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SENYOR DIRECTOR...

La destrucció de la història
He llegit el recent llibre d’en
Jordi Bilbeny, Brevíssima relació

de la destrucció de la història,
sobre la falsificació de la desco
berta catalana d’Amèrica, i he
pensat que caldria que el llegis
sin els polítics catalans, sobretot
els que militen en partits sucursalistes. El tema i la notícia no
són pas cap novetat, però és bo
que de tant en tant algú ens re
cordi la nefasta història dels nos
tres ocupants, les seves mentides
històriques, el mal que han fet
pertot arreu on han posat els
peus, i que, en aquest cas, un
contacte amb el Nou Món que
s’hauria pogut fer sense malme
tre cultures ni vides, la idio
sincràsia dels mandataris
castellans el va transformar en
una ocupació sanguinària.
El més trist és que no han va
riat de tarannà, l’esperit dels
seus mandataris continua essent
primari i sense un pèl
d’intel·ligència. Avui, malgrat els
fracassos que històricament
han viscut, no s’han esmenat ni
han après res. Mantenen un na
cionalisme dictatorial al marge
del temps. Cal que els catalans
perdin la confiança en un canvi
de comportament i pensin que
no solament se’ns ha obligat i
se'ns obliga a mantenir-los, que
ja és prou greu, sinó que pensem
en les vides catalanes malmeses
a causa de l'ocupació que patim:
campanyes per terres america
nes, guerres del Marroc, guerres
successòries, pronunciaments
militars, guerres civils, dictadu
res sanguinàries amb eliminació
de ciutadans, etc.
Uns episodis que nosaltres no
hauríem viscut ni provocat. Uns
comportaments ben allunyats del
nostre tarannà.- L.U. Joan

(Barcelona).
El tribunal de la Haia

Als catalans ens engalten sovint
que som victimistes. Sabem
Queixar-nos, però no sabem fer.
Damunt nostre pesen una colla
d injustícies -hi pesa un ventall
de negacions dels nostres drets
humans, que quasi ens esclafen
com a poble. I no sabem aprofi
tar-nos de les oportunitats que
ofereix Europa a favor dels po

bles d’avui, per comptes de no
més queixar-nos.
Poso per cas el de Kosovo. I hi
involucro Europa i l’ONU, però no
l’OTAN, que no sé pas què hi fa
pel mig, o què se li ha perdut per
Europa. Vegem com el Tribunal
de la Haia s’ha sensibilitzat pels
albanesos i ha declarat Milosevic
criminal de lesa humanitat.
Considerem si ja és hora de
presentar el nostre cas a la Haia.
Diguem-los que Franco lligà de
mans Catalunya, quan ens venia
a sobre una immigració en
massa, i l’afavorí, aquesta immi
gració, amb l'ànim polític d’em
brutar l’ètnia catalana. I se’n
sortí. I ningú no ha demanat
perdó a Catalunya per aquella
persecució atroç. Ans tot al con
trari, la cosa encara continua
avui, ja que fa uns pocs anys que
Calvo Sotelo, Felipe Gonzàlez i
uns quants peixos grossos més
dels polítics castellans es reuni
ren a Toledo i decidiren continuar
enviant castellanoparlants a Ca
talunya «a fin de preservar la
unidad de Espana». No estem
contra els immigrats, però sí que
volem les coses ben fetes i sense
ferir la dignitat de cap poble -el
nostre. Catalunya té dret de con
trolar qui i com es fica a casa
seva.
Diguem als de la Haia que han
perseguit tots aquells valors que
configuren la nostra identitat i
que encara els persegueixen:
llengua, cultura, celebracions cí
viques i religioses. Que els cata
lans ens governa qui no ens
estima, és a dir, qui ens odia per
què som com som i no com ells
voldrien que fóssim. Que els Es
tats espanyol i francès mantenen
encara avui una frontera absurda
que parteix el nostre poble en
dos. Que el govern espanyol
s’enduu els nostres diners -com
es fa amb una colònia- i els ma
nipula com vol i a favor seu.
I pensem si la nostra queixa la
presentem al Tribunal de la Haia
conjuntament amb els bascos,
els corsos, els occitans i altres
pobles d’Europa que són vícti
mes de grossos genocidis esta
tals. I considerem si una altra
carta, amb el mateix text, pot
anar al Parlament EuropeuPere Ortís (Tàrrega, Urgell).

Meditacions kosovars

Segons que sembla, Milosevic no
és nacionalista, ni tampoc no ho

eren els dirigents comunistes de
l’extingida URSS, ni els dirigents
xinesos passats i actuals, ni l’expresident indonesi Suharto, ni el
pare de la Turquia «moderna»
Kemal Ataturk; ni tants dirigents
que des de la direcció dels apa
rells de l'estat, principalment
l’exèrcit, han reprimit el dret
d’autodeterminació dels mem
bres de nacions subjugades...
M'agradaria saber amb quins ar
guments tots els qui qualifiquen
el mot nacionalisme amb els ad
jectius més desfavorables al seu
abast -sempre que sigui associat
a pobles sense estat- poden de
nigrar sense que els caigui la
cara de vergonya la lluita d'albanesokosovars, moldaus, tibetans,
armenis, kurds, timorencs i tants
més per emancipar-se, molt so
vint contra adversaris temibles
que gaudeixen en exclusiva de
l'ús de les armes i de tot el poder
de l’estat.
És evident que cal un esclari
ment conceptual. Per començar,
cal deixar ben clar que el mot
nacionalisme pot englobar mol
tes realitats diferents, i que no
hauria de portar aparellades con
notacions de caràcter moral de
cap tipus per a quedar reduït
merament a un mot neutre i tèc
nic, de la mateixa manera que
molts mots del vocabulari polític,
com per exemple «socialisme» o
«republicà», que a hores d’ara
són absolutament neutres i que
tan sols adquireixen matisos mo
rals segons qui els fa servir. És
més, si haguéssim de contrapo
sar nacionalisme d’estat -o estatalisme- a nacionalisme -entès
com a nacionalisme d’alliberament-, qui s’emportaria la palma
en perversitat seria el primer;
aquest sí que seria un naciona
lisme nefast, i no el segon, propi
dels petits pobles subjugats i,
fins i tot, històricament, de po
bles sobirans agredits per potèn
cies imperialistes, com ocorregué
en el cas del Vietnam. No es pot
negar que és des dels aparells
estatals des d’on s’han dissenyat,
amb absoluta premeditació, les
pitjors mortaldats d’aquest segle
que estem a punt d’abandonar.
Un segle que regalima sang per
tot arreu i en el qual l’aniquilació
del ser humà pel ser humà ha
arribat a aconseguir una perfec
ció mai no vista: des del genocidi
armeni fins al genocidi que pa
teix el poble albanokosovar, pas
sant per les matances de kulaks,

les purgues stalinistes, l’holocaust jueu, les deportacions de
tàrtars i txetxens, la invasió del
Tibet, les matances de Srebrenica, el genocidi del poble kurd o
el genocidi del poble timorenc.
Tot de situacions que tenen l’ori
gen en l’estatalisme a ultrança,
en el fonamentalisme de l’estat
nació - Joaquim Torrent (Barce

lona).
Tornem-hi amb la Secció Filològica
He llegit a l’« Avui» del 30 de
maig un editorial que m’ha fet
escruixir. El diari -sota la respon
sabilitat del seu director- hi posa
en quarantena la Secció Filolò
gica de l’Institut d’Estudis Cata
lans, n’anatematitza els
membres -alguns dels quals te
nen l’estigma de ser «escriptors»,
altres procedeixen d’universitats
que deuen ser de la Patagònia, i
alguns fins i tot tenen l’estigma
de dedicar-se a la sociolingüís
tica i a altres ciències nefandes, i
altres tenen la tara de ser «emè
rits» i incompetents, encara que
s’anomenin Antoni M. Badia i
Margarit, Jordi Sarsanedas, Jordi
Carbonell, Joan Bastardas, Josep
Roca-Pons o Germà Colón- i, en
nom de no sé quina autoritat,
exigeix a l’Institut que canviï els
seus reglaments i modifiqui de
dalt a baix les seves normes
d’actuació.
Què pensaria el director de
l’«Avui» si des de l’Institut d’Es
tudis Catalans diguessin en pú
blic que el seu diari és el pitjor
del món i que en nom de Cata
lunya l’havien de defenestrar?
Potser fóra l’hora que tots ple
gats tinguéssim una mica més de
sentit de responsabilitat i de res
pecte mutu. Que els periodistes
facin de periodistes i que deixin
que els lingüistes i els escriptors
s’ocupin dels propis problemes,
que no es resolen discutint en
públic com bugaderes, sinó tre
ballant de debò, en una feina ca
llada i constant - Jaume Batista
i Serra (Barcelona).
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La clau
per Teodor Suau

En un museu de Jerusalem hi ha una vitrina que
guarda una clau vella i rovellada.
Una clau que podria molt ben ser de qualsevol de
les nostres cases de la pagesia, d’una de les nostres
possessions també velles i antigues. Una d’aquelles
claus que no fa encara gaire temps es deixaven sem
pre al pany perquè no existia la por que, en tornar,
algú s’hagués fet seu el que no ho era. Ben diferent
d’ara, per cert!
En definitiva, una clau com tantes altres que últi
mament s’han anat convertint en peces de col·lecció
i d’ornament. Perquè les portes, ara, per a anar bé,
han de ser blindades, de seguretat. I, així i tot, no
basta!
Fa més o menys cinc segles algú la va rodar per dar
rera vegada, aquesta clau, mentre tancava, consirós, la
porta del que havia estat durant molts dies, mesos,
anys, casa seva.
Una casa de Toledo.
Hi havien viscut els besavis, els avis, els pares..., ge
neracions.
I aquell homenet sempre havia estat convençut que
hi havia d’aclucar els ulls. I, després, hi havien de con
tinuar vivint els fills, els néts i renéts...
Amb el seu gest, tan senzill, tancava hores d’alegria,
de penes, de por, d’amor i de desconhort. D’il·lusions.
Un càntic, antic com la humanitat, a la passió de
viure.
Com totes les altres cases dels seus veïns.
Com totes les altres cases de la bella ciutat caste
llana.
Com qualsevol de les nostres cases, on fila la balanguera els nostres dies i s’escriu la poesia de la vida
i de la mort.
Potser en rodar la clau hi deixà penjada una llà
grima que, naturalment, el temps ha eixugat. Potser
alguna de les taques de rovell la cobreix encara pie
tosament i la guarda de mirades curioses, només cu
rioses.

Lluny de la terra nadiua, l’amo de la casa la passà
al fill major. Aquest, al seu. Sempre amb una espe
rança: «L’any que ve, tornarem!» I, si no, l’altre. Algun
dia, un membre de la família rodarà de bell nou la
clau. I ho farà per obrir la casa del carrer enyorat, es
timat, boirosament recordat de Toledo.
I serà el retorn.
I serà la victòria.
I hauran valgut la pena tantes penes.
S’equivocava el pobre vell, que morí fa molts anys
amb aquest brotet de romaní sembrat al petit jardí
del seu cor.

S’equivocava. Mai ningú dels seus no hi ha tornat.
El pany, ja no hi és. Tampoc la porta. Ni la casa.
I la clau, pobra, sola, rovellada i inútil, ha anat a pa
rar a un museu de Jerusalem.
Ningú no ha tornat.
Ningú no ha tornat a la llar on regalimaven per les
parets velles les velles rondalles de la bella història del
Déu d’Abraham.
Ningú no ha tornat.
Perquè no es torna gairebé mai al lloc d’on t’han fet
fora amb violència i brutalitat. Injustament.
I, si es torna, mai res no és igual.
Ningú no es sent culpable dels dies assassinats que
hom ha fet perdre estúpidament.
Ni de l’enyorança que, de mica en mica, es fa odi.
Més tard, recança. Finalment, oblit: objecte de mu
seu.
El museu de la niciesa.
El museu de la bestialitat.
El museu de la voluntat impotent.

El museu del desig que el món deixi de ser selva in
habitable i l’home llop per a l’altre home. I per a la
dona!

El museu, en definitiva, de la mentida de tots
aquells que ens volen fer creure que hi pot haver una
raó per al genocidi, la brutalitat, la guerra.
No. No hi pot haver oblit per a aquest record!

Aclariments, o potser enfosquiments,
sobre el tema del mal
per Andreu Marquès
Alguns amics m’han fet arribar les seves dificultats i
objeccions davant els quatre articles sobre el misteri
del mal publicats a «Serra d’Or».1 L’objecció principal
és la que es refereix al canvi de perspectiva que té lloc
en el tercer article, «El combat amb Déu», un canvi
tan radical que sembla posar en qüestió la coherència
de la reflexió global. En els dos primers articles tro
bem Déu lluitant contra el mal i convidant-nos a
prendre part en aquesta lluita: es tracta de lluitar con
tra una realitat monstruosa i caòtica, plena de força
destructiva. És així com els llibres bíblics simbolitzen
el mal i el representen sovint com un gran drac o una
serp esgarrifosa. La lluita ja va començar amb el pro
cés creador, en què fou progressivament superat el
caos primordial, sense que mai fos superat del tot, de
manera que el caos que actualment trobem en la na
tura, en la història i sovint en les nostres vides no és
d’una mena fonamentalment diversa del caos dels
orígens, tot i que el caos actual té una peculiar malig
nitat provinent de l’encuny que hi ha deixat la malí
cia dels homes. Per això, a causa d’aquest parentiu, les
dues menes de caos poden ser representades a la Bí
blia amb els mateixos símbols (s’utilitza habitual
ment el simbolisme dels monstres marins; cf. SI 89:11
i SI 87:4), i per això els pensadors cristians consideren
que no hi ha un tall radical entre el procés de la crea
ció (que és lluita contra el caos primordial) i el pro
cés de la redempció (que és lluita contra el mal caòtic
en la història dels homes). Déu va lluitar contra el
mal quan va crear per mitjà de la seva paraula. Va llui
tar-hi novament en la vida, la mort i la resurrecció de
Jesús de Natzaret. I encara continua lluitant-hi en la
vida actual dels homes. En efecte: encara que, segons
la fe cristiana, la victòria decisiva sobre el mal va ser
obtinguda per Jesucrist, aquesta victòria decisiva no
és la victòria total i definitiva, sinó que els homes
haurem de continuar lluitant fins a la fi dels temps,
fins que «Déu sigui tot en tots» (ICo 15:21) i no
quedi lloc per al mal. Segons el Nou Testament, ac
tualment ens trobem en un període intermedi (cf.
ICo 15:24-28, He 10:13). Amb això queda resumit
l’essencial dels dos primers articles, «El gran Drac» i
«La lluita contra el caos», en els quals trobem, alliçonats per la Bíblia, un Déu que no vol el mal, que hi
lluita i que ens convida a lluitar-hi, de manera que,
fent-ho, col·laborem amb Ell.

Però amb el tercer article el panorama canvia com
pletament: Déu ens hi és presentat com el Senyor de
la natura i de la història, i l’èmfasi és posat, no pas en
el combat de Déu, sinó en el poder de Déu, Ell que ha
creat l’univers i que continua conservant-lo. La pre
gunta, que els meus interlocutors han formulat amb
força, és doncs òbvia: si Déu és tan poderós, si Déu és
totpoderós -com sempre els cristians hem afirmat-,
per què no s’estalvia tants combats i no ens els estal
via, a nosaltres, i anorrea el mal d’una vegada? La res
posta és que no tenim resposta.2 No és pas que
tothom reconegui aquesta ignorància: les teodicees
-«justificacions de Déu»- han pretès sempre poder
respondre. Les teodicees clàssiques -que, segons sem
bla, van començar amb Plató i arribaren al seu coro
nament amb Leibniz- sostenen que si Déu vol o
permet un món on hi ha mal és perquè el mal hi té,
en aquest món, una funció que el justifica, i així
aquestes teodicees justifiquen Déu tot justificant el
mal. En canvi, les teodicees més recents acostumen a
dir que si Déu no elimina el mal és perquè no pot, i
així ens presenten un Déu limitat en el seu poder
Probablement, però, sostenir que el mal del món es
pot justificar per la seva funció és tan agosarat -i en
el fons tan inadmissible- com pretendre saber el que
Déu pot fer i sobretot pretendre conèixer el que Ell,
tot i ser Déu, no pot fer.
En els seus Assaigs de Teodicea Leibniz defensa que
Déu, que sempre obra seguint la raó suprema, ha
creat el millor dels mons possibles, és a dir, el món on
hi ha un màxim de bé amb un mínim de mal (cf. Essais I núm. 8).' Això, Leibniz creu poder afirmar-ho a
priori, a partir del concepte de la saviesa i del poder
de Déu. Però després en presenta nombroses confir
macions a posteriori, és a dir, a partir de les dades de
fet. Així, per exemple, el terrible mal que representa la

condemnació eterna d’un gran nombre queda justi
ficat per la innegable harmonia universal (cf. Essais II
núm. 133). D’altres mals es justifiquen en tant que
elements de contrast en l’obra d’art que és el món (cf.

Essais I núm. 12 i II núm. 147) o per la seva funció

educativa (cf. Essais II núm. 126), etc. Malgrat l’amplitud de mires i el caràcter tradicional d’alguns d aquests enfocaments -n’hi ha que ja es troben en Plato
i en Plotí o en la mateixa Bíblia (cf. He 12:7-8)-, n°
hi ha dubte que tot el qui ha pres consciència de la

dignitat de la persona humana, una persona que mai
no pot ser tractada com un pur mitjà, considerarà
irrellevants totes aquestes justificacions del mal, si és
que no les considera escandaloses (potser més escan
daloses que el mateix mal). És el que trobem insuperablement expressat en l’anomenat «diàleg de
teodicea» d'Els germans Karamàzov, en el qual Ivan
diu a Alioixa: «Imagina’t que els destins de la huma
nitat són entre les teves mans, i que per fer la gent de
finitivament feliç, i procurar-los per fi la pau i el

repòs, calgués donar tortura encara que només fos a
un ésser, a un sol ésser, a aquell nen que es donava
cops al pit amb la maneta [Ivan acabava d’explicar a
Alioixa la història d’aquest infant torturat]; que cal
gués fonamentar sobre les seves llàgrimes la felicitat
futura. Hi consentiries, en aquestes condicions? Con
sentiries a edificar una felicitat semblant? Respon
sense mentir. -No. No hi consentiria, digué Alioixa
baixet. -Aleshores, pots admetre que els homes con

sentíssim a acceptar aquesta felicitat al preu de la sang
d’un petit màrtir? -No. Jo no ho puc admetre.» (E/s

germans Karamàzov V, 4).
Pel que fa a aquelles teodicees que consideren ine
vitable el mal del món,1 cal dir que tenen seriosos de
fectes pràctics i teòrics. Defectes pràctics: presentar el
mal com la cosa més natural del món (necessària

ment vinculat a la natura finita del món creat) pot fà
cilment portar a una justificació ideològica del mal
del món (justificació del statu quo) i a una desmobihtzació en la lluita contra el mal. Defectes teòrics: no
és pas evident que la finitud inevitable del món creat

porti necessàriament a un món tarat pel mal; dit al
trament: una cosa és la finitud i una altra la maligni
tat o la dolenteria. No és, doncs, obvi que per a evitar
el mal calgui la infinitud i, per tant, que un món sense
mal equivalgui a un món finit (en tant que creat) i al
hora infinit, és a dir, a una mena de cercle quadrat. A
més, sostenir que Déu no pot realitzar un món sense
fiue hi hagi mal equival a dir que són impossibles el
«cel nou i la terra nova» (cf. Is 65:17-25,2Pe 3:13, Ap
21:1) que esperem com a fruit de facció salvadora de
É>éu, una acció que exigeix també la nostra.

Aquesta acció de Déu contra el mal i la nostra acció que hi està vinculada són tan importants que és
Htolt convenient que la reflexió sobre el misteri del
mal comenci tractant de la lluita contra el mal i,

en una perspectiva cristiana, de la lluita duta a terme en la vida, la mort i la resurrecció de Jesucrist.
' cro després cal evitar el perill de pensar que Déu
huita contra un antidéu maligne i tan poderós com
l·ll o que Déu és impotent davant el mal, ja que això
Podria treure tot sentit a la nostra lluita contra el mal.

En canvi, si Déu, en tant que creador i provident, està
d’alguna manera al darrere de tot el que s’esdevé (cf.
Mt 10:29-31), això significa que no hi ha cap mal que
sigui totalment verinós i mortífer (ni la mateixa
mort),5 no hi ha cap mal que no puguem capgirar,
cap mal del qual no puguem treure algun bé (cf. Rm
8:28). Aquesta afirmació -que és una afirmació de feno és de cap manera una justificació del mal: ens n’a
donem recordant que molts pares que han tret un bé
del naixement d’un fill discapacitat i que encoratgen
d’altres pares a treure un bé de situacions semblants
pensen amb tota raó que un naixement així és un
mal, un mal que cal combatre i que ells no desitgen a
ningú. Sostenir, doncs, que no ens hem de deixar es
clafar pels mals, que els hem de capgirar i treure’n al
gun bé, i sostenir alhora que això ens és possible
perquè el món és la creació d’un Déu bo i poderós, no
és fer teodicea, és a dir, no equival a justificar Déu tot
justificant el mal. El mal és i resta injustificable.
Tocant al trilema d’Epicur (és a dir, l’aparent in
compatibilitat d’aquests tres termes: la realitat del
mal, la bonesa de Déu i el seu poder), la posició que
està a la base d’aquests articles és substancialment la
mateixa del filòsof americà Alvin Platinga:6 no hi ha
estricta incompatibilitat lògica entre fomnipotència
d’un Déu bo i el mal del món. D’altra banda, però, cal
reconèixer que no es poden justificar de manera par
ticular les diverses menes de mal ni el mal en general,
de manera que totes les teodicees són insatisfactòries.
Com diu Paul Ricoeur, l’única resposta adequada al
problema del mal és una resposta pràctica (la lluita
per superar-lo),7 cosa que no treu que valgui la pena
de reflexionar-hi una mica.
1. El gran Drac, La lluita contra el caos, El combat amb Déu i El tri
lema d’Epicur, «Serra d’Or», setembre, octubre i desembre de 1997
i gener de 1998.
2. Així ho afirmava jo clarament a la nota 5 de l’article El trilema
d’Epicur («Serra d’Or», gener 1998, pàg. 10). El teòleg Karl Rahner sostenia ja fa molts anys que la incomprensibilitat del mal és
una part important de la incomprensibilitat de Déu.
3. Leibniz va desenvolupar el càlcul infinitesimal al qual pertany
la «teoria de màxims i mínims», una teoria que permet de calcu
lar, per exemple, quin és el cos que amb un mínim de superfície té
el màxim de volum (l’esfera). I Déu a l’hora de crear el món no
obrarà pas menys racionalment que un bon matemàtic! És per
aquesta raó que, segons Leibniz, Déu crea el món amb un màxim
de bé i un mínim de mal.
4. És el cas d’Andrés Torres Queiruga. Vegeu, per exemple, Maly
omnipotencia: delfantasma abstracto al compromiso del amor, «Razón y Fe», 1190 (1997), pàgs. 399-421.
5. Vaig defensar que la mort no és mortífera a La mort i l'amor,
«Serra d’Or», juliol-agost 1990, pàg. 39.
6. Cf. Alvin Platinga, The Nature of Necessity, Oxford, Clarendon
Press, 1974.
7. Cf. Paul Ricoeur, Le mal: un défi à la philosophie et à la théologie, «Lectures 3», Paris, Seuil, 1994, pàgs. 211-233.
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FETS

Des d’un angle discret de la seva personalitat introvertida, Cesc mira el món amb ulls pessimistes.
Detecta injustícies socials, desigualtats, opressions. Percep l’absurditat de la vida en la rutina quo

tidiana del qui treballa per sobreviure, en la gent que fuig de la soledat, en les masses anònimes que
van d’una banda a l’altra, cegues, sense sentit. I ho ha plasmat, en blanc i negre, sobre el paper, dia
a dia, fent «ninots», personatges resignats que entomen la vida com els ha estat donada: la florista,

el captaire, el peó caminer... Però quan Cesc dibuixa l’home senzill, sofert i pacient, quan perfila
multituds que avancen sense saber on van, ho fa amb un toc d’ironia fina, sovint amb humor i sem

pre amb un esperit crític agut i alhora punyent, on, a voltes, s’endevina un punt d’emoció tendra con
tinguda: l’escombriaire que escombra una estrella per Nadal, el nen que intenta inútilment enlairar

un estel entre els murs verticals dels gratacels... El dibuix com a llenguatge subtil de denúncia so
cial ha omplert la vida professional de Cesc d’ençà de 1952. Denúncia fàcil, segons Cesc, quan, en

ple franquisme, la dificultat no residia a imaginar un acudit, sinó a aconseguir que sortís publicat.
Ara, i des de ja fa deu anys, la il·lusió de Cesc és la pintura, el color, poder gaudir de la llibertat que
dóna la tela respecte de la pressió del paper i de l’espai a què ha estat sotmès diàriament, durant
gairebé quaranta anys, en diaris i revistes: «Diario de Barcelona», «Tele-eXpres», «El Correo Cata-

làn», «Avui», «Diari de Barcelona», «Serra d’Or», «Cavall Fort», «Revista Musical Catalana», «La

Gaceta llustrada», «Paris Match», «Punch», «Harper’s»...

Veure la vida, la societat, la història d’un país, sempre des del

cantó irònic, humorístic, és el resultat d'un temperament?

D’irònic, en sóc més en el dibuix que no pas per tempera
ment. Si alguna vegada m’han invitat a algun sopar pensant que
s’ho passarien bé perquè riurien amb els meus acudits, la veri
tat és que s’han avorrit molt. No sóc gens divertit. Ni extraver
tit. Sóc essencialment pessimista. Bé, quan m’ho pregunten, dic
que sóc «realista». Hi ha qui veu el got mig ple. Jo sóc dels qui
sempre el veuen mig buit. El meu dibuix és una identificació
amb la problemàtica que existeix. A l’època franquista era com
una mena de crit, una manera de treure’s de sobre la ràbia que
sentíem. Els dibuixants teníem l’avantatge que, sense dir les co
ses, les podíem suggerir. La gent podia posar-hi alguna cosa de
la seva part i entre l’artista i el lector s’establia una relació molt
directa, una connivència.
Comenceu a dibuixar de molt petit, sota la mirada compla

guda del pare, pintor, dibuixant i il·lustrador reconegut. A quinze

anys feu una primera exposició individual a la Sala Rovira. En
aquells inicis, ja hi havia una intenció, una denúncia als vostres
dibuixos?

Els meus dibuixos, quan era petit, no eren crítics. Eren vi
sions de les coses de cada dia: una processó de Corpus, una festa
major... Durant la guerra, feia dibuixos de les ambulàncies, dels
bombardeigs, de les cues pel pa... No eren dibuixos humorístics.
Dibuixava allò que veia. Plasmava la realitat. A l’exposició de la
Sala Rovira hi havia dibuixos de la fira de galls de la rambla de
Catalunya que es feia per Nadal, el moll de pescadors on hi ha
via la subhasta del peix... Jo vivia al carrer Comtal, al tercer pis.
Havia dibuixat tot el carrer vist des de dalt del pis... Els primers
troleibusos, l’esporgada dels arbres de la ciutat, el tren de l’estraperlo des d’on la gent tirava els sacs a algun familiar que
l’esperava perquè no l’enxampessin... Era la representació del
dia a dia que jo vivia. El que passa és que, normalment, quan els
nens dibuixen, a set i vuit anys, fan coses molt maques. Els sur
ten aquells dibuixos tan frescos, tan espontanis. Però a deu,
dotze anys, ja s’encarcaren molt. Ja no són ells. Els dibuixos són
freds. Jo, en canvi, vaig conservar bastant la meva personalitat

en el sentit que a quinze anys no imitava. Potser, més endavant,
vaig voler assemblar-me una mica a Xavier Nogués, que m’a
gradava molt. Però, fins i tot en aquest cas, li vaig imitar més
1 esperit que no pas el dibuix.
En un moment determinat de la trajectòria professional encara incipient sembla com si els ninots se us escapessin; dieu
<fue «esdevenen antipàtics al traç». Per què?

Vaig tenir una època molt dolenta. El meu pare va morir el
1947. Jo tenia dinou anys. Vaig quedar molt afectat. Amb la
mort del pare perdia aquell suport moral que ell representava
Per a mi. El meu pare era un dibuixant molt consolidat i això
m ajudava molt. Vaig continuar treballant, fent exposicions,
Però aleshores sí que era buscant l’acudit i els dibuixos eren re
alment dolents. Van perdre espontaneïtat. D’altra banda, en

aquells moments potser em preocupava més l’aspecte formal i

això també va contribuir a fer que els ninots perdessin perso
nalitat.
Com es passa de l’afecció pel dibuix a la utilització d’aquest
dibuix com a instrument de denúncia social, com a llenguatge?

