiana Anna Maria Crispino («Leggendaie», agost 1997).
Qui ha llegit habitualment Maria Àngels Anglada i l’ha se
guida en el seu periple narratiu ja sap que la música n’és una
part central; i em refereixo ara a la música com a tema literari,
evidentment, i no solament com una forma que, en estreta
relació amb la seva poesia, deriva cap a un llenguatge poètic o
com una forma de recuperació de compositores, intèrprets
o partitures perdudes. El fet ja és prou remarcable per ell ma
teix, és un cas únic dins la narrativa catalana dels anys vuitanta
i noranta, amb referents en Verdaguer o en Màrius Torres. Ma

ria Àngels Anglada ha fet de músics i compositors els prota
gonistes de la seva obra; és el cas de Viola d’amore (1983), amb
la qual El violí d’Auschwitz traça una línia de continuïtat. A la
primera, els protagonistes, el traductor de Mann, Màrius Tei
xidor, i el trio Izvorul (en romanès, «la font» o «la deu»), viuen
en un món artitzat i culte per mitjà de la música; a la segona,
en canvi, la música és una manera de «sobreposar-se a tantes
ombres» i és part de la grandesa de l’obra; del luthier que con
verteix cada pas de la construcció del violí en un graó més cap
al retrobament del seu jo devastat. I no podem passar per alt
la precisió narrativa en cada fase de la creació de l’instrument,
que esdevé com un membre més del seu cos, com una mena
d’ormeig dels antics pescadors de canya; com aquells en què
des de la postura del cos fins a la inclinació de la canya, a la
mirada posada en l’infinit, tot formava una unitat harmònica
indestriable, cada porus del cos de Daniel recorda i reconeix
amb fruïció, sense cap vacil·lació, les formes, els vernissos, els
colors del seu violí, perquè, com diu el text, «les mans tenen
memòria».
El lligam narratiu que Anglada estableix entre les diverses
novel·les que ha escrit és múltiple tant en la intenció com en
els mecanismes; caldrà tractar-ho amb deteniment en una al
tra ocasió. Un d’aquests, divertit i detectivesc per a qui llegeix,
es refereix, com ja he apuntat, a la construcció narrativa. El
violí d’Auschwitz es pot llegir com una continuació de Viola
d’amore, publicada deu anys abans, i aquesta, al seu torn,
manté una estreta relació amb Les closes (1979); semblança en
l’estructura narrativa i reaparició de personatges. Així les tres
obres esdevenen les baules d’una obra narrativa que avança i
s’eixampla guanyant en coherència i unitat. A les primeres pà
gines d’El violí d’Auschwitz un personatge sense indentificar,
músic de professió, rememora el concert que ha tingut lloc a
Cracòvia en honor dels dos-cents anys de la mort de Mozart;
som al desembre de 1991. Després llegim les memòries-relat
que Regina, la neboda de Daniel, explica sobre el camp d’ex
termini, i al final del relat apareix Bronislaw, el violinista del
camp, salvat pel poder de la música, que ara, molts anys des
prés, recupera la memòria de Daniel, de qui no havia sabut res
més des que va ser alliberat. Només de passada, a punt de con
cloure l’obra, s’al·ludeix a un trio musical molt famós format
per la Gerda, en Virgili i en Climent, que dediquen un concert
en privat a un emocionat Bronislaw, que a partir de llavors s’a
llibera dels malsons del passat.
Es aquest enquadrament argumental allò que permet refer
el lligam amb Viola d’amore. Quan rellegim aquesta novel·la
reconstruïm el personatge de Climent, aquell violinista, en
aparença desconegut per als lectors d’El violí d’Auschwitz, a qui
1 autora encarrega d’obrir el relat. Recordaré que, a Viola d’a

enfilall que porta fins a Les closes, perquè Climent Moragues
és descendent dels Moragues resseguits a Les closes i fill de Vilasirvent, germà de Jordi Moragues, nom amb què s’al·ludeix
a Jordi Geli, casat amb una no tan desconeguda Maria Àngels,
col·leccionista i apassionada de manuscrits a Viola d’amore.
Els jocs i les coincidències de noms no acaben aquí; tots te
nen relació amb la música i amb la literatura; així, Regina, la
violinista, neboda i filla adoptada de Daniel, porta el nom
d’una altra Regina, també violinista, Regina Strinassacchi, que
Mozart, s’apunta en el text, admirava profundament. També
és el cas de Gerda Nielsen, la viola del trio Izvorul; sabem per
la novel·la Viola d’amore que té el nom de Gerda Arnoldssen,
vídua de Thomas Buddenbrook, al·lusió directa a la novel·la
homònima de Thomas Mann. Per no parlar, en concloure
aquesta breu indagació, de Virgili Stancu, nom de clares res
sonàncies clàssiques: Virgili, l’estimat poeta llatí, sempre pre
sent a les obres de Maria Àngels Anglada.

more, Climent Moragues és el violinista català que forma part
del trio Izvorul, al costat de Gerda Nielsen, viola, i del pianista

Ayats

romanès Virgili Stancu, que és, al seu torn, nebot del poeta Zaharia Stancu. El trio, doncs, que està de gira per Polònia i la Re

pública txeca el desembre de 1991. I m’aturo aquí en aquest
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Miquel

auça

o l’entrevista frustrada
per Sebastià Alzamora

No tinc més remei que encetar aquest text
declarant com un fet el fracàs de la meva
temptativa d’entrevistar Miquel Bauçà. El
que segueix serà, en tot cas, l’exposició d’a
quest fracàs, com també dels resultats
-magres, puc avançar- que se n’han derivat.
Perquè, d’entrevista, no n’hi ha hagut. S’ha
produït, això sí, l’intercanvi d’una certa
correspondència entre Miquel Bauçà i un servidor, consistent, per la meva part, en un
qüestionari, i, per la part de Miquel Bauçà, en unes respostes a aquest qüestionari.
Però un grapat de preguntes i de respostes no són sempre suficients per a fer una
entrevista. I potser són particularment insuficients si tenim en compte les cir
cumstàncies que han envoltat tota aquesta història.
La gènesi d’aquest fracàs es troba en el sopar de l’última edició dels premis Crítica
«Serra d’Or», del jurat dels quals vaig formar part. No em sembla una immodèstia
afirmar que els membres d’aquest jurat tinguérem un encert en concedir un dels pre
mis a l’obra de Miquel Bauçà titulada El Canvi. Com que el felanitxer va decidir anun
ciar que assistiria al sopar de lliurament dels premis, al pare Massot i a na Marta
Nadal els va semblar oportú d’aprofitar l’avinentesa per demanar-li si s’avindria a ser
entrevistat per aquesta revista, concretament per mi. I ja he explicat en un altre lloc
l’anècdota de com Bauçà no solament es negà a acordar cap entrevista, sinó que
tampoc no va voler ser presentat a ningú: ni a mi en particular ni a cap dels assis
tents al sopar que no conegués d’abans, en general. Com deia, això no passaria del
nivell de l’anècdota més humil si no fos perquè un pobre imbècil va considerar -i ho
va considerar per escrit- que amb el relat d’aquesta historieta jo havia provat de ferme algun tipus de publicitat a costa del nom de Miquel Bauçà: hi ha imaginacions
ben estèrils i ben retorçudes. I tampoc no ho retrauria ara si no fos cert que aquest
incident mínim va deixar la seva empremta menys cordial en el que després havia de
ser el desenvolupament d’aquest intent d’entrevista.
I és que finalment Bauçà s’avingué, com ja he dit, no a concertar una entrevista, sinó
a contestar un qüestionari que li fos enviat al seu ja famós apartat de correus. «És
millor que res», vàrem pensar tots, però jo ara en tinc els meus dubtes. En fi, jutgeu
vosaltres mateixos.

Els premis literaris en general són una resta vuitcentista que caldria oblidar i suprimir.
Recentment heu obtingut dos guardons de prestigi (el

El Canvi va estar a punt de titular-se Diccionari d’un ere

premi Crítica «Serra d’Or» i el premi Nacional de les Lletres)

per l’obra

El Canvi. Quina valoració us mereix aquest fet i

mita de l’Eixample. Fins a quin punt hi ha un desig de provo
cació, en el fet que un escriptor es declari «eremita» enmig

quina opinió teniu dels premis en general?

d’una gran ciutat?

No en faig cap valoració, car no es pot valorar una cosa
insignificant, en el sentit que no significa res. Els premis
literaris en general són una resta vuitcentista, que convindria
oblidar i suprimir. No ajuden a la pancatalanitat, com era
el cas.

No hi ha cap provocació. És una necessitat, una mena de
règim. A més, avui no hi ha cafès, com els d’abans de la guer
ra, on es trobaven els escriptors. Les cadires de les terrasses
han desaparegut. Ben mirat, avui, la gent no seu: va dreta.
S’ha alçat uns centímetres, com es va produir amb el pedalisme. La desaparició de les cadires és molt esperançadora. És
l’inici del Canvi.

Feu la impressió de ser un escriptor amb una poètica per
sonal molt clara...

No en faig la impressió. És així. Per altra banda, una poè
tica sempre és personal. No sé què pot ser una poètica que
no ho sigui.
M’agradaria que parlàssiu de la vostra concepció de la lite

ratura, i de com heu anat madurant-la i diversificant-la, mit
jançant la pràctica de diversos gèneres, al llarg dels anys.

La meva concepció de la literatura: un fenomen que per
tany al passat, al sistema de comunicació del passat. La meva
concepció de la literatura no ha madurat: sempre ha estat la
mateixa.
Quina funció atorgueu a la literatura, si n’hi atorgueu cap?

Quina funció? Avui, cap.

A què és deguda la vostra fascinació pel barri de l’Eixam-

ple?

Responc amb aquesta poesia del llibre que treballo actual
ment:
«“BARCELONA” ESTÀ MAL DIT: / és millor de dir «L’Ei
xample», / amb els barris pertinents, / com Els Quinze, on
cada casa, / amb façanes diferents, /ens indica el temps que
passa, / deu fer més de fa cent anys. / Cada catorze anys can
vien. / Hom pot fer-se enrera a pler, / tal com passa amb les
pel·lícules. / Això és únic al món / i no pas els edificis / massa
grossos, que no són / catalans, del punt de vista / català. Pen
sem-ho bé. / El comerç a la menuda / No explica en absolut /

Quins són els propòsits essencials dels quals parteix la vos

Jo no tinc interrogants.

tra escriptura?

La meva escriptura no parteix de propòsits essencials.
A quins interrogants intenteu donar resposta?

Jo no tinc interrogants.
Quina importància concediu a la lectura dins el procés in
tel·lectual que és el fet literari?

La lectura, avui, no serveix per a res, tret de llegir les ins
truccions de l’Ajuntament i els taulers de Wall Street.

En contraposició, quina és la vostra opinió sobre la Ma

Quines són les vostres lectures predilectes?

Actualment no llegeixo més que en Moyà i en Tomeu Fiol.
M’agradaria que parlàssiu també una mica llargament

d'El

Canvi. Què suposa i com es produeix la germinació d’un pro
jecte d’aquestes característiques?

El Canvi és la resposta a El Canvi.
Com es va produir el seu desenvolupament?

La redacció ha estat possible a causa del Windows, no d’al
tra cosa.
Quins referents literaris o artístics té en compte, si és que
en té en compte cap?

El referent és El Canvi.
Per què el tractament que doneu de Déu a l’obra remet so
vint a la violència?

La violència divina no l’he observada jo. És una evidència,
copsada universalment en totes les religions i cultures.
Quin significat tenen per a vós, actualment, termes com
ideologia, esquerra o nació?

Poc més, poc menys, el corrent.

el fenomen. Són les ganes / de no ésser les que estan / em
penyent en cada canvi. / Això, cada catorze anys. / Aquí està
la meravella / que caldria de mostrar / als turistes japonesos,
/ que, amb total seguretat, / entendrien la pel·lícula. / Supri
mir els busos ad hoc: / usar els que ara circulen. / Si hom vol,
fer un resum: / marcar l’any de cada casa.»
llorca actual, especialment pel que fa a la producció literària i

la vida política?

Mallorca. Responc amb aquesta carta.
«ARNAU PONS
»Arnau, ara no és el moment de retre homenatges. Fa
trenta anys, tampoc, tot i que érem al maig del 68. Ara convé
esperar, i que cadascú treballi pel seu compte... Haurem
d’esperar vint anys més, per saber què passarà... Ara mateix,
només tenim la certitud que ens enfonsem, però encara no
hem tocat fons, ni d’a prop fer-hi...
»Hem de considerar que això d’enfonsar-se no és un fet
perceptible pels sentits ni el producte final d’una reflexió. És
un pensament, això sí, però que no té cap eficàcia, o simple
ment no existeix, si no es té quan cal. En el cas dels jueus, per
exemple, fou així: algú tingué aquest pensament dins el tren,
durant el trajecte cap a Auschwitz. Després, encara que l’ha
gués tingut, ja era massa tard. Va ser un i en un moment pre
cís. I aquí van tocar fons tots.

La lectura, avui, no serveix per a res, tret de llegir les instruccions de l’Ajuntament i

els taulers de Wall Street.
»És el mateix que passa amb les papallones i els tornados:
l’aire mogut per una papallona dins d’un rebost tancat
d’una casa o bé travada en els cabells d’una noia de Beijing,
o a cel obert, fora de Beijing, pot esdevenir un tornado a
Califòrnia. Ara: el problema és que encara no podem filmar
la causant ni quan ho fa, però sabem que és així. No hi ha
cap dubte.
»Enguany, celebrem el cinquantè aniversari de l’Estat d’Israel, un fet del tot imprevisible, quan jo en tenia vuit i anava
a l’escola de les monges del carrer de la Caritat... Un dia, en
el pati, durant una festa, una nena va dir una cosa, no sé què
textualment, i jo vaig entendre les coses, però aquesta sortida
d’un Estat no entrava de cap manera dins els càlculs que vaig
fer en aquell moment... I ve-t’ho aquí... De pensaments,
n’he tingut molts, però pocs tan rendibles i exactes com
aquell. Recordo com si fos ara... Però, no: no cal recordar
res. Tots sabem quin era l’status quo... En la pràctica, encara
dura, malgrat que no hi quedi cap cirerer, a foravila. Apa
rentment, aquesta desertifícació és deguda a la presència d’alemanys, que van desallotjar els parisencs, que, de fet, eren
els qui els mantenien... Aquesta explicació, encara que sigui
mesurable, no és la certa o bé no té massa importància. Re
conec que jo hi vaig caure, en aquesta interpretació primària,
però els fets es van produir massa aviat per a mi. Un d’a
quests va ser la causa que jo no pogués aguantar més i ha
gués de fer les maletes precipitadament: fou el d’aquella
alemanya que va matar els seus fills a Porto Colom, una ma
tinada. No ho havia previst. Va ser massa i massa a prop. Tot
i així, abans de partir, vaig voler confirmar la notícia i ho
vaig preguntar a una mestressa que s’esperava al bus. Em va
dir que sí. No calia torbar-me un segon més. En canvi, quan
aquest mateix fet s’ha tornat a produir, a Tenerife en l’escaiença, l’he entès perfectament i tret importància al pri
mer. ..
»Quant a la publicació d’El crepuscle encén estels, no hi ha
cap pressa: és un pensament pensat. Per contra, sí que seria
útil la d’aquest text, encara que sé que no serà possible, car
ultrapassa el pressupost ordinari de l’Ajuntament destinat a
aquests afers i jo no tinc el coratge que devia tenir Diana de
Gal·les per prendre iniciatives de la magnitud de les que va
prendre ella, com podria ser la d’una subscripció popular
per finançar-la i menys la d’un impost revolucionari. Tot i
així... Les tribus que ens observen de fora, hi han llucat molt
a dret quan diuen: los catalanes, de piedras hacen panes...
No se’n saben avenir. No és un miracle, el fet, vull dir, la nos
tra existència, però hi fa a prop... Per tant, d’aquí a vint anys
podria esdevenir-se i aleshores fóra el moment de fer-me
l’homenatge. Calculant-ho en temps real o universal, és
demà mateix...

»Si de tota manera, en Miquel Riera vol fer alguna cosa,
pot optar: 1) fer un vídeo de l’interior del bungalow o caseta
que vaig construir. 2) fer una edició limitada del text en dis
quets i distribuir-lo per catorze o vint-i-un instituts de bat
xillerat, d’una forma aleatòria: ambdues coses són al seu
abast.
»E1 vídeo seria útil en el sentit que recolliria la vessant
plàstica que hi ha en els poetes. El fotògraf, per molt dolent
que fos, si es limités a filmar l’interior de la construcció, del
conjunt de l’interior -cap mirada cap a l’exterior, cap al cel,
cap als núvols- i ho fes durant quatre hores seguides, atrapa
ria alguna cosa. Allò ve a ser o és un quadre. Les modifica
cions que s’han produït no volen dir res.
»Aquest enclí dels poetes per la plasticitat és conegut,
però, si el poeta no el controla pot causar-li molt dany. Els
dos altres paranys d’un poeta són: 1) la lubricitat, i 2) les re
lacions amb la pròpia comuna: confiar-hi massa concreta
ment, perdre el sentit de la realitat: una cosa és la tribu d’en
Robert Graves i una altra, la nostra. El cas que coneixem bé
és el d’en Blai, que no va saber controlar cap de les tres coses
i va acabar tan malament. Jo he estat a punt de caure-hi,
però sempre un ressort del darrer moment m’ha fet reduir la
violència de topada. Una abraçada. 5/1/98.»
Quin és el pròxim projecte literari, després, d’una experièn
cia d’escriptura tan radical com és

El Canvií

El pròxim projecte ja és en curs. És Els estats de connivència, que adjunto.
(En efecte, juntament amb la carta en què figuraven aques
tes respostes, hi havia un disquet amb cent vuitanta-nou pàgi
nes del nou llibre de Miquel Bauçà, de redacció força avançada.
Es tracta d’un llibre de poemes, ordenats alfabèticament segons
la primera lletra del primer vers de cadascun. Els poemes, no
cal dir-ho, són, en general, excel·lents.)
Hi ha algun sentit últim cap al qual aspireu a tendir amb la
totalitat de l’obra?

Amb la totalitat, la independència dels Països Catalans.
Amb El Canvi i Els estats de connivència, definir el Canvi.
Sou conscient d'haver creat entorn vostre una mena de lle

genda en tant que personatge, a mig camí entre la marginali-

tat i el malditisme? Les paraules

marginalitat i malditisme (o

romanticisme} us diuen res, al capdavall?

Això és una beneitura. Ni sóc cap personatge, ni sóc un
marginal, i menys un maleït.
Esperant haver satisfet la seva curiositat, una abraçada.
09/04/99.

Per la meva part, senyor Bauçà, només us he d’agrair

l’amabilitat i correspondre a l’abraçada. 07/05/99.

Any CIa v é
cent setanta-cinc anys de progrés, virtut i amor
per Jaume Radigales

Em sembla que em repeteixo, però rei
tero la meva preocupació davant de les
efemèrides. Hi ha personatges que sem
bla que existeixin només quan se’n cele
bra algun aniversari: cinquè centenari,
tricentenari, bicentenari, centenari o cinquantenari. Ja sigui de naixement o de
mort, tant se val. La qüestió són les xi
fres rodones, acabades en cinc o, encara
millor, en zero. Ja ens podem anar pre
parant per la «bachmania» que, sens
dubte, arribarà al llarg d’aquesta entelè
quia anomenada any 2000, quan com
memorarem el dos-cents cinquantè
aniversari de la mort de J.S. Bach. Afor
tunadament, figures com les del músic
d’Eisenach es fan presents al llarg de la
trista quotidianitat. En canvi, homes
com Clavé sembla com si els redescobríssim ara. Sortosament, sempre hi ha
gent de bona voluntat disposada a rei
vindicar allò irreivindicable, i és que
Clavé, encara que alguns en negligeixin
la importància, sempre ha estat una fi
gura capdavantera d’un país com el nos
tre. Per això aquest article, que apareix
en un moment d’inflexió de l’Any Clavé
(en ocasió del cent setanta-cinquè ani
versari del seu naixement i el cent vinti-cinquè de la mort), vol ser un referent
de la tasca empresa per la Federació de
Cors de Clavé. El suggeriment de l’amic
Jaume Comellas, responsable de premsa
de l’efemèride, m’ha empès a escriure
aquest article, més testimonial que res
niés, si tenim en compte que la figura
claveriana és prou immensa per a dedi
car-li una monografia bibliogràfica. De
fet ja se’n va ocupar Josep M. Poblet (Jo-

seP Anselm Clavé i la seva època, Dopesa,
Barcelona, 1973), però més de vint-i-

cinc anys després de l’aparició d’aquell
llibre encara hi ha gent que ignora qui
Va ser un home immens, que reunia en

una sola persona l’esperit cívic, la gra
tuïtat a prova de bomba, el sentiment
nacionalista, un profund catalanisme i
una extraordinària sensibilitat musical.
El context històric i musical de Josep-Anselm
Clavé (1824-1874)

Clavé va néixer a Barcelona el 1824, en
una època marcada per convulsions po
lítiques nacionals i estrangeres: les colò
nies iberoamericanes, sota domini de la
corona espanyola, començaven a mos
trar signes d’insurrecció, mentre que a
Barcelona es produïen revoltes en el sec
tor tèxtil provocades pels treballadors
que demanaven augments salarials. Pa
ral·lelament, el desvetllament naciona
lista començava a fer-se notar a partir de
la famosa «Oda a la pàtria» que Bonaventura-Carles Aribau escriví el 1833 i
que havia de ser el lema de l’emergent
Renaixença. A partir de 1835, les exclaustracions fruit dels decrets de desamor
tització de Mendizàbal contribuïren a
l’anul·lació dels privilegis particulars, i
les milícies nacionals s’erigiren com a
blocs enfrontats a un possible ressorgi
ment de l’absolutisme. Moderats i radi
cals prenien part en renyines de carrer o
en sessions parlamentàries a Madrid,

mentre que alguns militars continuaven
tenint el cul inquiet, com el general Espartero, que bombardejava Barcelona
des del castell de Montjuïc el 1842. La
bullanga de 1843, coneguda com a Jamància, va fracassar, traïda per homes
com Prim, massa fidel a la monarquia i
allunyat de les aspiracions federalistes
per les quals el mateix Clavé va lluitar
fins a patir una ferida durant l’assalt a la
Ciutadella. El progrés, un dels eixos del
pensament claverià, es materialitzà de
manera incontestable el 1848, amb la
inauguració de la línia ferroviària que
en un principi enllaçà Barcelona amb
Mataró. Entre 1854 i 1859, Cerdà traçà
el seu pla a la Ciutat Comtal, que s’obrí
a l’exterior amb l’enderrocament dels
últims trams de muralla. Tot plegat res
pirava un republicanisme no sempre
benvist pels nostàlgics d’una aristocrà
cia que feia aigües, sobretot durant el
Bienni Progressista (1854-1856), i que
no pogué fer res durant el Sexenni De
mocràtic (1868-1874).
Aquest és el panorama polític coeta
ni de Clavé, que musicalment va viure
el creixement de la vida teatral, amb el
naixement i la consolidació del Liceu Filodramàtic de Montsió com a teatre d’ò-
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pera (de 1838 a 1842), seu del futur
Gran Teatre del Liceu (a partir de 1847),
les temporades líriques del Teatre Nou
(1844-45 i 1845-46), la revitalització de
l’antic Teatre de la Santa Creu (a partir
de 1837 canvia de nom i es fa dir Prin
cipal), la fundació de societats musicals
com la Filharmònica (1844, amb els fa
mosos concerts de Liszt un any després),
l’Apol·línia (1848) o la breu temporada
d’òpera al Teatre de l’Odeó (1850), a
més del naixement de nous espais d’oci
i d’espectacle, com el Teatre Líric o els
Camps Elisis. Paral·lelament (i Clavé hi
va tenir un paper destacat), arribaren els
primers efluvis d’un autor anomenat
Richard Wagner, que dècades més tard
havia d’engendrar odis i passions visce
rals.
Clavé: una figura inabastable

A catorze anys, Josep-Anselm Clavé (fill
d’un comerciant de fustes de la barcelo
nina plaça de Medinaceli) tocava la
flauta, la guitarra i el violoncel mentre
treballava de torner, el seu primer ofici,
que va haver de deixar el 1840 per mo
tius de salut. Un any després tocava en
cafès i tavernes, al mateix temps que
prenia consciència política, fins a parti
cipar en el ja citat assalt a la Ciutadella
el 1843. Empresonat dos anys més tard,
un cop en llibertat fundà L’Aurora, for
mació instrumental que el 1846 triomfà
durant el Carnaval de 1846 per les seves
sortides nocturnes, amb la intenció (im
buïda d’un innegable romanticisme
sensibler) d’oferir serenates a noies ca
sadores. Més tard, el 1850, Clavé va fun
dar La Fraternidad, una societat coral
pionera a l’Estat espanyol que marca la
voluntat del carismàtic fundador d’as
solir uns mínims en relació amb la dig
nitat moral i cívica dels obrers. La
música, així, passava a ocupar les esto
nes d’oci dels treballadors, que sovint
arruïnaven cos i ànima durant llargues
estones en tavernes. La societat coral es
devingué el 1857 la Sociedad coral Euterpe, que el 1862 arribà a estrenar a
Barcelona el primer fragment wagnerià

fiue se sentia a Barcelona: el cor de pere§rins de Tannhauser.