Això es produeix d’una manera força espontània, sense que
pràcticament me n’adoni. Tanmateix aquest fet pren cos d’una
manera clara quan entro a col·laborar per primer cop en un
diari, el «Diario de Barcelona», el 1952. El fet d’haver de treba
llar el dia a dia m’obliga a fixar-me més en tota la problemàtica
política i social del país. D’altra banda, es pot dir que l’entrada
en aquest diari fa que el gran públic em conegui. A més, el tre
ball diari comporta un gran esforç per a ser original, per a tro
bar noves formes d’expressió. Sempre he tingut molta por de
repetir-me. Intentava anar-me renovant constantment. Si
multàniament vaig començar a fer uns dibuixos que no eren
tant d’humor. Eren d’expressió. Això em va permetre de tenir
molt material. Vaig poder fer exposicions i també vaig publicar
el meu primer llibre, La vida en broma, una tria dels meus acu
dits publicats justament al «Diario de Barcelona».
També el 1952 aconseguiu realitzar un desig que rumiàveu
de fa temps: l’edició d’un setmanari d’humor, «iTururut...! Se-

manario Humorístico de Actualidades». Com es materialitza

aquesta idea?

Vaig aconseguir tirar endavant aquesta idea gràcies a un
amic que tenia diners. Veritablement era un projecte que em
feia molta il·lusió. Hi van participar els millors humoristes d’aquell moment, amb l’excepció de Castanys. Castanys era un
gran dibuixant d’aquella època. Feia una revista esportiva
d’humor, «El Once». Tenia molt d’èxit. Una gran part del di
buix que es publicava en aquella revista era d’ell. Treballava
molt. Sempre tenia molta feina. Suposo que, d’altra banda,
tampoc no l’interessava gaire comprometre’s amb una revista
que tot just sortia i que a més dirigia un noi de vint-i-dos anys
sense nom ni experiència. Tret de Castanys, però, hi van col·la
borar els millors humoristes, literaris i gràfics, del moment:
Muntanyola, Toni Roca, Penarroya, Tinet (fill de Castanys, un
noi que durant bastants anys va fer l’acudit de la revista «Des
tino»), Fontanals, que signava GIP quan treballava al «Be Ne
gre»... Al principi, la revista va tenir molt d’èxit. En van sortir
disset números. No en vam poder fer més perquè se’ns van aca
bar els diners. Ho va comprar un altre grup amb intenció de
continuar-la. A mi em van treure perquè deien que no era bo.
Era aquella època encara molt de «ninot», en què havia perdut
la frescor dels primers dibuixos i encara no havia trobat la línia
més sensible i expressiva.
Què sorgeix primer, la idea de l’acudit, o són els ninots que,
un cop elaborats, serveixen per a il·lustrar posteriorment la
idea?

Sempre ve en primer lloc el tema. Quan treballes en un diari,
el tema sempre té relació amb el que es respira, amb el que ha
passat. Un cop tens clar el tema, sobre què vols parlar, cal tro
bar la manera d’expressar-ho, és a dir, la idea. Val a dir que jo

No sóc gens divertit.
Ni extravertit.
Sóc essencialment
sempre he pensat els acudits
gràficament, mai en forma de
frase. El que passa és que fer
un dibuix diari sense que hi
hagi una mica de text o un peu és molt difícil. Vaig aconseguir
fer uns dibuixos a «La Gaceta Ilustrada» en què pràcticament
tots eren sense paraula. A «Serra d’Or», molts són sense parau
les. Al diari era més difícil; calia orientar una mica la gent. Però,
per a mi, els més bons eren aquells que no tenien paraules. La
gent hi és més lliure, s’hi sent coparticipant. De vegades, als
meus acudits, hi veien més coses de les que jo hi volia dir...

pessimista.

Els acudits publicats al diari són sempre en blanc i negre.

Guillot, un dels pocs premis de dibuix que hi ha, i el vaig gua
nyar. Tots aquests avantatges, els trobava a la pintura. Vaig par
ticipar als Salons de maig de pintura durant molt de temps. El
1967 em van concedir el premi de pintura Ajuntament de Bar
celona a la «I Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Ar
tés». Durant tota la vida he anat pintant d’una manera més o
menys esporàdica mentre feia dibuixos. Actualment es pot dir
que pràcticament només em dedico a la pintura.
El sentit de l’humor canvia segons els països. Tanmateix, els

anys seixanta, aconseguiu publicar dibuixos en diverses revis
tes angleses, com «Punch» o «Everybodys» o, a França, a

«Jours de France», «Constellation» o fins i tot a «Paris Match».

Què aporta el color a la idea?

Què us va representar poder publicar a l’estranger?

Jo vaig començar a utilitzar el color als dibuixos sobretot a
partir del moment en què entro a treballar a la revista «Cavall
Fort», justament als inicis de la publicació. Era una revista per
a infants, en català, amb el suport del bisbat de Vic i el de Sol
sona. Em van demanar de participar-hi i vaig acceptar. Em va
semblar que era una feina interessant. Vaig col·laborar en molts
números. D’altra banda, totes les portades de Nadal les feia jo.
Això va començar el 1961 i encara les continuo fent. La revista
«Por Favor», en què també vaig col·laborar, també era en color.
El color, de vegades, pot servir per a destacar certs punts, però
no serveix per a enfortir la idea. La idea, si és bona, en té prou
amb el blanc i negre. El color era una altra manera de fer, un
treball diferent, i per tant interessant

Una satisfacció tremenda. Jo anava molt sovint a París i a
Londres. I m’adonava que el meu dibuix no era només d’aquí,
que no era local, sinó que la problemàtica que jo denunciava
era molt general. La gent té una manera de fer que no és tan di
ferent d’un país a l’altre. És clar que allà jo no feia dibuixos amb
el nostre context polític i que els detalls (un fanal del carrer, un
cartell...) els adaptava al país. Però hi havia un tipus de dibuix,
uns temes, el problema social, el problema de la circulació de
les masses..., que eren igualment acceptats. A Londres tenia un
xicot conegut que era un representant d’il·lustradors d’aventu
res. Em va agafar com a dibuixant d’humor i em va introduir
bastant a les revistes angleses. El «Punch» em sembla que era
setmanal. Quan anava a Londres duia uns quants dibuixos que
ensenyava a la gent de la revista i aleshores ells triaven. Ho pa
gaven molt bé, molt. Sobretot comparat amb el que pagaven
aquí. Això em permetia pagar-me els viatges i tornar-hi a anar.
Aquestes col·laboracions van durar força. També vaig fer car
tells publicitaris, concretament un per la casa Dunlop que van
portar els autobusos londinencs a la part posterior. En vaig fer
un altre que van portar els cotxes de la Royal Mail. Era una pro
paganda d’un nou servei. El dibuix era apaïsat, molt llarg. Això
no solament em va donar prestigi, sinó que em demostrava que
podia arribar a fer coses que no tenien per què quedar localit
zades aquí. A fora, d’altra banda, els dibuixants eren molt con
siderats. Penso en André François, en Sempé, en Steinberg, un
gran humorista americà... Tenir contactes amb tota aquesta
gent era molt important i vivificant per a mi. Aquí el sostre era
molt baix.

Repetidament heu expressat el desig de dedicar-vos a la pin

tura, la qual cosa, d’altra banda, heu fet en diverses ocasions i
practiqueu ara regularment. Fins a quin punt es tracta d’una vo

cació o és més aviat un desig d’assolir un estatus més conside
rat des del punt de vista artístic?

És cert que al nostre país el dibuixant, l’il·lustrador, sempre
ha tingut menys categoria que el pintor. És evident que el pin
tor se’l considera més. De la mateixa manera que la pintura és
més apreciada, més valorada. Això és un fet. El pintor «és» l’artista. El dibuixant d’humor, en canvi, encara és «el que fa ni
nots». Jo no sé fins a quin punt hi ha una engruna de vanitat en
el meu desig de dedicar-me a pintar o simplement ho faig per
gust, per afecció personal. Sigui com sigui, quan faig una cosa
pateixo, perquè sóc exigent amb mi mateix. Però quan, de tant
en tant, em surt una cosa de la qual em sento realment satisfet,
això m’omple molt. És clar, amb l’acudit aquesta satisfacció
també la sentia. Però l’acudit està molt limitat al tema del dia.
A més, en aquella època, els dibuixos sortien sovint mal im
presos o se’ls carregava la censura. Aleshores, t’adonaves que
quan feies una exposició en què allò que veritablement valia era
el dibuix i no la seva reproducció, quan podies exposar en una
sala i la gent veia el treball original, el fet que no hi hagués pro
blema d’espai tancat ni de tema, ni de dia de lliurament, tota
aquesta manera diferent de treballar comportava una llibertat
francament molt gratificant. L’acudit diari lliga molt. El 1961
em vaig presentar al premi internacional de dibuix Ynglada14

En ple franquisme, els motius de denúncia eren evidents. Ac

tualment la política és una bona font d’acudits diaris, però pot
ser la problemàtica social està més camuflada. Com ho veieu?

El meu humor sempre s’ha fixat molt en un tipus d’absurditat que aparentment no es veu però que, quan es mostra foto
grafiada o comentada o dibuixada, la gent s’adona que existeix.
Els meus personatges posaven de manifest un ambient social
molt concret, el de l’obrer, que aleshores era pertot arreu. Tambe
la massa de gent, els grups humans, m’han obsessionat sempre.
Els meus eren essencialment dibuixos de reivindicació social i
també polítics, encara que una política diferent de la d’ara. Ales-

hores l’acudit polític eraanés fàcil. Ara
ho tenen més difícil. S’ha cónVèrtit en
una especialització. És més una cosa de
matís directament adreçada als que fan
política. Jo era més social. La crítica
política anava dirigida al resultat de la
política, als problemes amb què es tro
bava la gent, la societat, més que no pas
als polítics pròpiament dits. Jo sóc un
més dels meus personatges, em sento
identificat amb els grups socials que
dibuixo, perquè el que dibuixo són ve
ritablement coses que visc. Ara els
ninots de l’acudit polític són els matei
xos polítics.
Heu canviat els objectes de crítica?

Suposo que he anat evolucionant.
Malgrat que les diferències socials
continuen existint, potser no són tan
considerables. El senyor que abans
anava a la fàbrica amb el dinar embo
licat en un paquetet de paper de diari

Des de

continua existint, però ara té un cotxet.
Encara que aquest és tan desgraciat
com el d’abans! Potser si hagués conti
nuat fent dibuixos m’hauria decantat
cap al resultat d’aquesta evolució tan absurda de les màquines,
els ordinadors, l’internet... Però ara pinto. A part que ara em
costa més fer un dibuix cada mes que no pas abans fer-ne un
cada dia. D’altra banda, abans les coses eren molt més durado
res. Feies un dibuix i fins al cap de mig any continuava sent và
lid. Ara fas un dibuix i al cap de vuit dies ja ha envellit, ja ha

La vida en broma,

un llibre publicat el 1955, heu tret
més d’una vintena de llibres. Es

ven actualment el llibre humorístic?

més la conseqüència del fet polític. Una vegada vam coincidir
amb el mateix dibuix. Jo treballava per a «El Correo Catalàn» i
ell per a «La Vanguardia». Perquè no semblés que ens l’havíem

Molt poc. L’únic llibre humorístic que s’ha venut molt va ser, justament, l’Autopista de Perich.
Hi havia dibuix i hi havia text. En Perich sabia escriure també
molt bé. Va vendre centenars de llibres. Jo tinc llibres fets de re
culls de publicacions anteriors com són Gargots i Més gargots,
que em van editar l’Abadia de Montserrat i que han anat sor
tint, i després els llibres fets per a ser editats com, per exemple,
el de La Costa Brava, els dels Peó de camins o L’escombriaire, edi
tats per Lumen. Desarrollo i desarrollados és potser el millor de
tots. El vaig fer, juntament amb el grafista Joan Llopis, amb fo
tografies i dibuix, la qual cosa dóna uns grans contrastos. Ales
hores no havies de passar censura, però hi havia la censura
prèvia a la sortida del llibre al mercat. Vam haver de treure cinc
dibuixos. Fins ens van amenaçar de portar-ho per la jurisdic
ció militar.

copiat, vam decidir que el trauríem tots dos el mateix dia. Però

Una altra aplicació del dibuix ha estat fer cartells. Fins a quin

només va sortir el meu, perquè «La Vanguardia» no es va atre
vir a posar-lo. Parlava de la «seguridad en el trabajo». Hi havia
dos policies antiavalots amb el títol «Seguridad en el trabajo».
Aquella coincidència en el tema i en la idea va ser del tot casual.
Habitualment, l’estil de treball de cada un de nosaltres era molt
diferent. Em va fer molta il·lusió rebre el premi. A més, el do

punt té sortida actualment aquesta activitat, davant la gran ex

perdut tot el sentit.
El 1997 us van atorgar el Premi d’honor Gat Perich. Quin re
cord guardeu d’aquell dibuixant?

Era una persona molt intel·ligent i un gran dibuixant. El seu
humor era molt directe políticament, molt punyent. El meu era

naven els mateixos compays de professió.

Jo sóc un més dels meus personatges,

pansió de la fotografia publicitària?

És un fet que la fotografia s’ha endut molta feina. Jo havia fet
força cartells durant uns anys. Els cartells per a la Fira del Lli
bre, per al Saló Nàutic, cartells per a la roba interior d’home
Ocean, cartells per a les festes de la Mercè. Eren cartells grans.
Ara tot són fotografies. Recordo, quan anava a París, aquells
csHKHHaBss niagnífics cartells fets per grans dibuixants... Jo
havia treballat també per a la casa Nestlé, pera la
casa de mitjons (.óndor, per als quals vaig fer un
mural de ceràmica molt bonic amb la ceramista

Perquè el que dibuixo són coses que visc.
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Aiguadé. Tot aquest tipus de treball més relacionat amb publi
citat era interessant. En primer lloc, perquè era molt més ben
pagat que les altres coses; en segon lloc, perquè t’obligava a bus
car un altre tipus de representació. Els dibuixants actuals, com
en Mariscal per exemple, estan més especialitzats, des d’un bon
principi van orientats cap a la publicitat. De tota manera, i tor
nant a la fotografia, jo sempre dic que, entremig de tanta re
presentació fotogràfica, un dibuix, en un moment determinat,
pot colpir més, pot ser més original. De vegades l’abundància
comporta falta de personalitat. Jo crec que hi ha una mica d’a
bús. Tanta profusió de color, aquest malbaratament..., penso
que tampoc no n’hi ha necessitat. Les institucions que fan lli
bres per a la joventut, els fan a tot color. Potser no caldria. Re
cordo, dels anys trenta, els dibuixos extraordinaris en blanc i
negre dels dibuixants d’aquella època, amb una sola tinta o
amb dos colors, però amb aquella expressivitat!... I molt més
econòmics! Als nois, també els agraden les coses en blanc i ne
gre. Ara ens falta imaginació. És com si la tècnica, que ens ha
donat totes les possibilitats imaginables, ens ofegués. És el ma
teix que passa amb la televisió: ben utilitzada pot ser interes
sant, es podria fer servir per culturitzar, però el neguit per
l’audiència l’ha convertida en una arma tremenda.
Després de vint-i-dos anys de fer un dibuix diari a la premsa,
quan pensàveu, a la fi, dedicar-vos exclusivament a la pintura,
us vau tornar a comprometre amb un nou diari, el diari «Avui»,

que s’estrenava l’any 1976. Per què?

Jo deixo «El Correo Catalàn» l’any 1975. És una època molt
dolenta, una època tremenda. Franco està malalt del 74 al 75. És
l’època dels darrers cops de cua del «monstre». Jo estava tip de
censures, d’amenaces... Això va fer potser que el meu dibuix bai
xés una mica de qualitat, alhora que va contribuir a fer que de
cidís deixar el dibuix diari i pensés posar-me a pintar amb més

tranquil·litat, una cosa que tenia ganes de fer de feia temps. Però
aleshores va sortir el diari «Avui». Un diari en català. I em van
venir a buscar. Al principi m’hi vaig resistir, però van insistir tant
que vaig cedir amb la idea de col·laborar-hi només uns mesos,
un any màxim. Vaig estar-hi deu anys! Fer un dibuix diari altra
vegada no em permetia pintar com jo volia. Aleshores vaig tor
nar a deixar la pintura. Després va sortir el «Diari de Barce
lona», en català. També em van oferir de treballar-hi. L’«Avui»
havia canviat de director, hi havia força problemes... Em va fer
il·lusió entrar al «Diari de Barcelona», un diari en el qual jo pre
cisament havia començat a treballar el 1952 i que ara sortia en
català i en color. Vaig acceptar la feina que m’oferien. Després el
diari va anar perdent. Finalment, l’any 1989 vaig decidir deixar
definitivament la feina diària a la premsa. Ara em dedico a la
pintura o al dibuix més pictòric, busco sobretot l’expressivitat.
Pel que fa al dibuix, em limito a «Serra d’Or», a la «Revista Mu
sical Catalana» i esporàdicament a «Cavall Fort». És clar, costa
una mica sortir de l’encasellament de dibuixant...
Cesc, que va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya el 1995, ha fet a hores d’ara nom
broses exposicions de pintura en diverses galeries d’art d’arreu de Catalunya, com també a Alemanya i a Suïssa. Amb
motiu de la seva darrera exposició, el març passat, a la Galeria
Eude, Daniel Giralt-Miracle escrivia: «En aquest deliberat i ex
clusiu conreu de la pintura, Cesc ha desenvolupat tot un camí
en què l’experimentació estrictament pictòrica preval sobre
qualsevol altra tècnica. [...] Cesc, doncs, continua sent un
transmissor de sentiments, de sensacions, d’estats d’ànim, no
més que ara utilitza els olis, els guaixos i els acrílics. Si abans
el negre era important, ara és el color el que parla, i si la tèc
nica ha canviat, l’artista i el seu món són els mateixos.»

[CAVALL BERNAT

NURIA-PUIGMAL-CAMBRADASE
GUIA D'EXCURSIONS I TRAVESSIES
JOSEP NUET I BADIA
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Descripció detallada de seixanta-nou itineraris dels camins de
la vall de Núria i dels cims que l’envolten i, també, els camins
que porten a Núria des de la Cerdanya, el Conflent i la vall
de Ribes. Inclou altres informacions, com els panorames que
es poden veure des dels cims principals, i una notable selecció
de fotografies.
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Els nous catalans
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per Andreu Gomila

Centre Bayt al Thaqafa.

La societat catalana viu, com tot Europa,
el pas d’un tipus d’immigració que, pel

seu volum, hi representa el repte més
important de cara al nou mil·lenni. Els
nous catalans, provinents del Marroc,
Algèria, Tunísia, Jordània, Síria o Egipte,
arabs tots, formen part d’una cultura,
1 assimilació de la qual deixarà Cata
lunya com un país capdavanter a Europa

si aconsegueix assolir aquell mestissatge
Que alguns demanen a crits, i mostra no
vament el Principat com una porta
oberta al nou món del segle XXI.

En un carrer de la Ciutat a Vella, a
Barcelona, n’Otman treballa nit i dia a la
seva botiga de roba per fer-se camí en

Una ciutat que el va acollir gairebé per
casualitat, fa dos anys. Un paisatge de caSes baixes d’estil eivissenc a Azilal (Mar’oc) és ara un passatge estret devora la
basílica de Santa Maria del Mar, on, a
Pai t de cosir i filar, n’Otman parla de les
V|cissituds de la vida amb el s compatrio-

es que el visiten de tant en tant, per de

manar-li un lloc on treballar. Aquest
marroquí de vint-i-vuit anys, bru, alt i
amb mans de pianista, és una excepció
entre els prop de trenta mil ciutadans del
seu país que resideixen oficialment a Ca
talunya, ja que va traslladar-se al Princi
pat amb tot: feina, casa, dona...
Na Míriam, la seva exdona, va erigirse en l’impuls que el portà a Barcelona,
després de dos estius en què l’amor i
l’energia varen ser suficients per a em
prendre el camí d’anada. Temps abans,
n’Otman havia deixat l’ofici de pesca
dor -el de tota la seva família- per ficarse dins el sector turístic, després d’un
greu incident nàutic al port del seu po
ble, molt proper a Tànger. Canyes i xar
xes lluny estant, la sort començà a
visitar-lo de tant en tant, marcant el devenir d’un home que assegura que «no
enr calen patrons», quan és interrogat
sobre la possibilitat d’afrontar una gran
comanda de roba: «A la meva tenda no
hi ha més de cinc o sis peces iguals.» Es

clar, no en sap fer, de patrons. És anal
fabet.
Uns sevillans adinerats li regalaren
una botiga, a Azilal, després d’uns me
sos com a regent: «Quina sort, no? Sí,
com que jo els havia ajudat a fer-ho tot,
varen pensar que el millor que podien
fer era cedir-me-la. A més, jo ja sabia fer
roba i no necessitava ningú que m’aju
dés. Mentre la regentava havia après a
dissenyar.» Na Míriam el dugué a Bar
celona i allà el deixà, tot veient la manca
d’interès de n’Otman per occidentalitzar la seva vida, encara que ell afirma
que «ella és qui més m’ha ajudat a integrar-me».
Les fugides a Europa de la majoria
dels marroquins han evolucionat amb el
temps i n’Otman no és un exemple del
que sol passar amb els homes d’aquest
país, car ara solen estar escolaritzats i
han viatjat abans pel continent. Tanma
teix, molts acudeixen a centres com el
Bayt Al-Thaqafa, al barceloní carrer
Princesa, on entren en contacte amb al
tres immigrants i hi poden portar els fills
perquè aprenguin àrab clàssic. En aquest
centre asseguren que a Barcelona els
marroquins solen aprendre castellà,
mentre que el català és el predominant a
les comarques del Principat. Cal desta
car, per altra banda, els trastorns d’identitat que poden viure alguns nens
magribins, ja que, moltes vegades, se’ls
ensenya àrab quan el seu idioma nadiu
és el berber (tamezight). Un pas enda
vant en aquest aspecte són el diccionari
català-berber de Carles Castellanos o els
diferents projectes desenvolupats amb
èxit a la comarca d’Osona, com l’emissió
a Ràdio Manlleu d’un programa en ta
mezight.
N’Otman no s’ha preocupat mai d’a
prendre català; tampoc no li ha calgut.
«En sé una miqa de sentir-lo ai carrer»,
com diu ell mateix, baldament parlar-lo
bé és un altre dels consells que dóna als
joves del seu poble quan el visiten a la
tenda-propietat-sastreria del carrer dels
Banys Vells: «T’obre portes, ja que si saps
català la gent et mira amb uns altres ulls,
com si fos una marca de total integració.»
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De tota manera, n’Otman es mostra
enutjat amb alguns catalans, «perquè
veuen que sóc moreno i ja pensen que
sóc un lladre». I per això procura orga
nitzar les desfilades al carrer, sense cap
pretensió underground, per acostar el
que és la seva moda a la gent. És una ma
nera fàcil de mostrar el treball diari: «Jo
no sóc cap lladre!!!» A més, en dóna la
culpa a la societat quan un compatrici
seu es fica en la venda de haixix o en els
robatoris de petita escala: «Quan fa un
any que roba i ja n’ha après, és normal
que no vulgui fer la feina que abans la
societat li ha denegat.»
L’«observatori permament de la im
migració a Barcelona», fet per la Comis
sió de l’Alcaldia per a la Defensa dels
Drets Civils (CADDC), mostra, a més,
com els marroquins són el grup immi
grat més nombrós a la capital del Princi
pat, amb uns quatre mil vuit-cents
censats, que superen els peruans en poc
més de sis-cents. Josep-Ignasi Urenda,
president de la CADDC, esgrimeix qua
tre característiques bàsiques per definir
la situació d’aquests marroquins: «Els
marroquins, el que volen, com tots els
immigrants, és obtenir els papers i con
servar-los, intentant que la situació no és
deteriori. En segon lloc desitgen, la ma
joria, tornar, tard o d’hora, al seu poble,
ja que, encara que molts semblen viure
molt malament, van comprant pis als
seus llocs d’origen. A més, el fet de tro
bar feina de manera ràpida sol aparèixer
en el centre de totes les seves preocupa
cions. És clar, per això han vingut. L’atur,
entre aquesta gent, sol ser molt inferior
al de la població autòctona, per l’economia submergida. I, en quart lloc, inten
ten gaudir d’un habitatge com més
digne i barat possible. Aquí és on no hi
ha programes per a immigrants; un fe
nomen que no s’esdevé quan es tracta
d’assistència sanitària o educativa, ja que
la Generalitat i l’Ajuntament tenen pro
grames d’ajut als immigrants.» El presi
dent de la CADDC destaca el treball que
fan diverses agrupacions per protegir els
nouvinguts, des del mateix Bayt al Thaqafa fins a la Creu Roja, el Servei d’As

sistència per a Immigrants Estrangers i
Refugiats (SAIER), l’Associació Catalana
pels Refugiats (ACHSAR), l’Associació
de Treballadors Immigrants Marroquins
d’Espanya (ATIME) o les entitats filials
dels sindicats CCOO (ACITE) o UGT.
Anwar i Amel

El cas de n’Anwar és molt diferent del de
n’Otman. N’Anwar fa quinze anys que
viu a Barcelona, prové de Síria i darrere
d’aquest nom fictici amaga la vertadera
imatge del pas, la lluita per adaptar-se a
una societat que considera «deshuma
nitzant». La follia de la vida barcelonina,
amb els aldarulls automobilístics, les es
tretors al metro i les aglomeracions al
Portal de l’Àngel un dissabte a l’horabaixa, tot això és el que paga més car
després d’haver-se establert a la capital
del Principat com a fruit del seu primer
viatge a la idealitzada Europa. Llavors,
vingué amb la llicenciatura de Perio
disme, un any d’Econòmiques i el servei
militar acabats d’enfornar, fins que una
beca en Direcció d’Empreses i Activitats
Turístiques li obrí la porta de Barcelona.
Més tard, es llicencià en Filologia Semí
tica a la Universitat de Barcelona, la qual
cosa l’abocà definitivament a l’ensenyament de l’àrab, el seu actual d’ofici.
La serenor del seu poble i el xiuxiueig
de fons a trenc d’alba apareixen a l’altra
banda de la Mediterrània, «on les rela
cions són més humanes i la gent viu de
manera més col·lectiva». A Barcelona,
l’aïllament i l’individualisme han escantellat la vida d’aquest àrab prim i agra
dable, de trenta-vuit anys. «Ho estic
pagant tot a posteriori, tota aquesta frenesia inabastable», remuga Anwar amb
el cap baix. A pesar de tot, la vida a la
ciutat se li presenta encara plena de pos
sibilitats: una dona i una filla són la seva
actual raó de ser.
Els immigrants de l’Orient Pròxim
vénen a Catalunya moguts per aspira
cions diferents de les de la majoria dels
marroquins i els algerians. N’Anwar n’és
un bon exemple. La possibilitat d’am
pliar els coneixements adquirits al Lí
ban, Síria, Jordània o Aràbia Saudita

solen ser el motiu principal dels aterrat
ges, mentre que els habitants del nord
d’Africa mantenen el rerefons econòmic
a l’hora d’emigrar al Principat. Aquests
darrers, però, van evolucionant i ja es
poden trobar joves marroquins matri
culats a les universitats catalanes. A més,
si Catalunya era tradicionalment una
simple parada en el periple cap a França,
Bèlgica, Alemanya o Itàlia, molts vénen
ara directament, a causa de l’augment de
les restriccions d’entrada a aquests paï
sos, i de la puja econòmica que ha expe
rimentat l’Estat espanyol els darrers deu

manera radical. El canvi d’un sistema de
partit únic a un altre de més democràtic
amb pluripartidisme i eleccions lliures
portà el Front Islàmic de Salvació (FIS)
a guanyar les eleccions municipals de
1990 i la primera volta de les generals de
1991. El Consell Constitucional va sus
pendre els comicis, declarà il·legal el FIS
i va començar allò que fins ara és una
autèntica guerra civil.
Amel recorda els darrers dies a Alger
com un autèntic calvari vertiginós:
«Quan vivia a Algèria somiava el mateix
que tots: un cotxe, formar una família...

gant terres», sentencia Amel. Actual
ment, la majoria dels immigrants del
nord d’Àfrica han de passar per tres eta

pes abans d’aconseguir el desitjat per
mís de residència. El primer els dóna
l’oportunitat de romandre a Catalunya
un any; un segon «paper» suposa la pro
longació del permís durant dos o tres
anys, fins que arriba el permís perma
nent. Josep-Ignasi Urenda creu que el
cupo -primera fase per a molts homes i
dones pobres- no trigarà a extinguir-se,
atès que no existeix en altres estats de la
Unió Europea.
Amel, a hores d’ara, fa classes particu
lars d’àrab i de francès, tradueix en
aquests dos mateixos idiomes, i continua
exercint de minyona, ja amb el segon
permís de residència: «Faig de tot i no
faig res.» Quan es desperta els matins, ha
de pensar si roman morta o viva o si, re
alment, cal llevar-se. Observa la seva
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Otman, a la seva botiga de roba.
Casa fundada el 1886

anys. Així ho explica Francesc Espinet,
professor d’Història a la Universitat
Autònoma de Barcelona i especialista en
cultura araboislàmica.
Amel és un altre nom figurat. Significa
esperança i encobreix el tremp d’una algcrina de trenta-un anys. En fa tres que
resideix a Barcelona, un lloc que li ha
ofert llibertat, aire per a respirar, poder
fugir de la mort de la seva terra... També

. ’ ha donat solitud i neguit, i frustració.
Amel va haver de sortir d’Alger a correcuita. Havia fet la carrera de Turisme i
treballava de funcionària a l’antbaixada
francesa, però el trasbals dels darrers
dnys a Algèria transformà la seva vida de

Però quan compleixes vint-i-tres anys i et
sents aturada, encara que ho tinguis tot i
t’hagis preparat a consciència, ajornes al
guns somnis. Arribes a vint-i-nou i con
tinues allà mateix, sense expectatives, i,
mentrestant, t’han llevat la voluntat. Pri
mer et terroritzen, fins que acabes accep
tant les bombes. Després veus que
comencen a matar. I, finalment, degollen
la teva família -no és el seu cas— I el go
vern que no fa res.»
Abans d’obtenir un permís per a viure
a l’Estat espanyol va haver de passar per
la «quota de neteja», dos anys en què no
més podia treballar de minyona: «Mai
no m’hauria imaginat que acabaria fre
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vida a l’empara de Testat anímic, com
una oscil·lació en ziga-zaga: «Els catalans
no em veuen. I, encara que cridis, no
t’escolten. Tan sols et donen el dret d’asil i arribes a pensar que hi ets de més.»
Aquest és el sentiment que més mal li ha
fet, creure’s de més, sense cap lloc on
anar: «Estic farta d’anar voltant pertot
arreu», afegeix n’Amel, apostant per la
teoria de n’Otman sobre la manca d’oportunitats amb què es troben molts im
migrants del nord d’Àfrica: «Si fos un
noi, robaria.»
El canvi

Tant n’Amel, com n’Anwar o n’Otman
han madurat a Barcelona. I és n’Anwar
qui es mostra més crític amb la societat
en què viu, car el seu coneixement de la
cultura catalana li ha permès aprofundir
més on li ha tocat viure. Aquest senti
ment decebedor no li sobrevingué fins
que passaren cinc o sis anys d’aquelles
vacances primeres, i úniques, a Cata
lunya. Un pòtol mig endormiscat li va
obrir els ulls. Quan n’Anwar aixecà l’esguard per fixar-se en un cartell aferrat
sobre el refugi del rodamón, va ser com
si es cabussés de sobte en el quid de la
idealitzada Europa: «S’ofereixen 40.000
pessetes de recompensa a qui ens re
torni el gat», proclamava l’avís. I -para
frasejant Zaratustra- Anwar parlà al seu
cor i es demanà: «Com pot ser que
aquest home es mori de gana i aquesta
gent donin 40.000 pessetes a l’individu
que els torni la mascota?» A partir d’a
quest moment, Anwar observà una altra
ciutat, en què la pressa per agafar el tren,
per seguir el plànol del dia, l’esvera cada
dia més.
Ara n’Anwar és més escèptic, conti
nua restant de passada i plany els doscents «nens del carrer» que el diari
«Avui» va descobrir el 24 de setembre de
l’any passat. El rotatiu barceloní expli
cava que «a Barcelona hi ha dos-cents
nens immigrants il·legals, la majoria magribins, que dormen al carrer, als parcs o
sota ponts de la ciutat -un, proper al Te
atre Nacional de Catalunya—, i que viuen
sotmesos a Texplotació d’un grup d’im

migrants legals adults que els utilitzen
per cometre actes delictius com ara roba
toris, venda de droga o serveis sexuals».
Barcelona mostrava, així, la seva altra
cara.
Una faç que n’Amel no és capaç d’en
tendre. Una de les coses que aquesta algerina troba a faltar més, com n’Anwar,
és poder visitar un amic sense haver-li de
trucar abans. Pensa que t’has de passar
molts d’anys per guanyar-te la confiança
d’algú: «La gent és molt individualista i
només vénen a veure’t si hi ha menjar pel
mig; en canvi, a mi mai no em conviden
a casa seva.» Les mirades, el llambrec in
cert de rebuig «quan es veu que ets del
Magrib», són una altra de les coses que
no comprèn, «quan aquesta gent no pot
arribar a entendre mai el que estic pas
sant». La solitud, l’estat de contínua ten
sió, tot això li va manllevant de mica en
mica aquella esperança. Continua dema
nant una oportunitat, sense defallir.
I n’Otman recorda el tempo més cal
mat i distès del seu país, encara que reco
neix que a Barcelona hi ha moltes més
possibilitats d’expansió personal. La seva
vida també s’ha transformat radical
ment: «Intento agafar el ritme d’aquí,
però no ho aconsegueixo», assegura. Ara,
el seu univers discorre una mica més rà
pid que a les tòrrides migdiades d’Azilal
i el seu èxit amb les catalanes no li treu
del cap les ànsies que té de triomfar com
a dissenyador a la Ciutat Vella.
Anwar, Amel i Otman són tres àrabs
que han canviat a Barcelona. Són tres
dels entre cent cinquanta mil -projecció
de CCOO- i quinze mil -xifra d’ATIMECatalunya- àrabs que conreen la seves
existències als Països Catalans. Dos ho
mes i una dona que han emigrat sense
haver de passar pel tràfec trontollant de

la «pastera» a l’estret de Gibraltar. Tres
persones farcides d’històries de vida per
contar als fills i als néts: els nous catalans

del mil·lenni que ve.

Sobre la lectura
per Pau Dito Tubau
A la Victòria
L’art del llenguatge el comparteix el con
junt dels humans, i la literatura es troba
en els actes de parla, en les converses, en
les preguntes que la ment es formula
cada dia. Quan l’ús del llenguatge passa
d’aquesta forma humil a una de més en
riquida, que sovint assoleix una gran
complexitat, apareixen els narradors o
els poetes. I quan la literatura reflexiona
sobre ella mateixa, quan discurseja sobre
el seu objecte i les seves finalitats, prova
d’autodefinir-se.
Sigui com sigui, i amb independència
dels gèneres -poesia, teatre, novel·la,
conte-, el material lingüístic que con
forma la història de la literatura, plena de
llibres i de biblioteques infinites, de vega
des coincideix a discutir sobre conceptes
o formular interrogants amb respostes
momentànies, inestables, rebatibles: De
què serveix, si és que ha de servir de res,
la literatura? Té un sentit moral més enllà
del plaer del gust? Quines són les lleis de
l’especificitat literària? On comença i on

acaba la literatura?
Escriptors de diferents èpoques hi
han donat respostes discordants. Entre
els motius de tanta dissensió cal comp
tar les turbulències de la història, els
conflictes vitals o el caràcter propi. El
llegat literari que ha sobreviscut a l’enderroc i la ruïna, des de l’oblit de llibres
desapareguts, que ja no interessaven,
fins als llibres cremats per les censures,

que alimenten la imaginació dels amants
de la literatura, sovint es caracteritza per
1>
1 autorepresentació, per l’intent d’espe
cificar què és la literatura, què és l’art o
els artistes, tot i que la major part de ve

gades es limiti a narrar històries o
vivencies, sense cap pruïja de reflexió
conceptual.
Els escriptors antics van ser els pri-

mers a deixar constància de les seves opi
nions sobre el fet literari. Per Píndar, que

va exercir la poesia davant de prínceps i
tirans a la Mediterrània antiga, la seva
obra servia per a alabar l’excel·lència hu
mana, per a «lloar allò que és digne d’elogi i sembrar l’acusació contra els
malvats» (Nemea, VIII). Sense teoritzar,
el singular poeta panhel·lènic -que ha
llegat unes Odes tan perfectes com intraduïbles- donava una finalitat moral a la
seva lírica, posava el seu cant en relació
amb la raó pràctica. Des d’aleshores, es
criptors de les més variades èpoques han
eticitzat la literatura en el desplegament
de les seves formes, des de l’art com a
forma d’instrucció de les masses fins a la
sentència que «la poesia és una arma car
regada de futur», renovant contínua
ment el precedent pindàric.
En una concepció diametralment
oposada, de factura més moderna, Jean
Genet presentava la dansa d’un home
damunt un fil, a molts metres d’alçada,
com una metàfora de l’art i de l’artista.
L’escena del funàmbul sobre la corda, sol
i en perill, evocava amb alè metafísic uns
éssers imaginaris, un paradís perdut on
l’home volava i parlava amb els cavalls.
Apoteosi i fascinació, com en un espec
tacle de circ, n’eren els trets definitoris.
Genet rebutjava l’art que explica, en
senya i prova. Advocava per abandonar
la pretensió de dir res, a favor de l’espectacle que meravella. Per a ell, el text, el
missatge o el significat quedaven
anul·lats davant la possibilitat de cai
guda del funàmbul, que es balanceja en
el buit com un engranatge mecànic amb
rivets onírics. Genet, amb el seu nihi
lisme desesperançat, atacava una cultura
malalta, l’occidental, amb els seus retrats
de personatges marginats, socialment
infames. Però el seu amor pels petits lla
dres adolescents, trepanats pel rebuig,
no tenia cap pretensió de lloar-ne l’excel·lència i acusar els malèvols, a la ma

nera de l’antic Píndar, sinó d’evocar la
fruïció de les imatges sense invocar cap
missatge.
Si es col·lacionen tots dos autors, si
se’n compara les idees subjacents, les
preguntes, en comptes de respondre’s, es
multipliquen. Què tenen en comú, si hi
tenen res, Píndar i Genet? Els seus textos
respectius, poden ser interpretats cor
rectament? Són commensurables els
seus punts de vista? Més enllà de les opi
nions subjectives, es pot afirmar que un
dels dos autors és més valuós que l’altre?
Dit d’una altra manera: es pot fonamen
tar objectivament el gust?
Quan s’examina la literatura, quan
des d’una òptica externa s’intenta donar
resposta als interrogants que origina,
neixen les teories literàries. La literatura
que intenta definir-se internament -la
pindàrica, la genetiana- es representa a
ella mateixa. Cada autor, en aquest cas,
s’afanya per donar una definició d’allò
que és o hauria de ser la literatura. Les
teories que intenten explicar aquestes re
presentacions, o bé forjar unes normes
per acarar-s’hi, són metapensaments, i
se situen per damunt de la matèria pri
migènia, la literatura, per sistematitzar
ia i esprémer-ne el sentit. Dit d’una altra
manera: les teories són conceptes i nor
mes que s’utilitzen a l’hora de llegir els
textos, com si fossin un bisturí mèdic,
amb la intenció d’extirpar-ne un sentit
determinat, de glossar una parcel·la de
l’ingent significat que una sola obra pot
arribar a proferir.

La tradició ha volgut que la crítica
textual i la història literària fossin les
branques més conreades de l’exegesi li

terària. La història literària és l’aplec de
coneixements sobre els autors i el palpitar de les seves èpoques: les anècdotes,
les crítiques, els blasmes, les influències,
les convulsions socials o els costums do

minants. La crítica textual és el comen
tari a peu de pàgina dels textos, més o
menys antics, que ajuda el lector del pre
sent històric a fer-se’ls intel·ligibles, a
convertir-los en matèria cognoscible.
La revolució més significativa de la te
oria literària del segle XX ha estat l’eclosió de noves teories, com el New
Criticism o l’Estètica de la Recepció, que
s’han afegit a altres teories menys recents,
com l’hermenèutica, que té l’objectiu
d’interpretar el sentit dels textos, de des
velar-ne els espais foscos a favor d’una
comprensió diàfana. A redós de la litera
tura ha nascut una multitud de discursos
teorètics, i no costa gaire d’endevinar que
el segle vinent en veurà néixer de nous,
alhora que en veurà desaparèixer d’antics. Qui sap si discursos actualment
canònics -per exemple, la deconstrucció-, que han estat venerats durant un
parell de dècades, marcades per la moda
més frenètica, no seran futurament ban
dejats, ridiculitzats o oblidats.
Entre les causes d’una propera refosa
hi haurà la contingència a què està sot
mesa tota activitat humana, sobretot
l’artística, i l’esperit de recerca més pre
gon, sotmès al desig de magnanimitat i a
la convicció que les teories fins ara pres
crites han vulnerat l’ànsia de totalitat
que s’intueix en cadascuna de les obres
literàries més significatives de la història.
Perquè la característica que unifica les
obres literàries, des de VOdissea fins a
YUlisses, és que s’hi representa la condi
ció antropològica en la seva totalitat, i
que són irreductibles a una mera anàlisi
parcial, que només tindria validesa sota
l’acceptació d’un enfocament omnicomprensiu.
La rebel·lió de les noves teories haurà
de ser marcada per una premissa òntica,
per l’equipol·lència entre representa
cions i metarepresentacions, entre pen
saments i metapensaments. Allà on les
teories s’han escindit dels textos que pre
tenen estudiar és en la seva fragmentarietat, i a pretendre situar-se per damunt
de les obres. Els seus mètodes de lectura
i els pressupòsits teòrics han efectuat
constriccions a l’hora de llegir i inter

pretar els textos, els han limitat a anàlisis
només estètiques, només artístiques, i
han limitat esferes com la ciència i l’ètica, esferes que les obres mateixes invi
taven a dilucidar.
Cada teoria ha operat un aïllament.
Cada concepte ha suposat l’eliminació
d’aspectes que pertanyen a les obres ma
teixes, que en són consubstancials, i que
esperen, latents, ser descoberts. Negligint-los, s’han perdut idees valuoses. Les
noves teories hauran de recuperar
aquests aspectes, retornar-los l’estatut
que exigeixen els textos, les obres, i que
s’ha vist alterat per unes ganes malaltis
ses de parcel·lar el saber, tan familiars a
la irreverència de la Modernitat, un pe
ríode històric que és procliu a separar la
totalitat del coneixement -ciència, ètica
i estètica- en disciplines autònomes.
La síntesi metateòrica haurà de partir
de tres conceptes diferenciats que cor
responen a la demanda que les obres
mateixes fan als lectors, i que entre
creuen l’estètica, l’ètica i la ciència, conjuminades com a totalitat sobre el mirall
que pretenen reflectir: els textos.
La interpretació objectiva dels textos
serà conduïda per mitjà del concepte de
veritat com a correspondència amb les
intencions de l’autor, com a ciència de la
interpretació de les obres. És el text
homèric mateix el que interpel·la els lec
tors i els demana que comprenguin allò
que explica, i que ho facin amb justícia
poètica, sense sobreinterpretar-lo, en un
exercici d’alt rigor que escenifica l’amor
al coneixement pel coneixement.
La posterior valoració estètica, si hi
volem atorgar alguna significació, no
més serà vàlida per a la reflexió si la in
terpretació dels textos és acurada. Si un
crític interpreta que la fragilitat del
funàmbul genetià representa l’alienació
de l’home, i s’equivoca, el seu ulterior
judici estètic mereixerà la condemna al
solipsisme, perquè haurà partit d’una
interpretació errònia, que només serà
vàlida per a les il·limitades interpreta
cions subjectives, sempre distintes i
lliures.
L’anàlisi, però, es podrà portar més

enllà, trencant la històrica distinció en
tre la literatura, separada del món de la
vida, i les existències concretes. Les obres
literàries són un espai immillorable
d’observació del comportament humà,
dels conflictes entre valors que assoten
les decisions de les persones, de la neces
sitat de triar que persegueix els perso
natges de les obres. L’avaluació ètica del
lector, la mirada sobre les accions dels
personatges, servirà per a atorgar visibi
litat a la fragilitat del bé, a la tragèdia
d’haver d’escollir entre béns difícilment
comparables de cada personatge de la
novel·la
Novament, seran els textos —homè
rics, genetians, pindàrics- els que convi
daran els lectors a opinar sobre les seves
accions o omissions, sempre amb el ben
entès que, abans d’improperar o enaltir
les tribulacions del Telèmac homèric o
del funàmbul genetià, se n’haurà d’haver
interpretat amb equanimitat el signifi
cat. Si el nou sumari teòric inclou l’anà
lisi ètica de les obres, no solament en
sortirà beneficiada la teoria moral, sinó
també les emocions que les obres susci
ten en els lectors, que reprendran ales
hores el paper protagonista que les
teories literàries els havien furtat.

;tesa

Un gran buit en les nostres vides?
George Steiner és un dels
grans crítics del segle XX.
Miguel García Posada,
també crític, el descriu amb
cinc adjectius: savi, jueu,
agnòstic, il·lustrat i trilingüe.
L’any passat, Steiner va
publicar a Siruela Errata. El
examen de una vida, on re
flexiona sobre la pròpia experiència, sobre la
seva vida, sobre el suposat malbaratament in
tel·lectual, i on s’autocritica i s’interroga sobre
la mutació científica i cultural en què vivim.
García Posada subratlla que són pàgines ple
nes de substància, gràcies a una gran capaci
tat de síntesi, i que tenen molt, segurament,
de testament espiritual, en què l’autor és ca
paç d’esbossar tan sols les respostes possi
bles, amb una lucidesa i un rigor que en fan
una lectura indispensable.
Doncs, de Steiner, m’ha interessat el text
«El lector infrecuente». A partir de la descripció
d’una pintura de 1734, «Le philosophe lisant»
de Chardin, compara el canvi de valors en rela
ció amb el fet de llegir entre abans i ara.
En el quadre, el lector va vestit amb
elegància, amb capa i barret, interpretat com
en una trobada de cortesia, no pas casual, en
tre ell i el llibre. L’ambient és dominat pel si
lenci i, encara que convencional a l'època, hi
destaca, sobretot, un rellotge de sorra, símbol
del temps; medalles de bronze, per a mantenir
la pàgina estirada, i la ploma, pera prendre
notes. En resum, mostra una situació lectora
allunyada de la que avui és majoritària.
L’acte lector actual és caracteritzat per Stei
ner com a informal, difús i irreverent, sotmès a
la intromissió del soroll (telèfon, ràdio, televi
sió...) i presidit per l’atròfia de la memòria.
«En l’aprenentatge d’avui, especialment als
Estats Units, l’amnèsia ha estat planificada»,
escriu. Però Steiner entén que, per a la finali
tat igualitària i populista de les societats de
consum, les condicions de «l’acte clàssic de
lectura» són inacceptables; només queden per
a uns quants erudits. Anuncia que el preu del
silenci i de la soledat s’apujarà i apunta la
idea de fundar escoles de lectura creativa. Se
gons ell, les lliçons haurien de començar per
I aprenentatge de l’anàlisi de frases, «la poesia
de la gramàtica», i continuar per l’estudi de la
mètrica, «perquè és la música que controla el
Pensament i la sensibilitat».
Em sembla que molts estem d'acord amb
el diagnòstic de Steiner sobre l’acte lector d’avu'· D'altra banda, el remei que ell proposa,
ies escoles esmentades, és molt suggeridor.

Opino que haurem de fer-li cas. Tot sigui
Per evitar patir de la manera que ell pronos
tica. Escriu: «Si una lectura ben feta es con
verteix en un artifici amb data de caducitat, el
càstig serà un gran buit en les nostres vides.»
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Tractes_ són

Màtria

Avui, 5 de setembre, m’he mirat al mirall

Sort que ja s’han acabat tots
els muntatges i discursos
electorals, perquè l’ambient
al meu poble es començava
a fer irrespirable i els carrers
tornaven lletjos amb tants
d'eslògans i cartells.
Potser hauria estat millor
enviar els diners de la cam
panya a alguna ONG i deixar-se de propa
ganda, fullets, festes i sermons.
La veritat és que em passa un poc com a
Brassens en aquella cançó de «La mauvaise
reputation», on deia que no li agradaven les
desfilades militars. A jo no m’apassionen
gaire els mítings polítics. Sé que són un mal
necessari, però no m’acab de creure tot allò
que, entre el fervor de la massa, s’hi crida i
vocifera. En fi. Les dues Espanyes de què par
lava Machado encara existeixen i quan hi ha
eleccions afloren amb una certa tensió. Aquí,
a Menorca, hi ha molts d'interessos urbanís
tics i convé votar ecològic. Ecolingüista, mi
llor. Sé que ara com ara Menorca viu del
turisme i jo vull que visqui tothom, que tot
hom tengui un lloc de feina digne i estable,
però els recursos de la nostra illa són limitats
i no podem deixar que la cimentin, la massifiquin i la matin.
Veig que el concepte de «Pàtria» no és
moda. Jo el reivindic. Amb tot açò de la guer
ra dels Balcans sembla que els nacionalismes
siguin nefastos i ho són si tenen arrels feixis
tes o xenòfobes, però estimar i defensar la
terra i la cultura pròpies crec que és un deure
i un dret moral. No m’agrada aquesta idea
grisa i uniformadora de l’aldea global. El meu
és un nacionalisme d’amor i de supervivència
que l’únic que vol és viure lliure i en pau. No
vull subjugar ningú, no vull envair ningú ni
vull conquistar cap terra. En tenc prou amb la
meva. L’únic que vull és que no me la des
trossin ni que em putegin la llengua. Em fan
gràcia tots aquests sants partidaris del bilin
güisme que en el fons l’únic que volen és no
haver d’aprendre català. Ells s'ho perden. Si
no pots viure a la terra que estimes, estima la
terra on vius. Si teniu por de dir «Pàtria», rei
vindiquem una «Màtria» i defensem respec
tuosos la nostra llengua i la nostra cultural
identitat. Sé que som ciutadans del món i que
convé més que mai promoure les virtuts de la
convivència i la tolerància, però per damunt
de tot som menorquí, tenc una llengua (la ca
talana) que estim (com estim les altres) i estic
obert a tothom. Totes les llengües són pàtries
i no hi ha races, ni llengües ni cultures supe
riors. Hi ha, però, invasors disfressats de pro
grés, gent fal·laç i punyetera que manipula i
corromp.
Jo reivindic una Màtria amb cultura i llen
gua pròpies on es preservi el paisatge i pugui
conviure tothom.

tractes

-Un any més i t’hauràs
de posar, ja, les barbes pos
tisses i el vestit fosc.
-Diuen...
-... els papers. Mira, aquí
els tens.
-Te’ls creus, els papers?
-Si no hi creus, en què
creus?
-No ho sé. S’ha de creure?
-Tens pàtria?
-Vés a saber. N’hi ha, de pàtries?
-I llengua?
-No ho sé. No han de morir totes?
-Existeixes i, per tant, segons el savi, pen
ses. Què penses?
-Tot i res...

-Bé, potser el contrari.
-Tens partit que t'aixoplugui?
-I tu? Potser només en tinc trossos trets
d’aquí, d’allà i, cada cop, més ressecs, més
esfilagarsats...
-Pots sobreviure?
-Puc sobreviure?
-Tens diari? Tens...?
-... i ofici?
-Sabem mai el que tenim o no tenim?
-Sabem que hem nascut, que hem de morir.
_ ?

-A vegades, em pregunto: He arribat mai a
néixer? El dia que vaig néixer vaig començar,
ja, com els vells místics, a morir? Vaig morir
el setembre del 38? 0...?
-T’interessen els diners?
-No ho sé. M’han d’interessar?
-Els llibres? Van Gogh? 0...?
-Els llibres. Goya i Van Gogh. L’amor...
-Tu no ets d'aquí.
-Ja m’ho has dit. Sóc estranger.

Goethe: més llum
per Xavier Duran

Aquell home a punt de complir setanta anys observava amb
gran interès els experiments del jove químic que havia convi
dat expressament a casa. I en acabar aquelles pràctiques l’amfitrió li va donar una capseta amb uns grans de cafè i li va dir
que li havien de ser útils per a continuar fent experiments, per
què havien estat triats acuradament. Un any després, el químic
publicava un article sobre la cafeïna. El químic es deia Friedrich
Runge i tenia poc més de vint anys. L’home que l’havia convi
dat a casa es deia Johann Wolfgang Goethe i ara en celebrem el
dos-cents cinquantè aniversari del naixement.
No és gaire estrany que Goethe sigui vist per molts com un
científic aficionat i poc encertat. «No féu cas dels newtonians»,
deia al seu bon amic Eckermann. I la seva oposició radical a les
teories de l’eminent científic anglès no ajuda gens a donar re
llevància al Goethe investigador. Però, per bé que no sigui es
trany valorar poc el Goethe científic, no és just. En primer lloc,
perquè Goethe es dedicà a la ciència amb un gran apassiona
ment, sense considerar-ho un simple entreteniment per a mo
ments de lleure. I en segon lloc, perquè, a més d’algun
descobriment important, molts naturalistes del segle XIX el te
nien com un referent en alguns plantejaments.
La de Goethe va ser una vida llarga i ben aprofitada. La seva
obra literària és tan brillant que amaga els treballs científics.
Però tota la vida de Goethe és una contínua interrogació sobre
la natura i sobre la condició humana. I en la recerca d’explicacions el savi alemany recorria a tot l’espectre dels coneixements
de l’època. La seva passió s’observa a l’autobiografia Poesia i ve
ritat, quan explica que, ja de petit, desmuntava les coses per entendre-les. Arrencava pètals de les flors per saber com estaven
units al calze, plomava ocells per entendre com les plomes es
taven adherides a la pell.
Ja a la universitat, va envoltar-se de companys que estudia
ven medicina. I com que, segons ell, els metges són els únics es
tudiants que conversen vivament de la seva ciència i del seu
ofici fora de les hores de classe, anava amarant-se de coneixe
ments sobre aquest tema. Uns coneixements que no queien en
el buit, perquè, quan uns anys abans anava a dinar a casa del
conseller àulic Ludwig, que era botànic i metge, ja assistia a

converses en què apareixien, tractats amb gran respecte, noms
com els de Linné i de Buffon.
A les seves obres literàries Goethe deixa petjades de les seves
preocupacions científiques. Un exemple emblemàtic n’és la no
vel·la Les afinitats electives, títol extret d’una memòria publi
cada pel químic suec Torbert Bergman el 1775. De la novel·la,
ja n’hem parlat en una altra ocasió («Serra d’Or», octubre de
1995), però recordem que utilitza la metàfora química sobre
l’afinitat entre elements -que així trenquen compostos i en for
men de nous— per oferir una narració psicològica sobre tren
cament i nova formació de parelles humanes.
Al Viatge a Itàlia Goethe no solament aferma el seu classi
cisme, sinó que el paisatge també li obre noves perspectives. És

per això que la narració està esquitxada de passatges en què
l’autor alemany s’entreté a descriure aspectes geològics o a ex
plicar com es desvia del camí per recollir un mineral determi
nat.
I a la part segona del seu Faust també hi ha versos que pale
sen les seves conviccions o les seves crítiques. Al segon acte, el
protagonista fabrica un homuncle al laboratori: «Des d’ara
confiem / que si certes matèries barregem / -la barreja és el toti la matèria humana / componem lentament dins l’alambí / a
foc ben graduat, hem d’obtenir / l’acabament secret de nostra
dèria.» I prossegueix: «El que fou de natura un tan preat secret,
/ ho provarem amb fets d’intel·ligència, / i allò que hi fou or
ganització, / ho cristal·litzarem.» És una crítica satírica de la te
oria que la vida podia reproduir-se al laboratori a partir de la
barreja dels elements essencials.
Ja en el camp estrictament científic, Goethe va escriure una
Teoria dels colors, concebuda expressament per a refutar les te
sis newtonianes sobre la llum. És probablement l’obra sobre la
qual hem de passar més de puntetes per a ser pietosos. La física
no era el seu camp, i els seus prejudicis contra el mecanicisme
newtonià li impedien veure les pròpies febleses. Però és com a
naturalista que Goethe destaca. No sempre encertadament -al
trament no hauríem de destacar aquí la seva faceta científica,
car ja seria prou coneguda-, però sí amb una gran passió i amb

treballs notables. Va ser la constància la que li va permetre de-

mostrar que els humans tenien també un os intermaxil·lar, l’eistència del qual havia estat objecte de discussions.
Goethe va ser un dels primers a creure, en certa manera, en
l’evolució de les formes vives. Destacava les semblances que hi
havia entre elles i fins i tot creia en la «Urpflanze», la planta

imbòlica, primitiva, la planta de la qual procedirien totes les
formes diverses posteriors. Goethe sap que la planta no exis
teix, que és simplement una idea que explica les seves concepons. Unes concepcions que culminen amb la seva
Metamorfosi de les plantes, una aportació destacada a la morfo
logia dels vegetals.

La Metamorfosi de les plantes és, per a molts, una fusió entre
ciència i poesia. I és que Goethe no separava tant com es pot
P nsar totes dues activitats. «Tot contemplant el crani de SchilIci», per exemple, és un poema que serveix d’homenatge a l’a-

mic, però que es fixa en les estructures òssies. Goethe se sent,
P> imer de tot, poeta, però mai no deixa d’interrogar-se sobre
allò que observa i d analitzar el perquè de les coses. No és un

autor purament líric, sinó també profundament analític.
L avenç del coneixement i l’especialització són dos factors
tlUc dificulten 1 existència d’algun Goethe actual, que impulsés
la teforma dels estudis de química i estudiés la millor forma
1 explotació de les mines i que, al mateix temps, ens deixés
obres de referència ineludible en la història de la literatura.
I ei ò encara que un cap com el de Goethe sigui de difícil repe-

t’ció, tampoc no hem de deixar que l’excessiva distància ens sePar i. «Llum, més llum», van ser les seves darreres paraules. I ens
h<> podem prendre com una crida a il·luminar la recerca de la

veritat tot passejant per les dues ribes del saber, sense oposar

c,encia i literatura, ans unint-les en un conjunt harmoniós.