Entremig d’aquestes activitats musi
cals, el Clavé activista va haver de patir
dos empresonaments (el 1856 i el 1867),
amb estades lluny de Barcelona, ja que
en la primera ocasió fou deportat a les
illes Balears i la segona a Madrid. Al ma
teix temps, el Clavé polític passà per la
Junta Revolucionària (1868), la vicepresidència del Pacte de Tortosa (1869), la
presidència de la Diputació de Barce
lona (1871) i el govern civil de Castelló,
a més de la delegació del poder executiu
a Tarragona (1873), un any abans de
morir a Barcelona.
La voluntat cívica i el compromís
polític passaren també per la difusió,
per mitjà de diverses publicacions: «El
Eco de Euterpe» (1859) o «EI Metrónomo» (1863). No tothom, però, s’hi
trobava en sintonia: el fet de convertirse en empresari provocà en Clavé se
riosos enfrontaments, com el que
s’originà el 1863 amb els germans Pere
i Joan Tolosa, directors de l’Orfeón
Barcelonès.
Però l’acceptació popular era un fet:
els festivals corals celebrats als Camps
Elisis (1864) o a la Barceloneta (1872)
aplegaren un gran nombre de perso
nes. Potser no tantes, però, com el fes
tival de 1862, amb mil dos-cents
cantaires, però amb un enorme segui
ment de gent que, per primera vegada,
van entendre el fet coral com a senti
ment col·lectiu d’agermanament i d’identitat d’un poble.
Models posteriors com els orfeons, les
corals sorgides després de la guerra civil
o els moviments federatius de les corals
claverianes (reorganitzades definitiva
ment a partir de 1951) estan en deute
amb una de les persones essencials del
nostre panorama musical. Una persona,
en definitiva, que va entendre el cant
col·lectiu com a fenomen sociològic a
favor del progrés, de la virtut i de l’amor
entre els homes i les dones del nostre
món.
1999: Any Clavé

El Parlament de Catalunya declarà el
1999 Any Clavé amb la proposició no de
llei aprovada el 19 de febrer de 1998.

Una de les fites essencials de l’efemèride era la recuperació del llegat del mú
sic barceloní de manera fonogràfica, i
d’aquí ve l’enregistrament d’un disc
compacte en què cinc grups corals in
terpreten nou composicions claveria
nes.
Diverses poblacions (moltes de les
quals amb el nom de Clavé en alguns
dels carrers i places) han commemorat
a la seva manera l’esdeveniment, per
mitjà d’ofrenes florals, concerts a l’aire
lliure, conferències, exposicions, etc. En
aquest sentit, cal destacar especialment
l’exposició que va tenir lloc a Barcelona
sota el títol «Amb Clavé al cor», inaugu
rada el gener de 1999 al carrer de Còr
sega, entre el passeig de Gràcia i la
rambla de Catalunya.
La culminació d’aquest procés va te
nir lloc, també a Barcelona, els dies 2,3,
4,5 i 6 de juny, amb un congrés que, sota
el títol de Primer congrés català de cant
coral, féu un repàs del context sociopolític de Clavé, la música coral i no coral
de la Catalunya del segle XIX i els reptes
de futur de l’associacionisme coral a
casa nostra.
Cal esperar que les conclusions del
congrés (que al moment de redactar
aquestes línies encara no havia tingut
lloc) possibilitaran que l’ombra de
Clavé es mantingui al seu nivell, enorme
i fructífer, i que properament es pugui
organitzar un segon encontre congres
sista.
Amb tot, no és bo mirar enrere. El
«fenomen» Clavé és un fet propi del se
gle XIX, insòlit i transcendent, però té
com un dels eixos principals el progrés.
Caure en actituds resclosides no faria
més que perjudicar una de les figures
més rellevants de la nostra història. Per
tant, recordar Clavé només és un primer
pas per a continuar endavant. Tot ple
gat em fa pensar que he començat l’article parlant de figures recordades tan
sols quan en celebrem una xifra rodona.
Per què no he escrit aquests papers l’any
1998, o el 2004? En tot cas, esperem que
el 2004 el cent trentè aniversari de la
seva mort no hagi de ser l’excusa per a
parlar de Clavé.
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Un acte
d’amor
per Miquel Pujadó

Evidentment, el retorn de Guillermina Motta al món dis
cogràfic, després de força anys de silenci, no pot ser ignorat en
aquestes pàgines. Però la veritat és que em resulta difícil par
lar d’un disc en la creació del qual he tingut un cert paper
—com a seleccionador i adaptador al català de textos france
sos, i fins i tot com a coordinador de la intèrpret amb els mú
sics que l’han acompanyada en l’enregistrament. Només tinc,
doncs, una sortida: prescindir de tota valoració crítica (si el
disc us atreu, aquesta serà la vostra feina) i limitar-me a expli
car-vos com va anar el procés de gestació d’íntim
*
un CD que
més que un disc ha estat d’un acte d’amor a un determinat
concepte de cançó.
La Guillermina, al llarg dels anys, ha enregistrat un bon
nombre de cançons d’Anne Sylvestre, Jacques Brel, MariePaule Belle, Boris Vian, Barbara... Un parell dels seus àlbums
han estat, de fet, monografies dedicades a la cançó francesa:
Una bruixa com les altres i, sobretot, aquell esplèndid Cançons
que estimo per a la gent que estimo, que el 1974, quan jo tenia
catorze anys, em va fer enamorar d’un tipus de cançons que
encara desconeixia i que em van semblar molt ben fetes, in-

Guillermina Motta amb els seus amics
del grup Falsterbo.
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tel·ligents i carregades d’emoció. Per això, quan fa cosa d’un
any la Guillermina, tot just acabar l’enregistrament d’una edi
ció d’«El pas dels anys» a Catalunya Ràdio, em va proposar de
treballar plegats en un nou disc dedicat íntegrament a la chanson, m’hi vaig engrescar de seguida.
El problema, és clar, era la tria dels temes. Calia escollir
cançons que funcionessin amb la veu de la Guillermina. Temes
que disfressaven sovint una qualitat discutible sota la geniali
tat de la intèrpret (és el cas d’Édith Piaf) quedaven, doncs, des
cartats. Calia, també, fugir dels tòpics: la manca d’informació
fa que molta gent cregui que la cançó francesa es redueix a
quatre o cinc noms, i de cadascun d’aquests noms només en
coneix les dues o tres cançons més típiques i tòpiques. Brel,
però, és molt més que el «Ne me quitte pas». Brassens existeix
més enllà de «La mauvaise réputation»... I hi ha moltíssims au
tors i intèrprets de qualitat extraordinària i de totes les gene
racions (Nougaro, Renaud, Leprest, Didier, Perret, Fersen,
Laffaille...) que ençà del Pirineu són uns totals desconeguts.
Ah, i no podíem deixar de banda el concepte d’atemporalitat. No es tractava de retre un homenatge nostàlgic a ningú, ni
de fer un treball arqueològic. Calia triar cançons que interes
sessin i emocionessin el públic d’ara mateix, que semblessin
acabades d’escriure, ja fossin dels anys cinquanta o dels anys
vuitanta. Cançons vives i vigents.
I vam començar a triar. I vaig començar a traduir. Alguns te
mes, per diversos motius, van ser abandonats pel camí («Odio
els diumenges» de Florence Véran i Charles Aznavour, «És al
setembre» de Bécaud, «Rimes femenines» de Juliette; també
una cançó del repertori de Jeanne Moreau escrita per Rezvani,
el mateix autor del «Vagó-llit»...). Al final, el disc va quedar
integrat per dotze temes:
«Fills de...» és una cançó sobre el món dels infants que Jacques Brel va estrenar poc abans de retirar-se dels escenaris el
1966. Tendra, però amb un punt de duresa: aquest «No és fins
després, fins molt després...» que deixa la porta oberta a la pos
sibilitat que aquests «poetes», els qui «fins a les estrelles menen
les naus», esdevinguin amb el temps uns éssers mediocres, fins
i tot monstruosos.
A «Els nou-rics» (versió sui generis d’un títol tan de mal tra
duir com «Les croquants»), Georges Brassens desenvolupa un
dels seus temes preferits: la simpatia per la noia que es dóna
per amor i que es nega a vendre’s per diners, tot i que aquesta
venda estigui socialment acceptada. Per a l’enregistrament,
hem tingut més en compte una versió enregistrada en directe
Per Patachou l’any 1955 que no pas la del mateix Brassens.
Claude Nougaro, el gran cantant de Tolosa, escriu sovint
textos superbs sobre músiques de jazz. És el cas de «Tendre»,
Que compta amb una esplèndida melodia de l’harmonicista
Jan «Toots» Thielemans. Aquest tema ha estat enregistrat a duo
Per la Guillermina i per Jordi Batiste, una de les grans veus de
la cançó del país.
«Una nou» és una breu cançó de Charles Trenet plena de
fantasia (el surrealisme és a tocar), una reivindicació aparent

ment ingènua del poder de la imaginació. Era un dels temes
preferits de Jean Cocteau: tota una garantia.
Pierre Perret és un desconegut a Catalunya. Es tracta d’un
cantant que utilitza sovint l’humor, però que no deixa de
banda els temes greus, del feixisme («La béte est revenue») als
genocidis («La petite kurde») passant per la violació («Mon
p’tit loup»), tractats sense gens de demagògia, i amb un ús ex
traordinari de la llengua. D’ell hem triat «Lily», una de les
cançons més meravelloses que s’hagin escrit mai contra el ra
cisme.
Més jove, i també desconegut entre nosaltres, és Gilbert Laf
faille, tot i que els lectors fidels de «Serra d’Or» poden recor
dar que en un parell d’ocasions he mirat de corregir aquesta
situació. «El mestre d’escola» és una cançó punyent, escrita
arran de la guerra de Bòsnia, i posada en els llavis d’una noieta
de tretze anys que veu com el món que l’envolta esdevé boig i
cruel.
«No, senyors, ja no tinc vint anys» és el tema amb què Ju
liette Gréco va obrir el seu darrer espectacle a l’Olympia. Es
crit pel també cantant Henri Gougaud i compost per Gérard
Jouannest (l’expianista de Brel), és una valenta afirmació de
present i de futur, en què es defensa el record però no la nostàl
gia estèril.
«El mal de viure» és una de les grans cançons de Barbara: no
cal dir res més.
«Vinc a peu» és una reivindicació de la nonchalance es
crita pel gran autor i intèrpret Francis Lemarque («À Paris»,
«Quand un soldat»...): Yves Montand començava així els con
certs de la seva gira mundial de 1981.
Léo Ferré va donar a conèixer «Els poetes» cap al 1961, l’any
de la seva consagració i de la seva maduresa definitives. És un
tema d’una gran volada lírica, amb un parell de versos finals
en què l’anarquista ensenya la punta del nas.
«El bar de tantes nits», una de les primeres cançons de Guy
Béart (escrita sobre un text d’André Hardellet), és l’única que
no he adaptat: hem utilitzat -amb algunes variants- la versió
de Josep M. Espinàs que havia enregistrat Mercè Madolell du
rant els anys seixanta.
A la fi, «Al Kabaret de l’últim intent» és un breu text de Pier
re Barouh (l’autor de cançons com «La bicyclette» o «Des
ronds dans l’eau»), musicat amb aire de cabaret alemany per
Anneta Vallejo. Havia de formar part del concert de retorn que
Yves Montand preparava a Bercy el 1991, l’any de la seva mort.
Totes aquestes cançons han estat enregistrades amb un pe
tit però consistent grup de caràcter acústic, format per Enric
Colomer (piano), Marcel Casellas (contrabaix), Joan Moragas
(Sao i flauta), Pere Bardagí (violí) i Jordi Ulivarri (bateria). Ara
íntim us pertany. I també us pertany el dret d’opinar.

* Guillermina Motta, íntim. Auvidis, AVI 8013.

Un repàs a la situació actual de la Música a Mallorca
per Biel Massot i Muntaner, Pere Estelrich i Massutí i Joan Parets i Serra

No és la primera vegada que escrivim que des de fa uns anys
Mallorca ha conegut una millora quantitativa i qualitativa en
diversos aspectes del seu panorama musical.
Si fa una vintena llarga d’anys hom podia parlar d’una sè
rie de persones que pegaven trets esporàdics per aquí i per allà,
inevitablement de forma individual, amb el temps aquesta si
tuació, empesa en molts casos per aquestes mateixes persones,
ha arribat a prendre en tota una sèrie de projectes col·lectius
que ja agrupen molts elements al seu voltant.
Hem passat del voluntarisme fantasiós, i d’índole quasi utò
pica, a una infraestructura que hom podria qualificar de mo
derna i europea, cosa que d’alguna manera significaria el pas
del camp amateur a la professionalització. Avui podem parlar
d’entitats i de persones qualificades i especialitzades en tota
una sèrie dels àmbits que abasta el món musical: ensenyament,
interpretació, composició, recerca, edició...
Malgrat tot, consideram que encara no està tot fet i hi ha
una mancança greu pel que fa al públic quant a la seva educa
ció musical. Sovint hom dóna més valor a programes popu
listes independentment dels seus intèrprets que a altres ofertes
més serioses o a intèrprets de reconegut prestigi però desco
neguts pel públic illenc.
Un dels fets que poden haver influït més en el desenvolupa
ment de la música a Mallorca en els darrers anys és el paper
jugat per l’Auditòrium. Encara que només es tracti d’un lloc
d’audició, la seva importància a l’hora de programar determi
nats concerts i espectacles -i per tant donar la possibilitat de
fer-los conèixer als mallorquins— és innegable. És un fet que
han passat per aquesta sala de concerts les millors agrupacions
i els millors artistes d’arreu del món.
Aquest fet s’ha combinat de manera definitiva amb la crea
ció d’una orquestra professional; consideram que la conjunció
d’ambdós elements ha possibilitat el creixement d’una sèrie
d’aspectes —concerts simfònics, especialització d’instrumentistes, millora de l’ensenyament, visió de noves fronteres, creació
de petits grups integrats pels membres de l’Orquestra...— que
en conjunt han millorat el panorama de la música a/de Ma
llorca.
Es tracta de dos casos ben patents del que exposàvem al
principi. D’una part, la curolla vital d’un home, Marc Ferragut, esdevé realitat i sorgeix l’Auditòrium; de l’altra, la tasca
desenvolupada per l’antiga formació orquestral, basada en un
respectable voluntarisme, que esdevé el germen de l’actual Or
questra Simfònica de Balears, creada el 1989 en el si de la Fun
dació Pública de les Balears per a la Música, i de la qual encara
s’estan recollint els fruits primerencs.

L’ensenyament

Passant a parlar d’aquest camp específic com és l’ensenyament,
per molta de gent el millor exponent de l’estat de la qüestió és
que en aquests moments es construeix un nou conservatori.
Això, evidentment, suposarà el final d’un èxode constant de la
seu dels estudis oficials, però la nova construcció ha fet reviure
la polèmica sobre la necessitat dels estudis superiors, que no
han estan aquí mai implantats, tot i que a l’hora de redactar
aquestes línies hom parla que poden esdevenir realitat en breu
termini.
La xarxa d’escoles de Música, dependent del Govern Balear,
i una sèrie d’escoles privades, completen un panorama que ara
està en procés de canvi per la implantació de la nova llei d’educació.
Creim necessari destacar que tant el Conservatori com les
diferents escoles de Música han comptat amb la possibilitat
de poder incloure en les seves plantilles de professorat mem
bres provinents de l’Orquestra Simfònica. Si pensam que
molts d’ells provenen d’altres països amb ampla tradició mu
sical, aquest fet suposa una interessant aportació intercultural a l’alumnat. Finalment creim interessant esmentar que a
l’entorn d’una sèrie d’aquestes escoles han sorgit petites agru
pacions, tant vocals com instrumentals, que d’alguna manera
podem qualificar de planter de futures formacions professio
nals.
Formacions musicals

Ja hem parlat de l’Orquestra Simfònica, única formació amb
aquest qualificatiu de les Balears, però cal insistir en el seu pa
per de generadora de petites agrupacions instrumentals, les
més estables de les quals són la Camerata Sa Nostra, el trio Reger, el quintet Psicofonies i el Jazz Camera Trio.
Menció a part mereix el moviment de bandes, que compta
amb una tradició més que centenària a la nostra illa. L’única
banda professional és la municipal de Ciutat de Mallorca,
molts dels professors de la qual són directors de les bandes lo
cals d’arreu de l’illa.
Quant al món vocal cal remarcar un bon moment, afavorit
des de finals dels setanta per la creació dels cursos de direcció
coral i tècnica vocal que encara es mantenen cada estiu. Hom
pot dir que cada municipi compta, almenys, amb una coral;
mentre que només a Ciutat se’n comptabilitzen més d’una cin
quantena. Ben remarcables, per una sèrie d’aspectes, són l’Es
colania dels Blavets de Lluc, la Schola Cantorum de Mallorca
- Amics del Cant Gregorià, la Coral Universitat, el Cor de Cam
bra Studium i la Capella Oratoriana.

Tant les bandes com les corals compten amb una federació a
la qual estan associades la majoria de les respectives formacions.
Composició

Una manifestació que ha possibilitat l’aparició de compositors
i ha potenciat la creació d’obres musicals és el cicle anual de
música contemporània conegut més enllà del nostre àmbit ter
ritorial amb el nom d’Encontres de Compositors, creats l’any
1980. Cada any han reunit una sèrie d’autors per donar-los a
conèixer i perquè presentin les seves obres.
Al marge d’aquest cicle de noves tendències, sempre ha exis
tit a Mallorca un moviment de creació relacionat amb la mú
sica de caire religiós o de vessant popular.
Orgues i Recerca

Mallorca té l’anomenada d’illa dels Orgues Històrics. Al vol
tant dels vells instruments han sorgit una sèrie de manifesta
cions dignes de tenir-se en compte. D’una part, diverses
Setmanes Internacionals d’Orgue dedicades a interpretar re
pertori organístic i recuperar per a l’oient els ancestrals ins
truments. De l’altra, la creació a partir de 1994 d’unes Jornades
musicals dedicades a l’estudi de diversos aspectes dels orgues
històrics. A més a més actualment tenim organistes i orgueners que s’han agrupat, juntament amb els investigadors dels
documents que han anat sortint a la llum, en una associació
anomenada Amics de l’Orgue.
Prosseguint amb la recerca històrica, cal fer referència al
Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Ma
llorca com a lloc d’arxiu de diversos materials relacionats amb
la història de la Música a la nostra illa. El Centre, amb seu a Sineu, resta obert a aquelles persones que s’interessin per algun
punt concret del fet musical mallorquí. Des d’aquí s’ha poten
ciat la recerca amb les Trobades de Documentalistes musicals,
que ja arriben a la cinquena edició.
D’altra part, des de l’Àrea de Creació Acústica, de Son Bielí
de Búger, s’ha potenciat la recuperació de la música i l’enregistrament. Juntament amb el Centre de Recerca, anualment
es duen a terme les Nits Bielenques dedicades a donar a conèi
xer autors concrets del panorama històric.
Fa uns anys la Universitat de les Illes va crear l’Aula de Mú
sica per tenir cura de la Coral pròpia i dels aspectes musicals
universitaris. Més tard hi afegí la partituroteca, que vol arre
plegar el material manuscrit dels compositors nostrats.
Edicions

El món de l’edició, tant bibliogràfica com discogràfica, també
es troba en un moment d’esplendor. Mai com ara no s’havien
materialitzat tants de projectes dins els dos camps. Contínua
ment surten aproximacions escrites a punts concrets del fet
musical, des d’històries de corals o biografies de músics fins a
monogràfics sobre aspectes de música antiga; paral·lelament
es donen a conèixer testimoniatges sonors sovint relacionats
amb la matèria estudiada.

Endemés de moltes aportacions puntuals s’han de reconèi
xer uns plans globals d’edició, impulsats per entitats tant pú
bliques com privades. Ultra diverses publicacions que tracten,
amb periodicitat més o menys assídua, de diversos aspectes
puntuals i concrets, cal esmentar la manca d’una publicació
periòdica que tracti de manera global del tema musical de/a
Mallorca.
Manifestacions

La música en viu produeix una activitat constant dins l’oferta
cultural mallorquina. Encara que trobam concerts esporàdics
de qualsevol grup, de mica en mica hi ha tendència a aglutinar-los sota algun denominador comú en forma de cicle de
concerts o festival. Aquest floriment es dóna sobretot durant
festiu, època durant la qual pertot arreu trobam festivals en
un procés que ja fa anys que dura, però afortunadament també
a l’hivern podem gaudir d’una oferta de cada vegada més rica
i estable.
D’entre totes les possibles manifestacions cal destacar-ne
dues per la importància i el ressò: el Festival de Pollença, re
conegut més enllà del nostre àmbit territorial, i la Temporada
d’Òpera del Teatre Principal.
Altra Música

Com passa amb la clàssica, també la música pop i la tradicio
nal compten amb gran nombre d’activitats i de seguidors.
Quant a la pop, com en els casos anteriors, es faria molt
llarga una llista dels grups que conren els estils que confor
men aquest tipus de música. Caldria, però, destacar el Concurs
Pop-Rock de Ciutat, que ha fomentat el sorgiment de grups i
la composició de temes.
Paral·lel a aquest fenomen i com a complement cal esmen
tar l’augment de formacions de jazz que, a l’espera de llocs ido
nis, es limiten a actuacions a music-bars on tenen uns
seguidors fidels.
Pel que fa a la música tradicional, ultra les nombroses agru
pacions anomenades «de ball de bot», voldríem destacar la in
corporació a molts de grups d’elements provinents de la música
pop, amb què donen peu a la creació de noves sonoritats.

F S P FCTA C 1 F S
TEATRE

CINEMA

TELEVISIÓ

KOLTÈS

0 ELS PERIPLES DEL RODAMÓN
per Francesc Massip

Cada dia, a quarts de vuit del matí, quan rodo amb bicicleta
per la part baixa de la ciutat, em trobo el mateix individu amb
aspecte d’haver dormit al ras, aferrat a l’auricular d’una cabina
telefònica que hi ha en un racó de la platja de Sant Sebastià, a
tocar d’unes estranyes escultures engabiades. Parla sense pa
rar, amb grans gestos i algun crit, i es fa evident que no hi ha
ningú a la línia. La prudència m’impedeix acostar-m’hi i es
coltar el que diu, però sovint m’ha semblat que hi aboca tota
la ira que li fa fermentar l’adversitat o hi afluixa la seva enca
llada fantasia.
En una situació semblant, Koltès fa que Roberto Zucco et
zibi a l’interlocutor inexistent: «Vull marxar. Cal marxar de se
guida. Fa massa calor en aquesta merda de ciutat. Vull anar a
l’Àfrica, sota la neu. Cal que marxi perquè moriré aviat. Al cap
davall ningú no s’interessa per ningú. Ningú. Els homes ne
cessiten les dones i les dones necessiten els homes. Però
d’amor, no n’hi ha... M’agradaria tornar a néixer gos, per ser
menys desgraciat. Gos de carrer, furgador d’escombraries,
ningú no se n’adonaria... Crec que no hi ha paraules, res a dir.
Cal deixar d’ensenyar paraules. Tancar les escoles i engrandir
els cementiris... tard o d’hora hem d’acabar tots morint. I això
fa cantar els ocells, fa riure els ocells.» Llavors, una Puta acla
reix: «Ja us ho he dit, que era un boig. Parla amb un telèfon que
no funciona.»
Bernard-Marie Koltès (1948-1989) arrenca els seus per
sonatges del món real d’avui i els dóna veu escènica. Són perso
natges marginals, que deambulen per espais extraviats,
provisionals com la vida mateixa, i que volen fugir. De la por,
de la solitud, de l’angoixa o dels cops. Sempre volen fugir. És
en la construcció dels personatges i en la poderosa paraula que
els atorga, que Koltès s’ha destacat com una de les referències
més lluminoses de la dramatúrgia contemporània. I això mal
grat la seva curta però intensa vida i la seva limitada però me
teòrica producció (set textos teatrals). En el panorama català,

la seva influència ha estat substancial, particularment per
mitjà de Sergi Belbel (que l’ha traduït diverses vegades) i dels
joves dramaturgs, com ha explicat Carles Batlle. El primer
muntatge va arribar a casa nostra el 1988 amb la posada en es
cena de Combat de negre i gossos a càrrec de Carme Portacelli
(Mercat de les Flors). Després va seguir La nit just abans dels
boscos (Teatre Malic) dirigit per Rafel Duran (1993); Roberto
Zucco (Lliure-Mercat) sota la batuta de Lluís Pasqual (1993);
En la solitud dels camps de cotó (Sala Beckett) dirigida per Jordi
Mesalles (que el 1997 muntava també La nit al Teatre Adrià
Gual), i, la temporada passada, Perifèria Koltès (Sala Beckett),
un muntatge de Rafel Duran que ha obtingut el premi Crítica
«Serra d’Or» d’enguany. A més a més, es van poder veure al
Mercat dues versions de Dans la solitude des champs de coton
(1989 i 1995) dirigides i interpretades per Patrice Chéreau, el
director de Koltès per excel·lència.
Amb Perifèria Koltès, el mallorquí Rafel Duran ens apropa
al món i a la poètica del dramaturg francès i ens hi guia amb
una gran intuïció estètica i un profund coneixement de l’imaginari koltesià. Començant pel títol, que suggereix un dels mè
rits substantius del teatre de Koltès: la seva capacitat de
bussejar en la perifèria per convertir-la en centre; anar als mar
ges del món, on bull aquella sang nova que ha de nodrir el fu
tur, i, en aquell àmbit de no-ningú, posar en connexió els
extrems de la societat, una operació en què els pols es con
densen de tensions i l’acció es precipita. Continuant per la tria
de textos, una selecció aguda i proporcionada, plena de saviesa
dramatúrgica i d’equilibri estructural. D’aquesta manera ha
construït una primera part a base de textos narratius de l’au
tor convertits en sengles monòlegs alternats per a un actor i
una actriu, en una composició que no desdiu de la manera de
fer de Koltès. Uns textos, desconeguts a les nostres latituds, que
ajuden a entendre el corpus teatral de l’autor. Es tracta de dues
narracions escrites a Nicaragua l’any 1978, en el primer viatge

■s

- -

■K

a les Amèriques d’aquest rodamón empedreït els escrits del
qual neixen dels seus periples. Dos relats hàbilment cosits amb
altres fragments, com un article sobre el cinema de kung-fu,
gènere que el dramaturg admirava en la mesura que organitza
l’acció per conduir l’espectador cap al combat final, com el
mateix Koltès fa a Dans la solitude des champs de coton (1986),
pugilat de paraules que acaba just quan s’arriba a les mans, as
pecte que ja no interessa el teatre, perquè pertany al territori
del cinema. En el primer relat, en boca d’una actriu, conta l’arribada d’una noia rossa a la jungla de Nicaragua i es troba amb
un món desconegut i hostil que li provoca un xoc de pànic, i
Que és com l’esquelet d’un altre personatge, la Léone de Com
bat de nègre et de chiens (1983), l’encarnació de la incapacitat
de l’europeu d’entendre una cultura no occidental. El segon
relat, per a un actor, explica la repressió somozista de la po
blació pels carrers de Managua, un tema polític que Koltès mai
no reprendrà. En les transicions, ambdós personatges coinci
deixen en escena plens de pors i de recels, amb la violència im
plícita que aquesta tibantor comporta, i per conjurar la qual
utilitzen la paraula: parlen per guanyar temps «abans de l’intercanvi de cops, perquè a ningú no li agrada rebre cops i a

tothom li agrada guanyar temps», talment els personatges de
Dans la solitude.
La segona part és integrada exclusivament per una peça te
atral breu, Tabataba (1986), una de les obres típicament afri
canes de Koltès -fruit dels seus viatges per Nigèria, Mali, la
Costa d’Ivori o el Senegal i de la seva familiaritat amb els emi
grants negres a França-, on usa una llengua en què s’inventa
fórmules i adopta el francès parlat pels africans. Una obra que
marca un canvi, una inflexió en l’escriptura de Koltès. La histò
ria presenta l’estranya relació de dos germans africans: Maimuna, la gran, i Petit Abú, el noi adolescent que es passa
l’estona enllustrant, muntant i desmuntant una Harley Davidson. Koltès, que és un escriptor amb una enorme cons
ciència del món en què vivim, sempre posa sobre la taula un
problema de gran actualitat però del qual la gent no és prou
conscient. Parla de dos mons contínuament enfrontats: l’occidental i l’anomenat «tercer món». Una qüestió encara no ben
assimilada pel públic europeu: Koltès és un autor que ha escrit
per al futur, perquè les seves obres no seran plenament assu
mides fins que aquesta confrontació, que ha de definir el segle
XXI, no penetri en la consciència de les masses. Doncs bé, a Ta-
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D’estímul i reconeixement de l’escola catalana

VEREDICTE 1998-99
PREMIS A LES
ESCOLES
14 premis de 500.000 ptes. cadascun
COL·LEGI CASSÀ
d’Arenys de Mar (Maresme)
COL·LEGI MIRÓ
de Barcelona (Barcelonès)
COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS
de Ferreries (Menorca)
CEIP MONTFALGARS
de Girona (Gironès)
CEIP L’ALZINA
de Molins de Rei (Baix Llobregat)

COL·LEGI PÚBLIC MARTÍNEZ VALLS
d’Ontinyent (La Vall d’Albaida, País Valencià)
IES BLANCA D’ANJOU
d’El Perelló (Baix Ebre)

CEIP MARIA BORÉS
de La Pobla de Claramunt (Anoia)
IES DEL VALLÈS
de Sabadell (Vallès Occidental)
COL·LEGI SAGRAT COR-VEDRUNA
de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
CEIP PAU CLARIS
de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)

Estudi de la nostra localitat, REUS
Alumnes de Cicle Inicial del CEIP Marià Fortuny,
de Reus
Al Col·legi hem vist nàixer pollets
Alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de
Primària del CEIP El Temple, de Tortosa

Cantata “L’elefant sense trompa”
Alumnes d’Eduació Infantil i Cicle Inicial de
Primària de l’Escola Cooperativa El Puig,
d’Esparreguera
Per què en Lluni?
Alumnes de P-4, P-5 i 1r de l’Escola Brianxa,
de Tordera

“El Temps” Recull de treballs i poemes pel
llibre de Sant Jordi
Alumnes de P-3, P-4, P-5 i 1r del CEIP d’Alfés

Els gegants i lo marraco
Alumnes de P-3 i P-4 del CEIP Sant Jordi, de
Lleida
La processó de les rates
Alumnes de P-3, P-4 i P-5 d’Educació Infantil
del CEIP Saavedra, de Tarragona
Decorem i investiguem el W.C.
Alumnes de P-5 del CEIP Nostra Llar, de
Sabadell
Llibre d’Enric Valor
Alumnes de 2n d’Infantil del Col·legi Públic
Miguel Hernàndez, d’Alcoi

CEIP SANT JOSEP DE CALASSANÇ
de Súria (Bages)

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

IES JAUME HUGUET
de Valls (Alt Camp)

Montserrat símbol de Catalunya
Alumnes de 3r curs de Primària del CEIP Martí
Poch, de l’Espluga de Francolí

CEIP GUILLEM DE MONT-RODON
SANT MIQUEL DELS SANTS
de Vic (Osona)

PREMI ALS MESTRES
I ALS PROFESSORS
Premi de 600.000 pts. i ajut a l’edició
de 400.000 pts.
Ha estat atorgat al treball

APROXIMACIÓ A L’ARTESANIA TÈXTIL
A MALLORCA
del qual són autors Jordi Bibiloni Rotger,
Fernando Valero Núnez i altres

Per ser un estudi ben fet i documentat, i amb
una visió interdisciplinària que proposa un
repàs històric de la producció tèxtil a Mallorca
i de la pervivència, encara avui, d’una feina
artesanal tan pròpia. Un treball fet amb
sensibilitat i respecte amb el patrimoni cultural,
adreçat a l’ensenyament secundari, amb els
recursos apropiats per tal que els alumnes
puguin arribar a conèixer la tradició del tèxtil
que encara perviu.

PREMIS ALS
ALUMNES
60 premis de 100.000 ptes. cadascun

EDUCACIÓ INFANTIL
I CICLE INICIAL
Observatori l’Espill
Alumnes de Parvulari i Cicle Inicial de l’Escola
l’Espill, de Manresa
Jocs de composició
Alumnes d’Educació Infantil del CEIP Emili
Vallès, d’Igualada

Els més petits de tots se’n van a la Patum
Alumnes de 1r cicle d’educació infantil de
l’Escola Bressol El cuc verd, de Monistrol
de Montserrat

Art als carrers del nostre poble
Alumnes de 4t curs de Primària del CEIP Pau
Vila, d’Esparreguera
Hi havia una vegada... els nostres contes
Alumnes de 4t curs de Primària del CEIP Mare
de Déu de la Muntanya, d’Esparreguera

Els ocells a Lleida
Alumnes de 2n d’ESO de l’IES Ronda, de Lleida
Història d’un drac
Alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’IES La Bastida,
de Santa Coloma de Gramenet
1000 i un jeroglífics del nostre país
Alumnes de 3r d’ESO de l’IES El Morell, del
Morell

UEP, revista
Alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Guillem Cifre
de Colonya, de Pollença
Gegants i cap-grossos
Alumnes de 3r d’ESO de l’IES Alexandre
Satorras, de Mataró
Fem un conte: Marc el desmemoriat; Anem
al circ; El parc màgic; El regal
Alumnes de 3r d’ESO del Col·legi Maria
Auxiliadora, d’Algemesí
Si em dius el que llences et diré qui ets
Alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Escola l’Horitzó,
de Barcelona

Taller de Botànica. Alumnes de 1r d’ESO
Itinerari de Ponent. Alumnes de 4t d’ESO
del Col·legi Nostra Senyora del Carme, de
Balaguer
Aspectes de la nostra cultura i tradició local
Alumnes de 4t d’ESO de l’IES El Cairat,
d’Esparreguera

Europa som tots
Alumnes de 4t d’ESO de l'Escola Cardenal
Vidal i Barraquer, de Cambrils

BUP i FP
El tabac, un verí per al teu cos
Alumnes de 1r de Batxillerat del Col·legi La
Salle,de Manlleu

Llegir per a comprendre. La biblioteca de
classe al cicle superior
Alumnes de 5è i 6è curs de Primària del CEIP
Sant Jordi, de Navàs

A propòsit d’Ausiàs March, un vol d’ocell
sobre l’Edat Mitjana
Alumnes de 1r de Batxillerat Humanístic de
l’IES Josep Brugulat, de Banyoles

Una excursió plena d’aventures
Alumnes de 6è curs de Primària del CEIP Mare
de Déu de Montserrat, de Súria

Les aparences enganyen? Les diferències
entre els iogurts
Glòria Casas Sanahuja, alumna de 1r de
Batxillerat Científic de l’Escola Pia, de Terrassa

ESO
150 anys del ferrocarril
Alumnes de 2n d’ESO del Col·legi Nostra
Senyora del Carme, de Balaguer

“Patim, patam, vi blanc - retrat” (revista)
Alumnes de tots els nivells de les Escoles de
l’Ateneu Igualadí, d’Igualada
Medi ambient: nosaltres i les deixalles
Alumnes de tots els nivells del CEIP Maria
Borés, de La Pobla de Claramunt

“El Mikado”
Alumnes de diversos nivells del CEIP Agrupació
Sant Jordi, de Fonollosa

La dansa popular catalana
Alumnes de tots els nivells del CEIP Riu d’Or,
de Santpedor

No et quedis parat, mou-te!
Alumnes de tots els nivells del Col·legi La Salle,
de Manlleu

Els minerals
Alumnes de 5è curs de Primària del CEIP Escola
Montsant, de Reus

Nansa torta tema de pescadors porta
Alumnes de 6è curs de Primària del CEIP Molí
de Vent, de Torredembarra

La primavera i Sant Jordi
Alumnes de tots els cicles del CEIP Escola
Enxaneta, de Valls

Les telecomunicacions
Habitatges d’arreu del món
Mètodes de reciclatge
Alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Sant Josep,
de Sant Hilari Sacalm

La imaginació fa meravelles
Alumnes de 5è curs de Primària del Col·legi
Sagrat Cor de Jesús, de Súria

Vols conèixer la nostra fauna?
Alumnes de 6è curs de Primària del Col·legi
El Carme-Vedruna, de Manlleu

CICLES DIVERSOS

Els primers comtats catalans i els gegants
Alumnes de diversos nivells de l’Escola l’Hortizó,
de Barcelona

El nostre terme té barraques
Alumnes de 4t curs de Primària del CEIP Sant
Ramon, del Pla de Santa Maria

El tren de Mataró (4 treballs)
Alumnes de 6è curs de Primària de l’Escola El
Turó, de Mataró

150 anys d’un comerç familiar (1838-1988).
Situació, història i records d’una fideueria
de Sarrià.
Maria Rosa Morera i Raventós, alumna de 3r
de BUP del Centre d’Estudis Gresol, de Terrassa

En el trànsit, poca broma!
Alumnes de 4t d’ESO del Col·legi La Salle, de
Manlleu

Competència i ús del català en el sector
terciari de Tàrrega (l’Urgell)
Alumnes de 4t d’ESÓ de l’Escola Pia, de
Tàrrega

La família i el pas del temps
Alumnes de 6è curs de Primària del CP Costa
i Llobera, de Barcelona

Caracterització qualitativa i quantitativa de
pigments vegetals durant la senescència de
les fulles
Núria Miró Albareda i Sònia Mas René, alumnes
de 2n de Cicle Formatiu de Grau Superior
d’Anàlisi i Control, de l’IES Escola del Treball,
de Lleida

Qualitat microbiològica de la llet
Anna Aulinas Masó i Mònica Plana Aumatell,
alumnes de 1r de Batxillerat Científic de
l’IES La Garrotxa, de l'Olot
Introducció a l’estudi de la dieta del cabirol
Laura Corominas i Farrés, alumna de 2n de
Batxillerat Científic de l’IES La Garrotxa, d’Olot

Pla general d’urbanisme del 1982 d’Olot
Ferran Sacrest i Ferrés, alumne de 2n de
batxillerat de l’IES Bosc de la Coma, d’Olot

El clima de la costa catalana
Jordi Mercader i Carbó, alumne de 2n de
Batxillerat del Col·legi La Presentació, d’Arenys
de Mar

Influència de la TV als nens
Maria Carandell Raya i Judit Gutiérrez Franco,
alumnes de 2n de Batxillerat del Col·legi La
Presentació, d’Arenys de Mar

Perot Rocaguinarda, el bandoler
Alumnes de tots els nivells del CEIP Llevant,
d’Oristà

L’hort a l’escola
Alumnes de tots els nivells del CEIP Font de
l’Alba, de Terrassa

Palma a través del temps
Alumnes de tots els nivells de CIDE, de Palma
de Mallorca

EDUCACIÓ ESPECIAL
La nostra ciutat-Sabadell
Alumnes d’educació especial de l’Escola-Taller
Xalest, de Sabadell
Ara ve Nadal!!
Alumnes d’educació especial de l’Escola Xaloc,
de Sabadell
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bataba, al conflicte intern entre els germans africans, s’hi afe
geix l’antagonisme que representa la niquelada moto, deixalla
dels europeus en la follia del París-Dakar, erigida en objecte del
desig. Maimuna, que representa els patrons i les convencions
establertes i és la dipositària dels esquemes de valors tradicio
nals, no pot entendre que el seu germà no surti com tots els
joves a emborratxar-se i a arrambar xiques. En el fons, però, el
problema és que, en els esquemes socials de l’Àfrica urbana,
ella no pot sortir sense el germà a fer el passeig nocturn, a
l’hora de l’esclat de feromones. I això la tortura perquè pot
suposar-li haver-se de quedar per vestir sants: «Una germana
que té un germà que no surt, és la riota de les seves veïnes; una
germana que té un germà que no és un home, no és una dona.
Fora d’aquí, vergonya i humiliació meves, vés a córrer pels car
rers de Tabataba, sigues la meva honra: beu cervesa i folla amb
les noies.» És per conjurar la seva solitud que lluita i esbronca
el Petit Abú. Però el xicot defensa la seva llibertat de decisió,
«deixa’m ser un vell i fumar tranquil·lament en el meu racó»,
mentre enlluenta la idolatrada moto, «busca’t un amant i dei
xa’m fer-me vell». Maimuna esclata en plors, desolada: «No
vull cap amant, no vull cap marit. Un amant és com el sol, com
més escalfa, més desert crea al seu entorn. No vull ser com un
cactus solitari enmig d’un desert de pedres.» Però, finalment,
la noia desisteix -per sempre?, és només una treva?, hi insis
tirà demà?— en una rèplica de cloenda que fa badar el somriure
de l’espectador: «Dóna’m aquest drap, cabronàs; aquesta mà
quina és fastigosa, la fregaré amb tu.»
Koltès, en el «Dramatis Personae», inclou «Harley Davidson, moto», com un personatge més. De fet, és la protagonista
absoluta. És el personatge més difícil de tots, que a més a més
no es pot dirigir. Ella hi és, amb una presència fortíssima i in
quietant que condiciona tot el joc dels actors. És un fabulós
personatge-objecte, enorme, paquidèrmic, inert, però dotat
d’una extraordinària energia visual, especial. Tot un repte per
a director i intèrprets.
Rafel Duran va aconseguir no solament de fer lliscar amb
claredat i rotunditat els imponents textos de Koltès, que són
com una onada que et cau a sobre i et deixa banyat de cap a
peus, sinó també fornir als actors les claus per a entrar en el
món que planteja l’autor i dur a terme un treball esponjat i
precís, amb els silencis i les pauses que són imprescindibles per
a deixar respirar la inspirada paraula del dramaturg francès i
donar temps al públic per a amarar-s’hi. Koltès és un vertigen
Per als actors. Pateixen i es desficien per trobar el to, però hi
gaudeixen, perquè reconeixen que l’autor s’ha inspirat en el
treball de Tintèrpret per escriure, com testimoniava l’actor
africà Isaach de Bankolé, amic del dramaturg i intèrpret de les
seves obres, sovint en papers pensats per a ell (l’Abú de Taba
taba o el paracaigudista de Retour au desert).
Rafel Duran instigava els seus actors a defugir el gest previ
sible, a transcendir la gestualitat estàndard que s’utilitza a la
vida real perquè sobre l’escenari no té cap interès, a empararse d’un humor que mai no utilitza els ressorts còmics tradi

cionals. La seva dèria va trobar uns intèrprets receptius i dúc
tils que van fer de l’espectacle un autèntic festí.
Com escrivia Joan Anton Benach, «la distància que hi ha en
tre la literatura i el teatre l’estableix la saviesa de l’intèrpret...
A Perifèria Koltès aquesta saviesa interpretativa té el nom propi
de Mercè Arànega». Efectivament, Arànega probablement va
fregar, en aquest espectacle, el cim de la seva carrera d’intèrpret, amb un treball duríssim que l’obligava a «saltar d’un
Shakespeare a un vodevil en qüestió de minuts», com va de
clarar l’actriu. I és que el to dramàtic i tens de l’aclaparada tu
rista de la primera part es transforma en un to benhumorat,
tot i la tensió que transpira el personatge de Tabataba: Koltès
tenia la virtut de contar coses doloroses fent-nos riure. I és en
aquesta sorprenent barreja de tons que la seva escriptura és
shakespeariana. Arànega es trobava davant dos registres an
tagònics, i en minut i mig havia de fer una traducció d’energies i esdevenir Maimuna. A més, es traslladava de Nicaragua
a l’Àfrica, tot i que l’espai escènic era pràcticament el mateix:
l’experta il·luminació de Maria Domènech bastava per a indi
car el canvi de l’espai tancat d’hangar inhòspit carregat de pe
rill de l’inici, en l’espai a cel obert d’un pati de suburbi africà
amb tot el pes de l’ofec ambiental, ple de veïnes que contro
len, pudor de cabres i cloqueig de gallines.
Un procés semblant havia de fer l’actor Julio Manrique, en
un treball que, com deia Marcos Ordónez, «és una font d’energia, i a vegades, encara més difícil, d’energia soterrada, re
primida». Tant, que, com ens explica Duran, la camisa que
duia va acabar feta un nyap al final de les representacions, es
tripada, recosida, sense mànigues, a conseqüència de la com
bustió energètica. Si Koltès treu els personatges de la
quotidianitat, els insufla, però, una intensitat de paraula inhabitual, i això requereix una gran concentració dels intèrprets i
un lliurament energètic d’alt voltatge que només un filament
molt resistent i alhora mal·leable pot aguantar sense fondre’s.
L’altre problema era la manca de referències de muntatges
d’una peça que mai no s’havia fet aquí i en què, com confessa
el director, a més d’anar descobrint-hi les claus per a Tescenificació pràcticament durant els assaigs, calia facilitar als actors
els referents contextuals adequats per poder accedir al cor de
l’obra i que els permetés de traduir a casa nostra un món i una
cultura tan diferent, tan llunyana, tan arcaica respecte a l’europea. Se’n van sortir. I el resultat ha tingut el seu reconeixe
ment: premi de la Crítica Teatral de Barcelona 1998 a la millor
interpretació femenina i el «Serra d’Or» de teatre 1999 al mi
llor espectacle «per l’alt risc de la proposta, l’habilitat a com
binar diversos estils dramàtics i l’excel·lent nivell de la
interpretació».
Rafel Duran ha demostrat una penetrant comprensió de
Koltès, primer amb La nit just abans dels boscos per mitjà d’un
magnífic Mingo Ràfols, ara amb aquest lúcid collage, que re
clama a crits el muntatge d’alguna obra major, de les que en
cara no han estat mai representades en català, com Quai Ouest
(1985) o, sobretot, Le retour au désert (1988). Quan?
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L’absurditat d’una vaga de televidents

Dibuix publicat a «El Periódico>

per Joan F. de Lasa

Fa unes setmanes, la Federació ibèrica
d’associacions de televidents, integra
da per setze associacions, va convocar
seriosament una vaga de televisors,
com a protesta per l’excés cada dia més
escandalós de publicitat a gairebé to
tes les cadenes. Al mateix temps, des
de diferents publicacions -algunes, es
pecialitzades—, es promovia una altra
convocatòria del mateix tipus, com a reacció contra les teleescombraries, la manca d’objectivitat de les notícies i la baixa
qualitat artística de bona part dels continguts. I també altres
associacions, com per exemple la Confederació espanyola de
consumidors i usuaris, i col·lectius com SOS Família, van en
viar milers de notes de protesta als directors de les emissores
públiques i privades de televisió.
Asseguraven que el que s’imposa és una vaga -d’un dia, se
gons alguns, però fins i tot permanent, per als més radicals- i
assenyalaven que la caiguda de categoria dels programes con
dueix l’espectacle televisiu a un ambient catastròfic, que so
bretot perjudica els joves i acaba per desorientar els infants,
acarats a la petita pantalla força hores cada dia.
Tot això, ho hem de reconèixer, és ben cert. El que no crec és
que el fet de deixar de mirar tots plegats la televisió serveixi per
a res més que per a fer que els potentats i els conxorxadors del
gran negoci de les imatges es facin un panxó de riure, mentre
aprofiten el dia de festa per refer els seus projectes i procurar,
això sí, disfressar la petita treva, que una setmana més tard
haurà estat plenament superada en desdeny i en malícia.
No oblidem que dotar de moviment les imatges ha estat una
de les il·lusions de l’ésser humà al llarg de tota la història. Un
camí que ens conduirà de la mítica cova de Plató a l’actual mà
gia dels ordinadors.
«Imagina una caverna que tingui una obertura que doni pas
a la llum», podem llegir al començament del llibre setè de La
República de Plató: «Les imatges i les ombres que es projecten
dins aquesta caverna -diu el filòsof- absorbeixen els sentits dels
seus espectadors i fins i tot els fan confondre la realitat.»
És clar que allò era una simple idea i que han passat molt se
gles perquè aquelles il·lusòries imatges es poguessin fabricar o,
millor dit, projectar. Cambra fosca, llanterna màgica, joguines
estroboscòpiques, foto de Niepce per a fixar les imatges, expe
riències de Muybridge per a registrar foto per foto el trot d’un
cavall; Edison, Lumière i d’altres, que aconsegueixen les pri
meres cambres d’enregistrament continu i els primers projec
tors..., fins arribar a la transmissió a distància d’imatges, o sigui,

la televisió (un combinat d’arrels gregues i llatines, que fou for
mulat per primera vegada en un congrés de París, l’any 1900).
Des de llavors, moltes coses han canviat. De la tècnica, no cal
ni parlar-ne. Però sí de l’home, com a receptor d’imatges. Ara
ja sabem que la televisió ni és divina ni tampoc menyspreable.
Com tampoc no ho era aquell primitiu cinema que molts dels
nostres avis rebutjaven sense ni tan sols capir que podia arri
bar a ésser un art.
Avui, la televisió -i no oblidem que som a l’«era digital», que
en pocs anys farà trontollar el mitjà-, no la podrem guillotinar,
com a negoci fabulós que ja és, amb una vaga d’un dia, una set
mana o un mes per part dels espectadors. I consti que no me’n
ric dels que ho creuen així.
Parlem-ne seriosament. La televisió, l’hem de canviar d’un a
un, consciència per consciència, pas a pas, segon per segon. Si
reconeixem que les cadenes —totes- només es mouen pel nom
bre d’espectadors per minut, la nostra única sortida serà selec
cionar acuradament tots i cadascun dels programes, contribuint
així a fer que les teleescombraries vagin davallant progressiva
ment, i que, en canvi, els espais positius -culturals o no, que
tampoc no és qüestió de limitar-nos al documental— vagin pre
nent embranzida, per damunt de tota la brutícia, la niciesa i la
manca de sentit comú que, ara com ara -i incloc en aquest co
mentari també la nostra TV3, cada vegada més obsedida per
l’audiència: vegeu l’horripilant represa de «Nissaga»-, omplen
una bona part dels horaris, en què el tòpic s’ho menja quasi tot.
De vegades penso que aquesta televisió es fa molt més per
als que es diverteixen bojament fabricant-la, i que fins i tot
aprofiten la popularitat que els donen les seves bajanades per
publicar llibres, que es venen més que els «de veritat», que no
per als milers de milers d’espectadors, molts dels quals —mal
auradament— s’afegeixen al cor dels falsos televidents presents
al plató, que funcionen a tant l’aplaudiment.
La televisió, la bona televisió, que, hi insisteixo, no és cap
misteri ni cap paradoxa ni cap fantasia, ens l’hem de bastir des
de dins de nosaltres. Recordo que l’admirat Avel·lí Artís-Gener
deia si fa no fa en un article de fa quasi vint anys: «La televisió
catalana no consistirà senzillament a canviar l’idioma; el que
caldrà aconseguir és una modificació radical del llenguatge.»
Així que, de vagues, res. No, no és aquest el bon camí, encara
que a alguns ingenus els ho pugui semblar.
I, si en dubteu, comproveu de quina manera més esclatant
va fracassar la vaga convocada, fins al punt que, segons dades
de la SOFRE, hi va haver més espectadors que en dies anteriors.
Hipocresia majoritària? Enganyifa? Maquiavel·lisme? Fariseisme? Que cadascú, amb la mà al pit, hi digui la seva.
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Tria personal

Francesc Puigpelat
APOCALIPSI BLANC

Destino, Barcelona, 1999.

per Josep M. Ripoll
El cor de les tenebres de Joseph Conrad és un clàssic indiscutible de la literatura moder

na; per això fer-ne una recreació -tant de la novel·la en si com d’Apocalypse now de Francis Ford Coppola, la seva transposició fílmica al Vietnam- era enormement arriscat.