Premsa

Trenta-vuit anys de «Veu» i seixanta-dos de record
per Josep Faulí

«La Veu de Catalunya», el diari en llengua catalana amb una
història més llarga, va iniciar l’edició, com a publicació diària,
ara fa cent anys (1 de gener de 1899); la capçalera, però, havia
començat a caminar deu anys abans (11 de gener de 1889),
amb periodicitat setmanal. Va seguir, com a revista, la ruta d’eclosió del catalanisme polític i, en esdevenir diari, se’n va con
vertir en instrument privilegiat. Si el moment de 1889 es
congria a l’entorn de Narcís Verdaguer i Callis, el de 1899 és tu
telat i impulsat per Enric Prat de la Riba. Menat per ell i pels
qui l’acompanyaven, quan es crea la Lliga Regionalista (25 d’abril de 1901), «La Veu de Catalunya» es converteix en el seu
portaveu oficiós, però alhora el més important. El diari no
tindrà mai una dependència oficialment directa del partit, però
en serà sempre -tret de la curta etapa final de guerra i revolu
ció (22 de juliol de 1936 - 8 de gener de 1937)- l’instrument
bàsic de la política informativa.
Quan «La Veu de Catalunya» esdevé diari, a Barcelona no
més n’hi ha un altre en llengua catalana: «La Renaixensa», que
s’hi publicava des de 1881, el mateix any de la desaparició del
«Diari Català», el primer de la història, que hi va aparèixer el
1879. En aquell moment inicial de «La Veu», només hi havia un
altre diari en català: «Lo Sometent» de Reus, que es publicava
des de 1886. A Sabadell, una altra capçalera diària -«Lo Cata
lanista»- havia tingut una vida inferior a un any (1897-1898).
Amb «La Veu», la premsa catalana inicia, anticipadament, el
segle XX. Tot i les limitacions del moment i la feixuga herència
informativa del XIX, és el nostre primer diari modern. Al pri
mer editorial, que havia redactat Prat mateix, s’afirmava que el
títol del diari era «ja un símbol» de l’obra que volien fer l’editorialista i els seus col·laboradors. D’aquests, cal esmentar, en
tre els polítics, els membres de la Comissió d’Acció Política de
la Lliga (1904) -els primers, Prat de la Riba, Duran i Ventosa, i
Cambó, i els que hi van entrar després, Puig i Cadafalch, Ber
tran i Musitu, i Ventosa i Calvell-, i, entre els professionals de
primera hora, Raimon Casellas, Ferran Agulló, «Pol», i Josep
Morató.
Aquell primer editorial parlava del nou diari com d’«una
harmonia formada per una gran varietat de sons», es fixava
«l’objectiu» d’obtenir d’acord amb «les lleis una plena autono
mia» i feia aquesta proclamació solemne: «Mai no descuidarem
de repetir-nos que la causa de Catalunya no és una causa ex
clusivament política, sinó que és la causa de la resurrecció d’un
poble i tot un poble ha de seguir-la.»
El diari va començar amb dues edicions —matí i vespre—, es
sencialment iguals, però, com és lògic, no del tot coincidents,
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fet que provoca, encara ara, citacions poc precises i, fins i tot,
esbiaixades. En un període curt, la vespertina es va indepen
ditzar com a «La Veu del Vespre» (del 2 de maig de 1933 al 31
de desembre de 1934).
Per la força de la Lliga durant el primer quart del segle ac
tual i per la categoria de les personalitats que es movien en la
seva òrbita, «La Veu de Catalunya» va restar vinculada a un se
guit molt notable de fets majors de la història catalana, uns fets
amb un pes específic molt destacat, més enllà i més ençà de la
significació partidista. Això fa que no sigui procedent d’inten
tar recordar-los tots, però la llista següent, limitada i no ne
cessàriament encertada en la selecció, n’és demostració i tast a
la vegada:
12 de novembre de 1899: «Els refrans catalans» de Josep Car
ner, primer text signat pel poeta al diari, inici d’una llarga
col·laboració que, passant per diferents graus d’engatjament,
durarà trenta anys. Després de la mort de Prat, Carner treballa
sobretot per a les edicions de llibres d’Editorial Catalana, em
presa editora del diari des de 1917.
21 de març de 1900: La voluntat clarament política del diari,
molt diferent de la de «La Renaixensa», provoca aviat la pri
mera suspensió. La «culpa» la té un editorial. Dura fins al 13 de
març de 1901. En aquesta suspensió, com en d’altres, el diari no
deixa de sortir, sinó que ho fa amb altres capçaleres; en aquest
cas, «La Creu de Catalunya» i «Diari de Catalunya».
1901. Menys d’un mes després de la fundació de la Lliga (25
d’abril de 1901), «La Veu de Catalunya», que fa seu l’eslògan
«l’enemic és el cacic», és instrument, testimoni i notari del pri
mer triomf del catalanisme polític a les eleccions guanyades per
la candidatura dels «Quatre Presidents» (19 de maig de 1901).
1902. Des del 2 d’abril, el diari publica la llista d’adhesions a
Prat de la Riba, empresonat per haver-hi reproduït (17 de
març) un article de «L’Indépendent» sota el títol «Separatisme
al Rosselló».
25 de novembre de 1905. Un grup de militars envaeix la re
dacció del diari -i la de «Cu-Cut»— en un acte de protesta con
tra una caricatura publicada per aquest setmanari, vinculat,
també, a la Lliga.
1 de gener de 1906. Hi apareix la primera peça del «Glosari»
d’Eugeni d’Ors. Es titula «Les festes dels solitaris» i la signa Xènius. (Aquesta col·laboració durarà més de catorze anys, exac
tament fins al 8 de gener de 1920.)
13 d’abril de 1907. Després de l’èxit de Solidaritat Catalana a
les eleccions de març, Joan Maragall hi publica «L’alçament»,
un article que esdevindrà famós i paradigmàtic.

2 d’octubre de 1909. Maragall hi publica «Ah! Barcelona...»,
article en què, per primera vegada, l’autor es refereix en públic
a la Setmana Tràgica.
13 de novembre de 1909. El diari publica el més cambonià de
tots els articles maragallians, «A En Cambó i als altres».
18 de desembre de 1909. Segon article de Maragall, aquesta
vegada mutilat, sobre la Setmana Tràgica, «L’església cremada».
(Com és sabut, entre aquest i l’anterior, se li havia refusat «La
ciutat del perdó».)
31 de gener de 1913. Aprovades les «Normes ortogràfiques»
una setmana abans, Prat de la Riba publica l’article «Per la llen
gua», en el qual convoca a la «patriòtica renúncia de totes les
preferències individuals o d’escola».
13 d abril de 1913. Jaume Bofill i Mates comença a publicar
la sèrie «L’escola de la Lliga», una mostra més de la contribució
del diari i de l’escriptor a la campanya a favor de la Mancomu
nitat, campanya dissenyada per Prat i realitzada sobretot per
Bofill des de més de dos anys abans, després que el 23 de maig
de 1910 passés de col·laborador a redactor del diari.
13 de juliol de 1917. Els subscriptors reben un exemplar que
sembla «El Poble Català», pero és «La Veu» disfressada de su
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plement d’«El Poble», perquè el diari sofreix una suspensió a
causa de la col·laboració amb l’Assemblea de Parlamentaris. No
torna a sortir normalment fins al dia 26.
15 d’octubre de 1923. La Dictadura no hi permet la repro
ducció d’un article de Mané (1887) titulat «Empleo oficial del
catalàn».

10 de gener de 1933. «La Veu» publica la convocatòria per a
l’assemblea de compromissaris que, els dies 3 i 4 de febrer, a la
Sala Mozart, transformarà la Lliga Regionalista en la Lliga Ca
talana. El dia 25 hi fa una «addició».
16 de juliol de 1936. Lluís Duran i Ventosa, membre de la
Comissió d’Acció Política de Lliga Catalana, a l’article «La
causa veritable i l’únic remei», afirma que «no seran dictadu
res del proletariat, ni dictadures de dretes, les que salvin Es
panya».
18 de juliol de 1936. Joaquim Pellicena, director, defensa la llei
i l’ordre en l’article «El respecte a la llei».
8 de gener de 1937. «”La Veu de Catalunya” suspèn la publi
cació per manca de primeres matèries.» En realitat, el diari, que
apareixia aleshores amb el subtítol «CNT -Diari AntifeixistaAIT», «cedia» la rotativa a la «Soli», portaveu màxim de la CNT.
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NOVETATS

► L'aportació pedagògica del mestre Rius
BENET DEL RINCÓN IIGEA
Estudi monogràfic sobre Agustí Rius i Borrell amb el qual l'autor recupera el discurs sis
temàtic, profund i entenedor d'aquest mestre barceloní del XIX, tot fent èmfasi en apor
tacions essencials per a la pràctica educativa i els plantejaments pedagògics: metodolo
gia activa, formació de la personalitat moral, educació física i higiene, educació de la
dona, ensenyament del català i dificultats d'aprenentatge.
Un suggeriment engrescador per als educadors d'avui.

► El moviment obrer de Mallorca
i la guerra civil (1936-1939)
DAVID GINARD I FÉRON
Les conseqüències que va tenir l'alçament militar de juliol de 1936 per al moviment
obrer de Mallorca. L'estudi confirma els vincles existents entre el moviment obrer ante
rior a 1936 i la resistència organitzada de postguerra, dins un marc socioeconòmic
caracteritzat per una economia diversificada i una classe obrera de considerables dimen
sions.
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Llibreries

Les llibreries de Tarragona
per Margarida Aritzeta

La degana de les llibreries tarragonines
és la llibreria La Rambla, que, tal com in
dica el nom, és a la Rambla Nova, 99. La
llibreria obria les portes el desembre de
1968, amb un parlament d’en Joan Fus
ter, portada per Ramon Marrugat, que
encara continua al capdavant del negoci
juntament amb la seva família, i ho feia
a la mateixa època que les llibreries
Gaudí, de Reus, Al Vent, de Badalona, i
Cap Gros, de Mataró, que més endavant
es convertia en Robafaves. La llibreria
neix d’un projecte cultural i, per què no,
polític (aleshores era tot u) i d’una il·lu
sió de treballar per la difusió del llibre en
català, que no s’ha perdut al llarg dels
anys. El canvi de conjuntura, però, ha
anat matisant la diversitat d’àmbits en
què va treballar la llibreria els darrers
anys del franquisme i la primeria de la
transició política, i l’establiment ha se
guit una evolució que Marrugat quali
fica de «natural», en un clima general en
què les llibreries «fan la viu-viu», sobre
tot quan, com ells, no han volgut parti
cipar en el món de les comissions pel
llibre escolar i els llibres de text.
Les primeres èpoques de La Rambla
són també les de l’eclosió del moviment
cultural i polític tarragoní, perquè la lli
breria fa una tasca de suplència i dóna
cobertura a una gran diversitat de pro
jectes, «per l’esquerra, sense límit», men
tre que, cap a la dreta, «ho limita el
català», tal com definia emblemàticament en Gabriel Xammar, un dels assi
dus de la llibreria, com ho varen ser més
endavant en Jaume Vidal Alcover i la Maria-Aurèlia Capmany, que es varen afegir
ben aviat a la vida cultural tarragonina,
on trobem noms com Baixeras, Nadal,
Malé, etc. Cinc mesos després de la inau
guració de la llibreria, s’inaugurava la
sala interior, com a local cultural poliva
lent: s’hi volien fer exposicions, reunions,
lectures poètiques... Durant molts anys

va tenir una activitat trepidant: hi varen
passar Pere Quart, Foix, Tomàs Garcés,
Montserrat Roig... («tothom», diu Mar
rugat). Així s’hi va fer, per exemple, el
primer acte públic de la CNT a Tarra
gona, s’hi varen reunir («asseguts per ter
ra, perquè no van voler cadires», recorda
en Marrugat) els organitzadors de les Es
coles d’Estiu de Tarragona, s’hi varen fer
reunions clandestines d’Òmnium Cultu
ral, va servir de cobertura per a la conso
lidació de l’Associació d’Espectadors de
Teatre, o s’hi varen projectar les setmanes
del Llibre en Català. També s’hi trobava
conversa o tertúlia per a fer córrer infor
mació política clandestina. Recordo es
pecialment els anys de l’Assemblea de
Catalunya i com els tertulians de la lli
breria havien vist amb simpatia el procés
de convergència socialista, que desembo
cava en el futur PSC.
Les coses, ja ho he dit, s’han anat ma
tisant amb els anys. Ja queda molt lluny
aquell dia en què un grup de falangistes
es varen concentrar davant l’establiment
i hi varen tirar pots de fum, mentre s’hi
presentava el llibre del soviètic Konstantin Simonov, acte que es va haver d’atu
rar perquè els assistents s’ofegaven; la
policia, que aleshores tenia la seu a dues
passes de la llibreria, es va negar a inter
venir fins que Marrugat els va insistir
que dins del local hi havia autoritats rus
ses i que la seva passivitat els podia cos
tar un incident diplomàtic. Un cop
calmat l’ànim dels feixistes per la policia,
es va poder continuar la presentació,
però no es varen poder estalviar els cants
entusiastes del «Cara al sol» que els arri
baven des del carrer. Actualment la lli
breria viu una època de placidesa i es
planteja de rellançar el seu espai amb un
projecte d’activitats continuades artísti
ques i literàries a partir de l’octubre.
Ara el llibre infantil en català continua
essent un dels productes més ben trac

La Capona.

tats («és la porta de la lectura», ens re
corda en Marrugat), però el llibreter ja
no ha d’insistir a recomanar, tal com feia
els anys setanta, una tria lingüística que
els clients fan majoritàriament en català
per iniciativa pròpia.
Qui passi per La Rambla i no tingui
pressa podrà comprar el diari o podrà
fer petar la xerrada amb en Marrugat en
una llibreria atapeïda que ha d’aprofitar
tot l’espai vital: sobre llibres, sobre cul
tura, sobre política local i de l’altra, so
bre castells... 1 podrà contrastar fílies 1
fòbies (em consta perfectament, perquè
jo sóc d’una altra colla castellera) fins
allà on en tingui ganes.
El gener de 1979, al carrer Lleida, nai
xia la llibreria VYP, que combinava la
professionalitat (el gust per l’ofici del lli
bre), l’empenta de les noves generacions
i una visió ideològica clarament definida
a favor d’un nacionalisme (de Països Ca
talans) progressista i compromès. Des de
l’inici es va demostrar que una altra
llibreria com era la VYP tenia espai a
Tarragona i que tenia el seu públic. La

prova és que no solament s’ha mantin
gut, sinó que s’ha ampliat i l’any 1988 es
traslladava, com a societat limitada, al
local actual del carrer Gasòmetre, 24, on
podem trobar al peu del canó, entre al
tres, 1 Albert Rovira i en Xavier Cirera.
Rovira em deia: «Ideològicament ens
mantenim; comercialment, ens hem ha
gut de moderar.» I és que una llibreria
catalana amb esperit de servei, dinà
mica, que faci activitats i que vulgui es
tar al dia de les novetats, és molt difícil
de mantenir allunyada del col·lapse
econòmic, tal com també comentava el
Propietari de La Rambla. Una de les ac
tivitats que han caracteritzat la VYP és
fiue ha potenciat el contacte dels autors
<unb els seus lectors, a un ritme de dotze
a Quinze sessions de presentació i signa
tura de llibres l’any. A l’inici, quan eren
al carrer Lleida i no tenien lloc, col·labo

raven amb bars i entitats culturals per fer
Presentacions: la Diputació, la Universi
tat. Ara de vegades encara ho fan, però
majoritàriament les activitats tenen lloc
a la llibreria, que és prou gran perquè el

lector pugui triar i remenar de gust i lle
gir bocins del llibre que no sap si triar,
entre una oferta molt diversificada, que
va des de les obres generals fins a l’especialització més gran, i fins i tot algunes
coses de música i papereria. La llibreria
ha tingut cura especialment de les neces
sitats d’una ciutat universitària, que con
solidava els seus estudis la dècada dels
setanta, no tan sols oferint els manuals
recomanats a classe, sinó que ha tingut la
preocupació intel·lectual d’aportar totes
aquelles novetats, en els camps més di
versos del coneixement, que els llibreters
creien que eren aptes per a un nivell uni
versitari: no han anat al darrere de les bi
bliografies recomanades, sinó que en
molts casos s’hi ha avançat i han ofert
suggeriments i propostes estimulants als
mateixos professors. Entrar-hi i remenar
sempre ha estat una sorpresa agradable,
almenys ho puc constatar des de la meva
experiència personal. Si no se sap què
decidir, sempre es pot demanar parer a
l’Albert, que normalment aconsella amb
encert i professionalitat. De vegades,
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però, la petició de consell és divertida
per a un llibreter d’ofici: l’Albert em re
cordava que no fa gaire encara hi va anar
un client que volia comprar llibres (els
que fos) per omplir una prestatgeria de
dos metres per dos, uns set metres line
als, de llibres vistosos i barats. Evident
ment, els hi va trobar.
La VYP recorda amb especial plaer el
primer acte amb un escriptor de fora de
Tarragona, que va ser en Tísner (Avel·lí
Artís i Gener) i que hi va deixar una em
premta grandíssima per la seva humani
tat. I les vegades que hi havia passat en
Jaume Fuster. Jo en tinc, al meu torn, un
record especial, perquè hi he presentat
gairebé tots els meus llibres. La llibreria
també forma part de la història personal
d’altres autors, com, suposo, de l’Olga Xirinacs, en Joan Cavallé, o els autors de La
Gent del Llamp, que, tal com recordava
l’Albert, hi han fet moltes presentacions.
Fa gairebé dos anys, 1’11 de juliol
de 1997, naixia La Capona (nom d’una
de les campanes de la catedral), al mateix
carrer del Gasòmetre, 41-43, fruit d’una
«escissió» de la VYP. En Ricard Espinosa,
el seu germà Pau i en Pitu Rovira es de
cideixen a muntar La Capona perquè, tal
com diu en Ricard, «venim del món del
llibre i una altra llibreria, amb ganes de
treballar i trempera, hi cap». La feina no
és fàcil, el volum que ha adquirit el ne
goci editorial exigeix que «t’has de mo
dernitzar i posar molt al dia», ja no
tenen temps de llegir tots els llibres que
els arriben, tal com feien quan eren a la
VYP, perquè les novetats els desborden.
De tota manera continuen tenint molt
clar que la seva llibreria, si no ho pot te
nir tot en un moment determinat, ha
d’estar ben connectada: el lector que hi
busqui un llibre sap que, si no el troba al
mateix moment, el tindrà en vint-i-quatre o, com a màxim, quaranta-vuit ho
res, perquè els llibreters tenen una xarxa
eficaç de contactes amb editorials i dis
tribuïdores. Aquesta és una seguretat
que manté una clientela fidel. La llibre

ria, però, que és prou gran i distribuïda
en dues plantes, ofereix també altres ser
veis, com són presentacions de llibres,
rodes de premsa per a presentar novetats
i el que anomenen «els vermuts de la
una», que és una hora especialment
adient perquè la premsa i els mitjans de
comunicació locals puguin aconseguir
les notícies (i prendre el vermut després
d’una presentació ràpida). Els seus au
tors predilectes són «els autors cone
guts», segons diu Ricard Espinosa, que
no vol dir necessàriament «famosos», tal
com s’apressa a especificar. Tenen molta
relació amb les editorials de la zona i hi
ha «bon rotllo» entre ells; també orga
nitzen tertúlies de poesia, que funcionen
molt bé. És un espai, en definitiva, ofert
a la cultura i a les propostes externes.
Però també es presten a portar llibres en
actes que es fan en altres indrets: la Uni
versitat, locals com la Vaqueria, etc. Al
guns col·legues llibreters els diuen que
són bojos i que aquesta empenta no es
pot aguantar. Però ells diuen que no
compten el preu de l’hora del seu treball
i que tot és fer bullir l’olla del món de la
cultura, tot ajuda a donar un servei, a fer
publicitat de la llibreria i a enganxar gent
a la lectura. El públic els ho agraeix.
El cas és que a Tarragona la com
petència, lluny de ser destructiva, ha ge
nerat un ventall de possibilitats per al
lector i per a la dinamització cultural. I
les tres llibreries, tot i que pertanyen a
tres etapes històriques molt marcades,
no han estat devorades les unes per les
altres, la qual cosa hauria significat un
empobriment per a la ciutat i per al lli
bre en català, sinó que es refloten contí
nuament rere les petites (o grans) crisis,
que no ho són de vocació ni de professionalitat, sinó d’ajustament econòmic a
les exigències d’un món que cada vegada
és més difícil per al negoci familiar, la co
operativa o la petita empresa. Són tres
propostes que es complementen i carac
teritzen un panorama ric, divers i propi
d’una ciutat en expansió cultural.
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Espoliació
del patrimoni
català
per Natàlia Barenys

La Ley del patrimonio histórico espanol, del 25 de
juny de 1985, defineix el concepte de patrimoni com
...los bienes muebles e inmuebles que los constituyen,
el Patrimonio Arqueológico y el Etnografico, los Museos,
Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el
Patrimonio Documental y Bibliogràfico». Amb la Llei
del patrimoni històrico-cultural català, de 1993, s’en

tén per patrimoni català tot aquell que és signe de la
nostra identitat cultural.
Formen part del nostre patrimoni també aquelles
obres sortides de mans d’artistes catalans però fetes a
l’estranger? Dalí pintà fora de Catalunya molts dels

seus quadres, que fàcilment anaren a parar a col·lec
cionistes estrangers. Els nostres museus també posse
eixen obres de pintors i escultors d’arreu del món i no
solament ho trobem natural, sinó satisfactori. És pre
cisament així com unes cultures i altres s’integren i
s interrelacionen; com un pot conèixer altres mons
sense sortir de casa; com es recorden intercanvis,
amistats i amors que formen part de la història. Seria
absurd voler que cada país tingués totes les obres dels
seus artistes.
Però, en canvi, l’obra d’art cal que estigui vincu
lada al seu entorn cultural i històric, així ho declara la

Convenció per a la Protecció de Béns Culturals (la
Haia, 1954). Per tant, hauríem de definir com a pa

trimoni català no sols l’existent a Catalunya, sinó
també aquell que es troba fora del marc físic del PrinC1pat i que s’explica i s’entén millor en l’espai on va
Ser creat. És per això que des de les institucions i en el
marc de la Llei del patrimoni històrico-cultural cal
arbitrar les fórmules que permetin recuperar deter

minats testimoniatges del patrimoni català que són
fora de Catalunya.

Espoliar és robar. També hi ha espoliació quan algú
es ven indegudament allò que no és seu, i tan respon
sable n’és el que s’ho ven com el que ho compra sabentho. Un exemple claríssim és el dels quatre sepulcres
gòtics de finals del segle XIV del monestir de Bellpuig
de les Avellanes (nord de Balaguer). L’any 1913, com
que les tombes eren mig abandonades, el poble les va
vendre a George Grey Barnard, escultor i col·leccionista
nord-americà. Les tombes són ara al Museu «The
Cloisters» de Nova York. Però exemples com aquest,
que n’hi ha molts (pensem en la col·lecció d’art romà
nic del multimilionari Randolph Hearst o els frescs de
l’església de Mur), són producte de la desprotecció del
nostre patrimoni abans que existís la Llei del 3 de juliol
de 1934, de conservació del patrimoni històric, artístic
i científic de Catalunya, i de la falta de sensibilització
col·lectiva que aquesta mancança comportava.
És la Ley del patrimonio histórico espanol i no la
llei catalana la que té competències en el camp de
l’exportació i l’espoliació dels béns culturals. La llei
espanyola diu que «se entiende por Expoliación toda
acción u omisión queponga enpeligro depérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que
integran el Patrimonio Histórico Espanol o perturbe el
cumplimiento de sufunción social». Hi queden inclo
sos, doncs, aquells casos en què per negligència o ig
norància es permet el deteriorament de les obres, i
això fa que els ciutadans no en puguin fruir. La noacció respecte al seu resguard ha de ser punible.
Joaquim Torres-García pintà l’any 1912 els frescs
del Saló de Sant Jordi del palau de la Generalitat de
Catalunya. La seva obra no era del gust dels seus con
temporanis (exceptuant Prat de la Riba, que, al seu
moment, el considerà pintor oficial). La mala conser
vació, la falta de mirament i d’estimació que es dis
pensa a aquesta obra mural ha estat suficient perquè
la nora de l’artista, Cecília, que viu als Estats Units i
posseeix un conjunt d’esbossos que Torres-García va
fer prèviament al fresc, es fes enrere en la seva volun
tat de donar aquesta col·lecció a Catalunya.
D’abast més reduït, però no menys indicatiu d’una
actitud negligent, és la inexplicable il·localització
d’uns dibuixos d’escenografia que el pintor Mestres
Cabanes havia fet per al teatre Romea, i que Manel
Cussó va sol·licitar a la Generalitat per al seu film En
treacte, basat en l’obra de Joan Brossa. Posteriorment
arribà el desenllaç: al magatzem on eren els dibuixos
hi havia goteres i s’havien malmès.

Cuixà, amb un tros
de claustre. La
resta és al museu
The Cloisters, de
Nova York.