FRANCESC
PUIGPELAT

Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959), periodista i autor ja d’un cert nombre de novel·les,
ha volgut assumir aquest risc quasi suïcida amb Apocalipsi blanc, recent premi Josep Pla;

una obra que genera opinions contrastades i que resulta, això sí, del tot insòlita en el pano

Apocalipsi blanc

rama actual de les nostres lletres. Recrear el gènere d'aventures, i fer-ho tot oscil·lant entre
la violència extrema i la reflexió més o menys filosòfica, és ara i aquí una veritable raresa.

El plantejament ja resulta prou insòlit: l’any 2014 una expedició de científics de la Unió
Europea se’n va a una zona incontrolada del Marroc per estudiar els brots de canibalisme

que s’hi produeixen. En contacte amb la barbàrie, aviat cediran als seus impulsos més pri

maris -tant sexuals com violents- per identificar-se amb tot allò que les civilitzacions més
o menys avançades rebutgen. El relat, força efectista a estones i narrat en primera persona,
té dos defectes fonamentals: les inversemblances de base, algunes difícilment justificables,
Edicions Destino

i, sobretot, la càrrega filosòfica que va adquirint de mica en mica -amb l'aparició del profè
tic Khaled, l’equivalent del Kurtz de Conrad- i que acaba resultant un aiguabarreig de

Nietzsche, Sade o Freud massa explícit d'una banda i simplificat de l’altra. Malgrat tot, la
novel·la crea un clima absorbent -sobretot al principi-, té una força considerable, i l’estil

-sec, precís, funcional- és sens dubte eficaç. Cal destacar, a més, l’hàbil gradació en el
caire obsessiu de la blancor de la neu -possible reminiscència de VArthur Gordon Pym de

David Castillo

Poe, novel·la que conté un episodi de canibalisme-, com també una estructura ben treba

EL CEL DE L’INFERN

Proa, Barcelona, 1999.

llada i que recorda explícitament la Comèdia dantesca. L’obra, doncs, és fruit d’un treball
literari acurat que es malmet, si de cas, per unes ambicions excessives i unes intencions

La novel·la catalana no ha parlat gaire, ni

dar els aspectes més discutibles.

massa explícites; però aconsegueix sobtar el lector, interessar-lo per la història i fer-li’n obli
amb gaire fortuna, dels sectors més radi
cals de la generació dels anys setanta:

aquells que s’enfrontaven a tot el que els

semblava establert -inclosa l’esquerra més
o menys oficial-, que s’aglutinaven a l’en-

torn de revistes contraculturals com «Star»

DAVID CASTILLO

EL CEL
DE L’INFERN

La novel·la, dividida en tres parts ben

diferenciades, adopta una estructura de res

sons dantescos i excel·leix en la descripció
d’ambients i de personatges.- els convictes de
la Model, l’esposa del protagonista anul·lada

o «Ajoblanco» -o d’altres de més especula

tives, com «El viejo topo»- i que només s’i

per les drogues, o una jove i acollidora pros
tituta, entre d’altres. És més discutible, en

dentificaven amb l’anarquisme i la vida
marginal. Tot i que l'anomenat -i oblidat—

canvi, el to sentenciós que de vegades adop
ten alguns diàlegs -com també, en algun

«textualisme» va fer alguns intents d’acostar-se a aquest món, subterrani per defini
ció, és el poeta i crític David Castillo,

cas, el narrador omniscient en tercera perso
na-, i resulta desconcertant la ruptura que la
tercera part, ambientada a Nicaragua i en to

curiosament nascut el 1961 -i encara molt
jove, doncs, els anys setanta-, qui l’ha

de «western» crepuscular -fa pensar vaga

retratat, fins ara, amb més força i versem
blança.

fa explícites en una nota final i que van

ment en Grup salvatge de Sam Peckinpah-,

El cel de l'infern se situa ja a l’inici
dels anys vuitanta i, doncs, en un context

des de Joan Sales fins a Ramón J. Sender
o militants anarquistes com Àngel Maria

suposa respecte de les altres dues -tot i que

d’ensorrament definitiu de les utopies lli
bertàries enfront de la normalització pro

de Lera o Joan Garcia Oliver, a més de

l’autor. La primera part i la segona, però,

Céline, Burroughs, Bowles o textos bíblics

suposen una aproximació molt lúcida a la

pel que fa a algunes de les descripcions

cara més fosca d’una generació, com també

aquesta última peculiaritat és volguda per

gressiva de la vida política. El desencís
d’un jove lluitador anarquista, i d’aquells

«dels estats de xoc i oníriques del prota

a una Barcelona subterrània anterior al dis

Que l’envolten, esclata en forma de violèn-

gonista». A partir, doncs, d’uns models

seny i a l’olimpisme, sòrdida però vital alho

Cla al carrer, empresonament, morts per
sobredosi i un gest romàntic final -una

narratius tradicionals en la forma i radi

ra, i que entronca amb la que havien viscut

cals en la ideologia, Castillo ha construït

acció armada frustrada a Nicaragua- que

una obra desencisada, sòrdida a estones,

Jean Genet o André-Pierre de Mandriargues
unes dècades abans. És per això, i per altres

s acabarà amb el fracàs i, també, la

que inclou amb certa freqüència descrip

virtuts -com ara un humor no gens evident,

^ort. Novel·la, doncs, profundament nihi
lista, sense cap mena de concessió, té

cions al·lucinants dels estats d’incons-

Unes fonts literàries insòlites, que l’autor

perdedor nat.

però soterrat en bromes privades per a ini
ciats-, que El cel de l'infern és una obra
insòlita, radical i, en definitiva, apassionant.

ciència del personatge principal, un

**Hem viscut per salvar-vos
els mots,
per retornar-vos el nom
de cada cosa, aa
Salvador Espriu

J

Fidels a la nostra inquietut i vocació de suport a les diferents manifestacions culturals, FECSA-ENHER
patrocina la MOSTRA DE REVISTES EN CATALÀ, a la vegada que les felicita per la seva contribució
a la divulgació de la nostra llengua.

FECSAENHER, PATROCINADOR DE LA MOSTRA
DE REVISTES EN CATALÀ

fgcsa

enher

Quim Monzó
VUITANTA-SIS CONTES

Quaderns Crema, Barcelona, 1999.
Avui dia, Quim Monzó ja ha adquirit la categoria, tot i que ell potser no ho vulgui, de clàs
sic vivent. Traduït a llengües diverses, i elogiat per la crítica internacional, és unànimement

QUIM MONZÓ —
VUITANTA-SIS CONTES
--------- QUADERNS CREMA------------

considerat un mestre, sobretot, del relat breu. Per això és una notícia important que s’hagi
decidit a revisar els seus contes i a publicar-los conjuntament en un sol volum que permet
així considerar l’evolució de l’autor des de finals dels anys setanta. D’entrada, val a dir que
Monzó ha exclòs de la tria tots els contes de Self-service, de 1977, i n’ha suprimit cinc

d’Uf, va dir ell, del 78, i un d’Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury, del 80. Pel que fa

als que ha considerat salvables, n’ha depurat la llengua, substituint els perfets simples per

perifràstics, simplificant el lèxic o corregint castellanismes, i n’ha retocat, en algun cas,
petits detalls argumentals, cosa que els dóna més coherència.

Més enllà, però, dels detalls concrets de la revisió -que en l’aspecte lingüístic té força a
veure amb els criteris defensats per Xavier Pericay i Ferran Toutain a Verinosa llengua i El
malentès del noucentisme-, és interessant constatar l’evolució narrativa de Monzó al llarg

d’una vintena d'anys, des dels tocs onírics i encara una mica contraculturals d’Uf, va dir ell
fins a la precisió i la lucidesa d’El perquè de tot plegat i el caire entre distant i obsessiu de
Guadalajara. És fàcil advertir en aquest recorregut, i entre altres coses, la pèrdua progressi

va d’una certa ingenuïtat primerenca i, doncs, una visió del món cada cop més escèptica,
que arriba sovint al sarcasme. Res d’això, no obstant, no acaba d’explicar el merescut èxit
multitudinari de Quim Monzó, que potser té a veure, paradoxalment, amb el fet que el seu

univers sigui en bona part excèntric a la tradició literària catalana: per molt que es parli de
Calders o de Trabal com de possibles precedents, Monzó té molt més a veure amb determi
nats escriptors europeus, nord-americans o sud-americans i, sobretot, amb vessants de la

cultura o l’oci moderns com el cinema, la música pop, el disseny, els còmics o els dibuixos

animats. D’aquí se’n deriva una frescor també relacionable amb la capacitat d’observació
de la quotidianitat, amb la iconoclàstia d’uns antecedents «underground» i amb la llibertat
d’una formació autodidàctica -a la contraportada de la primera edició d’Uf, va dir ell es

presentava l’autor com a «dibuixant d’historietes», «dissenyador gràfic» o «reporter més o
menys bèl·lic», entre moltes coses més. Per tot això Quim Monzó suposa per a la literatura

Vicenç Pagès

catalana el que uns anys enrere se’n deia una alenada d’aire fresc. L’aparició d’aquest

EN COMPANYIA DE L’ALTRE

volum és una bona ocasió per a comprovar-ho i fer el balanç d’una trajectòria que avança
cap a una depuració i una sobrietat cada cop més evidents.

Edicions 62, Barcelona, 1999.
Molts dels grans clàssics de la literatura

fantàstica suposen variacions sobre el tema
del doble: les narracions de Poe -«William

vessants com ara el desdoblament o la

Wilson» sobretot-, Lestrany cas del doctor

Jeckyll i míster Hyde de Stevenson, El

metamorfosi. La transformació d’un home

retrat de Dorlan Gray d'Oscar Wilde,

EHorlà de Guy de Maupassant, alguns tex

en gos -en present i en primera persona-,
la de la veïna en l'esposa, la confusió

tos de Borges... Aquest tema s’ha prestat a

entre bessons, l’ambigüitat entre la dona

versions prou diverses, i no és estrany que
hagi temptat Vicenç Pagès (Figueres, 1963)

somniada i la real, o el professor convertit

amb aquest recull de contes guanyador del

tall prou ampli de variants, fins que a l’e-

en el seu alumne, van conformant un ven

premi Documenta 1999 ex aequo amb la

píleg -titulat «No estem sols»- la ficció

novel·la Eextinció de Sebastià Alzamora.
De fet, ja les seves obres narratives ante

desapareix per donar pas a la reflexió en

forma d’aforismes i citacions -en una

riors -els contes de Cercles d'infinites com
binacions, la novel·la El món d’Horaci i la

met a l’autor homenatjar directament

mostra, doncs, de distanciament que per

novel·la breu Carta a la reina d’Anglaterra-

mestres i predecessors. Precisos, ben

evidenciaven un peculiar univers literari,

construïts, de llenguatge sobri, amb un

molt coherent, en què fantasia i quotidianitat confluïen tot seguint una llarga tradició

punt just d’ironia i de fredor, però inquie

Pagès planteja el seu volum a partir

tants per damunt de tot, els relats del

Que agafaria Poe, Borges, Cortàzar o Calvi-

d’una estructura simètrica -deu contes,

no> per citar només alguns possibles prece
dents, més d’un dels quals citat ara

dotze «miniatures» entremig a manera

recreació i d’especulació a l’entorn d’un

d'intermedi, un pròleg i un epíleg- que

dels motius més fructífers de les grans

explícitament a En companyia de l'altre.

van donant voltes al tema del doble en

narratives modernes.

volum suposen un notable exercici de

Dos estudis sobre la cultura a
Mallorca en el canvi de segle

Cosecha periodística (1891) de Miquel

dels Sants Oliver, l’aparició del grup dels

«Insensats» i la Campanya per Mallorca

(1890-1891), el pes del moviment orfeo-

nístic i de la Capella de Manacor, el paper
de l’Església mallorquina sota el bisbe

Campins i la funció de mossèn Antoni M.

per Pere Rosselló Bover

Alcover en la catalanització de la clerecia,
l’assumpció del regeneracionisme per part

dels republicans, la lluita per l’acceptació
bona part al voltant de la figura de Miquel
dels Sants Oliver i del periòdic «La

de l’ús públic de la llengua catalana, els

Almudaina» precisament en els darrers

altres són factors que ens expliquen el

anys del segle passat i els primers del nos

canvi que aleshores es produeix.

tre. Les investigacions de Damià Pons
varien la tesi que fins ara s’havia donat
per vàlida, segons la qual s’havia produït

La segona part d’Ideologia i cultura a la

Mallorca d’entre els dos segles (1886-

un pas directe de la Renaixença a l’Escola

1905) sobretot se centra en el grup format
al voltant de Miquel dels Sants Oliver i del

Mallorquina, entesa aquesta com una ver

periòdic «La Almudaina». Pons constata el

sió insular del Noucentisme. L’aproximació

paper determinant que aquest periòdic va

als continguts ideològics -més que no pas

exercir en l’articulació d’un grup d’intel·lec

als purament literaris- i a tota una sèrie

tuals regionalistes i regeneracionistes, el

de figures menors, algunes de les quals
han estat oblidades per la historiografia

Catalanisme de Valentí Almirall, i que pre

literària, permet comprendre millor les

causes de les transformacions que varen

Damià Pons.

certàmens literaris, etc. Aquests fets i

pensament dels quals s’inspira en Lo

nen com a model de societat Catalunya.
Aquest grup estaria format principalment

tenir lloc en el terreny cultural en menys

per Miquel Sarmiento, Bartomeu

de dos decennis. En aquest sentit, contrà

Amengual, Joan Torrendell, Gabriel

riament al que sovint s’ha afirmat, no es

Alomar, Rafel Ballester, Antoni Noguera,

produeix a Mallorca la penetració d’un

Fèlix Escales, Enric Alzamora i Guillem

modernisme exclusivament artístic (pintu

Roca Sansaloni, a més de Miquel dels

Un segle després de la pèrdua de les colò

ra, arquitectura, música, arts decoratives,

Sants Oliver. La concepció messiànica i el

nies ha aparegut una sèrie d’obres del pro

etc.), sinó que també els continguts ide

paper de guia de l’intel·lectual, la valoració

fessor Damià Pons i Pons (Campanet,

ològics (regeneracionisme, messianisme,

de l’esforç individual en oposició a l’immo-

1950), que constitueixen una aportació

etc.) impregnaren el pensament d'un sec

bilisme de la massa i la identificació del

valuosa per al coneixement de la vida cul

tor important de la nostra intel·lectualitat.

regeneracionisme amb el regionalisme

tural i literària del canvi de segle. Als lli

Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre

polític són algunes de les característiques

bres Ideologia i cultura a la Mallorca

els dos segles (1886-1905) ens presenta

que els definiren. Pons destaca el paper

d'entre els dos segles (1886-1905)1 i El

una visió de la situació cultural mallorqui

cohesionador i de creador d’ideologia exer

diari «La Almudaina» en l'època de

na en el moment de substitució dels

cit per Oliver i analitza la crisi que va sofrir

Miquel dels Sants Oliver2 hem d’afegir
l’extens estudi introductori a la peça tea

homes de la Renaixença per una nova

cap al 1903, causa determinant del seu

generació d’intel·lectuals. El llibre de

trasllat a Barcelona. Dos aspectes concrets

tral Els encarrilats de Joan Torrendell,3 un

Damià Pons s’inscriu en el que podríem

d’Oliver mereixen un tractament rellevant:

dels pocs dramaturgs modernistes que

considerar la Història Cultural, que ofereix

la sèrie d’articles apareguda al «Diario de

Mallorca va donar, juntament amb una

explicacions que sintetitzen els aspectes

Barcelona» amb el títol de «Literatura

sèrie d’articles apareguts a diversos

artístics i els ideològics. La primera part

extrangera», en la qual l’autor de EHostal

indrets.4 Tanmateix, per raons d'espai, ens

del volum explica els darrers anys del

de la Bolla refusa el simbolisme decaden-

haurem de centrar en el comentari dels

segle, en què cap al 1890, amb motiu de

tista, en una actitud quasi paral·lela a la

dos volums tot just citats.

la commemoració del cinquantenari de

de Costa i Llobera; i la defensa d’una

«La Palma», hom tenia la sensació de la

aproximació entre el catalanisme i el mau-

Sens dubte, la cruïlla entre els segles

XIX i XX va esser un moment transcendent

manca de continuïtat del moviment renai

tant per a la modernització de la societat

xentista. Ara bé, just uns anys més tard, el

risme. Finalment, el llibre es clou amb un
repàs a les principals plataformes culturals

mallorquina com per a la consolidació del

canvi és total: així, el segle XX entra amb

que permeteren l’existència de vida cultu

procés iniciat anb la Renaixença. Es tracta

la reaparició d’autors com Miquel Costa i

ral a la Mallorca dels voltants de 1900: la

d’uns anys fins ara només coneguts par

Joan Alcover i amb nous escriptors que

secció literària del Círculo Mallorquín,

cialment, dels quals ens mancaven dades

asseguren l'esperada renovació generacio-

que permetessin una perspectiva global.

nal. Damià Pons basteix el seu teball a

caracteritzada per la castellanització; la
tertúlia dominical que Joan Alcover acollí a

Així, els treballs de Damià Pons permeten

partir de la descripció dels principals fets

comprendre el paper exercit pel petit nucli

que articulen aquest canvi: els articles

casa seva des de 1895 fins a principis
dels anys vint; i, sobretot, una sèrie d’acti-

modernista-regeneracionista format en

d’Enric Alzamora (1866-1914), el recull

vitats musicals: els Concerts Clàssics, que

introduïren la música simfònica; les activi

segles (1886-1905) van molt més enllà

tats del Saló Beethoven (1898-1904),

de la simple aportació de dades descone

promogudes per Antoni Noguera, i les

gudes a partir de materials oblidats. Pons

Festes de Santa Cecília de la Capella de

sobretot parteix de les fonts periodístiques,

Manacor, que foren un instrument impor

en què els continguts ideològics són més

tant en la recuperació de la nostra cons
ciència cultural.

palesos, tot i que els aspectes purament
literaris també ens situen Oliver i el seu

El terreny estudiat a El diari «La

grup en un context purament modernista.

Almudaina» en l’època de Miquel dels

A més, s’endinsa en altres camps de l’ex-

Sants Oliver és molt més delimitat, per la

pressió artística, com és sobretot el de la

qual cosa es pot considerar un esqueix del

música. En conjunt, aquests dos llibres
són el fruit d’una recerca d’un notable

llibre anterior. Pons hi analitza diversos
aspectes d'aquest important periòdic
mallorquí des de la seva fundació el 1887

interès des del punt de vista de la història

fins a l’any 1906, data d’aparició del

de les idees socials, en un moment en què
es plantegen alguns dels problemes essen

Noucentisme. Hi estudia els orígens, els

cials de la vida política de l’Estat espanyol:

directors i els equips de redacció, les sec

la relació entre la perifèria i Castella, el

cions i els col·laboradors de «La

Almudaina», periòdic que, sota l’orientació

paper directriu d’una nacionalitat sobre les
altres, la funció dels intel·lectuals, la rela

ideològica de Miquel dels Sants Oliver,

ció entre l’Estat i les classes cultes (amb el

«serà l’eix central que vertebrarà els ele

ressò del cas Dreyfus), els defectes de la

ments diversos que protagonitzen a

política espanyola, la penetració de modes

Mallorca tot el procés de canvis cap a la

forasteres (com les curses de braus, les

modernitat».5 Dos aspectes resulten essen

Europa, etc. Per a ells el regionalisme

sarsueles, la música andalusa, etc.), la

cials a l’hora de comprendre la tasca d’a

esdevé l’única força que pot transformar

idea del separatisme i de la participació en

quest periòdic: en primer lloc, la simbiosi

una societat caduca en una altra de

la direcció de l’Estat (l’intervencionisme

absoluta que durant el període comprès

moderna i europea, per la qual cosa

que s’avança a l'imperialisme noucentista),

des de 1890 a 1904 es produeix entre

Castella ha d’esser rellevada per Catalunya

el concepte (ingenu) de progrés, etc. Per

«La Almudaina» i Oliver, el qual articula

i pel País Basc en el paper hegemònic de

tot això, aquests dos llibres ens poden aju

tot un sistema d’idees i projectes que res

direcció de l’Estat.
És palès que el grup de «La

dar a comprendre millor no sols el nostre

societat mallorquina i, també, a la reforma
de l’Estat espanyol; i, en segon lloc, l’o

Almudaina» parteix d’una concepció clara

sent per assolir aquesta «normalitat» cul

ment messiànica de l’intel·lectual, en la

tural, lingüística i nacional tan anhelada.

rientació clarament regeneracionista de les

qual l’esforç individual pot vèncer tota una

propostes d'Oliver i del grup que es forma

sèrie d’inèrcies i de barreres ancestrals.
Això ens explica que la dissolució del grup

ponen a l’objectiu de modernització de la

entorn d’ell i del seu periòdic.
La visió crítica, quasi catastrofista, de la

societat mallorquina exposada per aquests

es produeixi en un clima de fracàs, quan

sembla haver exercit a Mallorca un fort

intel·lectuals respon al context de la fi de

impuls dinamitzador. Però aquesta sensa

segle i als ideals defensats aleshores pels

ció de fracàs és clarament modernista.

modernistes. Oliver i els seus col·labora

Igualment ho són les moltes contradic

dors veuen una Mallorca dominada per l’a-

cions internes d'aquests intel·lectuals,

patia i pel sucursalisme, amb un sistema

entre les quals no podem passar per alt la

de partits polítics que ha degenerat a

defensa de la figura d’Antoni Maura per

causa de la corrupció i amb uns falsos ide

part d’Oliver. Això no obstant, Pons intenta

als despresos d’un patriotisme espanyol

trobar explicacions a les contradiccions

mal entès, que ha conduït l’Estat a la crisi

aparents i a les incògnites d’aquest perío

amb la pèrdua de Cuba. Per aquest motiu,
la seva estratègia consistirà en la difusió

exemple, que defensin l’ús públic del

de i dels seus protagonistes. N’és un

d’un ideari reformista, basat en l’activisme
individualista i en l’esforç d’una minoria

català i, alhora, escriguin en castellà a la

conscient. Així, defensaran tota una sèrie
de projectes que, per a ells, representen el

socials determinats. Ara bé, no hem d’obli

Progrés i la modernitat: l’enderrocament
de les murades de Palma, l’expansió de
I Eixample, l’associacionisme, la recupera

és un moviment homogeni i perfectament
d’un conjunt d’actituds individuals de

ció de la personalitat cultural del país, l’ús

vegades fins i tot contradictòries.

del català en la vida pública, la reforma

passat, sinó també les dificultats del pre

premsa per tal d’incidir en uns sectors

dar que el Modernisme, per definició, no
cohesionat; sinó que més tost es tracta

Tant El diari «La Almudaina» en l’època

dels partits polítics, la introducció de les

de Miquel dels Sants Oliver com Ideologia

modes literàries que aleshores triomfen a

i cultura a la Mallorca d'entre els dos
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Llibres per
a infants
i adolescents
Teresa Manà

Estudis i divulgació

Un dels darrers estudis publicats en ca
talà sobre la literatura infantil i juvenil
és l’obra de Gemma Lluch El lector mo
del en la narrativa per a infants i joves,
editat conjuntament per la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat
Jaume I i la Universitat de València. És
un treball acurat que intenta estudiar la
literatura infantil i juvenil catalana en el
marc de l’anàlisi del discurs per deter
minar quin és el lector model que ca
racteritza aquesta literatura. L’assaig
parteix de l’anàlisi del concepte de lec
tor i mostra les complexes relacions que
s’estableixen entre els diferents partici
pants en la comunicació literària
-autors, editors, institucions edu
catives, progenitors i el lector
infantil mateix— i tot allò que
acompanya el producte llibre
—títols, pròlegs, solapes, o materials
promocionals. Una monografia reco
manable, no solament per la qualitat del
treball, sinó sobretot perquè enceta un
nou enfocament que pot obrir noves i
interessants perspectives d’investigació.
Com a materials de divulgació cal
recordar la publicació de les biblio
grafies temàtiques que anualment
edita el Consell Català del Llibre In
fantil i Juvenil amb motiu del Saló del
Llibre, que organitza aquesta entitat.
Enguany se seleccionaren llibres pro
tagonitzats per nois i noies en igualtat
de condicions; la selecció es recull a la
bibliografia Tants a tants, disponible a
la seu del Consell. També poden ser

útils les guies de lectura elaborades
per la Biblioteca Santa Creu - Centre
de Documentació del Llibre Infantil
que es distribueixen gratuïtament, en
tre les quals n’hi ha una de dedicada
a Lewis Carroll i una altra dedicada a
Junceda, totes dues molt completes.
La revista «Faristol», al número 33,
també es fa ressò de l’il·lustrador Jun
ceda, al qual dedica un article. La resta
són exposicions esparses sobre la neces
sitat de la crítica, entre les quals destaca
l’aportació de T. Duran, perquè defuig
els llocs comuns.
Premis

Els llibres premiats durant els primers
mesos de l’any acostumen a publicar-se
al voltant de Sant Jordi, encara que en
algun cas s’avancin per fer més llarga la
campanya. El primer a veure la llum fou
Tots els ports es diuen Helena (Empúries)
de Joan Barril, guanyador del premi Ra
mon Muntaner de novel·la juvenil, que
narra el viatge d’un adolescent en una
barcassa travessant Europa. Com tot
viatge, el recorregut fluvial esdevé a la
vegada un recorregut de creixement del
jove en què brillen més les imatges i les
metàfores de l’autor que la veu del pro
tagonista.
El més característic entre tot el ventall
dels premiats és l’absència dels nous
noms: Pot ser que els veterans guanyin
perquè tenen més ofici i superen així els
principiants? Perquè els principiants,
desanimats, ja no hi participen? Perquè
l’única manera d’obtenir guanys en la li
teratura infantil i juvenil és cobrar-los
d’un premi? El fet cert és que els premis,
als quals podem concedir el crèdit de
l’honestedat, els guanyen autors ja cone
guts i que no representen cap novetat.
Aquests són els resultats d’enguany. El
premi Ciutat d’Olot ha estat atorgat a D.
Garcia i Cornellà per L’herba llunera i al
tres contes (La Galera), un conjunt de
contes fantàstics; el premi Columna, ad
judicat a J. Sierra per L’or dels déus (Co
lumna), novel·la que planteja el tema del
dopatge a l’esport i la relació pare i fdl;
aquest escriptor també ha guanyat el
premi Vaixell de vapor amb Les històries

perdudes (Cruïlla), una obra de registre
ben diferent que remet a la tradició dels
contadors orientals. El premi Gran An
gular ha estat per a J. Cela i J. Magallón,
coautors d'Els gegants adormits (Cruïlla),
on s’exposa la cara i la creu de la passió
per la muntanya. A. Garcia Llorca, que
ha rebut el premi Joaquim Ruyra per l’o
bra Espasa de constel·lació (La Galera),
una narració d’aventures i màgia a l’edat mitjana, es troba entre els autors
amb menys obra publicada, però no pas
premiada! Amb aquesta són tres les seves
obres editades i totes tres resultat d’un
premi. I tanquem aquesta nòmina amb
X. Duran, guanyador del premi Folch i
Torres amb la història d’una fada que
irromp en la vida quotidiana d’una colla
de germans i que té per títol Es busca por
tera (La Galera). En general, cal reconèi
xer que amb els llibres premiats, malgrat
la qualitat, tampoc no hi ha gaires nove
tats, com passa amb els autors.
No ha estat així amb el premi Apel·les
Mestres per a text i il·lustració concedit
a Gabriela Rubio per Les fotos de la Sara
(Destino), que ens ofereix una original
història d’autoestima amb un toc de fan
tasia acompanyada d’uns dibuixos con
tundents; tot plegat dóna per resultat un
magnífic àlbum del tot recomanable.
Els únics premis que es concedeixen
a obra editada, els Crítica «Serra d’Or»,
en la categoria infantil van correspondre
a T. Lleonart i D. Jiménez pel conte Ni
or, ni encens, ni mirra (La Magrana), un
conte de Nadal prou atípic; el de Juvenil
va ser adjudicat a L’ombra del Stuka
(Empúries) de RJ. Hernàndez, un epi
sodi de la guerra civil que porta a refle
xionar sobre el comportament humà i
permet conèixer el passat immediat; i en
el camp de Coneixements va ser otorgat
al CD-Rom Guia per a conèixer els arbres
(Barcelona Multimèdia) de F. Masclans,
un producte que, fusionant la innovació
1 la tradició, aprofita els nous recursos
tecnològics per difondre una obra bà
sica per al coneixement del país.
Noves col·leccions

L oferta de col·leccions s’ha incremen
tat els darrers mesos, bàsicament per a

No tinc paraules és un llibre en què només parlen les il·lustracions d’Arnal Ballester.

les primeres edats, sense que hi hagi
gaire varietat. L’editorial Cruïlla ha tret
tres noves col·leccions: «Els llibres per
anar a dormir», sèrie de sis títols, tots
amb text i dibuixos de Glòria Fort, amb
un text manuscrit que acompanya les
il·lustracions del personatge presumpta
ment paorós (gegant, bruixa, fan
tasma...) i amb el qual es pot muntar un
mòbil fluorescent; «La Petitona», amb
quatre títols, tots a càrrec de Roser Rius,
és una col·lecció pensada perquè faci de
suport de les àrees curriculars d’Educa
ció Infantil amb propostes d’activitats; i
«Pictogrames» es basa en el conegut re
curs de substituir les paraules per dibui
xos, i fa enyorar l’entranyable conte El
poni, l’osset i la pomera, que ja fa més de

vint anys edità Joventut. La Magrana
presenta a la col·lecció «Teatre dels con
tes» adaptacions teatrals dels contes més
coneguts. Destinats a nens petits, l’adaptació es limita a introduir un narra
dor i construir uns diàlegs.
No tan captius de l’escola -i per tant
amb productes més atípics- resulten
dues de les col·leccions de l’Abadia de
Montserrat: «La bruixa Matilde», amb
text i dibuixos d’Albert Monteys, sèrie
sorgida del còmic publicat a «Tretzevents», té per protagonista una típica
bruixa amb uns acompanyants ben atí
pics, i «Montserrat llegendes», uns petits
llibres en què Montse Ginesta il·lustra
amb un perfil inesperat les encertades
adaptacions, seves i de Montserrat Fran|605|
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Gusti il·lustra Gat i gos de Ricardo Alcàntara.

quesa, de tradicions d’aquesta mun
tanya.
Per als joves, edicions Edebé ha
ampliat l’oferta per a la franja de catorze
a setze anys amb dues noves col·lec
cions: «Nòmades del temps», de títols
clàssics -de moment, L’illa del tresor, Els
tres mosqueters i El cas misteriós del Dr.
Jekyll i Mr. Hyde-, traduïts de nou amb
uns apèndixs que s’aprofitarien més si
s’editessin separadament en material
destinat exclusivament als professors; i
simplement «Nòmades», novel·les d’au
tors actuals, entre les quals podem
trobar les aventures urbanes El laberint
de l’home llop de J.L. Seguí o l’emotiva
història de La núvia adormida d’O. Xirinacs.
Novetats

Els llibres per a infants i adolescents te
nen com tots els altres llibres dos mo
ments culminants de campanya: Nadal
i Sant Jordi. Llevat d’aquestes dates, la
producció rep poca atenció dels mitjans
i pocs recursos de promoció, encara que
es manté del tot estable.
La crisi de l’àlbum il·lustrat, sovint
tractada en les valoracions de llibres in
fantils, sembla que ha iniciat un tímid
procés de recuperació. Per una banda,
ha augmentat la quantitat d’àlbums tra
duïts. La incorporació de l’editorial Co-

rimbo, que edita en català i en castellà
els títols de L’école des Loisirs per a pe
tits lectors, ha permès disposar d’una
oferta notable en quantitat i qua
litat: una presentació
acurada, econòmica i
atraient que ofereix àl
bums de la línia més tra
dicional i suau -Dins del
cotxe, Peret el ratolinet- i
altres propostes de di
buix més espectacular
-Me n’he anat i Gos blau.
L’editorial Cruïlla tam
bé ha publicat un parell
d’àlbums traduïts, il·lus
trats per L.L. Afano: Sisplau i Moltes
gràcies són contes protagonitzats per un
conill, en què domina el color i la sim
plicitat de les frases, escrits en lletra ro
dona i molt aptes per als que comencen
a llegir. I Destino ha importat el darrer
guanyador de la fira de Bolonya, No
confonguis d’H. Tullet, un llibre d’i
matges volgudament infantils que re
presenten conceptes oposats i que
ofereix grans possibilitats de lectura, no
només per als que encara no saben
llegir.
D’altra banda tenim l’oferta de La
Galera, que ha iniciat l’edició d’àlbums
amb tres títols de resultats diferents: un
excel·lent Gat i gos en què Ricardo Al
càntara narra d’una manera molt sim
ple l’anècdota d’aquests dos animalons
tradicionalment enfrontats i Gusti hi
posa l’expressivitat dels dibuixos; Ioshi i
la pluja, un conte de Montserrat Canela
que explica com un ferrer va recuperar
els colors i l’alegria d’un poble, una
mena de llegenda que destaca essencial
ment per la presentació i el treball
d’il·lustració de Max; i Salta badall i gi
rem full, amb text d’Enric Bayé i dibui
xos d’Òscar Climent, que, malgrat
l’esforç que s’hi endevina —edició acu
rada, text imaginatiu, il·lustracions cre
atives—, resulta un producte fallit perquè
tots els ingredients no acaben de lligar.
Com és habitual en aquest gènere, dis
posem de l’oferta regular de la col·lec
ció «Llibres del Sol i de la Lluna»
(Abadia), entre els quals esmentem En

Cosme i el monstre menjamots, un conte
de fantasia de Núria Carol amb el valor
afegit dels dibuxios d’Isidre Ferrer.
Poesia, contes i novel·les originals

La poesia també sembla que torna a re
cuperar-se i s’inclou a les col·leccions de
narracions, amb què s’ofereix la possi
bilitat que arribi lliurement -sense la re
comanació de l’escola- als lectors.
Disposem d’un altre recull de poemes
de J. Raspall, Com el plomissol. Poemes i
faules (La Galera), en què li retrobem els
temes i els recursos habituals. La nove
tat rau en la publicació dels poemes per
a nens de M. Martí i Pol recollits a Per
molts anys / Bon profit (Barcanova). Els
mesos de l’any i les menges habituals
són el motiu d’aquest poemes. Els pertanyents a Bon profit tenen els dibuixos
d’homenatge de Carme Solé, sortosa
ment reeditats després que Empúries
aturés la seva col·lecció «La Poma
verda». L’editorial Barcanova ha inclòs
a la primera edició, que tenia un caràc
ter especial en ocasió del setantè aniver
sari del poeta, un disc compacte amb el
recitat i música que completa de manera
substanciosa aquesta proposta lectora.
També inclou un disc compacte el se
gon lliurament de la formiga Piga, per
sonatge d’Emili Teixidor guanyador del
Premio Nacional de 1997, que ara se’ns
presenta cantant amb el conjunt Les
Formigables i presenta les seves aventu
res i les composicions musicades per
Joan Vives al disc que acompanya el lli
bre La formiga Piga es deslloriga (Cruï
lla). Entre la proliferació de contes i
narracions dels mesos de desembre i
abril, podem esmentar alguns títols de la
col·lecció «La mar» (Editors associats)
de diferents llengües de l’estat, on últi
mament abunden els temes política
ment correctes com la multiculturalitat
o la immigració, encara que algun com
La Mila va a l’escola de Teresa Duran
aconsegueix sobreposar-se a la possible
moralina i narrar una anècdota tendra
reforçada amb els dibuixos de Pep
Montserrat. També val la pena la lectura
de La Joanna i el sis vint-i-cinc (Edebé)
de Pau-Joan Hernàndez, una història

d’integració, però sense adoctriment,
d’una companya invàlida. I, si volem
somriure, dos contes de talps: Caus i ca
caus (Edebé) d’Elena O’Callaghan, que
ens explica l’art de negociar entre un
talp, un conill i un pagès murris, o Un
talp en un mar de gespa (Edebé) de Joan
de Déu Prats, en què el talp fa bona la
dita de, «com a casa, enlloc». I encara la
fantasia d’Un parell de bogeries (Casals)
de Lluís Farré i del conte D’això no en
vull (Cadí) de Pep Tort, narrador de
contes que ara ens l’ofereix escrit, en
ginyós, rimat, amb llenguatge viu i que
guanyaria amb un final més dilatat.
Entre les novel·les juvenils, trobem
dues obres d’autors veterans: Joaquim
Carbó, amb una novel·la del Far West,
El noi que va tirar el ranxo endavant
(La Galera), i Josep Vallverdú, amb una
de lladres i serenos, Estimat Stavros,
dins de la col·lecció «La Maleïda» (La
Galera). Montserrat Galícia ens pre
senta L’altra cara del mirall (Cruïlla),
una de les escasses aportacions al gè
nere de ciència-ficció. Entre els novells,
Pere Formiguera, conegut com a autor
de les imatges de la versió fotògrafica
d’El petit Polzet, s’estrena amb Nirvana
(Barcanova), un recorregut de reencar

En Cosme i el monstre
menjamots. Il·lustració
d’Isidro Ferrer.

nacions per trobar la perfecció narrat
en clau d’humor; i també per riure po
dem llegir Sí? (Cruïlla) de David i Ber
nat Romaní, que ens expliquen una
divertida i original història basada en
un encreuament de línies telefòniques,
una bona idea que funciona malgrat al
gun desajust.
Traduccions

Les obres traduïdes representen una
bona part de l’oferta i hi ha obres mag
nífiques, com la d’una autora tan cone
guda i estimada pels lectors infantils
com C. Nóstlinger, que amb Frederica la
pèl-roja (Cruïlla) aconsegueix un relat
divertit i imaginatiu sobre un tema tan
explotat com la diferència i la intoleràn
cia. També són diferents, perquè ens
parlen d’altres cultures i altres mo
ments, dues obres que tracten dels
jueus: Una pantera al soterrani d’Amos
Oz (Barcanova), excel·lent novel·la am
bientada a l’Israel de 1947, a les acaba
lles del govern britànic a Palestina, que
narra la relació d’un nen jueu, resistent,
amb un sergent de la policia britànica,
invasor, i L’illa del carrer dels ocells d’Uri
Orlev (Alfaguara - Grup Promotor),
que explica la supervivència d’un noi al

gueto de Varsòvia durant la segona guer
ra mundial. També el relat d’A. Cameron, titulat El lloc més bonic del món
(Alfagura - Grup promotor), emociona
quan mostra, per mitjà d’un nen guate
malenc, que aquest és el lloc on «puguis
anar amb el cap ben alt»: una defensa de
la dignitat que es pot fer des de qualse
vol indret.
Entre l’oferta de clàssics fora de
col·lecció, disposem d’una nova traduc
ció d’El petit príncep (Empúries) d’A.
Saint-Exupéry i podem recomanar
Molts contes per jugar (Alfaguara - Grup
Promotor) de Gianni Rodari, l’autor
que possiblement ha influït més en la
nostra literatura infantil.
Ficció o coneixements? Nens o adults?

Dins la producció de llibres infantils,
s’ha tornat a posar de moda el llibre que
a principis de segle era gairebé exclusiu:
aquell que ensenya tot entretenint. «Ins
truir deleitando», deia la propaganda de
l’editorial Calleja, que amb això i els
contes va fer fortuna. Després de les
lliçons de filosofia d’El món de Sofia,
aquesta temporada ha tocat el tema re
ligiós. Dues obres han sortit a la vegada
i, un cop feta la promoció editorial, no se

n’ha parlat gairebé més, possiblement
perquè poques persones n’han superat la
lectura; es tracta d’El viatge de Theo (Siruela/Barcanova) de C. Clement i El rei,
el savi i el bufó (Destino) de S. Keshavyee.
El primer explica la història de les reli
gions al llarg d’un viatge que dura més
de cinc-centes pàgines; el segon opta per
presentar els fonaments teològics de ca
dascuna en un combat dialèctic. El pri
mer se’n surt amb més anècdota i menys
profunditat; el segon té unes explica
cions més precises però hi manca acció.
Un cop llegits ens preguntem si realment
són llibres complexos perquè intenten
explicar coses molt difícils o si els autors
no han acabat de trobar el to, com el pro
fessor de filosofia el va trobar. De tota
manera, la dificultat de la lectura no im
pedeix que puguin resultar òptims com
a material educatiu.
Potser també podríem considerar din
tre d’aquest tipus de llibre la darrera no
vel·la de Gemma Lienas, Bitllet d’anada i
tornada (Empúries). Es tracta d’una no
vel·la sobre l’anorèxia que aconsegueix a
la vegada donar la informació d’un ma
nual i l’entreteniment d’una ficció, sense
pretendre res més i deixant molt clar
quina és la seva intenció.
Sense vestir-ho amb ficció, hi ha al
tres llibres que serveixen per a aprendre.
Una col·lecció interessant per l’objectiu
sobre el qual treballa i perquè es tracta
d’una edició gestada aquí és la col·lecció
«Jo sóc de...»/«Jo vinc de...» (La Galera),
que amb la presentació d’altres cultures
fomenta el respecte mutu. Ostelinda
(noia gitana), Ua (d’Islàndia), Stefan (de
Belgrad), Bully (de l’Àfrica) són els dar
rers protagonistes de moment d’una sè
rie que pot ajudar molt bé a estendre el
concepte de «multiculturalitat».
És un comentari habitual considerar
que hi ha poques novetats, en el sentit de
productes fora de col·lecció que desta
quin dins del panorama. En aquest sen
tit, podem parlar de dos títols que
resulten inclassificables dins dels estàn
dards de llibres infantils. El primer, No
tinc paraules (Media Vaca), és un llibre
només d’imatges. La narració es basa en
les il·lustracions d’Arnal Ballester i cal

Il·lustració d’Òscar
Climent per a Salta
badall i girem full!
d'Enric Bayé.

interpretar-ne el significat d’una ma
nera seqüencial. No és un llibre per a
nens tal com hi estem acostumats nos
altres i ells; és un llibre que sembla de
nens i és per a grans i que pot ser mirat,
llegit i entès segons cadascú. L’altre títol
que volem esmentar és Els grúfols (Edi
cions Pau), un relat escrit amb tocs
d’humor per D. Cirici i amb dibuixos
molt encertats de Marta Balaguer que
tracta sobre els prejudicis provocats per
la ignorància, prejudicis que porten a la
segregació de l’altre. En aquest cas, el
conte està destinat específicament al pú
blic infantil però l’ambigüitat rau en la
definició com a llibre de ficció que és
amb una finalitat declarament educa
tiva. Tant l’un com l’altre, per motius
ben diferents, són llibres que no haurien
de passar desapercebuts..
In memòriam

No escrivien en català, però formen pat
del repertori d’autors llegits i recoma

nats. Es tracta de la poetessa Glòria
Fuertes, morta a finals de novembre,
que va saber crear com ningú versos per
a jugar amb les paraules; de l’escriptora
Carmen Kurtz, que morí el febrer pas
sat i que havia estat la creadora del per
sonatge d’Óscar, protagonista de la
majoria dels seus llibres infantils. I
també volem recordar, ja que la premsa
general se’n va oblidar en fer-ne la ne
crològica i el panegíric, l’eximi escrip
tor britànic Ted Hugues, mort l’octubre,
i conegut sobretot pels seus poemes, del
qual podem llegir obres per a joves com
la mítica La dona de ferro, publicada el
1995 per Destino. Val la pena recordarlos i rellegir-los.
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Un homenatge al catalanòfil
Heinrich Bihler
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per Josep Massot i Muntaner
Ex nobili philologorum officio. Festschrift für

Heinrich Bihler zu seinem 80. Geburtstag.

Herausgegeben von Dietrich Briesemeister und Axel

Schònberger. Domus Editoria Europaea, Berlin 1998.

Heinrich Bihler, nascut el 14 d’octubre de

1918 a Friburg de Brisgòvia, s’ha dedicat

durant tota la vida a l’estudi i a l’ensenya-

ment de les llengües romàniques, espe
cialment del francès, del castellà i del

català. Deixeble de Gerhard Rohlfs i de
Hans Rheinfelder, el 1950 va fer una tesi,

a la Universitat de Munic, sobre la situació

Heinrich Bihler, a l’acte d’atorgament de la Creu de Sant
Jordi, que li va ser concedida
l'any passat.

del català entre el provençal i el castellà,

no publicada a causa de les dificultats ori
ginades per la segona guerra mundial. Del

1956 al 1961 va ensenyar filologia romà
nica a Munic mateix, com a Privatdozent,

L’apartat dedicat a la literatura catalana

Horst Geckeler comenta dues obres sobre

i el semestre d’estiu de 1961 passà com a

conté articles de Patrícia J. Boehne sobre «El

l’agrupació del català a la Romània occi

catedràtic a la Universitat de Gòttingen,

català clandestí de Foix: 1936-1975»; de

dental: la tesi inèdita, ja esmentada, de

on romangué fins a la jubilació, anticipada

Sebastià Bonet sobre «Sinera, entre Atenes i

Bihler (1950) i una altra tesi similar de

a causa del seu estat de salut, el 1972 i

Jerusalem»; d’August Bover, «Sobre la difu

Stephan Koppelberg (1998). Claus Dieter

on, d’una manera o una altra, continuà

sió germànica de l’Spill de la vida religiosa

Pusch s’ocupa de la situació de l’aranès

encara actiu fins al semestre d'hivern de

(Barcelona 1515)»; de Lluís Busquets i Gra-

escrit entre el català, l’occità, el castellà i el

1985-86.

bulosa sobre «La resposta de Xavier Bengue-

francès, i Joan Veny estudia la llengua

rel a l’Epístola d’alta mar, de Joan Oliver»;

escrita («Scripta») i la projecció dialectal en
català. La seva conclusió és que «cal

Durant aquests anys, el professor Bihler
ensenyà història de la llengua i literatura

de Rosa Maria Delor i Muns sobre «Temps i

francesa, espanyola, catalana, italiana i

poesia a Cementiri de Sinera de Salvador

subratllar l’evident homogeneïtat de la

occitana, i promogué d'una manera especial

Espriu»; de Horst Hina sobre la valoració de

scripta catalana fins al 1700. Sovint resul

els estudis de català, tant per mitjà dels

la traducció literària en l’obra crítica de Joan

ta difícil reconèixer la procedència regional

seus deixebles com de la revista «Iberoro-

Maragall, Josep Carner i Carles Riba (en ale

de l’autor d’un text a través de la llengua

mania», que dirigí del 1972 al 1977, com a

many); de Josep Massot i Muntaner sobre

utilitzada. El progressiu coneixement de

través de les seves pròpies publicacions,

«Alfredo Giannini, traductor de Solitud»-, de

l'actual articulació dialectal del català farà

entre les quals destaquen un bon nombre

Sebastian Neumeister sobre l’amor i la fortu

possible estudis cada vegada més afinats

d’articles dedicats a Salvador Espriu.

na en Ausiàs March (poema XXIV) (en ale

que impulsaran i enriquiran la dialectologia

Dietrich Briesemeister i Axel Schònberger
han volgut retre un homenatge de gratitud

many); d’Antoni Prats sobre «Salvador Espriu

medieval que, suara en bolquers, ja és a

i la Generación del 98»; d’Artur Quintana

punt d'entrar en l’estat d’adultesa».

al professor Bihler amb motiu dels seus vui

sobre «Un danze trilingüe setcentista de

tanta anys, tinguts en compte també per la

Pena-roja de Tastavins»; de Richard Schrei-

manyes, clouen el volum una bibliografia

Generalitat de Catalunya, que el 1998 li

ber sobre la traducció del Tristan i Isolda de

de Heinrich Bihler (1950-1998), una rela

concedí la Creu de Sant Jordi per la seva
tasca a favor de la cultura catalana des d’A
lemanya. Un gruixut volum de més de mil

Wagner, feta per Joan Maragall (en ale

ció de les matèries que va ensenyar entre el

many); de Maridés Soler sobre «“Les glòries

1956 i el 1986, i una llista dels seus doc-

que passaren, les glòries que vindran”: el

torands i autors de tesis d’habilitació.