No parlem dels desastres ocorreguts durant el
temps del franquisme, perquè corresponen a un cap
teniment associat a un règim que ja no té vigència, tot
i que en aquella època hi va haver pèrdues irrepara
bles. Només apuntem a tall d’exemple pintoresc l’oferiment que l’any 1944 va fer la vídua de Pere
Manyac, el primer marxant de Picasso a París, del re
trat que aquest li havia pintat a Catalunya. El regidor
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona reaccionà
amb immediatesa: «Picasso, comunista, ni hablar.»
Hi ha molts casos en què per a obtenir certes obres
calia una intervenció en forma de despesa econò
mica, però que es presentava en molt bones condi
cions. En aquestes operacions intervenen molts
factors, sovint de tipus polític, en què qui queda a la
cua de tot és l’obra d’art. Els pocs diners que hi ha cal
saber invertir-los bé i, si qui ho decideix són els inte
ressos polítics sense l’assessorament d’especialistes,
l’art sempre en sortirà perjudicat.
L’any 1980, amb motiu d’una exposició de l’escul
tor Arístides Maillol (nascut a Banyuls de la Marenda,

al Vallespir) a Barcelona, patrocinada per la Caixa de
Pensions, la propietària, la senyora Viarní, oferí per
setze milions de pessetes l’escultura Dolors, que el
senyor Carreras, president de la Caixa de Pensions, i
Narcís Serra, alcalde de Barcelona i nebot de Carre
ras, havien decidit comprar. Però no es posaren d’acord en la col·locació de l’escultura: el primer la volia
al passeig de Sant Joan, i l’alcalde, a la plaça de Sants.
La discussió fou un desgast inútil d’energies, perquè
l’operació acabà en res i Barcelona es quedà sense la
peça. Com a desgreuge a l’artista, posteriorment es
proposà de posar una obra seva en homenatge al pre
sident Macià, però finalment aquest homenatge es
convertí en la ja coneguda escultura de Subirachs a la
plaça de Catalunya.
De Picasso s’han deixat escapar bones oportunitats
de compra, cada vegada més difícils de produir-se.
Palau i Fabre, reconegut especialista en aquest geni,
opina que el Museu Picasso de Barcelona hauria de
tenir, per dignitat, com a mínim un quadre que re
presentés cada una de les tres èpoques catalanes bàsi
ques de Picasso, que són Horta, Cadaqués i Gósol. El
juny de 1988, per exemple, hi hagué una subhasta a la
galeria Kornfeld de Berna, on hi havia obres de Gó
sol. Eren senzilles i no gaire cares, prou per a omplir
el buit existent. Però es van deixar fugir altre cop.
La Fundació Pilar i Joan Miró, de Palma, va sub
hastar part del patrimoni per poder construir la seu
de la Fundació. Com aquell qui alça un gran mones
tir sense que encara hi hagi monjos per a omplir-lo,
van fer un edifici impressionant i caríssim, privant-se
de recórrer als bells edificis de què ja disposa Palma.
Una de les actuacions que es podrien impulsar des de
la Llei del patrimoni històrico-cultural és la de pro
posar línies d’estímul a les institucions i els particu
lars de cara a afavorir la reutilització del patrimoni
arquitectònic. A l’arrel, però, el que falta és una altra
cosa: segons que va dir en aquells moments el res
ponsable de Cultura de Palma, Nicolau Llavaneras,
«jPara qué íbamos a pujar? ^Total, por tener cuatro rayas de Miró de mas o de menos?».
El concepte d’espoliació el podem fer extensible a
aquella persona o institució que s’apodera d’allò que
no li pertany, utilitzant el poder i la força. La força
d’un estat, per exemple.
Els dos casos més flagrants són el de Miró i el de
Dalí, si bé n’hi ha d’altres, com el del quadre La cai
guda de Barcelona, que Le Corbusier pintà l’any 1939

en homenatge a aquesta ciutat i que l’hereva lliurà a
l’Estat espanyol, que se’l va quedar a Madrid en lloc
de donar-lo a Barcelona. O bé la polèmica referent a
la documentació de la Generalitat sobre la guerra ci-

vil, actualment a l’Arxiu de Salamanca i de la qual
l’Arxiu Nacional de Catalunya, que en té el micro
film, en demana el retorn. En el mateix cas està l’arxiu del monestir de Poblet, que és a Madrid. I, encara,
l’any 1981, Madrid es va voler apoderar, aprofitantne el préstec per a una exposició als Estats Units, de
L’Anunciació del Greco, obra que havia estat regalada
a Víctor Balaguer quan era ministre a Madrid (18691871), i de la qual, gràcies a la mobilització del poble
de Vilanova i la Geltrú, propietari de l’obra, se’n va
poder evitar l’espoliació.
En el redactat de la Ley del patrimonio histórico espanol de 1985 es van preveure els llegats de Miró i de
Dalí, de la mateixa manera que Malraux ho féu a
França preveient el llegat de Picasso. Tomàs Llorens,
aleshores director del Centro de Arte Reina Sofia, va
reconèixer que es va aplicar el mecanisme legal consi
derat a la llei del patrimoni que els va permetre obte
nir unes obres que altrament no podrien haver
aconseguit. Aquest sistema, que d’una banda facilita el
pagament de tributs amb obra quan el seu elevat im
port pot suposar un problema per a l’hereu, de l’altra
banda engreixa i confirma, aquí, el nacionalisme es
panyol, impedint que allò que és propietat de l’Estat
(de tots els que formem part de l’Estat) vagi a parar al
lloc més natural, com foren Palma i Barcelona en el
cas de Miró, o Figueres i Barcelona en el cas de Dalí.
El ministre de Cultura d’aleshores, Javier Solana,
va declarar que les obres obtingudes pel llegat Miró
(totes procedents de Mallorca, cap de Barcelona)
s’exposarien en diferents museus de l’Estat espanyol
i que moltes es quedarien a Mallorca. La Ley del pa
trimonio histórico espanol aparegué al BOE el 29 de
juny de 1985; el 16 d’agost següent, el ministre de
Cultura arriba a Palma per endur-se les obres. Tot
s’ha quedat a Madrid. La col·lecció pertany al Cen
tro de Arte Reina Sofia. El conjunt del llegat consta
de dos-cents quaranta-tres gravats i vint-i-quatre
olis, tots en concepte de pagament del deute tribu
tari esmentat. D’aquesta manera, de l’art de Miró,
tan indissolublement lligat a la terra catalana, n’han
estat retinguts, segrestats, alguns dels seus màxims
exponents.
En la qüestió del llegat Dalí hi ha diferents factors,
tots molt enrevessats. L’any 1980 Gala deixa la seva
col·lecció en testament en dues parts iguals a l’Estat
espanyol i a la Generalitat de Catalunya, i no dóna res
a la seva filla Cécile. L’any 1982 mor Gala i Cécile ini
cia les accions judicials per quedar-se la part de l’herència que li pugui correspondre. Com que aquest
procés judicial pot fer allargar massa el retorn a l’Estat espanyol de les obres que corresponen a la col·lec

ció Gala i que es troben a Nova York, París i Ginebra,
per tal d’evitar-ho, l’Estat decideix que seria millor
que tant aquest com la Generalitat renunciïn als seus
drets sobre les obres (com a hereus que són) a favor
de Dalí. Així, l’advocat del pintor podrà negociar
amb el de Cécile més fàcilment. La Generalitat con
sulta el Consell d’Estat si és legal que li demanin de
renunciar a l’herència i li contesten que sí. En aquest
moment de renúncia, es deixa escapar tot. S’arriba a
un pacte amb Cécile, la qual renuncia als seus possi
bles drets sobre l’herència a canvi d’algunes obres i
diners. D’aquesta manera, la col·lecció Gala (for
mada per cinquanta-nou teles), la meitat de la qual
hauria correspost a Catalunya, passa a formar part
del llegat Dalí.
L’any 1981 l’Estat inicia l’estratègia per a enamorar
Dalí: els reis el visiten a Portlligat; se li fa una exposi
ció antològica el 1983 a Madrid, Barcelona i Figueres;
l’Estat li compra dues peces cabdals, Cenicitas i Arle
quí, per cent milions (en agraïment, Dalí regala Els
tres enigmes gloriosos de Gala); li és atorgada la Gran
Creu de Carles III, i el rei li dóna el títol de marquès
de Púbol, Dalí demana que l’hi canviïn pel de mar
quès de Dalí de Púbol i el seu desig es compleix; en fi,
Miguel Domènech, advocat de Dalí i cunyat de Calvo
Sotelo, aleshores cap de govern, aconsegueix que el
pintor no hagi de pagar impostos. Tot això, unit al re
cel que sembla mostrar envers Dalí el catalanisme
més zelós (que es volgué pal·liar quan, el 1982, se’l
condecorà amb la Medalla d’Or de la Generalitat), fa
que no sigui estrany que Dalí canviï el testament, fir
mat l’any 1982, en què ho deixa tot a l’Estat espanyol.
Mort Dalí, l’any 1989, s’entra en una espiral de
converses que d’entrada ja seran inútils, perquè Ma
drid s’ho ha de quedar tot, el bo i el dolent. Pensem
que, de les dues mil obres de què consta el llegat, no
més són presentables en un museu quatre o cinc d’època surrealista, set o vuit d’època cubista i una dels
anys quaranta. Peces tan representatives com El gran
masturbador, del qual Dalí a les Actes de la Comissió
Artística de la Fundació Gala-Dalí expressà la seva
voluntat que s’exposés a la Sala de les Peixateries Ve
lles del Museu Dalí de Figueres, i L’home invisible i
Monument imperial a la dona-infant, que volia que
es mostressin l’un davant de l’altre a la Sala del Tre
sor del mateix Museu, passen a engrossir les arques
del Centro de Arte Reina Sofia. Mentre duraven les
converses, els quadres eren cedits en exposicions
temporals a Tòquio, Zuric i Dinamarca. D’aquesta
manera, el trasllat definitiu a Madrid havia de ser fí
sicament menys traumàtic que prenent-los directa
ment de Figueres.

El futuro
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En altres ocasions, la manca d’interès ha estat la
causa que el nostre patrimoni hagi anat a parar fora
de Catalunya. Vegem-ho.
Gaudí, Gargallo i Gonzàlez són els tres artistes que
van iniciar i donar al món el treball de ferro forjat, de
gran tradició artesana a Catalunya. Abans d’ells, l’art
contemporani no coneixia aquesta tècnica. Fora de
Catalunya s’ha reconegut profusament l’origen i els
fruits d’aquest esperit creatiu. Ja el 1959 Palau i Fabre
escrivia a França sobre l’edat de ferro representada
pels tres artistes catalans. L’any 1977 el Centre d’Études Catalanes de la Universitat de París organitzava
una exposició sobre «L’àge de fer de la Sculpture Catalane». Si Catalunya també hi hagués cregut, no hau
ria passat el que va passar.
Amb motiu de l’exposició que hi va haver l’any
1981 a Barcelona dedicada a Pau Gargallo, que va néi
xer a Maella, al Matarranya, poble de parla catalana
però pertanyent a la província d’Aragó, i que es con
siderava català d’adopció, hi va haver l’oportunitat
d’obtenir les obres del seu llegat, però es van deixar
escapar i avui tot és al Museo Pablo Gargallo, de Sa
ragossa.

sentit cal dir que el Departament de Cultura s’ha apli
cat diligentment al manteniment de l’Inventari Gene
ral del Patrimoni Històrico-Cultural Català.
Les condicions indispensables perquè el nostre pa
trimoni pugui agrair haver nascut en aquest país són,
en primer lloc, la sensibilitat, que només és possible
de fer créixer des d’un programa intel·ligent d’educació i promoció: l’art és per a qui l’estima; si no, no val
la pena de disposar-ne. En segon lloc, la coordinació,
per a la qual cosa fa falta molta renúncia dels interes
sos propis, que, per limitats, impedeixen una acció
conjunta. I, en tercer lloc, la valentia, que només es
presenta quan un es coneix, creu en si mateix i no té
por dels altres.

Amb Juli Gonzàlez ha passat quelcom de similar.
Gonzàlez era del barceloní barri de Gràcia, i d’un ca
talanisme fervent. Barcelona tingué l’oportunitat de
comprar, en molt bones condicions econòmiques i en
bloc, la col·lecció d’obres de Gonzàlez que formava

part del patrimoni de les seves hereves, que es van di
rigir en primer lloc a aquesta ciutat. Sembla que ni
l’Ajuntament ni la Generalitat no ho van voler com

prar, perquè van considerar que Barcelona ja en tenia
prou obres. Les hereves anaren a Madrid, on no que
daren satisfetes del tracte, i finalment a València, que
sabé aprofitar l’ocasió, i constituí amb aquesta
col·lecció el nucli central de l’IVAM, amb caràcter de
Fundació Juli Gonzàlez. Els orígens de Juli Gonzàlez,
que l’IVAM anomena Julio, queden així bellugadissos, entre espanyol i artista valenciano.
Per acabar, completem el panorama amb el tema
dels robatoris, com poden ser els famosos d’Erik el
belga (a la catedral de Tarragona, el Museu d’Olot, el

CAPDEVILA

Museu de Martorell, Sant Esteve de Banyoles, el Mu

JOIERS I ARGENTERS

seu Balaguer de Vilanova), que va escollir l’Estat es
panyol com a centre d’operacions perquè era el més
ric en patrimoni i el de més fàcil sostracció. Amb
afiuesta sèrie de robatoris es va demostrar la falta de
mitjans de protecció i de control del patrimoni ecle
siàstic català (pensem que a l’entorn del 80% del nos

A LA CIUTAT DE BARCELONA

tre patrimoni pertany a l’Església catòlica); i, un cop
r°bat, la dificultat de recuperar-lo, també per l’absència de catalogació i d’inventari de les peces. En aquest
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L’atribut
arquitectural
a l’obra de

Subirachs
per Bob De Nijs

Arquitectura. 1999. Fusta policromada.
Col·lecció particular.

Totes les dades biogràfiques, com també certes de
claracions de Josep M. Subirachs, apunten cap a l’arquitectura com a base dels seus anhels i impulsos
creatius, i alhora com l’objectiu inicial però mai no
realitzat i que per aquesta raó s’ha fixat en no sé quin
racó del seu subconscient artístic com a força im
pulsora de la seva actuació en el camp escultòric.
Les categories de caire arquitectural a l’obra de
Subirachs es tradueixen i es concreten de dues ma
neres: hi ha les referències i citacions constants de
caràcter iconogràfic, és a dir, les formes exteriors, lle
gibles per mitjà de les presències directes i recognoscibles. Sobretot a les obres gràfiques trobem un gran
nombre d’exemples en què l’artista juga amb les da
des de caire arquitectònic i fins i tot urbanístic; són
representacions de conjunts o de fragments d’arquitectura que de vegades traspassa a l’obra d’escultura
o que en són les derivacions.
Aquesta tendència directora la descobrim de ma
nera clara a les obres fetes durant l’estada a Bèlgica,
on Subirachs va romandre dos anys (1954-1956), i on
es van revelar els primers indicis de la formació d’un
estil propi. De vegades aquest episodi s’ha caracterit
zat com un decantament cap a una tendència expres
sionista. És una opinió no exempta d’un cert
fonament seriós, car forçosament l’escultor es va

veure confrontat amb l’expressionisme flamenc i les
derivacions i evolucions de la postguerra. Tanmateix,
una anàlisi més aguda ens mostra que aquelles obres
de Subirachs no s’inscriuen intrínsecament a l’ex
pressionisme, perquè pertanyen, com totes les seves
obres posteriors, a un concepte i una elaboració de
l’obra escultòrica com un ésser en si mateix —com ho
són també les obres de l’antiguitat egípcia. L’expres
sionisme, al contrari, conté una voluntat i una inten
ció de transmissió envers l’espectador i es carrega
d’un atribut mitjancer i missatger —és a dir: expansiu—
que permet detectar i reconèixer el caràcter ideoplàstic de tota obra que s’hi inscriu. A l’obra subiraquiana,
només el tractament de les superfícies podria sugge
rir una certa voluptuositat material que s’inclinés cap
a una intenció de voler-se «expressar» amb el resultat
del dramatisme que n’emana. El conjunt de l’obra,
però, queda tancat en si mateix, cosa que no ens ha de
sorprendre, car aquest fenomen és degut precisament
a la vinculació arquitectònica. I també és producte de
l’opció individual i volguda de l’artista.
Signes arquitectònics

Ja durant aquells anys cinquanta les referències o ci
tacions es revelen en obres com Dibuixos de taller
(1952-1953) i L’acadèmic (1953), que, malgrat una
certa inspiració orgànica, revelen un principi d’admiració envers l’obra de Gaudí. De seguida, hi ha també
una obra que, tant per la forma com per l’ordenació
dels components esculturals, traeix clarament la
constància arquitectural en la vena creadora: La Torre
de Babel (1955). La iconografia posterior ens con
fronta, però, directament amb altres elements que
provenen de l’ordenació arquitectònica. Un dibuix
-La torre— i altres realitzacions litogràfiques que re
prenen el tema citen l’exemple de la torre de Pisa, que,
en la seva verticalitat, no sols és una referència a la
imatge cultural i històrica oposada a la representació
orgànica d’un caragol en posició horitzontal que refe
reix a eres geològiques: uneix i sobrecarrega, doncs,
per oposió radical i sense intermedi (horitzontal-ver
tical) tant les formes artístiques com les naturals.
Un tema que pertany igualment a aquest grup és el
fenomen de la cúpula. Encara que ja apareix en di
buixos de clara citació renaixentista, es concreta de
manera més evident a Homenatge a Leonardo (1968,
amb la variant de 1968-1972), amb una identificació
associativa entre el cos humà (o, millor dit, la cara) i
l’estructura arquitectònica. El trobem altra vegada a la
pintura La cúpula (1973), amb una iconografia d’es
tructura arquitectònica sense embuts, però aquesta
vegada amb la distanciació que caracteritza moltes

obres de Subirachs. No hi ha la identificació com a
Homenatge a Leonardo, ans bé la composició queda
interceptada per una tonalitat irònica —fins i tot sor
neguera- que ens descobreix el lector de les obres de
l’autor irònic per excel·lència que és Thomas Mann
—i principalment el creador de La muntanya màgica.
Amb aquesta pintura, ens trobem davant una tàctica
manta vegada represa, en què el tema d’una obra
uneix en un pla d’igualtat directa les formes d’origen
humà i les de descendència arquitectural. Que això
pot conduir a la fusió d’ambdós elements, ho demos
tra la Jònica - Homenatge a Kavafis (1983).
Escales i columnes formen part també del bagatge
arquitectònic que dirigeix mentalment l’escultor. L’e
xemple més contundent i revelador és el Monument
a Ramon Llull (1976), que ajunta a l’ascendència es
tructural un simbolisme distant (distanciació que, de
fet, podem atribuir a la posició de l’artista que nega a
les seves obres un factor transcendental intencionat).
L’escala, però, és alhora una forma analítica i de des
composició que té per objecte la revelació de la iden
titat de cada volum dels esglaons en la complexitat
d’una unitat, i això no sols es limita al fet artístic de
l’escultura, però concreta també la visió humana so
bre la interacció entre l’existència i el món. En un di
buix de 1972 aquesta correlació es fa paradigmàtica,
mentre que en una altra obra gràfica, L’esfinx (1973),
associa la figura humana a un conjunt de propor
cions de volums geomètrics que puguin suggerir
blocs arquitectònics -encara que es pugui invertir la
interpretació i veure els volums subordinats a les pro
porcions humanes, cosa que reflecteix la relació entre
l’ésser humà i el seu «hàbitat» recloent i determinant.
De vegades, el signe «escala» es desenvolupa en una
forma pluridireccional (per exemple, Teos, 1992), o
complementa la citació alhora mítica i urbanística del
signe «laberint» (vegeu Laberint, 1993, i la seva inte
gració a la façana de la Passió de la Sagrada Família).
L’escala posada a l’inrevés és en certa manera la pro
longació del joc bàsic de positiu-negatiu (vegeu Mo
nument a Francesc Macià, 1989). Tanmateix, aquesta
forma correspon al fet arquitectònic de la superposi
ció de pisos, tal com es feia a les cases de les ciutats
nòrdiques de l’edat mitjana. Fins a quin punt l’arquitectura, fins i tot en les realitzacions actuals, és pre
sent a les obres en què entren signes d’«escala», ens ho
revela la comparació amb el Whitney Museum de
Marcel Breuer a Chicago.

Columnes poden manifestar-se parcialment i d’a
magat en la transposició antropomorfa (vegeu Jò
nica), o funcionar com a citacions autònomes i amb
intencions evolutives. Aquestes últimes són caracte-

rístiques d’algunes obres de Subirachs en què d’una
certa manera intercepta la falta o l’exclusió de sug
gestió del moviment òptic. L’evolució narrativa en
una obra com Frontal (1962) ens dóna un clar exem
ple de la solució que l’escultor s’ha inventat per a enfugir-se de la falsa insinuació de moviment.
Desenvolupà la idea de la columna, deslliurada de la
funcionalitat de suport, en estadis successius que li
van permetre de presentar-nos una unitat d’aquesta
evolució narrativa. Un resultat n’és que la columna
no es limita a la demostració de volum; ara es pot
obrir, es pot identificar amb l’espai que originalment
havia de crear. I l’abstracció pura d’un sol element ar
quitectònic, tal com constatem a l’obra mencionada,
i la seva utilització en sentit narratiu, també van fer
possible de concebre evolucions semblants i d’empeltar-hi solucions iconogràfiques com A Bocklin
(1978) i després en una realització de gran enverga
dura: la façana de la Passió de la Sagrada Família.
El «laberint» conté, com el signe de la «torre», re
ferències històriques que s’ajunten a les altres d’ori
gen i caràcter mediterranis. Però alhora es presenta
com a símbol de la base mítica de la complexitat exis
tencial i el moviment sinuós i insegur de l’home dins
un ambient d’espai i de temps determinats. No ens ha
de sorprendre, doncs, de trobar aquest signe integrat
a la façana de la Passió de la Sagrada Família, com una
de les etapes narratives, unint d’aquesta manera una

A Leonardo. 1978.
Cristall.

Laberint. 1993.
Fusta pintada.
Col·lecció particular.

citació plàstica de la mitologia grega, que es basa en
el fons arquetípic del subconscient, al pas endavant
de la conscienciació històrica que representa la reve
lació cristiana. Com a signe autònom, el «laberint» es
refereix també a l’evolució gratuïta dins una estruc
tura estable, un fenomen que trobem confirmat fins
i tot a les ciències físiques (Ilya Prigogine no és gaire
lluny!). Per aquesta raó, no trobem al «laberint» de
Subirachs la sortida feliç del mite o de la redempció
cristiana; en aquest sentit, el seu «camí» laberíntic in
clou el temps, per la forma d’itinerari irreversible, en
un món físic determinat, sobre el qual el moment
històric queda empeltat. Esperança, salvació i resur
recció formen part d’un altre discurs -fins i tot d’un
altre discurs escultural.
Sovint, i no sols en el conjunt de la Sagrada Famí
lia, les obres de Subirachs deixen de dirigir-se envers
l’espai circumdant, però es comporten autonòmicament com a «façana». Són productes tant de la cate
goria d’ésser del seu concepte escultural, com de la
derivació del positiu-negatiu, que ja hem mencionat
més amunt i de què encara parlarem més endavant.
Quan els volums positius encara permeten dirigir-se
a les tres dimensions de l’espai, les formes negatives,
pel sol fet d’interioritzar-se —com a petja del que va
ser en el temps-, eliminen una dimensió quan fonen
la forma dins el volum de la substància portadora, és
a dir: tanquen una dimensió en el material. Visual
ment, aquestes obres -com, per exemple, Eqüestre
(1975) o A Borrell II (1986)— permeten una contem-

plació per un sol costat, plana, com si miréssim una
façana d’edifici alineat en una urbanització compac
tada.
Menys evident quant a la categoria arquitectural,
però tanmateix possible d’incloure-la a l’ordenació
urbanística, és la tècnica de projecció i de la perspec
tiva que en resulta. La figura humana -o la cara— sot
mesa a aquest procediment ha permès de distanciar
la suggestió d’una realitat física i d’identificar la ico
nografia de trets humans amb el fet urbanístic o de
l’espai urbanitzat —vegeu Venus de Peníscola (1967),

des, present en molts aspectes i variacions a l’obra de
Subirachs, té a veure, tal com ja havíem constatat,
amb el punt de partença que es proposà l’escultor,
que sempre s’ha imbuït del món cultural mediter
rani, tan divers, però portador de tots els aspectes ar
quitectònics que ens van ser transmesos. Entre l’ésser
dels egipcis i l’esdevenir dels grecs, la primera concretesa hi és preponderant, perquè li ha permès de crear
una visió de totalitat en què la segona manera de vi
sualitzar-se queda iconogràficament plasmada, coa
gulada.
El positiu i el negatiu

Fora dels signes iconogràfics, hom pot detectar també
una presència arquitectural en les mateixes estructu
res i ordenacions de les formes esculturals. Aquest fe
nomen es revela gairebé per primera vegada durant
l’època de l’estada a Bèlgica, al mateix moment,
doncs, en què sorgeixen les referències iconogràfiques
de la mateixa categoria. Si temàticament hi ha pa
ral·lelismes entre les obres subiraquianes d’aquella
època i les de Henry Moore (figures jacents o assegu
des), la diferència purament escultural és òbvia.
Moore parteix clarament d’una fascinació per les for
mes anatòmiques naturals i les forces que les articu
len. El punt de partida de Subirachs és completament
diferent. Quan les primeres escultures -les d’abans de
«l’època belga»— es regeixen exteriorment per l’oposició de corbes que determineixen els volums (per
exemple, Voluptuositat, 1950), les dels anys 1953-1954

Piràmides. 1962.
Pedra. Col·lecció
Particular.

Monument a
Ramon Llull. 1976.
Formigó.
Montserrat.

Dona arquitectura (1967) o l’aiguafort Fragment d’in
finit (1972).
Les piràmides o formes piramidals constitueixen
una presència curiosa pel sol fet de sorgir més tard.
En obres anteriors ja les anunciaven les formes i pe
netracions còniques i els tascons. Quan la piràmide
neix, és com si es deslligués d’una funció subordinadora. En la forma dels cons, de vegades representen la
part positiva del paper complementari que els és con
fiat —la part negativa, en aquests casos, és l’espai dins
el qual penetren (vegeu Creu de sant Miquel, 1962).
Entre dues obres del mateix títol, Piràmides, la de
1962 i la de 1976, hi ha una evolució d’autonomia del
tema iconogràfic; a la primera, la piràmide fa de con
trapès visual del con invers i penetrant. A Mèxic,
1968, el con invers compleix, però de facto i física
ment, la funció de contrapès. I, a l’obra de 1976, la re
ferència cultural —amb el mateix signe de caire
geològic que anteriorment feia d’oposició al de la
«torre»- queda evident. La fascinació per les piràmi
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deixen entreveure una altra aproximació a les formes
derivades de la figura humana. L’escultor comença a
desmuntar la representació del cos humà, fragmenta
i redueix les diferents parts en unes formes que tenen
un caràcter geomètric, però que es comporten dife
rentment quan són aplicades a fer el seu paper formal
dins el conjunt de l’obra: tots els fragments obtinguts
per l’anàlisi i l’abstracció de cada detall corporal se
ran articulats, per reconstruir una referència a la
presència humana, obligant i sotmetent els volums a
proporcions precises d’espai que inclouen. Encara
que no es tracta d’espais de cap «hàbitat», l’escultor
crea amb aquestes interrelacions de volums uns espais
arquitectònics (La dona de Putifar, 1954; La família,
1955; Icar, 1955). Si entre l’escultura i l’espai sempre
hi ha hagut un diàleg formal i volgut, a les obres de
Subirachs aquest espai forma part directament de l’o
bra, i el retallament i l’ordenació espacial corresponen
a una intenció arquitectònica. A les obres que hem es
mentat, l’espai, però, és el resultat fortuït de l’articulació formal dels volums. El pas següent va ser la
creació del mateix espai. Ací es presenten dues op
cions: la solució que trobem a Intimitat de la forma
(1958), en què la forma del volum depèn de l’espai
volgut; l’altra és la troballa del Positiu-negatiu (1958),
que des d’aleshores continuarà essent característica
en gran part de les obres subiraquianes, car aquesta
oposició es manifesta tant en el seu vessant directe
com en plasmacions amagades.
El «positiu-negatiu» inclou l’espai definitivament
com a element escultural pur; és com si l’ombra del
volum hagués estat elevada a la categoria de l’espai.
Indubtablement aquesta oposició, que alhora vol ser
identificació, prové —conscientment o inconscient
ment— del contrast i la unitat simultanis del masculífemení (n’és una clara referència la litografia
Home-dona de 1973). De vegades, el positiu s’emmi
ralla en el seu negatiu iconogràfic (en l’oposició còncau-convex); en altres obres, són elements diferents
que es comporten mútuament com a positiu-negatiu
(vegeu L’home, 1967) i en determinen la unitat. Dis-

tanciant-se del concepte de la repetició en una cate
goria o l’altra, poden néixer obres que prescindeixen
de la presència del positiu, com A Leonardo (1968).
En aquests exemples, el negatiu ja ha obtingut tota la
força del positiu, és a dir, que l’espai ja s’ha carregat
suficientment de la força escultòrica del volum posi
tiu. Precisament en aquest punt la paraula «força»
obté tot el significat intrínsec com a tema de la crea
ció artística, tal com ho entenia Boris Pasternak (ve
geu El salconduit, pàg. 69), car les obres de Subirachs
són producte d’aquest impuls a la concreció de l’és

ser, i consegüentment a erigir-se com a voluntat. El
negatiu, que primer es presenta com a espai que es
desprèn de la forma palpable, i que esdevé després
pura aparença escultòrica, jeu en el no-ésser i l’absència de categories de concretesa, en l’ésser absolut.
El positiu-negatiu també es tradueix de manera
complementària: en obres com Tascó (1961), en la
Creu de sant Miquel (1962), l’artista introdueix les pe
netracions de formes còniques, que corresponen a
una matèria determinada, en un bloc d’una altra
substància. La matèria receptora s’obre de tal manera
que l’obertura queda marcada pel con i en consti
tueix el complement espacial. Aquestes obres, de fet,
són el resultat d’experiments i experiències amb opo
sicions de materials diferents que es relacionen i es
comporten ells amb ells segons encaixaments i aco
blaments que deixen en estat nu i alienat els papers
funcionals de l’arquitectura (vegeu Tekel, 1958). De
vegades, la penetració es limita al pur joc espacial en
direcció horitzontal per a accentuar la verticalitat de
l’element oposat (vegeu Bigàmia, 1964). En altres
exemples, la forma queda invertida en sentit opositor
(vegeu Doble forma, 1961), i deixa el negatiu en sus
pens com a repetició inversa del positiu.
Obres com Colmenar i Claus (totes dues de 1961)
revelen una doble vena arquitectònica. Hi trobem no
sols la variació sobre el tema de les penetracions i dels
positius-negatius complementaris, sinó també la re
ferència als arcs i a les arcades romanes que es man
tenen per la conjunció i l’articulació de forces
còniques.
L’atribut arquitectònic

Quan torna a introduir les formes iconogràficament
llegibles, s’ha parlat sovint de la introducció d’un for
malisme. De fet, però, aquestes creacions es fona
menten sobre les mateixes bases esculturals i les
categories arquitecturals provades a les aparicions
més pures i abstractes. El Monument a Monturiol
(1963), per exemple, s’articula segons uns eixos més
o menys semblants a Bigàmia. Però més tard, en con
junts més complexos, notem el mateix rigor d’ordenació. L’altar de la capella del Sagrament a
Montserrat (1977) es comporta tant en l’estructura
global com en els detalls iconogràfics segons un es
quema de l’oposició i de la unitat simultànies que
sorgeixen del binomi escultural -de volum i d’espai—
que formen l’original positiu-negatiu. Fora de la sim
bologia i les citacions iconogràfiques, amb la funció
del negatiu a les parts corporals que suggereixen la fi
gura del Crist, i la referència positiva de l’ossamenta
humana encastada al bloc de l’altar—ambdós es com

porten com a positiu-negatiu invers-, hi ha l’articulació de tot el conjunt com una sola unitat, però en
què el fragment positiu i horitzontal de faltar es re
flecteix negativament en el fons vertical com si s’hi
volgués encastar. A més, aquesta oposició directa en
tre vertical i horitzontal no és sols una característica
gramatical en moltes obres de Subirachs; és alhora
conseqüència de l’estrat arquitectural, que exclou

tota tendència d’expressionisme per la falta de pas
satge mitjancer o intermedi entre els extrems plàstics.
Totes aquestes dades convergeixen en gran enver
gadura en les obres de la façana de la Passió de la Sa
grada Família. D’una banda veiem que les figures que
constitueixen el conjunt s’articulen segons els matei
xos principis de les obres dels anys cinquanta; això sí,
amb formes i solucions diferents per la matèria i les
dimensions imposades per la localització particular i
la funció de perspectiva. L’evolució narrativa, encara
que hi ha l’ordenació sinuosa, també correspon a les
solucions que hem pogut detectar, amb la diferència
que a les obres que hem esmentat com a exemples
{Frontal i A Bòcklin) els estadis individuals mantenen
la forma original dins la seva variació. A la façana de
la Passió cada fase queda marcada per una estètica
particular que accentua la individualitat de l’escenificació del moment, encara més realçada pel fet que la
presentació dels elements corporals és feta amb una
atribució escultòrica particular. La unitat de tota
aquesta creació -que després de la Porta de l’Enfer de
Rodin és un exemple únic— és reflectida en l’estil

comú de les articulacions formals, però també subtil
ment provocada per les oposicions en positiu-nega
tiu en sentit vertical: prenem l’episodi de la Verònica,
que a la narració bíblica sorgeix sense preàmbuls per
la necessitat i la intencionalitat emblemàtica del gest.