Com és habitual a les miscel·lànies ale

Pàgines recull un bon nombre de contribu

sentiment de pàtria a la lírica catalana i

Cal agrair a Dietrich Briesemeister i a

cions als camps més diversos del «noble

anglocanadenca»; de Tilbert Dídac Steg-

Axel Schònberger tot l’esforç que han hagut

ofici dels filòlegs»; sobre la necessitat del
llatí per als romanistes, sobre literatura lla

mann sobre la intervenció narrativa i la parti

de fer, des de molts punts de vista, perquè

cipació del lector en el Tirant lo Blanc (en

aquest homenatge tan merescut hagi estat

tina medieval, sobre literatura catalana,

alemany), i de Curt Wittlin, comentari i tra

possible i hagi resultat tan reeixit. I no cal

sobre literatura hispànica, sobre literatura
francesa, sobre temes portuguesos, sobre

ducció alemanya del Despropiament d’Amor

dir que hem d’agrair igualment al professor

literatura italiana, i sobre llengua llatina i
llengües romàniques.

de Romeu Llull (Barcelona, 1480).

A l’apartat sobre llengües romàniques hi

ha també alguns treballs dedicats al català.

Bihler la seva dedicació incessant a la nos

tra cultura i desitjar-li que durant molts
anys pugui continuar treballant-hi.

La majoria de les Comunitats Autònomes
reben el que els correspon.

Els ciutadans de Catalunya
mereixen un tracte fiscal just,

Totes les comunitats autònomes han d’aportar diners al conjunt
de l’Estat. Les comunitats més riques n’aporten més que les

altres. Els ciutadans de Catalunya aporten un 24% més de
diners que la mitjana de les Comunitats Autònomes per al

funcionament de l’Estat i per a la solidaritat amb altres territoris.
Ara bé, quan l’Estat retorna a les Comunitats Autònomes una

part d’aquests ingressos, unes comunitats reben els que els
correspon i Catalunya un 12% menys. Això suposa un desequilibri

global d’uns 36 punts. Aquest desequilibri fiscal representa
entre 800.000 milions de pessetes i 1,2 bilions de pessetes

cada any, és a dir 500.000 pessetes per cada família. Si tornés

a Catalunya una part d'aquests diners millorarien la nostra

economia i el benestar i la cohesió social de tots els catalans.
Hi hauria més escoles, més hospitals, més residències.

En definitiva, més infraestructures i millors serveis públics.
Aquest tracte fiscal injust que Catalunya pateix limita les seves
capacitats de modernització, creixement i benestar, tant dins
d'Espanya com dins d’Europa. Ha arribat el moment d’acon
seguir un tracte més just per als ciutadans de Catalunya.
Hi estem d’acord, oi?

Generalitat de Catalunya

Joan Coromines
i l’onomàstica dels
Països Catalans
per Josep Moran i Ocerinjauregui
Joan Coromines,

Onomasticon Cataloniae, vol. II,

A-BE (1994), vol. III, Bl-C (1995), vol. IV, D-J

tiu, sobretot si es basa en algun sant apò

crif; això, que ja es produïa en el topònim

Anguera (atribuït a un pretès sant
Angarius, com assenyalàvem en la nostra

recensió al volum II esmentada), també es

produeix en el cas d’Horsavinyà (sic per
Hortsavinya), topònim que ja havia esta

ben aclarit per Paül Aebischer i que Coro
mines atribueix a un tal «Sant Sabinus,

sant nat a Barcelona, la vida del qual

(1995), vol. V, L-N (1996), vol. VI, O-SAI (1996),

publicaren els Bel·landistes (Acta Sancto-

vol. VII, SAL-VE (1997) i vol. VIII, Vl-Z i índex

rum IV, 1004, festa el 4 d’octubre)» (vol.

(1997 [1999]),

Curial Edicions Catalanes, Barcelona.

IV, pàg. 421), el qual hauria estat el funda
dor d’aquesta població; podem dir que ni
ha existit aquest sant de Barcelona ni és

Un cop publicat el darrer volum, la valora

correcta la citació bibliogràfica en què pre

ció del conjunt confirma en línies generals

tén basar-se.

la que vam fer del volum II amb què

comença pròpiament aquesta obra (veg. La

Aquesta obra ens aporta, com dèiem al
començament, una informació documental

segona arrencada de /'«Onomasticon

molt àmplia, que és ben útil, com en el cas

Cataloniae», «Serra d'Or», febrer de 1995

de l’hidrònim Ebre (vol. IV, pàgs. 36-37),

[ 137]57-58[ 138]): es tracta d’una obra

però no s'hi inclou la documentació publi

que aporta una informació molt àmplia i

cada els darrers anys. Per exemple, en el

ment per Coromines, la solució més regular

propostes etimològiques interessants, però

cas de Solduga, al Pallars, no són recolli

és amb s sonora, com en el cas de

que així mateix és bastant desigual, tant

des les formes més antigues documentades

DECEMBRE > desembre.

respecte de la informació aportada com del

fins ara, que va aportar J. Puig i Ferreter:

grau de versemblança de les etimologies.

Cellua, any 1245, i Celdua, any 1246 (El

mines també ha disposat de bons col·labo

Així, per exemple, hi trobem ètims ben

monestir de Santa Maria de Gerri, II, Bar

radors, però fóra interessant de conèixer

Per a la realització d’aquest obra Coro

raonables, com el llatí CATINUS ‘conca,
bací, gibrell’ per Cadí (vol. III); llatí PALEA-

celona, 1991, pàg. 169), les quals no

les condicions de llur treball i el mètode

corroboren precisament l'ètim ibèric Saldu-

establert per a la redacció dels articles, a
la vista de contrapunts com les codes a

RES ‘cabanes amb sostre vegetal’ per a

ba que proposa Coromines [vol. VII, s.v.

Pallars (vol. VI); o el gòtic RAUDA ‘rogenc’

Soldeu amb Solduga (i Salduba, Sotllo i

l’article Besalú (vol. II, pàg. 482), signat

per a Rosanes (vol. VI) pel color de la roca.

per X.T., i al de Savatges (vol. VII), signat

També és interessant la justificació fonètica

Sodoïl.
També és ben interessant la informació

i històrica que fa del topònim clàssic grec

fonètica, és a dir, de la pronunciació genuï

important, Quer ‘roca, penyal', escrit per

CYPSELA com a ètim de Guíxols (vol. IV).

na i precisa dels topònims, que la grafia

un col·laborador ben fidel i competent, el

A vegades, però, una bona proposta inicial,

ordinària no sol reflectir: així sabem que

prestigiós professor Joseph Gulsoy, va

com en el cas de REDES 'del Rasès’, d’ori

Soses es pronuncia amb o oberta, i Orpesa

haver d’ésser publicat al núm. 7 de la

gen cèltic, per a Reus (vol. VI), d’acord

amb e tancada, per exemple. Per a això

revista «Llengua & Literatura», perquè,

amb l’origen probable dels primers repo

Coromines era una persona molt idònia,

segons diu la nota inicial, «no li va sem

blar, al Professor J. Coromines, desitjable

per. Ph.R., i del fet que un article ben

bladors, és desvirtuada per un afany subs-

puix que posseïa una gran formació lingüís

tratista autòcton excessiu, no confirmat per

tica i tenia molta pràctica i perícia en el

incloure-l'hi [en (’Onomasticon Cataloniae]

l'arqueologia local.

treball de camp. Però a vegades sembla

per ser molt llarg, i per tenir present també

que es deixa porta per algun prejudici, lin

el fet que bona part dels topònims foren

güístic o personal, com quan diu que «és

tractats a l’article Quer del DECat [Diccio

que sense gaires fonaments, com quan diu

infundada i bàrbara l’accentuació Bòsia»

nari etimològic i complementari de la

que el topònim Begues (vol. II) «es tracta

d’un afluent de la dreta del Flamisell (vol.

llengua catalana], redactat per nosaltres».

sens dubte del plural del mateix mot ibèric
BAIKA que ha donat el cast, vega i el port.

III, s.v. Bosía); doncs bé, aquesta forma

Però altres vegades les propostes eti
mològiques són simples conjectures creiem

El darrer volum, aparegut el novembre

Bòsia, que és la que pronunciava precisa

de 1997, és a dir, després del traspàs de

veiga», encara que reconeix que aquest mot

ment Violant i Simorra, que era fill de la

Coromines, conté un índex de topònims,

“com apel·latiu no ha estat mai català»
(vol. II, pàg. 391); o quan diu que el topò

contrada, és l’única que s’hi coneix.

realitzat per Joan Ferrer, Josep Ferrer i

nim Puig-oriol, tractat curiosament en dos
Hocs diferents (vol. VI, pàgs. 84-85 i 300),

aquesta l’única grafia correcta (que ja apa

lització d’aquests noms en l’obra, que no

reix al Diccionari català-valencià-balear

sempre és fàcil per les agrupacions vàries

Prové d’AUREOLUS 'dauradet', que ha pres
el sentit de ‘groc’, sense tenir en compte

d’Alcover i Moll) per a reflectir la pronúncia

que s’hi fan. Però no hi ha cap relació de

local genuïna, amb s sonora, i no pas Fla-

la bibliografia i de les sigles utilitzades,

que l’antropònim AURIOLU > Oriol és molt
freqüent a Catalunya ja al segle IX.

micell, com s'hi fa constar (vol. IV, s.v.

com tampoc de les abreviatures ni de la

També es dóna el cas que la proposta

etimològica no tingui cap fonament objec

I respecte del Flamisell, també és

Joan Pujadas, que és ben útil per a la loca

Flamicell); cal tenir en compte que d’acord

notació fonètica. En aparèixer el volum II

amb l’ètim proposat: FLUMICELLU, i

esmentat ja trobàvem a faltar aquestes

segons una llei fonètica descrita precisa

dades, que esperàvem que figuressin

almenys al final de l’obra, sense les quals
bona part almenys de les obres bibliogràfi

ques esmentades per simples sigles o abre

Trossos del mirall
per Glòria Casals

viatures poden esdevenir difícils

d’interpretar o fins i tot enigmàtiques. Per
exemple, no tothom interpretarà potser

Actes del Primer Simposi Internacional de

Edició a cura de Vicent Alonso,

fàcilment que «Mas, NH Bna. IX, 260» vol

Narrativa Breu.

dir: «Josep Mas, Notes històriques del bis

Assumpció Bernal i Carme Gregori.

bat de Barcelona, vol. IX, pàg. 260», on,

«Biblioteca AbatOliba», 207, Publicacions de l’Aba

contràriament al que es diu en \'Onomasti-

dia de Montserrat, Barcelona, 1998.

con (vol. VI, s.v. Sabadell), no es troba
esmentat el document de l’any 1111 amb
l’expressió «forum Sabatelli».

Per part nostra hem de confessar que no

hem sabut interpretar algunes sigles com
«N.C.E.C.» (vol. VI, s.v. L’Ocata, Leucata); i
tampoc no tenim manera de saber què sig

nifiquen els codis numèrics que figuren al

costat d’algunes dades com «(XXII, 66.25)»
en el cas d’Anyet al costat de la pronúncia,
encara que sospitem que es tracta d’algun

registre de dades obtingudes directament

per Coromines, potser de llibretes de camp.
És evident que bona part de les caracte
rístiques d’aquesta obra que hem assenya

lat són degudes, ultra al tarannà conegut de
Joan Coromines, també al fet que, després

de recollir-hi una quantitat ingent de dades
durant bona part de la seva vida, va

començar la redacció a una edat molt
avançada, com se’ns adverteix a la «Nota

editorial» del volum II, és a dir, devers els
vuitanta-nou anys, i hi va treballar intensa

ment fins al moment del traspàs, quan ja

en tenia noranta-un, amb l’afany de deixar
enllestida l’obra, la qual, però, sembla que
ja no contindrà un darrer volum dedicat als

noms de persona que s’anunciava en la dita
«Nota editorial».

En qualsevol cas, hem d’agrair, a ell,
però també als col·laboradors i a la casa

editorial, el gran esforç que han hagut de
fer per a oferir-nos tots aquests grans

volums de VOnomasticon Cataloniae.

Va ser una esplèndida idea organitzar a
València (28, 29 i 30 d’abril de 1998) un
Simposi Internacional de Narrativa Breu.

Encertada i atractiva l’estructuració inicial
en dos àmbits: «Al voltant de la brevetat» i
«Mercè Rodoreda». Una mica més discuti

ble l’etiqueta d'«lnternacional», atesa la
poca participació estrangera (limitada a
Gerard Dessons i a Alan Yates), però que

ben segur que es veurà ampliada en sim
posis posteriors. Fou ben resolt l'equilibri

entre l’àmbit més teòric i el més pràctic.
Però difícilment justificables algunes inter

vencions molt allunyades del que l’enun
ciat del simposi proposava i que potser

s’haurien hagut de reconsiderar a l’hora de
publicar-ne les actes: la de Mariola Apari
cio sobre la tanka en la poesia catalana del
segle XX, tot i l’encert amb què ho va pre

sentar; la de Josep Gavaldà sobre «El ritme
del relat audiovisuai» (però confesso que ni

tinc cable ni el capità Alatriste no és el
meu heroi predilecte; potser ve d’aquí el
meu desconcert).
El simposi va arrencar amb embranzida

amb les ponències d’Alan Yates «Sobre les
característiques (sub)genèriques de la

novel·la curta o nouvelle» i de Gerard Des
sons sobre «Brevetat i especifitat literària».
De fet, són els dos textos centrals d’«Al

voltant de la brevetat», en el sentit que
aborden el tema des d'una perspectiva

decididament teòrica i al marge (en part,
és clar) de la llengua o el marc literari i

cultural en què s’originen i circulen els tex
tos. El discurs de Yates, intel·ligent, travat

per subscriure-us-hi
adreceu-vos a:
TRETZEVENTS
apartat de correus
núm. 244,
de Barcelona

però alhora flexible, crític però no destruc

tiu tot i la ironia que hi gasta, revisa amb

agilitat i savoir faire britànic el tracte que
la nouvelle ha rebut de les diferents esco

les crítiques per constatar que aquesta no

participa d’un estatus «genèric» compara
ble amb el del conte o el de la novel·la. La
constatació arriba a la paradoxa quan ni

des de la genologia ni des de la narratologia, dos dels corrents que últimament han

fet córrer més tinta, no s’ha intentat de
resoldre o com a mínim de posar damunt

tament de la publicació del volum Una

Margarida Aritzeta, «Mons possibles i

tragèdia a Lil·liput') donarà entrada al

narrativa breu». En tots dos casos els marcs

poder del títol d’un recull i al fet mateix de

teòrics dels quals parteixen les autores

la compilació com a factors de coherència

depassen de llarg l’àmbit de la narrativa

interna del conjunt.
Si la novel·la com a instrument de repre

breu objecte del simposi, i produeixen una
certa sensació d’ofec per l'acumulació i la

sentació totalitzadora de la realitat, les

sobreposició una mica a l’engròs de teories,

seves convencions i la seva crisi són el punt

per a confirmar, finalment, la sempre pro

de mira del grup de Sabadell, per als autors

blemàtica lectura del mite (per la sobrecàr

mallorquins del tombant de segle (primers

rega interpretativa que se’n pot derivar) i

escrits de Miquel dels Sants Oliver i de

reconèixer que «les formes literàries breus

Gabriel Alomar) ho serà el quadre de cos

per força han hagut d’intensificar, depurar

tums, tal com explica Pere Rosselló a la

al màxim, l’elecció de les estratègies per a

seva comunicació. Rosselló presenta l'estat

la representació de l’Implícit», en Bernal; i

de la qüestió de la bibliografia a propòsit de

plantejar i valorar l’anàlisi de les relacions

les relacions entre el quadre de costums i el

d’intertextualitat entre mons diversos i des

relat breu fins al noucentisme, abans de

tacar el decisiu paper del lector en l’opera-

passar a la part més interessant i nova de

ció de llegir, en Aritzeta. Els exemples

la seva intervenció: la pràctica que els

extrets de diferents contes en el cas de Ber

autors mallorquins van fer del quadre cos

nal, i una lectura atenta de «La sala de les

la taula algunes qüestions bàsiques a

tumista i com els permeté d’avançar cap a

nines» a partir del món possible de Bearn

propòsit de la nouvelle. Yates ho diu ben

algunes de les tècniques i els plantejaments

clar: «Amb prou feines (...) se les han

propis del conte modern. Als textos d’Oliver

en el d'Aritzeta, fan més lleugera la sensa
ció d’ofec.

plantejat.» Davant l'absència d’una teoria

i d’Alomar publicats a la revista «La Roque-

globalitzadora, Yates suggereix d’intentar el

ta» Rosselló percep canvis significatius en

(1933-1974): una aproximació a la seva

diàleg entre les propostes de la Novellen-

actituds (el tipus dóna pas al personatge

evolució i influències», que obrí la segona

theorie (Springer, Good, Steinhauer) i les

individualitzat; la intenció testimonial desa

part del simposi, Carme Arnau fa alguna

de la narratologia. Dessons va treure l’arti-

pareix en benefici de l’elegia) i en objectius,

cosa més que una «aproximació»; és de fet

lleria (Sòcrates, Protàgores, Plató; Graciàn;

ara pròxims als de l’artista modernista

una revisió de la trajectòria contística de

Poe, Baudelaire, Breton; formalistes rus

(regeneracionisme, messianisme, naciona

Rodoreda que permet de comprovar, pri

sos, estructuralistes; Van Gogh, Matisse)

lisme), sense deixar però d’identificar-hi

mer de tot, el valor de referent inexcusable
que té (que ha de tenir) Rodoreda en el

Amb el text «Mercè Rodoreda, contista

per repassar les diferents significacions que

alguns dels trets tècnics i de les formes pro

el terme brevetat ha tingut al llarg de la

pis del costumisme (el llenguatge

paradigma del gènere, i, en segon lloc,

història, des de les retòriques clàssiques
que l’identificaven amb claredat fins a apli

col·loquial, l’estatisme, la reiteració) impo

com, per mitjà del conte, Rodoreda troba

sats, en part, pel mitjà de difusió en què

el to i la veu adequats per a la novel·la. La

cacions més recents (que tendeixen a iden-

apareixen els textos. El poder decisiu del

conferència donava pas a tot un seguit

tificar-lo amb models de gènere, les

mitjà i les maneres de saltar-se les normes i

d’intervencions de qualitat, metodologia,

«formes breus»), i proposar la brevetat

limitacions que exigeix són el punt de parti

intenció i adequació ben diferents que ens

com a qualitat o necessitat discursiva;

da de la comunicació de Vicent Alonso

mostren, no solament els principals nuclis

específica. La brevetat no caurà així de la

«Sobre la publicació en forma de recull del

d’interès actuals pel que fa als estudis de

banda de la retòrica ni de l’estilística, sinó

conte contemporani». Amb l’esquema que li

la narrativa breu rodorediana, sinó també,

de la poètica. Una de les qüestions que

proporciona l’article de Bruno Monfort («La

de manera prou transparent, la pertinença

Dessons no es planteja (els objectius que

nouvelle et son mode de publication») i

dels seus autors a unes escoles determina

s’havia fixat no l’obligaven a fer-ho) és la

amb el rerefons teòric de la titrologie (que

tendència a la fragmentació de la literatura

ja havia utilitzat a propòsit dels contes

des, a les quals el «territori» no és en
absolut aliè.

contemporània i com les dites formes
breus entren, sobretot amb el simbolisme

discurs no tant cap a les possibilitats estèti

sobre «Les traduccions a l’alemany dels

francès, en aquell joc. Aquesta tendència

ques que es poden derivar de la compilació

contes de Mercè Rodoreda» és una mostra

indiscutible és precisament la que serveix a

(que equivaldria a parlar d’etiologia textual),

excel·lent de feina ben feta i un pou sense

Josep M. Balaguer per a la seva intel·ligen-

com a la creació d’una nova convenció de

fons de suggeriments. Perquè el text no

tíssima anàlisi de com les formes breus

lectura, d’un nou marc comunicatiu que

únicament repassa la recepció que la lite

cada vegada més són utilitzades pel grup
de Sabadell (amb exemples concrets de
Trabal i d’Oliver) com a especulació no tant

autor i lector han de compartir per tal de

ratura de Rodoreda ha tingut a Alemanya,

rendibilitzar al màxim el joc literari. L’abast

sinó que ressegueix el llarg, complicat i

i el sentit d’aquest joc, Alonso els exemplifi

compromès procés que ha hagut de seguir

sobre les mateixes formes breus, sinó com

ca amb reculls de Jesús Moncada, Quim

la traductora a l’alemany de La meva Cris

«a instrument de reflexió sobre la novel·la,

Monzó i Josep Palàcios.

tina i altres contes, Angelika Maass, per

Pel joc de tensions que permeten entre
fragment i totalitat». Una de les reflexions

rodoredianes se situen les intervencions

da en la literatura universal. Del tractament

finals de Balaguer sobre la conversió de la

d'Assumpció Bernal, «El mite i el conte: la

de la temporalitat, se n’ocupà Vicent Sim-

forma breu en fragment (a propòsit concre

paràbola de la brevetat rodorediana», i de

bor en el seu repàs, llibre per llibre, del

breus de Calders), Alonso dirigeix el seu

A la frontera entre la teoria i la pràctica

La intervenció de Heike van Lawick

contribuirà integrar la literatura de Rodore

paper rellevant que hi té la presència o

literàries i de terminologia conceptual però

és possiblement la metamorfosi més kafkia-

l’absència de l’evocació del passat i del

llegint el text molt de prop, a «“(...) les tris

na de Rodoreda, afegeix que està temptada

tractament tècnic (a partir de la proposta

teses dels altres”. Conte i monòleg a La

«fins i tot d'atribuir al relat de Rodoreda

de Genette) que Rodoreda hi aplica. Les

meva Cristina i altres contes», Marina

una influència concreta en forma de citació

el·lipsis i el relat iteratiu seran així, a mans

Gustà fa la dissecció de quinze textos que

directa de l’obra de l’escriptor txec; ens

de Rodoreda, instruments essencials per a

ella percep com a monòlegs per tornar-nos-

referim a la coincidència en el tipus de

la trama dels seus escrits.

els plens de noves possibilitats de sentit. Li

mutilació soferta pels dos protagonistes, la

Dens i ben lligat resulta el text de Maria
Campillo, «Mercè Rodoreda: la construcció

dóna la rèplica Maria Josep Cuenca, la

pèrdua d’una de les extremitats». Possibles

qual, en la seva intervenció sobre el diàleg

connexions amb les Metamorfosis ovidia-

de la veu narrativa», tot i que el pes que

monologat en set contes de Rodoreda,

nes (per l’espai on transcorre l’acció) i unes

Campillo concedeix als contes dels anys

orienta sobre com l’aplicació adequada

més difícils de justificar connexions amb la

trenta és ben minso respecte del que es

dels mecanismes propis de l'anàlisi de la

peripècia amorosa de Rodoreda, treballa

concedeix a les primeres novel·les dels

conversa pot enriquir l’anàlisi de la polifo

des, però, amb molt de tacte, són altres

mateixos anys. Era arriscat sobretot quan

nia de veus que caracteritza l’estil rodore-

aportacions d’Enric Balaguer a una lectura

segons Campillo «la qüestió en els anys

dià. Polifonia a la qual desemboca també

de prop de «La salamandra». Lectura de

trenta no és (...) el conte», sinó la novel·la

l’anàlisi que Lluís Messeguerfa de la fun

prop és també la que fa Jaume Aulet a

(i aquí recomano la lectura en paral·lel del

cionalitat pragmàtica de la citació en les

«Mercè Rodoreda i els seus Vint-i-dos con

text de Josep M. Balaguer), però ha pagat

narracions breus de Rodoreda. De precipi

tes. Ni més ni menys», i que intencionada

la pena córrer-lo, aquest risc. Perquè d'a

tada, en canvi -ell en diu «provisional»-,

ment he deixat per al final. Però no em vull

quí almenys n’ha sortit un discurs ric i sug-

gosaria qualificar la comunicació de San

referir ni al grau de complicitat que es va

gerent, analític -no descriptiu (com el de

tiago Renard sobre les marques lligades a

crear entre els assistents i que el paper

Cortés sobre els contes dels anys trenta

la relació entre focalització i brevetat. Per

imprès no pot reflectir de cap de les mane

publicats a la premsa)-, perquè qui estigui

què, ni des dels supòsits de la narratologia

res (diré, però, que la seva intervenció va

interessat en aquest tema (o en d’altres: el

ni des dels de la comparatística ni des dels

ser interrompuda pels aplaudiments); ni tan

conte infantil, per exemple) estiri caps i

més elementals de la representativitat del

sols a les pistes que proporciona el seu text

descabdelli la troca. Fugint de teories

corpus utilitzat, la contribució de Renard

per a la interpretació en clau esotèrica del

ESTABLIMENTS

no va més enllà de la simple constatació.

recull; ni tampoc a la idea del llibre com a

Igualment, tot i l’explícita provisionalitat

compendi de la utilització rodorediana de

amb què també presenta els resultats, pot

les formes narratives des d’un marc prèvia

ser hauria calgut una mica més de reflexió

ment establert. Em vull referir sobretot a

(i de material) per part de Josepa Martínez

unes paraules d’Aulet que em sembla que

abans de descriure els recursos rodore-

resumeixen la filosofia del simposi: «Tota

dians de tancament del text a partir de set

lectura ha de saber manejar en la seva jus

dels Vint-i-dos contes.
És la mirada «innocent, neta i renovado

ta mesura els mecanismes d’anàlisi de què

ra» que caracteritza la veu narrativa creada

d’un mètode o d'un model teòric hi ha d’ha

per Rodoreda a Viatges i flors la que fa

ver la voluntat d’entendre els textos.»

que Mita Casacuberta ens convidi a llegir

el llibre en paral·lel, no únicament a la pin
tura de la mateixa Rodoreda, sinó als tex

tos teòrics i la pintura de Paül Klee. Si a
Viatges i flors Casacuberta hi descobreix

Casa fundada el 1886

«la representació més gràfica de la idea del
mirall trencat com a metàfora de les rela
cions entre literatura i realitat», aquest vin

Especialitats en

cle aplicat a d’altres textos és estudiat per

Carme Gregori a «Metamorfosis i altres

PASTISSERIA
CONFITERIA
BOMBONERIA
GELATERIA

prodigis en els contes de Mercè Rodore
da», en què, amb sensibilitat i sense dog

matismes -perquè té «sempre present que
un fons d’impenetrabilitat mantindrà zones

de significació inviolables»-, ofereix la seva
interpretació d’alguns dels símbols rodore-

dians per a comunicar l'indefinit (metamor

Major de Sarrià, 57
Telfs. 203 00 04- 203 07 14
Plaça de Sarrià, 12-13
Tel. 203 04 73 - Fax 280 65 56
08017 Barcelona

fosis, resurreccions, viatges espacials).

Enric Balaguer, a «Una aproximació a “La
salamandra”: Incertesa amorosa i condi
cions d’amor», sembla recollir el guant que

li llança Gregori quan aquesta, després de
convenir amb Arnau que «La salamandra»

104

|616|

disposa. I és que per davant de l’aplicació

Diccionari de freqüències
per Carles Riera

Diccionari de freqüències. 1 Llengua no literària,

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1996;
Diccionari de freqüències. 2 Llengua literària,

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1998;
Diccionari de freqüències. 3 Dades globals,

Corpus Textual
Informatitzat
de la Llengua Catalana

DICCIONARI DE
FREQÜÈNCIES
3 DADES GLOBALS

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1998;

F’’Corpus Textual

Diccionari de freqüències. CD-ROM,

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1998.
Un diccionari de freqüències és una obra
que informa sobre les unitats lèxiques d’u
na llengua segons el nombre de vegades
que apareixen en els enunciats lingüístics
reals. La base del Diccionari de freqüèn
cies que ressenyem és el Corpus textual
informatitzat de la llengua catalana (en
sigla: CTILC), el qual corpus constitueix la
primera fase d’un projecte de més abast: el
Diccionari del català contemporani (DCC).
En el camp dels estudis de lexicologia
quantitativa, «un tipus d’obra que està en
relació estreta amb els diccionaris de fre
qüències és el que se sol anomenar voca
bulari fonamental, o també vocabulari
bàsic, que té com a objectiu determinar
quins són els mots més importants d'una
llengua, generalment amb finalitats didàcti

ques, a fi de poder establir la llista dels
mots considerats més necessaris per a la
comunicació en la dita llengua; de fet, a
part del seu interès per a la recerca lingüís
tica en general, aquesta és també una de
les utilitats possibles d’un diccionari de fre
qüències» (Diccionari de freqüències/1,
Pàg. VII).

Des del punt de vista cronològic, el
CTILC abraça els darrers cent cinquanta
anys llargs de la història de la llengua cata
lana: conté textos escrits en català des dels
volts de 1833 -data simbòlicament repre

sentativa de la represa de l’ús literari de la
nostra llengua en l’època moderna-fins a
l'actualitat (els darrers textos són de
1988). Pel que fa a la naturalesa de la
llengua tinguda en compte en aquest cor-

Pus, cal dir que inclou els més diversos
tipus de text, tant de caràcter literari com

caràcter no literari.
A l'hora de decidir el contingut concret
del diccionari, l’equip de redacció de l’obm, dirigit per Joaquim Rafel i Fontanals,
ha optat per «un procediment mixt entre
1 edició de dades impreses i la divulgació

en forma de suport magnètic, de tal mane
ra que l’usuari disposa directament d'unes
''stes de caràcter general publicades en

JOAQUIM RAFEL I FONTANALS
DIRECTOR

INSTITUT
D'ESTUDIS
CATALANS
1998

forma de llibre, dins els límits d’una exten
sió raonable, i, a la vegada, té la possibili
tat de fer consultes concretes i d'obtenir
dades o llistes específiques a partir de la
informació continguda en el CD-ROM que
forma part de l’obra» (pàgs. XLIX-L).
L’obra impresa consta de tres grossos
volums: el primer referit al subcorpus de la
llengua no literària, el segon referit al de la
llengua literària i el tercer conté les dades
globals (el conjunt del corpus té una exten
sió de 52.371.944 ocurrències). Les
dades apareixen impreses segons diferents
tipus de classificació: alfabètica, per fre
qüència (l’article e/ és el mot més freqüent
en català), per dispersió (els lemes que
tenen les seves ocurrències repartides més
uniformement en els diferents tipus de text
apareixen més a l’inici de la llista), per ús,
per lemes principals i secundaris, i per
lemes secundaris i principals.
Al començament de cada un dels tres
grossos volums de l’obra impresa en paper
hi ha una «Introducció» de Joaquim Rafel i
Fontanals, director del diccionari, en què
explica els criteris que n’han guiat l’elaboració, com també les característiques
imprescindibles per al seu maneig. Sobre
tot la que figura en el primer volum és una
«Introducció» llarga i documentada, que
l’estudiós-consultor de l’obra agrairà sens
dubte, redactada amb criteris científics
però explicats d’una manera entenedora
pera l’usuari, un text laboriós i interessant
(llàstima que s’hi ha esmunyit qui-sap-les
vegades un error gramatical: l’ús de la par
tícula com en comptes de com a, per
exemple en els quatre darrers corns d’a

3G?aftVNÒI30IG

DICCIONARI DE
FREQÜÈNCIES
d“cç$

quest petit fragment: «es tracta de mots
com consagrar, que en el DGLC apareix
com verb transitiu i en el DLC com verb
transitiu i pronominal, o concloure, que en
el DGLC apareix com verb transitiu i en el
DLC com verb transitiu i intransitiu», I,
pàg. XLIII).
El Diccionari de freqüències dóna una
informació representativa de l’ús que els
parlants fan dels elements lèxics en l'activitat comunicativa -a través de l’anàlisi
quantitativa de conjunts de textos- utilit
zant procediments estadístics. I entre els
diferents tipus de classificació del corpus
-ja apuntats més amunt-, personalment
destacaria el de l’ordenació alfabètica de
lemes principals amb els secundaris.
Ultra la finalitat investigadora, didàctica,
etc., el present diccionari estimula també
la curiositat lingüística, la recerca per la
recerca de mots freqüents o infreqüents,
principals o secundaris, etc. Per exemple, i
per acabar, una d’aquestes curiositats de
caire estadístic -i sociològic- que es des

prenen de les dades aportades per diccio
naris de freqüències com aquest, i que J.
Rafel comenta en la introducció del primer
volum, és que, d’entre els mots que desig
nen els dies de la setmana, diumenge és el
que apareix amb una freqüència més alta,
cosa que reflecteix «una realitat sociocultural en virtut de la qual el diumenge és el
dia de la setmana que té un major nombre
de referències en l’ús lingüístic general en
diverses llengües» (pàg. XXIX).
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LA BÍBLIA PAS A PAS
UNA COL·LECCIÓ DESTINADA A FER CONÈIXER LA SAGRADA ESCRIPTURA ALS NOIS I NOIES.
Traducció dels monjos de Montserrat. Selecció i comentaris de mossèn Joan Guiteras.

Il·lustracions de Marta Balaguer.

Si vols fer de la seva primera comunió un dia inoblidable,
fes-li un regal per sempre.

PARAULA DEL

LA BÍBLIA PAS A PAS

SENYOR

PARAULA
DELSENYOR

Els quatre evangelis

ELS QUATRE EVANCELIS PER A NOIS I NOIES
Traducció dels monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

Amplia selecció dels
evangelis de Mateu,
Marc, Lluc i Joan,
que manté l’esquema
bàsic evangeli per
evangeli.

ÍUBUCACIONS DE LABADIA DE MONTSIRRAT

LA BÍBLIA PASAPAS

SEREU EL MEU POBLE
El Pentateuc i els

SEREU
EL MEU POBLE
PENTATEUC 1 LLIBRES HISTÒRICS

Llibres històrics

PER A NOIS I NOIES

Traducció dels monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

Una autèntica història
d’Israel, basada en
l’Aliança o Pacte de
Déu amb el seu poble
estimat, feta a partir
dels textos originals del
Pentateuc i els Llibres
històrics de la Bíblia.

PUBLICACIONS DE LABADIA DE .MONTSERRAT

IA BÍBLIA pasa pas

ESTIC AMB TU

ESTIC AMB TU

Llibres poètics i

LLIBRES POÈTICS 1 SAPIENCIALS.
I PROFETES DE L ANTIC TESTAMENT
PERA NOIS I NOIES

sapiencials, i

Traducció dels monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

profetes de l'Antic

ELS PRIMERS DIES

Els actes dels

Apòstols, les cartes
apostòliques i

LA BÍBLIA PASAPAS
ELS PRIMERS DIES

ELS ACTES DELS APÒSTOLS.
LES CARTES APOSTÒLIQUES 1 L’APOCALIPSI

PER A NOIS I NOIES
Traducció dels monjos de Montserrat
Selecció i comentaris de Joan Guiteras i Vilanova
Dibuixos de Marta Balaguer

l'Apoca li ps i

Testament

Aquest llibre completa
l’Antic Testament, amb
anotacions i comentaris
que permeten endinsarse en el coneixement de
la Bíblia i de trobar-ne
tot el sentit.

PUBUCACIONS DE LABADIA DE MONTSERRAT

El darrer volum de la
Bíblia ens ofereix el
panorama fonamental i
entranyable de les
primeres comunitats
cristianes. Una visió del
fervor, de l’alegria, de
l’esperit evangelitzador
dels qui vivien agrupats
a l’entorn dels apòstols.

PUBLICACIONS 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

NOTES DE LECTURA
Dues obres d’Estanislau Torres
reeditades
Estanislau Torres
La batalla de l’Ebre i la
caiguda de Barcelona
Pagès Editors, Lleida, 1999.
Amb motiu dels seixanta anys de
l’acabament de la guerra civil,
Pagès Editors han tingut la bona
pensada de tornar a posar a l’a
bast del públic dos llibres d'Estanislau Torres exhaurits des de fa
temps. La batalla de l’Ebre havia
estat publicada inicialment per
l’Editorial Nova Terra, de Barce
lona, i aconseguí tres edicions
(1971, 1972 i 1975). La caigu
da de Barcelona fou publicada
per Galba Edicions, igualment de
Barcelona, el 1978 i aviat restà
oblidada a causa de la fallida de
l’editorial. La reedició ha estat
feta sense cap modificació, bé
que al final s’hi ha afegit un útil
índex de noms. Al començament,
l’autor posa en relleu l’interès
que continuen tenint els seus lli
bres, que no són una obra d’his
toriador professional, però que
estan ben documentats i que han
partit de la consulta de bibliote
ques i d’hemeroteques i de l’ús
d’informacions orals de primera
mà.- B.B.

Toponímia i antroponímia de
Siurana
Ramon Amigó i Anglès
Siurana de Prades. La terra
i la gent

Rafael Dalmau, Editor,
Barcelona, 1998.
Ramon Amigó i Anglès, estudiós
reusenc ben conegut per les
seves múltiples aportacions,
especialment al camp de la topo
nímia, refà en aquest llibre, d’u
na manera planera i assequible,
el que ja havia explicat per ordre
alfabètic al volum anterior Siura-

na de Prades, editat simultània
ment per l’Institut d'Estudis
Catalans (Oficina d’Onomàstica) i
Per la Fundació Roger de Belfort.
Cl lector interessat hi trobarà una
descripció dels topònims antics i

moderns de Siurana, començant
Pel nom mateix del poble, que
algú voldria escriure encara Ciu

rana. No hi manca tampoc un
capítol sobre els noms de fonts i
un altre sobre els de família
observats a la documentació de
Siurana. L’autor precisa que, bé
que no hi ha gaires diferències
de contingut entre el llibre del
1995 i el d’ara, ha pogut afegirhi i modificar-hi algunes coses,
perquè mentrestant ha prosse
guit «alguna conversa amb per
sones amigues d’aquell rodal» i
ha obtingut «algun detall nou
referit a èpoques passades, rela
tivament recents». Facilita la
consulta de l’obra un extens
índex onomàstic, que inclou
noms de lloc, d’entitats, de per
sona i fins i tot títols de llibres i
de mapes - A.C.

Al cor del periodisme
Jordi Ferrerons, Llibert Ferri, Síl
via Heras, Vicenç Lozano, Jaume
Masdéu, Josep Noguer, August
Puncernau, Joan Roura, Eduard
Sanjuan, Nicolàs Valle Morea
El món en minut i mig. Una
experiència de periodisme inter
nacional a la televisió
Edicions de La Magrana,
Barcelona, 1999.

Aquest interessantíssim llibre
escrit per deu periodistes ofereix
una visió singular del que és
«l’enviat especial» de televisió en
un país estranger -és a dir, al
lloc on passen els fets-, presen
tada pel periodista mateix, expli
cada des de l’altra banda de la
pantalla als que mirem els telenotícies asseguts, esperant aque
lla informació d’un «minut i
mig», que ens posa al dia -de
manera molt sintètica- d'allò que
passa. El periodisme -la feina de
l’enviat especial-, explicat pels
mateixos que transmeten la notí
cia, és poc freqüent i té un gran
interès per als que ens ho mirem
des de fora. El dia a dia de l’in
formador transhumant -avui
París, demà Kosovè; avui un fet
cultural, demà una vaga, o una
guerra, un traspàs, un casament,
una visita diplomàtica...- vist
des de la seva pròpia òptica obre
els ulls del lector davant allò que
és aquesta feina, la pressió psi
cològica i formal que viuen, les
improvisacions, la manipulació

informativa, les mancances i els
entrebancs que han de mirar de
salvar, la responsabilitat moral
que viuen aquests professionals
que en un minut i mig han d’in
formar d’allò que després pas
sarà a ser «opinió pública». La
reflexió que el llibre aporta al
debat sobre què és la veritat no
hi és present de manera explíci
ta, però el lector s’adona de
manera contundent de la fragili
tat de les informacions que
rebem - G.O. de L.B.

Petges de les havaneres
Isabel Segura Soriano
7 passejades per l’Havana. La
presència catalana i l'evolució
de la ciutat els últims dos segles
Edicions La Campana,
Barcelona, 1999.

Un llibre de divulgació que uneix
el coneixement de la història -la
gran història- al que podria ser
una guia de viatge, un oferiment i
una proposta de caminades per
una ciutat-l’Havana- lligada

estretament a Catalunya. L’autora
és historiadora i editora, i aquesta
doble especialització la fa capaç
d’escriure un curiós i atractiu díp
tic intel·lectual. El títol complet,
tan llarg, explicita clarament allò
que el lector hi trobarà: l’explicació d’un fet -per què tants cata
lans van fer les amèriques a partir
de 1765- i la constatació d’a
questa presència mitjançant set
recorreguts per l’Havana que par
len del tipus d’activitat -no sola
ment mercantil- que hi
desenvoluparen. Per tant-a més
de les essencials dades històri
ques-, hi trobem la petja catalana
inequívoca a l’arquitectura -amb
especial esment del modernisme,
que allà en diuen «catalanismo»-,
a les activitas comercials -les
fàbriques de tabac, els hotels...-,
les intel·lectuals -els teatres, la
premsa periòdica, els escrip
tors...-, les referències dels
carrers, etc. El llibre conté també
unes fotografies de Pilar Aymerich
que el fan encara més amè i li
donen un valor de testimoniatge o
de document que avala el que
l’escriptora ofereix.- G.O. de L. B.

CAPDEVILA
JOIERS I ARGENTERS
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CARRER PAU CLAR1S
ENTRE ARAGÓ 1 CONSELL DE CENT

DISCOGRAFIA CATALANA RECENT
Novetats

Els Pets_____________________
So/_________________________

Discmedi/Blau, DM 440 02.

Després d'un disc tan extravertit
com Bondia, el grup de Constan
tí ha decidit mirar cap a l’interior
i ens ofereix una dotzena de
bones cançons que tenen la sole
dat com a tema recurrent. Bones
melodies (Els Pets són un dels
pocs grups de rock que s’hi
miren de debò en aquest aspec
te), al servei de textos més que
dignes que parlen d’absències
(«No tornaràs»), desencants
socials i polítics («Què ens que
da?»), el pas inaturable del
temps («Tantes coses a fer»),
viatges de tornada («És hora de

tornar a casa»), desencontres
amorosos («Cercles viciosos»)...
Tot plegat, amb una esplèndida
realització musical (es tracta del
darrer treball de Marc Grau
abans de morir), i molt ben inter
pretat per Lluís Gavaldà i els
seus companys. El resum més
eficaç de Sol el trobem en un
dels millors títols de l’àlbum: «La
vida és bonica (però complica
da)».- M.P.

Paton Soler
...de carícies i pessics
Al·leluia records, AMA 22.

Urbàlia Rurana
Sarau mediterrani
Tram/GMI, TRM 0113CD.

Josep Anton (Paton) Soler és un
cantant de Vilafranca que ha tre
ballat en el camp de l’animació
infantil (amb grups com Tramun
tana i Rovell d’ou) i que, de
1986 ençà, ha publicat com a
autor i intèrpret alguns discos i
cassets de difusió confidencial.
Aquest CD aplega vint-i-nou
temes de totes les èpoques (amb
alguns d’inèdits) que resumeixen
prou bé la seva trajectòria: temes
propis (la major part), musicacions de poemes de Gabriel
Ferrater i de Joan Salvat-Papasseit, versions catalanes de
cançons de Jacques Brel i de
Luis Eduardo Aute... Necessària
ment irregular, però amb
moments d’interès - M.P

Després del CD compartit amb
Primera Nota, els nostres amics
valencians publiquen -ara en
solitari- un nou enregistrament
en públic de molt bona qualitat,
realitzat durant el darrer festival
Tradicionàrius. L’àlbum presenta,
amb un ritme endimoniat, un
seguit de composicions populars
o neopopulars -cantades i instru
mentals- de les procedències
més diverses: un hassaposerviko
rebètic, un zonaràdikos grec, un
trestos búlgar, una cançó gascona («Al pont del Mirabel»), una
tarantel·la original de Ximo Caffarena..., i molts temes valen
cians: una cançó de batre de la
Marina Alta, un pasdoble, un
Cant per la de l’u procedent de
Navarrés, el Ball de dimonis de
Massalfassar... Divers i unitari
alhora, gràcies a la personalitat
del grup, aquest Sarau medite
rrani suggereix i engresca - M.P.

Diversos intèrprets
Tradicionàrius 99
XII Cicle de Música tradicional i
Popular.
Tram, TRM-0118CD 2.

Com cada any, apareix l’àlbum
que selecciona un tema de
cadascun dels participants del
festival organitzat a l’Artesà de
Gràcia. El disc d'enguany, però,
és especial: el CD no és doble,
sinó triple. Als dos primers com
pactes, hi trobareu els enregistra
ments habituals (de Jaume
Arnella, Radiokuartet, Quico el
Cèlio, Nou Romancer i un llarg
etcètera que inclou l’esperat
retorn de l’antic membre d’Al Tall
Miquel Gil, amb el grup L’Ham
de Foc). El tercer disc és dedicat
a enregistraments d’un dels
músics populars més estimats
del nostre país, el violinista i
cantant Peret Blanc, que hi inter
preta una vintena de temes en
solitari o amb l’acompanyament
del flabiolista Roviretes o d’Andreu Rossell a l’acordió diatònic.
El CD es complementa amb una

pista de CD-rom.- M.P

Reedicions en CD
catalan concertos

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Catalan Concertos__________
Dir; L. Foster. CLAVES 50-9808.

Heus aquí un disc d’aquells que
s'agraeixen, i que feia molta fal
ta. L’enregistrament inclou el

Concert per a trombó de Salva
dor Brotons, el Concert Capriccio
per a arpa de Xavier Montsalvatge i el Concert per a saxofó de
Lluís Benejam. Tres mostres
representatives de la vida concertística de casa nostra, amb la

presència dels músics de l’OBC.
Que el conjunt funciona i que és
un bon equip (no sempre prou
aprofitat) ho sabem tots. I també
sabíem, però calia un disc per a
deixar-ne testimoniatge, que els
seus solistes són esplèndids.
Aquí tenim una Magdalena
Barrera en estat de gràcia en l’o
bra de Montsalvatge, o Ricardo
Casero en la de Brotons. Per no
Parlar de John Harle en el con
cert de Benejam. Algun dia algú
(estranger i representant d’una
multinacional) s’emportarà l’orQuestra a enregistrar a Berlín. I

Perdrem una de les nostres insti
tucions capdavanteres en matè
ria musical. Però insisteixo: no
sempre se l’aprofita com cal. En
aquest sentit, no sé si Lawrence
Loster, que coneix bé els seus

músics i que els respecta, ha
c°psat del tot l’encís d'algunes
de les partitures, especialment la
de Montsalvatge.- JR.

Escolania de Montserrat
L’escolania canta_____
Dir: J-A. Piqué.
TVC Disc 1018-03.