Malgrat el «nom», la figura queda com una incògnita
passatgera. Escultòricament, aquest anonimat cul
mina en l’absència de la forma de la cara. Precisa
ment, el signe de la cara s’ha desplaçat al lloc que és
Portador de l’empremta de la faç del personatge que
porta el nom de «messies». La cara de la Verònica no
vol ser reproducció d’una identitat facial; simple
ment, hi és. Per això té forma còncava, allò que a la
lectura escultural significa el positiu. L’empremta es

cultòrica dels trets del signe «messiànic», al contrari,
es formalment negativa. Totes dues cares es comple

menten, tant en la realització purament escultòrica
com en la solució iconogràfica. Curiosament, la
fornia positiva s’identifica amb el desconeixement i el
no-existir -només apareix com a «moment»-; la ne
gativa reflecteix «coneixement» en forma de «no-ésSer>> que s’eleva a «ésser» absolut.

També el moment de la flagel·lació demostra dues
relacions de contraris. Hi ha l’oposició entre l’element
de la columna i la forma corporal. Les dues formes es
contradiuen escultòricament sota el signe de l’alfa i de
l’omega, amb el qual, de fet, aquest conjunt s’identi
fica (el segon es comporta com una abstracció del pri
mer). Els quatre tambors de la columna tendeixen a
un ritme ascendent, mentre que la figura -el Cristestà carregada d’un ritme descendent.
El contrast que uneix i cenyeix tot el conjunt de l’o
bra de dalt a baix són les dues cares de les figures del
Crist als dos episodis extrems: la de la flagel·lació i la
de la Creu no sols es troben en oposició vertical, sinó
que alhora s’identifiquen per l’antítesi del positiu -la
cara del Crist de la flagel·lació- i del negatiu -la cara
del Crist de la Creu. Finalment, les dues oposicions, la
del conjunt de la Verònica i les dues solucions de la fi
gura del Crist, arriben al mateix contingut escultural
i formen, per sobre de tots els episodis del conjunt de
la façana, dos eixos d’unitat: una de menor i l’altra
major.
Altres elements i detalls de les escultures indivi
duals fan d’enllaç amb la presència arquitectural, pels
fenòmens de penetracions i d’encaixaments. Però el
que més permet la integració del conjunt en una ar
quitectura a la qual, en realitat, és aliè, és l’atribut
arquitectònic mateix de les escultures.

Projecte per al
monument a
Francesc Macià.
1989. Pedra.
Col·lecció particular.

<■

per Abraham Mohino i Balet

«Ja sóc en aquell poble massa bell per a estar-hi sol, acolorit ara per una
esperança -ja sé, però, com és absurda— mes per això no deixa d’ésser-ho:
T’espero.» Rosa Leveroni anotava aquestes paraules en una entrada de
dietari corresponent a l’agost de 1933, en el curs d’una de les seves fre
qüents estades a Cadaqués. En aquell moment, la poetessa tenia vint-itres anys i ja havia començat a sucumbir a la bellesa de la vila
empordanesa i a descobrir l’embruix d’un paisatge emblemàtic que ha
via de fixar en el seu imaginari i en la seva poesia.
La publicació de Confessions i quaderns íntims, de la qual, juntament
amb Enric Pujol, vaig ser responsable (Edicions 3i4, València, 1997), ha
aportat una perspectiva nova a la valoració de la personalitat literària de
l’escriptora: és un document que posa al descobert el procediment asso
ciatiu i l’impuls elegíac, els mecanismes de creació en definitiva, que ca
racteritzen la seva producció, tant en vers com en prosa, tant de ficció
com memorística. Les Confessions són uns dietaris de naturalesa amo
rosa que conserven una unitat de to i d’estil fonamentada, en bona part,
en la brevetat de les anotacions, càpsules d’escriptura que tenen el valor
exacte d’una biòpsia. És a dir, es presenten com una extracció (cal·ligrà-

fica), sovint dolorosa, operada sobre els teixits mateixos de l’ànima sofrent, i, per mitjà d’aquest registre «objectiu» i rigorosament immediat,
Leveroni assaja de captar i d’examinar l’essència de l’amor. Se’ns revela

aquí, de manera sorprenent, una autora que s’arrela a
tota una estirp d’amadors sense audiència i de literats
maleïts. Una altra de les característiques que conver
teixen aquests papers de dietari en obra singular, so
bretot pel que fa a consideracions de gènere, és que hi
trobem unes anotacions marginals que corresponen a
l’amat, al tu confident a qui són oferts els secrets de
confessió, i que no és altre que Ferran Soldevila. Al
menys en quatre ocasions va deixar Rosa Leveroni al
gun dels quaderns a l’historiador, que hi apuntà
observacions i esmenes, les quals, al seu torn, van ser
motiu de resposta. Els quaderns també eren un subs
titutiu dels mesos de separació: concebuts, en part,
com un instrument que vivifiqués el record de l’enamorada en la memòria del lector escollit; en part, com
el lenitiu amb què ella, escrivint-los, assossegava les
inquietuds de l’allunyament.
Presència

Emergeix, en les Confessions, una evocació de Cada
qués tan nítida com la que aflora en el seu corpus líric,
sigui en poemes de títol explícit o en l’escenografia ar
quetípica d’altres (aigües quietes, campanar, cemen
tiri...). De fet, moltes pàgines d’aquests quaderns van
gestar-se durant les estades cadaquesenques. Eren perí
odes de separació que mig la salvaguardaven d’una re
lació complexa (per clandestina: Soldevila era un home

casat). El diari personal suplia l’absència, i el marc afa
voria el recolliment. En virtut d’aquest cloure’s en si
mateixa, potenciava la gravetat i la intensitat del senti
ment, el convertia en un colorant poderós. No obstant
això, la placidesa de l’indret posava cruament al desco
bert el desacord intern, el neguit profund que la domi
nava, i l’esguard d’aquella bellesa podia alterar-se i
variar al compàs de les precipitacions emocionals, ex

tremadament volubles i crispades, de l’estadi passional.
«I això em fa veure clarament la fallida de les me
ves darreres vacances d’estiu. Aquells dies interminablement llargs, d’una placidesa terrible. Aquella
netedat feridora del paisatge buit de la figura amable.
Mai com aleshores vaig comprendre la veritat d’a-

fluestes meves paraules: “Cadaqués és massa bell per a
estar-hi sol.” I d’estar-hi més temps crec que l’hauria
arribat a avorrir» (pàg. 59).
O, encara més palesa la distorsió a què sotmet la re
alitat d’acord amb l’estat anímic, la vivència de l’univers circumdant arriba a esdevenir sorda, externa,
estrangera. La clarividència que li proporciona en
molts casos l’ascesi terrible d’un amor sense expecta
tives pot derivar, temporalment, en ofuscació de la

mirada i en una incapacitat manifesta de gaudi davant
^el paisatge sense figura.

«Cadaqués ha perdut per a mi els seus atractius.
M’és semblant ara a aquelles fotografies descolorides
i borroses que ens desencisen deixant-nos la recança
de la llum i el color originals. Hi ha alguna cosa que
no em deixa veure-hi clar: la teva absència. Davant
d’una cala propícia, una posta de sol acolorida, un
clar de lluna fotogènic la sento més agudament en
cara. I penso també com és difícil oblidar» (pàg. 91).
Així, el sentiment de Cadaqués bascula entre uns
extrems de mal conciliar: si bé és un distanciament
benigne, l’indret saludable on pot asserenar l’excés
tortuós de la passió, de sobte, quan cau en la cons
ciència aguda de la pèrdua, la visió amable pot mu
dar en un espai erm, en un retir dolorós. I, des de
l’amargor consegüent, percep i veu el paisatge.
«Aquests dies -vuit dies- que em separen de ciutat
em seran inacabables. Sé que mentre durin em sen
tiré en franca hostilitat amb aquesta terra. Amb més
rancúnia encara perquè és tan bella i no la mereix.
Avorrim sempre aquelles coses que ens fan sentir com
som injustos» (pàgs. 96-97).
El món exterior és vist i (de)colorat constantment
i estricta en virtut de l’amat: «El meu univers: Tu. Pai
satges, lectures, persones, somnis, tot convergeix en la
teva imatge» (pàg. 74).
Record

Però Cadaqués sempre recupera, en el record, un pes
privilegiat. Hi emergeix en tant que indret necessari
on finalment pot trobar calma per al seu viure en do
lor (amarg: no en va és la poetessa catalana més na
turalment ausiasmarquiana). És l’espai on l’absència,
poblada dels pensaments produïts per la continuada
cavil·lació amorosa (tan nodrida per la placenta li
terària), l’absència, dic, adquireix (paradoxa) la cor
poreïtat d’una presència, d’una regió biogràfica
realment compartida.
«Revé, insistent, l’enyorança i el desig de Cadaqués.
És com si, amb la represa del meu amor per tu, tornés
a ser-me present i necessari aquell ambient on vaig
passar tantes hores d’enamorada, conscient de la seva
bellesa i trista de veure-la òrfena de tu. Però torna ara
com a possible concreció d’una pau nova i segura, ad
quirida després, adquirida ara, de la certesa d’estimar
tant. És com el desig de la terra de promissió, i és un
desig líric. I cimeja per damunt de tot, el contacte, la
possessió plena d’aquella bellesa única del camí del
cementiri, del cementiri mateix abocat damunt la
pau tranquil·la de Port-Lligat... És un desig de repòs i

de benaurança; d’acceptació de la vida, a l’ensems de
renúncia. De vida acomplerta i de consecució d’un
repòs eternament bell» (pàg. 157).
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Carles Riba amb motiu dels seus seixanta anys, el
1953. Rescatava, així, les energies i el protagonisme
que, durant l’exili de Riba, l’havien convertit en di
positària de les Elegies de Bierville. També a Portlligat
es va relacionar amb Gabriel Ferrater. Han quedat
uns rastres lírics d’aquest encontre: Ferrater li dedica
uns versos d’«In memoriam» (versos 101-132); ella,
per la seva banda, respon en una peça d’homenatge
en què assajà una certa renovació de la seva fórmula
poètica.
L’any 1978, Leveroni pateix una hemiplegia que la
manté un any i mig al llit. Per poder acarar les despe
ses d’una malaltia llarga i d’una operació posterior, va
vendre en secret la barraca a Salvador Dalí, amb l’acord de poder usufructuar-la els mesos de setembre.
Finalment, l’any 1986, a la seva mort, i segons dis
posà, va ser enterrada al cementiri de Portlligat.
Poesia del paisatge

La descoberta de Cadaqués es remunta a l’any
1926, en plena adolescència de Rosa Leveroni. A par
tir de 1930, la família hi va llogar un pis per passarhi les vacances, al principi alternades amb estades a
Llavaneres. Des d’aleshores, la cita es mantingué gai
rebé cada àny. Quan el turisme començà a créixer,
Leveroni limità les estades al mes de setembre. No
s’hi sentia una passant i mirà d’implicar-se en la vida
quotidiana de la població: es féu tant amb els habi
tants il·lustres (era veïna dels germans Dalí) o singulars (el 8 d’agost de 1934 visità la coneguda Lídia de
Cadaqués) com amb els pescadors o la gent senzilla
de la contrada. L’any 1948 es va casar la seva germana
Roser; el pare, Manuel Leveroni, va decidir comprar
una barraca a Portlligat per a Rosa: era el regal subs
titutiu del dot matrimonial destinat a la filla soltera.
En aquesta barraca, de dimensions reduïdes però
molt acollidora, hi va rebre i allotjar nombroses
amistats —els matrimonis Riba-Arderiu o BohigasMartí entre d’altres. (Es conserva un àlbum d’agraïments i de dedicatòries que en dóna fe.) De manera
que va propiciar, en privat, l’apropament d’un sector
d’intel·lectuals a la vila. Aquesta circumstància té al
gunes manifestacions dignes de ser ressenyades. Per
què va ser aquesta dona de subtils maniobres qui va
organitzar, i es va responsabilitzar de l’operació, l’adquisició de la casa de Cadaqués (decorada amb qua
dres de Capmany i pintures de Rebull), amb què un
grup selecte de personalitats del país van obsequiar

Rosa Leveroni,
asseguda al pedrís,
a l’exterior de la
seva barraca de
Portlligat, amb els
pares de Beatriz de
Moura, el 1960.
(Foto: Xavier
Miserachs)
Rosa Leveroni, amb
uns amics, a l’interior de la barraca.
(Foto: Xavier
Miserachs)

En una escriptora en què es dilueixen tan clarament
les divisòries entre la Vida i la Literatura, el rastreig
dels escenaris no resulta gratuït. Especialment perquè
és una autora amb un intens sentiment del paisatge.
Deia, en una entrevista de 1981: «Mireu, un dels pai
satges que m’han influït més ha estat
Cadaqués; des del primer moment
va ser com un coup defeu, que diuen
els francesos, una mena d’enamorament. Això és impossible que no
traspuï en els meus versos» («Avui»,
6 de desembre). En efecte, Cadaqués
és el marc privilegiat, amb Vallde
mossa o Llavaneres, d’una part substancial dels seus poemes (penso, per
exemple, en la sèrie Absència i, sobretot, en el poema
que l’encapçala, «Rosa encesa del desig», escrit l’any
1933). El seu primer llibre, Epigrames i cançons, el correlat líric de les «Confessions íntimes», el va elaborar
al llarg dels retirs empordanesos: hi percebem, intensíssima, la vivència del paisatge. Com en la nadala se
güent, que, tot recuperant la factura popular i la
concreció toponímica sens dubte inspirades en les na
dales foixianes, situa en la mar de Portlligat. Val la

pena de recuperar aquest poema de l’any 1958, no re
collit en l’obra èdita.*
«L’Ormeig ha llevat / la pesca més rara: / Encesos
coralls, / cornes nacarades / i fermall preat, / una Es
trella clara. / Ella, sobre el mar, / era dolça brasa, /
camí de Betlem, / alta, s’enfilava. / Paraven els vents,/
florien campanes / festejant la Nit. / Entraven les bar

ques / dins de Port-Lligat / i els Àngels cantaven / en
tre els vells xiprers / renovat Hosanna.»

«Petita “suite” de Port-Lligat»

El moment de més explícit, directe i intens home
natge el trobem en la «Petita “suite” de Port-Lligat»
(Poesia, Edicions 62, Barcelona, 1981; pàgs. 83-87). La
delicada i aguda capacitat d’èxtasi davant l’espectacle
del món és una constant de la poesia leveroniana, que
s’expressa sovint en els termes d’una comunió amb
l’element. Ara, en la confusió absoluta de l’Ésser en
l’Espai, el paisatge ja no és només el recer de calma i
tranquil·litat momentànies, sinó que assoleix un es
tadi permanent i trascendent. «Ànima meva, pau, /
dins l’eternal bellesa.»
Pau, plenitud. Una «pau nova i segura», «de vida
acomplerta i de consecució d’un repòs eternament
bell», llegíem en paraules seves més amunt. Els poe
mes de la secció Les notes greus, «La pau» i «Testa
ment», responen a una idèntica inflexió de càntic
espiritual, a una idèntica verbalització de l’equilibri
difícilment atrapat: «Dintre del teu ull blau, / jardí de
les gavines, / s’adormen els neguits / i s’apaguen les
ires.»
La dura peregrinació amorosa recala en uns límits
precisos. La pau guanyada és d’ordre existencial. Pau
sagrada. Aquesta característica no gens negligible l’a
proxima sorprenentment a Maragall, a un sentiment
espiritualitzat de la natura i a una plenitud de tipus
panteista. Aquí, amb procediments semblants (la sinestèsia i, sobretot, la fal·làcia patètica), el cosmos ad
quireix veu i textura dramàtica: «Dintre meu ets
cançó / enamorada i viva, / terra esposa del mar / i de
la meva vida.»

El càntic de Cadaqués s’executa sempre en el mot
lle d’un estrofisme popular simple, lleuger, molt ade
quat a l’espontaneïtat de l’escriptura leveroniana i a
la fluència del cant que es vol elemental, però assoleix
la dicció justa i el refinat temperament elegíac que

impregna la seva millor lírica: «I com un aire antic, /
1 amor altra vegada / és enyorança i goig / i desig d’ofrenar-te, / lligada als fruits daurats, / la meva vida es
parsa.»
Salvador Espriu va elogiar la gravetat alada de la
Poesia de Rosa Leveroni, que en aquesta «suite» con
voca més d’un accent maragallià: «Deu-me en
aquests sentits l’eterna pau / i no voldré més cel que
aquest cel blau» («Cant espiritual»). L’escenari marí
es convertit, a la fi, en un darrer refugi espiritual, dis
pensador d’oblit: «Cementiri petit / damunt l’aigua
serena, / últim port encimat / damunt la pau eterna.»
També és molt poc coneguda una de les seves darreres com
posicions, potser lTíltima, publicada a «El Noticiero Universal» el
d octubre de 1983. Tot i que literàriament té un interès escàs, la
U'cullo en aquest context d’homenatges a Cadaqués: «Us deien als

de Cadaqués / tabaquers, contrabandistes i lladres. / Dels mals
noms els dos primers / no hi veig mal i tant se valen. / El darrer sí
que és veritat: / perquè el cor, ja de jove vau robar-me. / Ara sóc ve
ler desarmat / i que voldria només / morir a les vostres aigües.»

Quatre postals inèdites de Rosa Leveroni al matrimoni Riba

[Anvers: Cadaqués. Imatge de Portlligat]

«Cadaqués - (Girona), 14-IX-50
«Benvolguts amics: He trobat una vista acceptable
de la barraca; és la que té la finestra marcada en tinta
[descriu la imatge de Vanvers], Ja veuen si és a prop de
l’aigua! Fa un temps magnífic, per ara, i em dedico
amb intensitat a la pesca i al rem. Ni electricitat, ni rà
dio, ni diaris; el paradís retrobat... La barraca va ad
quirint un confort elemental i aviat estarà punt per
rebre visitants de categoria... Els recorda amb afecte,
Rosa Leveroni.»
[Anvers: Cadaqués. «Port-Lligat». De José Co.L.
Roisin -Foto. I un peu manuscrit de Rosa Leveroni:
«Aquesta "vista" no dóna ni la més vaga idea del que
és en realitat»]

«Aquí em tenen fent vida gairebé paradisíaca —no
més gairebé, perquè surto a pescar per guanyar-me el
“ranxo”. Però això sí, trobant-me com el peix a l’ai
gua. Diumenge passat vingueren en Foix i en Garcés,
per la tarda. Ahir em deia Pla que hauríeu de conèi
xer aquest país. Jo crec que sí; ja saben que hi tenen
casa. Crec que se n’enamorarien. Molts records per a
tota la família, néts inclosos. Afectuosament, Rosa Le
veroni.»
[Anvers: Cadaqués. Salvador Dalí y un pescador de
Port-Lligat. E. José Costa]
«Port-Lligat, 6-IX-52
«Benvolguts amics: He rebut les seves ratlles i estic
contenta. Tal com vàrem quedar, el pròxim dijous em
trobaran a Figueres; serà el mateix dia que marxen els
Bohigas i potser es creuaran a l’estació; llàstima! No
es descuidin de portar-se jerseis, poden fer-los-hi
falta. Avui, encara no havia arribat en J. Pla, però su
poso que deurà arribar d’un moment a l’altre. Fins
aviat. Afectuosos records. Rosa.»

[Anvers: 4 - Cadaqués. Port-Alguer]
«Benvolguts amics: Des d’un Cadaqués emboirat i
plujós i gris, els hi envio el meu record afectuós. I de
sitjo que l’anada a Palma els hagi provat molt. Fins
aviat. Rosa Leveroni.»
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BERNAT METGE
patrimoni de qui?
per Carles Miralles

L’any 1967 vaig publicar en aquesta revista un article
titulat «Elegia per a la nostra biblioteca de clàssics an
tics». Hi contrastava la intenció inaugural de la Fun
dació Bernat Metge de «suscitar l’interès de tothom»
i fer que «tot el públic català... s’interessi a una cultura
que és el fonament de la civilització nostra» amb la si
tuació real de llavors, que jo trobava caracteritzada
per l’escassa difusió dels llibres, per la vida somorta,
quasi clandestina, de la col·lecció. Encara crec que era
un bon moment per a posar en evidència aquella si
tuació. S’anaven incorporant a la
vida cultural les primeres fornades
dels nascuts després de la guerra i
calia no solament reprendre amb
fermesa tantes obres, iniciatives i
esperances frustrades per la llarga
postguerra, sinó també replantejar-les, fer-nos una idea d’on érem
i de què volíem. En el cas de la
«Bernat Metge», el meu parer era
que hauria estat bé d’apostar per
l’edició només de les traduccions
amb la introducció, sense els tex
tos originals, i d’assegurar-ne la di
fusió, arreu del domini lingüístic,
més enllà de les subscripcions; quant als textos origi
nals, en grec i en llatí, no era aleshores gaire explícit,
però anys a venir vaig escriure amb més contundència que els textos de la Fundació que són de debò edi
cions es deuen poder comptar amb els dits d’una mà
i potser en sobren; això no obstant, hi havia textos -i
ara n’hi ha més- interessants filològicament, sobretot
per les opcions de lectura que il·lustren, i també hau
ria estat bé, trobava jo, que almenys aquests textos
haguessin pogut arribar a les llibreries i a les bibliote
ques d’arreu del món. Els responsables de «Serra
d’Or» suposo que em van demanar aquell article per
què jo, que acabava de fer vint-i-tres anys quan l’es
crivia, devia ser el més jove dels col·laboradors de la
«Bernat Metge». Va sortir juntament amb un altre de
mossèn Balasch que, tot i que no era gens abrupte
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—com a estones n’era el meu—, no s’estava de notar
que «avui... la Fundació... és la gran desconeguda en
el nostre món cultural».
Ara, passada una bona trentena, em tornen a de
manar un article sobre la Fundació. Miraré d’anar per
feina. Si plantegem d’entrada la qüestió en termes
d’exigència filològica, crec que és clar que han anat
millorant la informació bibliogràfica, la documenta
ció i la competència professional dels col·laboradors,
cosa que significa que les introduccions i les notícies
preliminars solen ser més in
formades que no havien estat
ni abans ni en els primers
quinze anys de la represa. No
estic segur de poder mantenir
això mateix en termes d’interpretació i de valoració literària.
Però em fa l’efecte que aquest
tret no és privatiu dels llibres de
la «Bernat Metge»; que, d’ençà
sobretot dels setanta, la profu
sió de bibliografia i la conse
güent especialització han anat
allunyant la filologia del gust
per la literatura —i de la teoria i
de la crítica literàries, per dir-ho més acadèmicament.
Tornant a la «Bernat Metge», tampoc no podria afir
mar que la prosa de la col·lecció hagi mantingut el ni
vell que havia arribat a assolir, però, vista la situació
general de la llengua catalana -que des d’acabada la
guerra d’Espanya no s’havia après a l’escola— i atesos
els canvis de model lingüístic en totes les literatures
occidentals -d’ençà sobretot de la segona guerra
europea—, és possible que els canvis que la col·lecció
pot il·lustrar en la praxi de traducció dels clàssics
tampoc no representin un símptoma diferencial i si
guin contemporàniament apreciables en altres llen
gües veïnes. Pel que fa als textos originals, el tema
canvia: criteris que es puguin destriar per a l’edició, o
no els sé veure o no n’hi ha hagut o han estat irregu
lars; més aviat sembla que cada filòleg hi hagi fet la

seva i, en general, com que el control directe dels ma
nuscrits no resulta que hagi estat practicat ni que
s’hagin fet col·lacions noves, fan de bon agrair els
apartats crítics positius que donin més informació i
el seny i l’ofici que cada col·laborador pugui aportar
a la constitució del text —o a la seva «revisió», que és
el que de bon principi prometen els volums de la
col·lecció. Així, els textos no s’han acostat ni als «Ox
ford Classical Texts» ni als de la «Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana», ni
practiquen, en l’altre extrem, la còmoda —i honesta,
perquè no se n’amaguen— solució d’alguns bilingües
que en solen reproduir el text —com els grecs i llatins
de la «Biblioteca universale Rizzoli», per exemple—, i
s’han quedat prop d’alguns volums de la «Collection
des Universités de la France», la «Guillaume Budé»
que els impulsors de la «Bernat Metge» ja tenien com
a nord; com els textos d’aquesta col·lecció francesa
—que promet un «texte établi»—, o com els de la ita
liana de Mondadori, la «Lorenzo Balla» —que a voltes
ofereix un «testo critico» però sol comprometre’s no
més a proporcionar un «testo»—, els de la col·lecció
catalana són poc uniformes des del punt de vista dels
resultats —generalment inferiors- i francament dife
rents els uns dels altres pel que fa als criteris de «revi
sió». En aquestes condicions o els aparats crítics
justifiquen, per la informació que donen, per l’exactesa i la precisió amb què la donen i perquè s’hi veu el
criteri de qui edita, que realment es pugui parlar
d’una revisió o potser fóra millor prendre com a mo
del l’aspecte modest —que amaga sovint força sa
viesa- de col·leccions com la «Loeb Classical Library»
o la «Tusculum» alemanya.
Si pensem en termes de presència, de pes i d’influència, en la nostra cultura, de la col·lecció —de les
traduccions, sobretot-, és ben possible que la situa
ció hagi pitjorat, però potser cal ponderar si a causar
aquesta pitjora no han contribuït, ultra característi
ques pròpies de la «Bernat Metge», d’altres d’índole
cultural, generals o més específiques del país. Per
exemple, que els models d’educació humanística ha
gin cotitzat a la baixa en aquests anys i que la cultura
s’hagi hagut de decantar, com tot, més del costat del
circumstancial i actual que de la banda de l’universal
i antic, això no és culpa de la col·lecció. Ara, en
aquest mateix període la casa Gredos de Madrid,
sense els textos originals però amb tant o més de ri
gor filològic en les introduccions, en les traduccions
i en les notes, ha posat en marxa i ha consolidat bri
llantment una biblioteca d’autors grecs i romans
que, altrament, pel que jo freqüento les llibreries del
país, em fa tot l’efecte que hi té prou més presència

que la «Bernat Metge». Semblantment, sempre en
castellà, els clàssics d’Akal. I, en el mercat del llibre en
català, els clàssics grecollatins han aparegut en molts
volums de col·leccions de gran presència editorial,
com ara «Textos filosòfics» de Laia o «Clàssics del
cristianisme» de Proa; sovint amb molta solvència i
molta competència i sovint amb obres de gran im
portància que o no són a la «Bernat Metge» —com les
Vides dels filòsofs de Diògenes Laerci, en traducció
d’Antoni Piqué, en la primera, o les Confessions d’Agustí, en traducció de Miquel Dolç, en la segona- o
hi són des de fa molts anys. Tot i que l’existència de
la «Bernat Metge» va servir d’argument als respon
sables de «Les millors obres de la literatura univer
sal» d’Edicions 62 per a reduir la literatura universal
a les èpoques medieval i moderna —a parer meu,
però, fonamentar la col·lecció sobre traduccions, ja
disponibles o fetes llavors de fresc, en bon estil i prac
ticables dels clàssics més imprescindibles, que no
sempre són a la «Bernat Metge», hauria estat més en
certat—; tot i això, posteriorment més d’una altra
casa d’edició de llibres en català ha entrat en el mer
cat del llibre clàssic en traducció, singularment o de
manera més establerta i duradora, no sempre amb
gaires miraments filològics.
Són, tots plegats -excel·lents, passadors o no tant-,
llibres d’un altre format, que, com a producte, trans
meten tota una altra imatge, i sense els textos origi
nals i més econòmics. Davant d’ells, la «Bernat
Metge» hauria hagut de disposar d’una edició -no
caldria que fos de tots els volums, sinó d’una selectasense els textos originals. Si no ha sabut oferir les tra
duccions, amb les notícies i les notes, amb un format
decorosament més mercantívol i un preu més com
petitiu, i no ha pogut doncs assegurar-se una major
presència en les llibreries, això sí que no sembla culpa
de les circumstàncies. Més aviat trobo que deu ser
conseqüència d’haver anat fent com sempre en
comptes d’haver mirat de perfilar una política edito
rial. La «Bernat Metge» ha continuat basant-se en les
subscripcions i essent pensada en termes de col·lec
ció. Hauria potser calgut, sense abandonar aquesta
via, que deu ser idiosincràtica però segura, haver ex
plorat les possibilitats dels llibres de la col·lecció com
a llibres, d’un en un.

Una política editorial em sembla que implicaria se
leccionar, del fons, els llibres que, per la significació
de l’autor, per la importància de l’obra traduïda i la
qualitat del traductor, cal reeditar i posar a l’abast dels
lectors d’ara, en el comerç. També implicaria elabo
rar una llista d’autors i d’obres que es vegi que falten,
després d’aquesta selecció, i no estar, com fins ara,

només a l’espera del col·laborador que s’ofereix, sinó
anar-les encarregant, aquestes obres, amb contracte
editorial i termini —com fa tothom—, tant les que fal
ten perquè no són a la col·lecció com les que faltin
perquè la traducció, la introducció i les notes que n’hi
ha no són prou bones o han quedat molt envellides.
Això demana feina, perquè no és cosa que es pugui fer
sense ponderar cada cas i perquè els casos a ponderar
són de moltes menes —per exemple, hi ha volums
d’un sol autor que han anat a càrrec de col·laboradors
diferents o bé caldria modificar només les notes o
ajornar la introducció, però la traducció és encara la
que fa de més bon proposar al lector, etc. Demana te
nir una idea formada de l’abast de la problemàtica,
encarregar informes, prendre decisions: això i no
aconformar-se de fer la viu-viu.
La «Bernat Metge» volia fer entendre que els clàs
sics són interessants, que val la pena de llegir-los; no
pretenia, suposo, només convèncer els burgesos de
l’època que era de bon to decorar amb la col·lecció la
biblioteca de casa. Des d’aquest punt de vista no se
n’ha sortit i no se’n sortirà, crec, sense un canvi d’actitud. Un canvi d’actitud que, sense perdre el legítim
orgull de la col·lecció, posi en el mercat, d’acord amb
una política editorial, també uns llibres a l’abast, ri
gorosos i tan ben fets com es pugui però atents a mi
rar d’assolir la programàtica intenció inicial d’arribar
«a tot el públic català».
Alguns símptomes de vitalitat podrien detectar-se.
Per exemple, no sé si he de dir la innovació o la re
presa que significa la publicació, aquests darrers anys,
d’autors cristians antics —els quals, en definitiva, què
són sinó escriptors en grec i en llatí? O bé que s’hagi
fet més general la publicació d’autors fragmentaris o
de fragments d’autors. Ara que, si d’autors cristians
és ben cert que n’hi ha de més necessaris i de més
prescindibles, això encara és més cert si parlem de
fragments. Falta tota la poesia grega anterior a Píndar, a la «Bernat Metge», i, a propòsit de fragments,
tota aquesta poesia ens ha pervingut fragmentària lle
vat, en part, de l’homèrica, l’hesiòdica i la teognidea.
És clar que, com que no hi ha ni la Ilíada ni V Odissea
ni Treballs i dies ni la Teogonia ni la col·lecció de poe
mes elegíacs que ens ha arribat sota el nom de Teognis —o sigui, res del que conservem íntegre—, fóra
extemporani queixar-se que no hi hagi els fragments
dels altres poetes, lírics o èpics. I, encara, parlant de la
poesia homèrica i de Píndar, si a la «Bernat Metge» no
hi ha ni la Ilíada ni l’Odissea deu ser perquè hi havia
vigit sempre el criteri que les traduccions havien
de ser en prosa. A aquest criteri devem unes tragèdies
de Sòfocles o una Eneida en prosa que Riba i Dolç van

haver de fer quan ells mateixos ja havien traduït
aquests poemes en vers. Això sí que és, doncs, una no
vetat, que, en el cas de Píndar —els primers volums de
l’obra del qual, poesia coral com també és, presenta
ven el mateix aspecte, tipogràficament, que els cors
d’un drama—, s’hagi fet l’excepció d’incloure en la
col·lecció «una temptativa de versió poètica».
De manera que, d’aquests símptomes, n’hi ha de
més raonables i de més discutibles. Però, en conjunt,
la qüestió continua essent la mateixa: si responen a
una política, a un criteri, o si són conseqüència no
més de casualitats o oportunitats.
En el fons, la nova actitud que potser caldria espe
rar deriva naturalment de la constatació que traduir
amb competència i rigor del grec o del llatí al català
és desitjable que sigui una opció, una feina que fa un
professional; que ell se la pot prendre com vulgui,
aquesta feina, però que no cal, necessàriament, que

sigui un deure patriòtic o un servei al país. No cal
pensar que, si els professionals que poden no fan abnegadament aquesta feina, la «Bernat Metge» no
anirà endavant i el país haurà perdut un dels seus em
blemes d’identitat cultural. La sintonia, a la «Bernat
Metge», entre el mecenatge de Cambó i el projecte
cultural noucentista va poder oferir a alguns intel·lec
tuals, traductors i estudiosos de les llengües clàssi
ques, la possibilitat d’acomplir-hi un servei al país
subvencionat. Després de la guerra, en la primera re
presa, d’ençà de 1946, publicar a la «Bernat Metge» va
ser una de les maneres d’ajudar la llengua i la cultura
a sortir de la fosca nit imposada pel franquisme. Els
estudiosos que s’incorporaven a la feina estaven dis
posats a subvencionar ells la col·lecció, de tant com
els semblava fonamental que s’hagués mantingut —es
veu que hi havia hagut intents de continuar-la en cas
tellà. Mort Riba, el consell que la dirigí hi anà incor
porant joves que si traduïen al català ja era prou
perquè volien i perquè els semblava fantàstic, poderho fer, en una situació tan mancada culturalment.
Ara, els mateixos directors i els col·laboradors anaven
tenint per la feina un interès més professional, més fi
lològic. I les circumstàncies posteriors, els canvis so
cials i polítics dels darrers trenta anys, tot plegat va
portar una nova situació, de mica en mica menys
mancada, en la qual, a la «Bernat Metge» com a tot el
país, s’imposà la idea que la voluntat de servei no és
exactament imprescindible per a comprendre amb
solvència i traduir amb competència un autor grec o
llatí al català. Canvia la llengua d’arribada, però allò
que cal és just la mateixa solvència i la mateixa com
petència que són necessàries per a traduir-lo a l’italià
o al polonès. Així, les noves fornades que s’han anat

incorporant a l’obra de la «Bernat Metge» han repre
sentat un canvi. Plens d’entusiasme i de generositat,
per contribuir a la cultura catalana, però en una si
tuació en què professionalment podrien aspirar a
més, tant pel que fa a rigor del treball filològic com a
la difusió de la feina que hi han aportat.
Així és com ho veig. És millor tenir la «Bernat
Metge» que no tenir-la, tant perquè encarna una tra
dició que, malgrat els intents d’interrompre-la, ha
continuat fins avui com per les traduccions i la doc
trina que contenen, si bé irregularment, els seus vo
lums. La «Bernat Metge» va fent, ara per ara, i ja és bo,
que vagi fent, però penso que val la pena de demanarli el canvi d’actitud que deia i que és si fa no fa el ma
teix que ja reclamava fa trenta anys. Fins i tot si algú
s’obstinava a plantejar el paper de la col·lecció només
en termes de servei al país, aquest canvi d’actitud cer
tament hi ajudaria.
Tot plegat es fa difícil, però, en un panorama in
tel·lectual en què no hi ha crítica i en què els valors
del més immediat i actual solen imposar-se en soli
tari. Si és que hi ha res com un panorama cultural
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NOBLESA 1 DESVINCULACIÓ
A .MALLORCA
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català, la «Bernat Metge» no sabem quin paper hi té.
Ressenyes o notícies dels seus llibres en revistes i en
suplements literaris, o no n’hi ha o s’hi troben ben
escadusserament. Realitat que contrasta no solament
amb la situació d’abans de la guerra -per exemple els
anys en què a la primera pàgina de «L-a Publicitat»
els articles de Nicolau d’Olwer sobre els clàssics in
corporats a la «Bernat Metge» tenien, com reportava
Guansé, «lectors apassionats»-, sinó també amb la
relativa presència que, en alguns moments, cap a la
dècada dels setanta, alguns llibres van tenir a «Des
tino» o a «Serra d’Or» mateix. Podríem pensar que
aquest desinterès ha treballat a favor del tancament
interior; que des de fora s’ha considerat que més va
lia no tocar la col·lecció, relíquia del passat, ella i els
seus clàssics, i des de dins s’ha contestat amb la més
olímpica distància, com si el país no la meresqués,
una obra com aquesta. És clar que, atès el panorama,
també es podria témer que el desinterès públic no
fos resposta a la no presència enlloc d’una col·lecció
només per a subscriptors, vista com a cosa patrimo
nial i tancada.

Noblesa i desvinculació a Mallorca
als segles XVIII i XIX
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
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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 dc 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
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Lluís Virgili i Farrà, el Clavé de la Terra Ferma
per Pere Ortís

Als afores de Lleida, el Centre Cultural
de la Caparrella, a cavall de l’altiplà

que pot ser considerat continuació del
de Gardeny i que arriba gairebé fins a
Fraga, presenta moltes ofertes de for
mació humana, les quals van des de
l’estudi universitari fins a les diverses
activitats cíviques a càrrec de profes
sionals i d’espontanis. A baix, als fondals, proliferen les plantacions de
fruiters —presseguers, pereres, pome
res- on el verd esclata, tot i que el matí
és rúfol. Dalt sobre s’estén una urba
nització nova, amb edificis ben cons
truïts, introvertits, que marquen una
idea i que exhalen la bonior d’una acti
vitat interna, dinàmica. Circulen
alumnes, xerrotejant, i professors soli
taris, amb una cartera penjada de la
mà, que van a la seva. Un d’aquells edi
ficis té un rètol-fletxa, davant la tanca
del pati, que l’apunta: «Orfeó Llei
datà».

Lluís Virgili seu al
despatx, dintre d’aquest
edifici, davant
unes prestatge
ries amb llibres, fo

tografies de corals, efectius musicals i
rimers de partitures. Seu erecte, la seva
figura espigada no es doblega, és se
nyor del lloc que ocupa, us mira amb
ulls que escruten, que cerquen un in
terès en el missatge que porteu, uns
ulls on crema el determini, una volun
tat de fer. Tinc davant meu l’home que
ha estat peça clau en el ressorgiment de
la cultura i la consciència nacionals en
les terres de ponent, mitjançant el
cant, en els dos darrers terços del segle.
Té l’empremta de l’esforç clavada al
rostre, un rostre no solcat, ni corcat,
però sí d’asceta, de penitent per l’espe
rit del seu poble; fa les orelles abacials,
té la mata de cabells lleument esclarissada, però negra, sencera, sobre una
blonda grisa. Un organisme ben adap
tat a la setantena, encara dinàmic i

Maristes, bé que per poc temps, car no

eren del grat del pare, tan catalanista.
Assistia molt a l’orfeó, secció de nois:
solfeig, cançons amb gestos (DalcrozeLlongueres). Era dormilega i trompeter
del general Bum-Bum. També vaig fer
un xic de teatre (El fossar de les moreres).
I a hores perdudes aprenia l’ofici del
pare al taller de la impremta de la Casa
de la Caritat, de la qual ell era gerent.
Bones notes als estudis, preferentment

pel que fa a geografia i història. Amb
l’avi, que era hortolà als afores de la ciu
tat, també vaig aprendre el maneig de
les eines de la pagesia, sobretot de fai
xada, amb la qual diu que feia merave
lles traçant cavallons dreturers sense
cordill. Un record trist de la meva dar

i la vostra infància discorre en aquesta

rera infantesa és l’arrest del pare pels
del Campesino, quan érem a Miralcamp
i ell es disposava a anar a Manresa a
ocupar el seu càrrec de funcionari de la
Generalitat, el seu confinament en una
txeca de Bell-lloc i el posterior assassi
nat. No el veiérem mai més i el seu cadà
ver fou identificat per la roba que
portava.

ciutat. Quin record teniu de la Lleida d’a

La vostra personalitat humanística la

amb força aspectes jovials.
Sou nascut a Manresa, el 1925, bé
que ocasionalment, en l’època que el
vostre pare hi feia un treball professional

encarregat, però teniu les arrels a Lleida

quell temps?

componen bàsicament tres facetes: mú

En tinc un record vague, esfilagarsat.
Reintegrats a Lleida,
el 1931, jo tenia sis
anys. Puc precisar

sic, impressor-editor i pedagog. Comen
çant per la primera, la vocació musical se
us produeix per generació espontània o

ja en veníeu de mena? Ho hereteu d’algú

de la família?

català,

que

no tenia res a
veure amb la Lleida
saquejada de la postguer

Òbviament que ho hereto del pare.
Ell era un esperit músic nat, en tenia la

sensibilitat, el gust, el carisma. Acabat de
maridar, anà a Manresa, contractat pel

diari «Pàtria», com a mecànic per a
muntar una linotip; ignoro per quins

ra. Recordo soldats desfilant
pel passeig de Boters -ara rambla d’Aragó- perquè s’havia proclamat la Re

camins féu amistat amb Joan Ferrer i

pública. Em van posar al col·legi dels

Alzina i el 1922 apareixen tots dos com

a fundadors de l’associació Amics del
Cant Gregorià i es reparteixen la direc
ció d’un concert. Tenia una idea ben
clara que, per donar als fills una base
cultural sòlida, calia educar-los fona
mentalment en el cant i en la música.
Per aquesta raó, no va plànyer esforços
per donar-nos-la al meu germà petit,
l’Antoni, i a mi, i tots dos anàrem a
raure a l’Escolania de Montserrat, bé
que en èpoques diferents. Aquest do per
la música es manifestà ben actiu tot al
llarg de la seva vida.
Com germinà la idea d’anar a fer d’es

sica-, d’antics escolans de Montserrat
i d’antics cantaires de l’Orfeó Llei
datà, que dirigí el meu pare. I jo
entremig. L’equip montserratí orien
tàvem la vida de la nounada Schola
Cantorum, i hi érem una peça trans
cendental. Jo hi cantava de tenor se
gon. La polifonia a quatre veus
d’home, llegida a primera vista. Do
nava bo. Però, un professor particular,
no el vaig tenir; vaig rebre mestratge
d’alguns amics i, com dius, l’extensa
pràctica de director de corals m’anà
capacitant.

colà de Montserrat? Podeu dir en què us

A més a més del doctor Miquel Que

marcà el pas per l’Escolania?

rol, del qual parleu sempre amb tanta

Doncs, mira, no cal donar-hi tombs:
jo era un brivall entremaliat i difícil i, se
gons testimonis fidedignes d’amics i
confidents del pare, em portaren a
Montserrat per «redreçar-me». I a fe
que ho aconseguiren aquells beneïts be
nedictins, valgui’m la redundància. És
clar que la idea de la formació musical

admiració i agraït per l’empremta que

també influí en la decisió paterna. A
Montserrat vaig arribar-hi el 1935. I, a
desgrat de ser-hi tan poc temps, el pas
per l’Escolania em marcà. Fou allí que el
meu subconscient infantil desvetllà el
carisma per la música i en vaig resultar
definitivament tocat.
I, després, tinguéreu algun professor
de música, o sou més aviat autodidacte,
en el sentit, potser, que la pràctica de di

us ha deixat, també ha influït en la
vostra formació Zoltàn Kodàly. El vau
conèixer? En quin sentit us va influir?

No, no vaig tenir el gust de conèi
xer-lo personalment, ja que, quan
vaig anar a Hongria amb la família, ell
ja era mort. Però vaig entrar en con
tacte amb molts dels seus deixebles.
Ell experimentà, juntament amb Bar-

tók, el sistema de composició conegut
com «giusto sil·làbic», i era ben cone
gut a Catalunya pel seu mètode de pe
dagogia musical, adaptat pel pare
freneu Segarra, amb l’Escolania, i que
jo també he seguit. Li dec molt, a Zol
tàn Kodàly.
La Schola Cantorum era un cor

rector de corals us anà capacitant?

d’església i, per tant, no de veus mix

Poc després que jo hagués de deixar
1 Escolania per la guerra, l’amic del pare,

tes, barreja humana prohibida per les

Joan Ferrer i Alzina, fou destinat a
Lleida i vingué a viure a l’altre pis del

nostre mateix replà: apareix un segon
pare, conseller en coses de la vida i en te
mes musicals. Per cert que en aquest
context s’escau la fundació de la Schola
Cantorum de la parròquia de Sant Joan.
Ho patrocina mossèn Ramon MacaruHa, convençut de la importància pasto

normes litúrgiques dictades pels sig
nes d’aquell temps. Com arribàreu a
formar el vostre cor de veus humanes

com Déu mana?

ral del cant, i ho encarrega a Modest
Gaia, antic seminarista de Lleida. En
Gaia era un cas, un músic extraordinari.
Léu una lleva entre coneguts i aplegà un

Bé, a la parròquia de Sant Joan fun
cionava la secció de Filles de Maria,
les quals tenien cura, sobretot, dels
cants del mes de maig. Un grup no
drit, ben format musicalment i un es
petec de bones veus. En alguna
ocasió, i amb motiu de festes laiques,
uníem tots dos cors per cantar alguna
composició a veus mixtes, i ens ho
passàvem molt bé. Allí vaig conèixer

8rup d’antics seminaristes -de quan al
Seminari es practicava i s’estudiava mú

la meva dona -i amb això t’ho dic tot.
En aquesta situació, en Pere Agelet,

antic cantaire de l’Orfeó Lleidatà d’a
bans de la guerra civil, i el senyor Joan
Ferrer, ambdós membres de la Schola
Cantorum, m’aconsellaren, m’empenyeren i em motivaren a prendre la
regna com a director del cor claverià de
La Violeta i, al poc temps d’haver-m’hi
estrenat, hi vàrem incorporar les noies
de Sant Joan, i així aparegué la primera
coral mixta al medi de Lleida.
Després d’això, com s’operà el vostre
accés a director de l’Orfeó Lleidatà?

L’aparició de la coral mixta La Violeta
suposà la progressiva desaparició de la
Schola Cantorum. La gent envellí, apa
regué el «sis-cents», el centre de Lleida
s’anà despoblant en benefici dels
nous barris... Però aquest fet donà im
puls perquè intentéssim mantenir la
gent aplegada i pensàrem a restaurar el
fort aglutinador de l’Orfeó. Ho intentà
rem d’acord amb les lleis vigents, força
abans de la desaparició de la Schola.
Reunions al bar Cantàbric amb l’agent
de policia present, a la plaça de Sant
Joan -aleshores, l’única cita dels gormands de peix a la ciutat. Entre cala
mars, escamarlans, gambes i algun got
de vi, i les bones paraules de l’agent de
policia de torn, tot anava bé. Però en re
alitat el permís no arribava. Fatigats de
tantes reunions, ens decidírem a recon
vertir La Violeta, tot intentant el canvi
sense moure fressa i sota noms com
«Coral Mixta de la Sociedad Coral La
Violeta de Educación y Descanso», etc.,
fins acabar dretament amb el d’Orfeó
Lleidatà. El nom fou acceptat de facto, i
no passà res. Sembla que el meu pare se
guí un camí semblant quan, el 1929, reféu l’Orfeó Lleidatà, prohibit durant la
dictadura de Primo de Rivera.
Tinguéreu clar, ja a la primeria, que

donaríeu un caràcter de dinàmica cultu
ral, reivindicativa i nacionalista a aquest

orfeó? Us hostilitzaren gaire els lacais del
règim?

Si més no personalment, ho tenia ben
clar i sabia on anava: fer país, servir el

país, conscienciar la gent, ajudar Cata
lunya a redreçar-se. Jo tenia una gran fe
en la força del cant de cara a tot això. Te

nia ben clars els alts ideals orfeònics que
d’una manera tan entenedora proclama
el text maragallià d’«El cant de la se
nyera», els quals participàvem a la gent
així que podíem, i tant com podíem. «El
cant» era el leitmotif de les nostres ac
tuacions per pobles i ciutats. Pel que fa
als lacais del règim, ens entrebancaren
tant com pogueren, sempre presents i
espiant allí on cantàvem, sense cap
mena de vergonya per posar-se allà on
no eren volguts i on feien una nosa im
ponent. Eren primitius i sapastres. A
Lleida, cantàvem «El cant de la senyera»
a la placeta del govern civil, en presència
del governador, i, acabat el cant, em co
mentà: «Esta gente ha de ser muy culta,
Mire usted cómo aplauden!»
L’Orfeó Lleidatà dels cinquanta és el
vostre assoliment cabdal, vèrtex de la

vostra carrera que esdevé plataforma per
a altres activitats i és landmark de la vos
tra personalitat cultural i espiritual. A

partir d’aquí preneu embranzida i la vos
tra acció es multiplica.

Començaren els concerts a l’ample de
la ciutat de Lleida, amb el missatge
musical per base, i per veure si la des
pertàvem de l’abaltiment de l’obra colo
nitzadora del franquisme. La ciutadania
hi responia, venien a allistar-s’hi ele
ments dels més motivats, que ens inte
ressaven força. L’Orfeó guanyà prestigi i
irradiació ràpidament, toc de localisme
i de veracitat. Bé, una minoria, però
aquesta minoria ha estat sempre la que
ha salvat Catalunya en els moments més
difícils.
Ja en aquest nivell, com germinà la

creació dels cursos internacionals de Di

recció Coral i Pedagogia Musical que

fèieu a Lleida?

Bé, abans cal que et faci un petit
preàmbul. A partir del moment que vaig
plantejar-me la tècnica de la direcció co
ral i la tècnica vocal, mogut per la pro
blemàtica que em presentava la direcció
de l’Orfeó Lleidatà, em vaig sentir una
mica en fals. Perquè, què en fas d’allò
que has après, si no saps com comunicar-ho als altres? Però, existia en algun
lloc una càtedra de la direcció coral? Ca

dascú anava al seu aire, ignorants de la
postura del cos, del moviment dels
braços, de les mans, del gest, de l’expressió, etc., i encara era més negligida
la tècnica vocal, la qual ha estat la venta
focs, si més no a Catalunya: cambres de
ressonància, diafragma... En aquesta si
tuació, l’Oriol Martorell em parlà d’uns
cursets de formació de directors de cor
que organitzava el moviment coral
francès A Coeur Joie, menats pel seu or
ganitzador, César Geoffray, una mena
de Josep-Anselm Clavé a la francesa. I
m’invità a participar en un curset que
estava a punt de començar a Nancy. Hi
vaig trobar resolt d’una manera pe
dagògica el problema de la direcció co
ral, amb la mateixa exigència que hom
aplica a qualsevol altra especialitat mu
sical. Uns cursos que l’any 1962 assolien
un reconeixement oficial del ministeri
francès d’Instrucció Pública. A mi m’hi
aprovaren i em concediren el títol de di
recció de coral, el qual anys després am
pliaren a instructor internacional de
l’esmentat moviment, ratificat per aquell
ministeri.
Vaig tenir la sort d’assistir a la cloenda

quest ram i la seva aplicació a l’àrea lin
güística catalana, en les seves varietats
fonètiques: lleidatà, barceloní, gironí...
I també segons l’estructuració dels
diversos col·lectius: infants, ancians,
cadascun d’aquests grups amb pro
blemàtiques i exigències distintes. Lips
vinculà els cursos internacionals, i la
nostra entitat, a la seva escola superior
de Stuttgart, la qual cosa permeté esta
blir col·laboracions i rebre ajuts molt
importants per a la nostra obra.
Estaríeu d’acord amb la visió que les

corals a Catalunya van fer que la Renai
xença arribés al baix poble i no restés en
carcarada en una elit d’intel·lectuals?

Cent per cent d’acord. En tinc una
experiència vital.
Creieu que Catalunya és particular

ment rica en cançó popular pedagògica i
enriquidora de la mainada i el jovent?

I tant com ho és! De cançons, en te
nim un tresor inestimable. I l’hem con
servat per un miracle semblant al de la
conservació de la llengua. Ara sento
com fan cantar les nostres cançons a
l’escola i em sembla que això és un gran
què.

d’alguns d’aquests cursos, durant el mes
d'agost, a mitjan anys setanta, a la Seu

Vella, sota la doble sentor europeista i

nacionalista i enmig del quadrilàter que
fan els calats gòtics del claustre.

Sí, però deixa que m’esplai contant-te
més de César Geoffray i les derivacions
de la seva amistat. Era un gran músic,
compositor i analista, i profund huma
nista, tot d’una peça, i fou un dels qui
més influïren en la meva formació. Hi
vaig col·laborar, com a professor, força
vegades en diversos cursets per l’àmbit
francès. En un d’aquests cursets tenia
cura de la tècnica vocal un professor es
pecialista del Conservatori Superior de
Música de Stuttgart, en Helmut Lips.
Un altre personatge a qui dec molt. No
tan sols m’ensenyà les beceroles de la fo
nació correcta, sinó que a més em féu
descobrir la pedagogia per a comunicarne la tècnica i controlar-ne els resultats.
Amb els seus valuosos consells i orien
tacions he anat aprofundint l’estudi d’a

Lluís Virgili té el tarannà del poeta
que no ha escrit mai versos, però que a
la vida ha somiat de valent. I enmig del
somni ha sabut trobar-se a si mateix, i
trobar el seu camí recte. Té l’aire cante
llut de l’home que ha estat un caràcter
constant i batallador. Us deixa impreg
nat d’una aura de terra -una aura
«ferma»-, de país, de Pàtria. Treu res
sons de dins no vehiculats per la pa
raula. En té més per dir. Vol fer força
més a la vida, encara.

Albéniz
Fins fa uns deu anys, Camprodon era un dels pocs
paradisos perduts del país, abans que les ambicions
urbanístiques hi fessin estralls. Qui escriu aquestes
ratlles ha tingut sempre una història d’amor amb el
poble del Ripollès, tot i que aquest amor es va con
vertir en aversió desmesurada davant de la imparable dèria de convertir fonts i deus en camps de golf o
prats de pastura en espais per a habitatges unifamiliars.

Però Camprodon ara té un nou al·licient, si més
no pel que fa a la vida musical del país: l’antiga co
missaria s’ha convertit en un interessant museu de
dicat a Isaac Albéniz (1860-1909), que va néixer
precisament a Camprodon, en una casa de l’actual
plaça d’Espanya que encara té una placa commemo
rativa a la façana.
Isaac Albéniz, un camprodoní universal

Ja fa temps que el poble del Ripollès va emprendre
una tasca de revitalització de la figura del composi
tor, inicialment amb el festival que duu el seu nom i
del qual Alícia de Larrocha va posar la primera pedra
l’estiu de 1985. Aquell mateix any, una ofrena floral
dipositada per alguns dels descendents d’Albéniz al
seu monument a la plaça de Santa Maria semblava
indicar que Camprodon tornava a recordar-se del

seu fill més universal. Posteriors esdeveniments, com
la inauguració de l’escultura «Suite piano» (1997),
situada al principi del camí que mena a la font de la
Forçarà, o la inauguració, aquell mateix any, de l’Es
cola de Música Municipal Isaac Albéniz, demostra
ren que l’interès era real i sense pretensions
comercials. Aquesta primavera, Camprodon ha de
dicat un museu al seu fill il·lustre.
Albéniz va ser un camprodoní de passada, encara
que els seus pares s’hi havien instal·lat el 1856 o el

ja té museu
per Jaume Radigales

1857. El pare, Angel, havia estat nomenat adminis
trador de la duana de la vil·la i el trasllat va ser forçós.
Un any abans del naixement d’Isaac moria Carolina,
filla del matrimoni Albéniz que segurament havia
nascut a Camprodon, on és enterrada, com un altre
Albéniz, Francesc-Xavier, nascut i mort el 1861. Dos
anys després, la família es traslladà a Barcelona, a
causa d’un nou ascens en la feina del pare. Totes
aquestes dades es poden trobar en les diferents bio
grafies que s’han editat sobre Albéniz, com les d’Andrés Ruiz Tarazona, Antonio Guerra Alarcón, Àngel
Sagardía o Antonio Iglesias (en dos volums), però en
aquesta ocasió m’he estimat més basar-me en el vo
lum escrit per Joan Amat Cortés i il·lustrat per Josep
Oliveras, publicat en ocasió de la inauguració del
museu. És un llibre interessant, que caldrà conservar,

i que se centra en el món camprodoní d’Albéniz (i
que es pot complementar amb La vall de Camprodon
de Llorenç Birba) i que conté no pocs intents per
part de l’autor de demostrar la catalanitat del com
positor, que molts hem posat (i, malgrat tot, conti
nuem posant) en dubte.
Un museu petit per a un gran personatge

Confesso (i és una mania personal) la meva al·lèrgia
pels museus-cementiri, d’opcions més o menys mor
boses, i que contenen relíquies de difunts il·lustres.