Aquest disc també tocava.
D’ençà dels darrers enregistra
ments de l’Escolania de Montser
rat amb el pare Ireneu Segarra,
no hi havia material fonogràfic
dels escolans del monestir bene
dictí, i ara l’oportunitat s’ha ser
vit en safata, perquè el disc és
una targeta de presentació del
nou director de la formació, el
germà Jordi-Agustí Piqué. La tria
de l’enregistrament respon preci
sament a aquesta voluntat de
presentar-se. Piqué aconsegueix
mantenir la tradició de l’Escola
nia però impregna la seva direc
ció d’una personalitat pròpia,
d’un estil i d’una manera de fer
que són nous. I això s’aprecia
especialment en els criteris que
regeixen els ritmes d’obres
emmarcades en el classicisme,
com les partitures de Michael
Haydn o d’Alessandro Scarlatti.
Fins i tot les més romàntiques,
com les de Mendelssohn, Schubert o Fauré tenen criteris nous
respecte d’enregistraments ante
riors. L’ampul·lositat i la grandio
sitat que regien anteriors treballs
de l’Escolania (era un criteri per
fectament lícit i respectable) pas
sen ara per un treball
minimalista i en el qual s’endevi
na una voluntat filològica. En
canvi, peces «de sempre» com
les de Rodamilans, Casals o del
mateix Segarra mantenen el llistó
de la tradició (per allò de no per
dre la identitat) a un nivell consi
derable.- JR.

Raimon_____________________
Dotze cançons______________
Discmedi/Blau, DM 367-02

Recull de dotze temes molt
populars («La nit», «D’un temps
d’un país», «Cançó de la mare»,
«País basc»...) que Raimon va
enregistrar tot sol (guitarra i veu)
per al segell Inici de la discogrà
fica Discophon a començaments
dels setanta, i que van ser inclo
sos en un LP de portada grisa i
sense títol específic que va

aparèixer poc després de Per
destruir aquell qui l’ha desert.
Deu d’aquestes cançons van
donar peu també a cinc discos
senzills amb cobertes dissenya
des per l’Equipo Crònica (del
qual formava part el pintor alcoià
Toni Miró): les portades han
estat reproduïdes en el llibret,
molt ben realitzat, del CD.- M.R

Pau Riba / Pau&Jordi______
Joguines d’època i capses de
mistos (Inicis no nicis)_____
Picap, 90 2032-03.

Interessantíssim i molt ben editat
CD que aplega -i en reprodueix
les cobertes i els textos de pre
sentació- els tres primers EP i
senzills de Pau Riba, amb els
temes «Taxista», «Aquest carrer
m’és prohibit», «El matí de Sant
Esteve», «Els morts de l’any 40»
i «S’ha mort l’estel del Pol», a
més de les primeres versions de
dues grans cançons incloses més
tard als Diòptria I i II («Noia de
porcellana» i «L’home estàtic»).
També hi trobem la cançó «Al
matí just a trenc d’alba», proce
dent de l’EP Miniatura que en
Pau va compartir amb Sisa,
Albert Batiste i Cachas; els
temes «Rolio roc» i «Jo penso en
tu», extrets d’un disc senzill de
1979 (les cançons, però, són
molt més antigues); els dos EP
amb versions destroyer de temes
populars del grup Pau i Jordi,
format per Pau Riba i Jordi Pujol;
a l’últim, els dos temes interpre
tats per Pau Riba («Les pometes») i Pau i Jordi («Roseta
d’Olivella») a l’elapé Folk 2. Un
CD indispensable per a conèixer
-o recordar- els orígens d’un
dels nostres autors i intèrprets
més inclassificables.-M.R

TAULER D’AVISOS

XL PREMI SANT JORDI DE
NOVEL·LA

Reedició d'un àlbum de 1972,
enregistrat arran de l’espectacle
que va dirigir Mario Gas, i que
també va donar peu a una
pel·lícula de durada reduïda.
L’Enric Barbat va traduir en un to
esplèndidament arrossegat una
sèrie de tangos clàssics, i la Guillermina i ell en van fer una inter
pretació admirable, tendra i
irònica alhora, sobre un fons de
guitarres i bandoneó. Temes com
«La senyora», «Lladre», «En el
carrer» o «Victòria» són d’antologia. D’altres («Drapaire» -versió
de l’immortal «Cambalache» de
Discépolo- o «Sense pensar-ho»
-massa anecdòtic-) executen un
vol força més baix, però el con
junt fa de molt bon (re)descobrir. M.R

Convocat per Òmnium Cultural i
dotat per la Fundació Enciclopèdia
Catalana amb 6.000.000 de ptes.,
en concepte de drets d’autor (la
finalista, 2.000.000 pel mateix
concepte), de l’edició que coeditaran Proa i Columna, les obres que
hi aspirin, originals i inèdites, han
de tenir una extensió mínima de
200 fulls mecanografiats a doble
espai (30 ratlles de 70 espais) per
una sola cara i cal presentar-les o
enviar-les per quintuplicat, amb el
nom i l’adreça de l’autor, abans del
8 d’octubre de 1999, a la secreta
ria d’Òmnium Cultural, palau
Dalmases, carrer de Montcada, 20,
pral., 08003-Barcelona, amb la
indicació «Premi Sant Jordi». Cal
que els autors que es vulguin pre
sentar amb pseudònim dipositin a
la secretaria d’Òmnium Cultural
una plica, amb la seva identitat,
dins d’un sobre tancat amb la iden
tificació «Premi de Novel·la Sant
Jordi, conté plica». El secretari
general d’Òmnium Cultural en
tindrà la custòdia fins a la Nit de
Santa Llúcia, en la qual serà oberta
públicament la corresponent a l’o
bra guanyadora i les dels finalistes
que ho autoritzin. Si l’autor vol que
l’obra sigui feta pública amb
pseudònim, ho ha d’indicar així. El
jurat serà format per Carme Arnau,
Jaume Cabré, Joaquim Molas,
Marta Pessarrodona i Ramon Pla i
Arxé. Els autors es comprometen a
no retirar els originals abans del
veredicte, i no han de tenir l’obra
presentada en cap més concurs
pendent d’adjudicació ni n’han de
tenir compromesos els drets d’edició. Proa i Columna tindran una
opció preferent-, durant un mes, per
a decidir la publicació d’altres
obres presentades.
II PREMI DE CONTES I NARRACIONS MERCÈ RODOREDA

Convocat i dotat per Òmnium
Cultural i la Fundació Enciclopèdia
Catalana, hi poden aspirar les
obres de contes o narracions origi
nals i inèdites, escrites en català,
no premiades en altres concursos.
Les obres presentades han de tenir
una extensió d’entre 150 i 250
fulls, mecanografiats a doble espai
(30 línies de 70 espais) per una
sola cara i degudament relligats,
presentats en cinc còpies i amb el
nom i l'adreça de l’autor. Si l’autor
desitja que l’obra sigui feta pública
amb pseudònim, cal que ho indi
qui expressament. Els autors es
comprometen a no retirar-les
abans de fer-se públic el veredicte
del jurat. La presentació d’una
obra comporta així mateix que

l’autor no en té compromesos els
drets d’edició i que no ha estat
presentada a cap més concurs
pendent d’adjudicació. L’import del
premi serà enguany d’1.000.000
de ptes., a compte de drets d’au
tor. L’adjudicació del premi serà
feta per un jurat format per Àlex
Broch, Joan Carreras, Jordi Mir,
Vinyet Panyella i Màrius Serra. El
premi no podrà ser dividit en cap
cas; el jurat, però, podrà declararlo no adjudicat. Edicions Proa
tindrà una opció preferent durant
un termini màxim de dos mesos
per a decidir la publicació de l’obra
guanyadora, després de la signatu
ra prèvia del contracte correspo
nent amb l’autor. L’editorial es
reserva igualment el mateix termini
d’opció preferent amb relació a la
resta d’obres presentades. Les
obres han de ser presentades fins
al 30 d’octubre de 1999 a
Òmnium Cultural, carrer de
Montcada, 20, pral., 08003Barcelona. L’adjudicació del premi
tindrà lloc durant la celebració de
la Festa de les Lletres Catalanes,
Nit de Santa Llúcia. Un mes des
prés de l’adjudicació, i fins al 31
de març, les obres no premiades
podran ser retirades d’Òmnium
Cultural mitjançant la presentació
del rebut corresponent.
XXII PREMIS DE LA NIT
LITERÀRIA ANDORRANA______ -

Organitzats pel Cercle de les Arts i
de les Lletres, són el premi
Principat d’Andorra d’investigació
històrica, dotat amb 1.600.000
ptes.; el premi Principat d’Andorra
de ciències socials, dotat amb
1.600.000 ptes.; el premi Fiter i
Rossell de novel·la, dotat amb
1.600.000 ptes.; el premi El futur
de les valls, d’alternatives per al
progrés del país, dotat amb
1.000.000 de ptes.; el premi Sant
Miquel d’Engolasters d’assaig lite
rari, dotat amb 250.000 ptes.; el
premi Grandalla de poesia, dotat
amb 600.000 ptes.; el premi
Tristaina de periodisme, dotat amb
250.000 ptes.; el premi Sant
Carles Borromeu de contes o
narracions, dotat amb 600.000
ptes.; el premi Manuel Cerqueda
Escaler de novel·la curta, dotat
amb 600.000 ptes.; el premi
Lauredia de contes infantils, dotat
amb 700.000 ptes.; el premi
Meritxell d’historieta gràfica, dotat
amb 600.000 ptes.; el premi
Estudi 24 Editors d’articles sobre
turisme i ecologia, dotat amb
250.000 ptes., i el premi 50 ani
versari de Crèdit Andorrà de teatre,
dotat amb 750.000 ptes. El termi
ni d’admissió acabarà el 31 d’a
gost de 1999. Cal lliurar els origi-

nals al Cercle de les Arts i de les
Lletres, apartat de correus, 1157,
Principat d’Andorra, on els interes
sats poden demanar les bases
completes.
El Cercle de les Arts i de les
Lletres també ha publicat el V car
tell de premis Arts Andorra, de dis
seny gràfic, pintura, escultura,
dibuix, gravat damunt paper, foto
grafia i quadricromia sobre gastro
nomia. Els interessats en poden
demanar directament les bases.
VI PREMI VENT DE PORT

Convocat pel casal d’esplai La
Casa del Sol Naixent i dotat econò
micament per l'Ajuntament de
Tremp amb 300.000 ptes., es
concedirà al millor conte de tema
lliure, d’un màxim de vuit fulls. Els
treballs han de ser originals, inè
dits i escrits en llengua catalana.
El conte premiat serà publicat per
Garsineu Edicions a la col·lecció
«Ex-libris», conjuntament amb els
millors treballs seleccionats pel
jurat; la participació al premi
inclou els drets d’aquesta publica
ció. Un cop publicats el contes, els
drets seran propietat dels autors.
Els treballs (només un per autor)
s’han de trametre mecanografiats a
doble espai i per una sola cara, en
cinc exemplars, a La Casa del Sol
Naixent, apartat de correus núm.
10, 25620-Tremp (Pallars Jussà).
Les dades personals han d'anar en
un sobre a part tancat; el sobre
tan sols ha de dur escrit el títol del
conte. El termini d’admissió d'originals acaba el dia 11 de setembre
de 1999. El jurat del premi estarà
format per Vicenç Llorca, Lluís
Figuerola, Jordi Creus, Jordi Mir i
Xavier Baulies. El veredicte del
jurat es farà públic en un acte que
tindrà lloc durant la primera quin
zena de novembre de 1999.
EKEMI DE POESIA MARTÍ DOT

L’edat dels participants es limita a
25 anys. Cada aportació ha de
consistir en un recull de poemes,
originals i inèdits, en quantitat
suficient per a integrar un petit
volum. El premi consisteix en l’edició del recull guanyador a la
col·lecció de poesia de Columna
Edicions. L’autor de l’obra premia
da rebrà 150.000 ptes. Els tre
balls han de ser presentats per
quintuplicat, mecanografiats a
doble espai i per una sola cara,
signats per l’autor. Hi ha de cons
tar també l’edat, l’adreça i el telè
fon. El jurat, format per Feliu
Formosa, Àlex Susanna, Ramon
Eia, Josep Faura, Joana Raspall,
Jordi Cienfuegos, Xavier Pérez,
Miquel Alzueta, i Jaume Pagès de
secretari, es reserva el dret de no

concedir el premi si, al seu criteri,
els treballs presentats no reuneixen
la qualitat suficient. El veredicte es
farà públic el dia 10 de novembre
de 1999. El premi s’adjudicarà el
18 de novembre. El termini d’ad
missió dels treballs es tancarà el
dia 1 d'octubre de 1999. Cal
adreçar els treballs al secretari del
Premi Martí Dot, Patronat
Municipal de Cultura, carrer de la
Rectoria, 4-6, 08980-Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat), amb
la indicació «Per al Premi de
Poesia Martí Dot».
XXIV PREMI BORN DE TEATRE

Convocat pel Cercle Artístic,
Societat Cultural de Ciutadella de
Menorca, amb el patrocini de la
Fundació Rubió i Tudurí
Andrómaco, de l’Ajuntament de
Ciutadella, de la Caixa de Balears
«Sa Nostra», del Consell Insular de
Menorca i del Ministerio de
Educación i Cultura, és dotat amb
2.000.000 de ptes. i la publicació
de l’obra. La Societat nomenarà un
jurat, que podrà no concedir el
premi. L'autor de l’obra premiada
renuncia als drets de la primera
edició, cinquanta exemplars de la
qual li seran lliurats. L’autor de l'o
bra premiada autoritza el Cercle
Artístic de Ciutadella per al mun
tatge i l’estrena d'aquesta obra, i a
representar-la a les Illes Balears
dins d'un termini de tres anys i
totes les vegades que la Societat
ho consideri oportú. Només poden
aspirar al premi obres inèdites (ni
publicades ni representades) de
tema lliure, mecanografiades a
doble espai i per una sola cara.
S’admeten treballs fets en col·labo
ració. L’obra guanyadora podrà tra
duir-se del català al castellà o a
l'inrevés, per encàrrec de la
Societat, que es reservarà el regis
tre de drets d’autor de la traducció.
Els treballs s'han de presentar per
quintuplicat i, si l’autor ho vol, es
poden presentar anònims amb un
lema, tot incloent-hi un sobre tan
cat amb el nom, l'adreça i el telè
fon. El termini d’admissió de les
obres es tancarà el 31 de juliol de
1999 i el premi es farà públic el
dia 27 de novembre de 1999 dins
del programa de la Festa de la
Societat. Els treballs s’han de tra
metre a la secretaria del Cercle
Artístic, plaça des Born, 19,
07760-Ciutadella de Menorca
(Illes Balears), amb la indicació
«Premi Born de Teatre 1999».
II PREMI LITERARI DE TEATRE
D’HUMOR EL CASTELL DELS
TRES DRAGONS

Convocat per la Llibreria Casa
Blava, Ocell de Paper, poden aspi

rar-hi les obres de teatre d’humor
originals, inèdites, escrites en català
i no premiades en altres concursos.
S’admet un sol treball per partici
pant, que s'ha de presentar per
quintuplicat en fulls escrits en una
sola cara i a doble espai. L’extensió
n'ha de ser la de la durada habitual
d’un espectacle teatral (d'una hora
a sis quarts). Les obres, signades
amb pseudònim, s'han de presentar
a la Llibreria Casa Blava, Ocell de
Paper, rambla Fivaller, 9, tel. 935
930 460, 08100-Mollet de Vallès,
dins d’un sobre, on ha de constar
«II Premi Literari de Teatre d’Humor,
El Castell dels Tres Dragons»; dins
d’aquest sobre hi ha d’haver l’obra
presentada, i un altre sobre tancat
(plica), amb el títol del treball i el
pseudònim de l’autor/a, i a dins les
dades de l’autor/a. El termini d'admisió dels treballs acabarà el 28
d'octubre de 1999. El jurat és for
mat per Josep Carles Alonso, M.
Estel Aluart, Marta Busquets, Josep
Escarrè, Oriol Fort, Montserrat
Delas, Blanca Pàmpols i Pere
García. El premi, dotat amb
128.128 ptes. (IVA inclòs), serà
lliurat en el ressopó del Castell dels
Tres Dragons del 28 de desembre
de 1999.
I PREMI BERNAT CAPÓ

Hi pot aspirar qualsevol obra de
divulgació de la cultura popular.
Els originals han de ser inèdits,
mecanografiats a doble espai i per
una sola cara i amb una extensió
d’entre 100 i 150 fulls. Cal pre
sentar les obres per quintuplicat,
amb el nom, l’adreça i el telèfon
de l'autor. També es poden presen
tar amb pseudònim i plica. La pre
sentació d’una obra comporta que
l’autor no en té compromesos eis
drets d’edició. Les obres s'han de
trametre certificades abans del 30
de setembre de 1999 a Edicions
del Bullent, carrer de la Taronja,
16, 46210-Picanya (tel. 961 590
883). L’import del premi és
d'1.000.000 de ptes. en concepte
d'acompte de drets d'autor, des
prés de la signatura del contracte
d’edició corresponent, a més d’una
escultura feta expressament. El
jurat estarà format per cinc perso
nes de reconegut prestigi en el
camp, els noms de les quals seran
fets públics abans de la data del
lliurament. El premi podrà, a parer
del jurat, deixar de ser adjudicat,
però no podrà ser fraccionat.
L’adjudicació del premi es farà el
26 de novembre de 1999. El llibre
guardonat serà editat per Edicions
del Bullent. L'editorial té una opció
preferent, durant el termini d’un
mes, per a decidir la publicació de
les obres no guardonades.

LVII CONCURS DE PINTURA
PREMI CENTELLES

Amb la participació oberta a tots
els artistes, amb pintures de qual
sevol tècnica, només una per con
cursant i de mides no superiors a
130x130, que cal presentar
emmarcades amb llistó d’amplada
no superior a 3 cms., acompanya
des d’una fotografia de 18x24
entre el 3 i el 18 de juliol, els inte
ressats s’han d’adreçar a la Casa
de Cultura, carrer de Jesús, 25,
08540-Centelles (Osona), on els
seran facilitades les bases comple
tes i les butlletes d’inscripció.
ALTRES CONVOCATÒRIES
PUBLICADES A «SERRA D’OR»
EL TERMINI DE LES QUALS
ACABA ENTRE EL 15 DE JULIOL
I EL 15 DE SETEMBRE

XXIII Premi Concepció Alemany i
Vall, de la Fundació Salvador Vives
i Casajuana (vegeu «S. d'O», gener
1999).
II Premi d’història de la medicina
catalana Oleguer Miró i Borràs
(febrer 1999).
IV Premi literari Memorial Anna
Dodas (abril 1999).
III Premi literari Nostromo (maig
1999).
X Concurs del llibre juvenil Gran
Angular - XVI Concurs del llibre
infantil El vaixell de vapor (maig
1999).
Premi Laurèdia (maig 1999).
Premi lluro de monografia històrica
(maig 1999).
Premi de recerca Doctor Joan
Mercader (maig 1999).
Premi d’investigació Jaume
Caresmar (maig 1999).
XV Premis literaris i d’investigació
Ciutat d’Eix (juny 1999).
XX Premis literaris de Calldetenes
(juny 1999).
Premi Ciutat de Terrassa Agustí
Bartra de poesia (juny 1999).
IX Premi de poesia Josep Fàbregas
i Capell (juny 1999).
Premi Gorgos de poesia (juny
1999).
II Premi Mercè Llimona de conte
infantil il·lustrat (juny 1999).
Beca de tardor de l'Ajuntament de
l'Escala (juny 1999).
Premi Fundació Caixa de Manresa
(juny 1999).
V Concurs de còmics Ricard
Opisso (juny 1999).

Mots encreuats de Raixu
Problema núm. 319

Concurs:

TARGETA DE VISITA

Un lot de llibres serà sortejat entre els

Número 194

autors de les respostes correctes a aquest

per Amanci Mestre i Tirador

problema núm. 319 de mots encreuats que

hagin estat enviades abans del dia 25 d’a
gost a: “Serra d’Or”, mots encreuats, apar

Definició: Més d’un cop ens agradaria que

tat 244, 08080 Barcelona. Al sorteig fet

s’equivoqués quan ens prediu inseguretat.

entre les vint-i-tres respostes correctes,

d’entre les quaranta-vuit que han estat

SALOMÓ MANTI

rebudes a temps, corresponents al proble

ma número 317, el lot de llibres ha corres
post a Montserrat Garcia i Costa, de

Barcelona, aqui serà properament enviat al
seu domicili.

Concurs:
Un lot de llibres serà sortejat entre els

autors de les respostes correctes a aquesta
“targeta de visita” núm. 194 que hagin
estat enviades abans del dia 25 d’agost a:
HORITZONTALS:
1. Va veure com sortia «L’home que ve del

fred».

VERTICALS:
1. Corrent lingüístic que concep la llengua
com un text infinit.

2. Processó de processons. Una essa sola.

2. Ajuda a fer riure. Corre tot i mullat per

3. Oiré saltant els dos forats negres. Ca

França. També corre per França, xop o

del Principat.
4. Una altra essa, si em feu el favor. Cera

vegetal per a la casa «Cosme Tiques».
5. És allò, és clar. Animal que socorre

automobilistes. Tifó i huracà, dos fills
seus malcriats.

6. Valor que s'atribueix a una cosa vene
dora. Parenta pobra del quitrà.

7. Mai no treballa en solitari. Una erra fa
el fet.
8. Cantava la non-non a Hitler. 78,96 és

el seu pes atòmic; inconfusible!
9. Et pertany en cos i ànima. Va tenir bes
sonada quan arribava a Roma.

10. Dues is separades pel negre. Una a artís
tica. Vell do. Identifica els tarragonins.

11. Espasa amb l’empunyadura a Washing

ton i la fulla pertot arreu. Catalunya de
Madrid estant.

12. En química, existència d’una substància

especialment elemental, en dues o més
formes que en el mateix estat físic es

distingeixen per llurs propietats físiques
i per algunes propietats químiques.

eixut.
3. Ajustat a l’acció moral. Es divideix en

tres camins.

“Serra d'Or”, targeta de visita, apartat 244,
08080 Barcelona. Al sorteig fet entre les
trenta-quatre respostes correctes, d’entre

les trenta-cinc que han estat rebudes a

temps, corresponents a la “targeta de visi
ta” núm. 192, el lot de llibres ha correspost
a Raquel López Ruiz, de Sant Fost de Capsentelles (Vallès Oriental), a qui serà prope
rament enviat al seu domicili.

4. Fa pensar en el talaiot. Una a. Dos quadrets negres. Una o i cap a la cinc.

5. Acompanyen indistintament el rei i el rec
tor. Rascle. Produeix emoció estètica.
6. Que obra. Mig delicat. El darrer del pri

mer.
7. Enllaça negacions. Una altra a. Moc.
8. Insòlita i antiga font en la qual s’abeu

ren els fabricants de pel·lícula.
9. Una i. Fusta sonora. Accepteu l’esme

na. Demana la confirmació.

10. Cobra regularment (si més no teòrica

ment). La darrera a.

SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE

MOTS ENCREUATS NÚM. 317
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Solució a la
TARGETA DE VISITA NÚM. 192
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í^ontserrat
ALLOTJAMENTS
TOTALMENT
RENOVATS
Les habitacions estan equipades amb bany/
dutxa, TV satèl·lit, telèfon i calefacció; a més, hi
ha servei de bar i restaurant amb cuina típica
catalana, menús per a nens, preparació de menjars
per a dietes especials, menús d'empresa, etc.
Disposa de diversos salons per a conferències,
reunions de treball o celebracions.

Situat en el Santuari de Nostra Senyora
de Montserrat, en el mateix espai on
des de l'època medieval s'allotjaven els
pelegrins.
Aquest històric edifici està dotat d'un
magnífic saló de pedra del s. XVI que es
pot admirar en el seu restaurant.
L'hotel, amb una capacitat de 100
persones, disposa de 56 habitacions, la
renovació de les quals es va començar el
^^998 i s'acabarà el 1999.______________

Apartaments totalment renovats l’any
1998, ubicats en el Santuari de Nostra
Senyora de Montserrat, amb un modern
equipament que garanteix el màxim
confort.
En total hi ha 94 apartaments d'una, dues, tres i quatre places amb capacitat
Per a 213 persones. Tots disposen de bany complet, cuina totalment equipada,
calefacció, televisió i telèfon.
A més, aquestes instal·lacions es complementen amb els serveis de restauració
del santuari: bars, restaurants, cafeteries, self-service i zona de botigues.

0 INFORMACIÓ
Central de reserves i informació de Montserrat
08199 Montserrat
Tolòfnn ÍTT

07 01

, Fqy

06 S9

Montserrat

Prepara't les vacances d'estiu
al Palau Robert,
el millor lloc de Barcelona
per conèixer Catalunya

Palau Robert

Centre d'Informació
Turística de Catalunya

Passeig de Gràcia, 107
08008 Barcelona

Tel: 93 238 40 00

Fax: 93 238 40 10
www.gencat.es/probert

Horari

De dilluns a dissabte de 10 a 19.30h

Diumenges de 10 14.30h

TR Generalitat
JUUÍ de Catalunya