Centres pretesament documentals com la Mozarts
Geburthaus de Salzburg, en què fins i tot s’exposen
suposats cabells del petit Wolfgang Amadeus, em
semblen d un mal gust que clama al cel i que hauria
d’obligar a tancar aquest tipus de locals. Però el Mu
seu Albéniz de Camprodon no té ni pretensions historicistes ni obsessions necrofíliques: és senzillament
un espai que mostra alguns testimoniatges de la vida
i l’obra de l’autor de la Suite Iberia: cartes, edicions

agradable una visita que, ja d’entrada, promet ser tot
un èxit.
És d’aplaudir que un poble com Camprodon tin

de les seves partitures, el seu primer piano, quadres,
objectes d’època i, sobretot, un entorn sonor que
permet resseguir cronològicament la trajectòria
d’Albéniz amb la millor companyia possible: la seva
música.
Però, a més, el museu, que administra la Fundació
Pública Isaac Albéniz de Camprodon, presidida per
Paloma O’Shea i, a títol honorífic, per la reina Sofia,
no acumula objectes a la babalà, sinó que amb
aquests objectes pretén mostrar la, insisteixo, dubtosa
catalanitat del compositor. Em sembla una opció và
lida, tot i que jo no la comparteixo, tenint en compte
la seva música i alguns trets biogràfics inqüestiona
bles: és cert que Albéniz no va renunciar mai a la seva
identitat, però no va ser mai un catalanista, encara
que el museu camprodoní presenti un document
pretesament revelador, com la fotografia dedicada a
Casas i Massó (juny de 1898) en què el músic va afe
gir un enigmàtic «y no dich res mes», que cadascú pot
interpretar com vulgui però que dubto molt que tin
gui trets de catalanitat militant.
El museu és fet i concebut amb cura, amb amor, i
s’hi endevina un criteri museístic ben pensat, a càr
rec d’Alfonso Alzamora Albéniz, nét del músic, que
hi ha posat el coll i molts documents que fins ara ben
segur que resultaven inèdits. L’amable presència de
l’Ester, que acull el visitant, ajuda a fer molt més

Una sala del Museu
Albéniz.

gui en el seu museu peces d’inqüestionable valor,
com primeres edicions de partitures, segells comme
moratius, articles necrològics (que permeten veure
la transcendència de la mort d’Albéniz), cartes de
personalitats com Granados o Regoyos o el piano
vertical Bernareggi8<Gassó que pertanyia a Clementina, germana del músic.
D’altres objectes, com el llit de matrimoni que Al
béniz tenia a París, o còpies de partides de baptisme
o de defunció, tenen un interès molt més relatiu.
Eren inevitables.
El que cal destacar és la feina i l’esforç de la vila de
Camprodon per les opcions culturals. Ara cal que el
museu esdevingui, com diu un dels documents fundacionals, un punt de trobada per a tots els afeccio
nats a la bona música i en particular per als amants
d’un home d’una transcendència com Albéniz, reconegudíssima arreu però que aquí, com sol passar, en
cara no ens hem acabat de creure. Ha calgut que els
camprodonins reivindiquessin novament el seu fill
il·lustre per a recordar-nos que l’obra d’Albéniz és
d’una importància cabdal per a entendre el roman
ticisme tardà de casa nostra, afermat amb unes inte
ressants aportacions de nacionalisme musical que
ningú no hauria de posar en dubte.

Dades pràctiques
Fundació Pública Isaac Albéniz de Camprodon
Museu Isaac Albéniz. Sant Roc, 22.
17867 Camprodon
Tel. 972741166
Horaris: De dilluns a divendres d’l 1 a 13 i de 16 a 18.
Dissabtes i diumenges d’l 1 a 14 i de 16 a 19.
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per Miquel Pujadó

Paco Ibànez ha
retrobat amb
Oroitzen l’èuscar de
la seva infantesa.

En un món que tendeix a convertir el fet cultural en
un mercat de productes cada vegada més efímers, i
que crea constantment -amb l’alè diví del màrqueting com a principi vital- ídols amb peus de fang i he
rois de temporada, és reconfortant veure com un bon
nombre de creadors que han superat la seixantena
continuen demostrant dia rere dia la seva vitalitat i
afermant la seva presència pública a contravent i a
contrapèl.
Per exemple, Paco Ibànez. El gran intèrpret de la
poesia castellana de tots els temps ha publicat per fi el
seu llargament anunciat Oroitzen (és a dir, Recordar),'
un àlbum enregistrat a duo amb el seu amic Imanol
-una de les millors veus de la cançó basca- amb què
recupera l’èuscar que parlava de petit amb la seva
mare al caseriu guipuscoà d’Apakintza. El disc,
esplèndidament editat amb una coberta-escultura
d’Oteiza, aplega cançons tradicionals («Kukua eta
primabera», «Baratzeko pikuak»...), el bellíssim tema
«Ilun ikarak» d’Arregi i Imanol (que ja constava amb
la veu de Paco en un àlbum del cantant basc), algunes

composicions de Xabier Lete («Bihotza»), la ja molt
coneguda cançó de Lete i Imanol «Zure tristura» i una
versió en èuscar, musicada per Lete, del poema de Cesare Pavese «Vindrà la mort i tindrà els teus ulls». En
registrat amb austeritat instrumental (guitarra, piano,
contrabaix i acordió), Oroitzen traspua autenticitat i
emoció.
I ara pugem a França i parlem de Pierre Perret.
L’autor de «Lily» i de «Le zizi» encara té moltes coses
a dir, i sap com dir-les. Ho acaba de demostrar amb
un dens disc de quinze cançons,2 en què renova el seu
univers musical amb uns sorprenents i riquíssims
arranjaments de Graziella Madrigal. Hi trobem, ser
vits per melodies superbes, textos d’un nivell altíssim.
Alguns, de gran duresa —però no mancats d’humor-,
contra el neofeixisme («La bète est revenue»), Céline
(«Ferdinand»), el fanatisme religiós («Au nom de
Dieu») o la degradació del medi ambient («Vert de
colère»). D’altres, plens de tendresa («Le temps des tabliers bleus», «Doux avec Loulou», «Amélie», «Comment papa») o d’aquest humor sovint verd però mai
vulgar que és l’especialitat de la casa («Jeanne», «L’eau
de la rivière», «Le vieux marin»), L’àlbum inclou dos

poemes: de Francis Jammes («La jeune fille») i de Víc
tor Hugo («Demain dès l’aube»), aquest darrer musi
cat per Henri Tachan, un gran amic de Perret que, per
cert, també acaba de treure al carrer un nou disc?

Aquest armeni, que l’any 1966 havia publicat un EP
en català, amb versions de Joan Argenté de quatre dels
seus temes, continua essent un home menut i nerviós
capaç de les còleres més homèriques («Telle est la
télé») i de la tendresa més púdica («Salut, Doc», «Ne
touchez pas à ma petite fille»). Autocrític («Tachan,
t’as changé») i sarcàstic quan convé («Les mecs»), cau
algun cop en la broma fàcil («Déboutonne ma soutane»), però l’àlbum té moments sublims, com la
identificació («Valjean Ventura») entre l’aparentment
«dur» Lino Ventura, el gran actor desaparegut, i l’inoblidable protagonista de Les miserables.
Claude Nougaro, l’home de Tolosa, el «pigmeu oc
cità», arriba a setanta anys en una data molt curiosa:
el 9 del 9 del 99! I ningú no ho diria en sentir el seu
darrer disc, Hombre (sic) et lumière,4 un àlbum doble
de trenta cançons, enregistrat en directe al llarg d’un
sol concert l’estiu de l’any passat. La seva veu pode
rosa i el seu sentit del swing romanen intactes, i Nou
garo -acompanyat per un magnífic sextet en què

destaquen els dits màgics de Maurice Vander- ens
passeja hàbilment entre els temes de L’enfant phare, el
seu darrer disc d’estudi, i un bon grapat de clàssics
immortals, de «Le cinéma» (tema que enregistrà en
català Llorenç Torres amb el títol «El cinemascope») a

«Le jazz et la java», passant per «Cécile ma fille»,
«Toulouse», «Le coq et la pendule», «Nougayork» o
una divertidíssima versió de l’etílica «Je suis sous»
(amb Piston Circus com a convidats).
Molt més fràgil ha estat sempre la veu de Guy Béart, però això no li ha plantejat cap problema: sovint
sols li cal començar una cançó, i el públic canta tota
la resta. Aquest «anònim del segle XX» acaba de pu
blicar un àlbum doble” que surt amb força retard (fou
enregistrat a l’Olympia l’any 1996), i que aplega un
llarg concert de trenta-sis cançons, algunes proce
dents del recent disc II est temps («L’íle aux jaloux»,
«Le mur de ma vie privée»...). La majoria, però, són
clàssics que ignoren el pas del temps i de les modes:
«Les souliers» (tema enregistrat amb el títol «Les sa
bates» per un joveníssim Serrat), «L’eau vive», «II n’y
a plus d’après», «La vérité», «Bal chez Temporel» (en
registrat amb el títol «Al bar de tantes nits» al darrer
CD de la Guillermina), «Suez», «L’espérance folle»,
«Le grand chambardement»...
I Brassens també continua en actiu. El fet que mo
rís l’any 1981 és una simple anècdota. Com diu el seu
guitarrista Joèl Favreau, Brassens viu en les seves
cançons cada vegada que algú les canta. I, d’intèrprets, no en manquen. De fet, acaben d’aparèixer dos
discos dedicats a les seves cançons. El primer6 és l’àlbum amb què aquest tros de dona fumadora de cigars
i amb veu de baríton anomenada Valérie Ambroise
(per cert, armènia com Tachan) ha celebrat el sei
xantè aniversari. Enregistrat en directe al Théàtre de
Ménilmontant, és dedicat quasi íntegrament a ver
sions del bon maítre, una de les quals («Dans l’eau de
la claire fontaine») interpretada en armeni. Un miniCD complementari proposa dos temes en estudi, un
dels quals («Le temps ne fait rien à l’affaire») amb els
meravellosos jocs vocals del grup Chanson Plus Biofluorée. L’altre7 és el segon disc del grup de Pau Ton-

ton Georges Trio, disc en què revisiten «La fessée» en
clau de tango, «La non-demande en mariage» en clau
de reggae o «Histoire de faussaire» en clau de jazz,
executen un esplèndid diàleg de veu i contrabaix («La
marche nuptiale») i musiquen amb habilitat un text
inèdit («Le pince-fesses») del cantant de Seta, que
s’ho deu escoltar dalt d’algun núvol tot somrient sota
el bigoti i murmurant «Ah, les cons!».
1. Paco Ibànez i Imanol, Oroitzen. A flor de tiempo, 804604.
2. Pierre Perret, La bète est revenue. EMI/Adèle, 498 196 2.
3. Henri Tachan, Telle est la télé. Auvidis/Chorus, AC 6463.
4. Claude Nougaro, Hombre et lumière. Philips, 538291-2.
5. Guy Béart, Béart en públic. Temporel, BEP CD1+2.
6. Valérie Ambroise, Vous ètes là ce soir. CCAS, 3833.
7. Tonton Georges Trio, Brassens, le pince-coeurs. Éditions Cèlia,
023802.
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La por dels

per Jordi Coca

Fa uns mesos dedicàvem aquestes pàgines al Pirandello, mag
nífic, que ens va oferir el Mercat de les Flors amb Luca Ronconi.
Avui ens hem de referir una altra vegada al Nobel italià a par
tir de la producció que el Teatre Nacional de Catalunya ha fet,
amb la col·laboració de l’Odéon-Théàtre de l’Europe, de la dar
rera peça del dramaturg: Els gegants de la muntanya. Una pro
ducció en la qual Georges Lavaudant recupera el muntatge que
ell mateix havia fet l’any 1981 de la mateixa obra. En realitat,
durant la representació, jo no deixava de demanar-me quina
impressió m’haurien fet aquests «gegants»
fa divuit anys... I em responia, i em res
ponc, que certament m’haurien fet una im
pressió diferent de la que m’han fet ara, si
més no perquè al llarg d’aquests anys, i es
pecialment per mitjà de la dansa, s’ha donat
una certa recuperació dels llenguatges ex
pressionistes i la popularització del que en
podríem dir les maneres Pina Bausch.
D’Els gegants de la muntanya s’ha explicat
mil vegades que és l’obra que Pirandello
deixà inacabada quan va morir el desembre
de 1936. Fins i tot s’ha volgut veure en
la seva imperfecció, en la provisionalitat de
la peça aparentment inconclusa, allò que
Georges Lavaudant anomena en el pro
grama de mà «la mise en panne [definitiva]
de la representació teatral», és a dir, la cul

minació pirandel·liana de la impossibilitat
del teatre, si més no d’un cert teatre. En
aquest sentit no hi ha dubte que l’obra, ina
cabada o no, es converteix fàcilment en
l’emblema de la modernitat «necessària
ment» fragmentària i en el mite -aquest és
el subtítol que Pirandello posà a l’obra- de
la condició última d’aquells éssers humans
que, carretejant sensibilitats del segle XIX,
es «deformen» sota les poderoses pressions
que dominen el segle XX.
Els gegants, que de fet no ho són, tal com
ens aclareix el mag Cotrone, han dut a

terme «allà dalt», a la muntanya, «una em
presa ingent, excavacions i fonaments, con
duccions d’aigua per als embassaments,
fàbriques, carreteres, cultius |que no] sola
ment han desenvolupat enormement els
seus músculs [sinó que] els han tornat na-

turalment durs de cervell i una mica bestials». Aquests gegants
invisibles, l’amenaça que ens n’arriba, la manera com els con
cebem, i fins i tot allò que no en sabem, tot això és, efectiva
ment, l’eix central de la proposta de Pirandello. El de menys és
si aquests gegants simbolitzen els feixistes italians, si Pirandel
lo estava sincerament decebut de les idees de Mussolini o bé, en
escriure Els gegants, vell i amargat, es venjava del fet que el Duce
no li hagués construït el teatre tantes vegades promès i només
li fes un cas relatiu, en benefici de D’Annunzio, que, literal
ment, es convertia en invasor de territoris aliens. A mi em sem
bla —i ho diré només de passada- que Pirandello sempre va
donar suport a Mussolini pel fet que veia en els feixistes una ga
rantia d’unitat italiana i que, sense ells, Itàlia li semblava fàcil
ment desintegrable en una multitud de petits estats que li
semblaven impossibles. Però, alhora, cal admetre que l’autor
d’Agrigento estava ben sincerament incapacitat per a produir
un art de propaganda que li haurien pagat a preu d’or...
En tot cas aquests gegants remeten, afortunadament, a al
guna cosa més que als feixistes, a alguna cosa certament més
central i definitiva. Són, si se’m permet la hipòtesi, la fins ales
hores (1936) darrera etapa de la industrialització cega ja de
nunciada pels expressionistes, una industrialització que, no hi
ha dubte, els feixismes van encarnar amb grandiloqüència i es
perit anorreador. Encarnen, amb connotacions monstruoses, la
societat industrial que amb la seva aparició destruïa les esplèn
dides possibilitats que el romanticisme tenia d’integrar en una
sola estètica una concepció completa dels éssers humans, una
concepció que abastés el món visible i el que Hòlderlin ano
mena món invisible, una concepció en què, efectivament, el co
lor local i la temptació del més enllà no eren excloents.
Les profundes esquerdes que aleshores es van obrir en la mi
rada romàntica van dissociar en primer lloc i no sé si per sem
pre més el real i l’imaginari i, exagerant una mica, podem dir
que van separar el material i l’espiritual fins al punt de buidar,
estrafer i devaluar el sentit mateix del concepte romàntic i dei
xar-lo com a referent d’una cosa tova, enamoradissa i lacrimò
gena. Realisme i naturalisme per una banda, simbolisme per
una altra, i l’esclat posterior dels avantguardismes de principis
del segle XX, van dur l’art, tot l’art, i el teatre també, a ser el que
ha estat en els nou-cents i al que encara és avui mateix: un ter
ritori de fragmentacions, de mirades insuficients, de negacions
d’ell mateix, de crisis formals i de desesperances. Un estadi, i ho
dic també de passada, que ha donat obres magnífiques, però
que és urgent de superar.
Qüestió de territoris

Siguin el que siguin aquests gegants, Lavaudant té clara la seva
importància i fa una cosa essencial en el muntatge: desplaça el
lloc de facció cap als límits del territori inicialment proposat
per Pirandello. Efectivament, si llegim les acotacions de l’autor,
ens adonem que som entre la façana d’una vil·la a la dreta (la
vil·la anomenada La Scalogna, el territori del mag Cotrone) i un

«pontet, al costat esquerre de f escena, [que] ha de ser ben visi
ble i practicable». Més enllà d’aquest pont, afegeix Pirandello,
s’entreveu la falda boscosa de la muntanya. La muntanya, s’en
tén, dels gegants. Entre el pont i la casa, «decaiguda i deixada»,
puntualitza l’autor, hi ha «gairebé al mig de l’escena, enlairada
en aquell punt, (...) un xiprer que la vellesa ha reduït a un
tronc». Doncs bé: Lavaudant, lícitament, en un exercici brillant,
desplaça els personatges al bell mig d’aquest pont que ha con
vertit en una construcció imponent, pròpia de gegants, i en
símbol de la cultura i de la civilització que ha esdevingut do
minant al món occidental (i també oriental, dissortadament):
les megalòpolis sense ànima, sense art, sense sensibilitat o bé, si
ho voleu així, sense una mena d’ànima, sense una mena d’art,
sense una mena de sensibilitat.
Encara som en el territori de Cotrone, això és evident, però
ens hi hem situat ben bé als límits, la qual cosa permet al direc
tor -en realitat, l’obliga a fer-ho- canviar les aparences dels per
sonatges segons li convé. Són els casos, per exemple, de
Mara-Mara, que d’una doneta «inflada, tota farcida com un fardell, amb una faldilleta curta de quadres escocesos (...) un ma
cuto i una cantimplora en bandolera» passa a ser la lleugera
ballarina-acròbata, o bé el mag, que segons les acotacions hau
ria de dur al cap un vell fes de turc, o la mateixa comtessa Use,
que no és la dona de «cabells escampats, d’un color d’aram in
tens» que descriu l’autor, i que tampoc no apareix amb un ves
tit de «gasa violàcia», sinó amb el rigor d’un vestit jaqueta tirant
a trist.
Aquest territori, ultra la vil·la a la dreta, el pontet a l’esquer
ra i el tronc de xiprer que ara podríem dir que sembla beckettià, també es defineix per la por dels que hi viuen. Els
desgraciats, els habitants de la vil·la La Scalogna, tenen por dels
gegants, tenen por dels poders de Cotrone, d’allò que ha d’esdevenir i fins i tot d’ells mateixos, de la condició en què es tro
ben. Aquesta por la fan extensiva als qui arriben de fora, als
comediants de la companyia de la comtessa que, així que «són»
en aquest territori estrany, després de la primera rebuda, de se
guida se senten perduts. No hi ha hotels, ni restaurants, no hi

ha teatre on actuar... De moment la por no esclata del tot per
què Pirandello, hàbilment, prefereix oferir-nos la sorpresa de la
comtessa, bella, que sembla morta, alienada en un art decadent
i sense públic... En tot cas la visió del pont gegantí, el fet de no
saber on són, la impossibilitat d’actuar, els poders de Cotrone i
la presència invisible i tanmateix evident dels gegants, tot aixo
fonamenta completament la sensació que obre i clou l’obra.
Milordino, un dels «desgraciats», fa la primera intervenció
dient, esverat, «Oh!, oh! Ve gent! Ve gent!». I Diamante, la se
gona actriu de la companyia de la comtessa Use, clou l’obra tot
dient, en sentir «l’estrèpit de la cavalcada dels Gegants de la

Muntanya que baixen al poble per la celebració de les noces»,
amb música i crits gairebé salvatges que fan tremolar els murs
de la vil·la: «Tinc por! Tinc por!» La por i la incertesa ho domi
nen tot.

El que sigui que ha transformat aquest paratge en un lloc
horrible i atemoridor ja no té importància, és irreversible. No
hi ha dubte, a més, que els habitants de La Scalogna són com
són a causa dels esdeveniments. I és en aquest indret, procedint
de no sabem on, d’un món antic, anterior, on arriba la com
panyia de la dissortada comtessa Ilse, una dona malalta del seu
art, que en un altre temps ha estat injusta i que ara viu plena de
remordiments i en una insatisfacció i una decadència emocional i artística perpètues. Lavaudant fa arribar la comtessa i la
cort de personatges que l’acompanyen
no únicament al territori de Cotrone,
sinó que els situa en el bell mig del pont
que ens duu al món dels gegants, un
pont que se’ns mostra amb la duresa in
comprensible que pot arribar a tenir el
gegantisme de ferro i de ciment, un
pont que, de fet, ja és dels gegants, que
ha estat fet per ells i que ho determina
tot.
Aquestes consideracions són òbvies, i
no costa gens d’entendre que la situació
de l’acció en el pont i les característi
ques d’aquest tal com ens el proposa
Lavaudant condicionen el muntatge,
són, de fet, el muntatge. La indumentà
ria, les característiques actorals, la llum,
tot deriva d’aquesta primera decisió
que fa divuit anys encara havia de colpir
més que avui. Per a bé i per a mal hi ha
hagut en aquests darrers temps un cert

apropament a variacions diverses sobre
1 estètica expressionista que ens han fa
miliaritzat poc o molt amb algunes de
les propostes del director. En primer
Hoc, ja ho he dit, Pina Bausch i una
hona part de la dansa alemanya d’arrel

expressionista que s’ha consolidat i s’ha
donat en els darrers vint anys -i a la
Qual Lavaudant ret homenatge-; desPres, una recuperació de l’expressionisrne cinematogràfic, que sempre s’ha
deixat dur per la temptació del paorós i
estrafet... Ara, la possibilitat de fer l’opC|ó expressionista ja hi és a l’obra de Piumdello. Hi és en la influència del

«grotesc» ja esmentada als articles anteri°rs, on remarcava noms com ara
Kosso di San Secondo, Bontempelli,
Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli...
«Es», deia fa uns mesos, referint-me a

dfiuesta influència, «un teatre més
‘’gressiu, que de vegades arriba al li-

risme delirant i a formes surreals, o el·líptiques, que amb di San
Secondo es fa expressionista, màgic amb Bontempelli, existen
cial i freudià amb Alberto Savinio, i que se situa a mig camí de
tots ells amb Ugo Betti...». Pirandello, el feixista Pirandello,
tanca la seva obra amb aquesta involuntària míse en panne de
la representació teatral que Lavaudant va saber visualitzar fa
divuit anys i que ara hem recuperat a Barcelona.
Carme Elies, com a Ilse, en una escena d'Els gegants de la muntanya.

A la dolça -ensu
crada- memòria de
Tina i Elena Jordi,
estanqueres
singulars i actrius
populars
per Miquel Porter i Moix

El 20 de novembre de 1882, a les cinc de la matinada, va néi
xer a Cercs, al Berguedà, Montserrat Clotilde Magaela Casals
i Baqué, filla de Bonaventura Casals i Minoves i Maria Baqué
i Minoves. Vuit anys després, el 4 de novembre, naixia Celestina Paula Ramona, la seva germana petita. Una tercera ger
mana, Dona Bàrbara, més gran, havia nascut també pel
novembre. Ningú no sabia aleshores el destí que esperava
aquelles criatures i el paper que havien de tenir a la societat
catalana del seu temps.

Bonaventura Casals, el pare, era home de grans capacitats,
tant en el treball com a la vida comunitària. Home sorgit de la
mina i dels pous del ciment, obtingué una posició que molts en
vejaren. Resultat d’aquesta progressió fou que la família s’ins
tal·lés a Berga més o menys al moment de la naixença de
Celestina. Arrelat al país, Bonaventura formà part del Foment
Regionalista de Berga, que tenia com a òrgan d’expressió el set
manari «Lo Pi de les Tres Brancas», i posteriorment s’adherí a la
Unió Catalanista, amb una militància activa. Les dones de la fa
mília no es quedaren enrere: mare i filles participaven als actes
culturals de la Unió: vetllades poètiques, jocs florals. Ho feien,
segurament, empeses per la mare, amb un incipient però cert
caire feminista, segons que es pot col·legir documentalment.
Bàrbara esdevingué tota una senyora en casar-se amb Llucià
de Vilardaga i Prat, un home cultivat i procurador d’ofici que,
amb el temps, havia d’esdevenir regidor i alcalde de Berga,
el 1916. La resta de la família, però, no tingué tanta sort,
ja que Montserrat es casà, precipitadament, amb Jo
sep Capallera i Prat el 5 de setembre de 1901 i el 14
del mateix mes va néixer la seva primera filla, Jo
sepa, i les maldiences van esclatar. Dos anys més
tard va néixer una segona filla, Maria, però en
aquell moment el matrimoni estava a punt de
desfer-se. El 1906, Josep Capallera se n’anà a viure

amb la seva mare a Malgrat i, pel que sembla,
morí prematurament. D’altra banda, tampoc el
pare de les noies, Bonaventura, no va remuntar
la situació i morí el 1905.
Les estanqueres que foren actrius

Traslladades a Barcelona vers la fi de 1906,
les cinc dones s’hi instal·laren i Montserrat i

diren, per consell de Soler, esdevenir actrius, i per indicació de
Tor adoptaren el pseudònim de Jordi -«les Jordi»- i, de manera
definitiva, Montserrat es convertí en Elena i Celestina esdevin
gué Tina.
Segons que sembla, allò que decidí la carrera d’Elena va és
ser veure actuar Margarida Xirgu. Pel que fa a Tina, seguí tan
aviat com pogué les passes de la germana. Tant Tor, per la seva
carrera d’actor, com Jandru -com anomenaven Soler i Rovi
rosa— tenien extenses i, a vegades, intenses relacions d’amistat
—a part de les professionals- en el món del teatre i per a ells no
devia ésser difícil recomanar les germanes. El 1908 Elena in
gressà a la Companyia Dramàtica d’Enric Giménez, que ac
tuava al Teatre Principal, després d’haver participat, com a
secundària, en algunes sessions del Teatre íntim, però, quan la
seva admirada i envejada Xirgu es
distancià definitivament de
Gual i formà companyia
amb Jaume Borràs,
Elena no dubtà a incorporar-s’hi, de bra
cet amb Tor i tenint
com a mentor Salva
dor Vilaregut (18721937), autor teatral i,
sobretot, traductor i
adaptador prolífic d’o
bres estrangeres. Ben
plausiblement, el paper
d’aquest personatge en la
futura inclinació d’Elena
envers el teatre de vodevil
fou notable.

Celestina començaren a regentar un estanc, al

carrer Rauric, cantonada amb Boqueria, a qua
tre passes de la Rambla. En ben poc temps
aquell estanc esdevingué cèlebre: la simpa
tia i la desimboltura d’aquelles noietes tot
just «baixades del poble» i l’amistat d’al
guns berguedans, com l’escriptor Ramon
dinyes (1882-1952) -el famós «sabio catalàn
de Cien cmos de soledad de G. García Màrquez- o l’actor
Ramon Tor (1880-1951) facilitaren que aquell estanc es
convertís, en ben poc temps, en una barreja de tertúlia i de
cau de la bohèmia. Personatges coneguts de la Barcelona d’aquell temps, com l’escriptor Pere Prat Gaballí (1885-1962), el
Pintor Josep Tataret i, sobretot, Alexandre Soler Rovirosa i
R'iarye (1878-1918), no solament exerciren de contertulians,
s*nó que foren els introductors de les noies als ambients socials
de la ciutat. Ben aviat, la seva vida començà a variar: vestuaris

astuosos, joies autèntiques, viatges a l’estranger...
Menys de dos anys després de l’arribada a la ciutat, ja eren
Personatges coneguts i fou a partir d’aquest moment que deci

Elena Jordi, en una caricatura
de Jaume Passarell.

«Una reina berguedana a la Cort del Paral·lel»

Aquest és el títol de la monografia que Josep Cunill i Ca
nals ha publicat sota els auspicis de la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Cercs i la Fundació Caixa de Manresa dins la
col·lecció «Auró» de l’Àmbit de Recerques del Berguedà i de la

qual hem extret bona part de les dades d’aquest escrit. Ho hem
fet amb plena consciència de contribuir a un triple acte de jus
tícia: homenatge a l’excel·lent tasca que, amb l’ajut d’ajuntaments, diputacions i altres instàncies locals, es fa des de les
comarques per a preservar les realitats històriques que, tan so
vint, passarien desapercebudes o restarien oblidades si tot es

confiés a més altes i acadèmiques instàncies; reivindicar la
memòria d’uns gustos populars que, per molta tossuderia que
hi posin els epígons noucentistes a menysprear-los i amagarlos, van guanyar-los la partida aleshores i els la continuen
guanyant avui; constatar que les Jordi i la seva gent van creure
en el teatre popular i en el cinema com a «arts de masses», més
enllà o més ençà de consideracions ideologicopolítiques dis
fressades d’esteticisnre o d’eticisme.
Encara avui, quan la paraoficial TV3 ensenya allò que en
senya a domicili, hi ha qui s’escandalitza del que passava al
Paral·lel de fa molts anys! Hipòcrites dogmàtics d’una falsa
saviesa, d’una elit pseudosalvífica, fins i tot s’avergonyeixen
d’un parent que «treballà a la bohèmia» sense parar compte
que, comptat i debatut, les oques sempre han tingut bec, se
gons que va reconèixer l’erudit historiador Jaume Miret i
Sans.
Quan el culte i benintencionat Adrià Gual es va adonar que
la seva Barcinografo, la productora que havia de posar la cul
tura a l’abast del poble mitjançant el cinema, fracassava econò
micament, va plegar. Però alguns dels seus col·laboradors, com
el càmera Joan Solà i el productor Alfred Fontanals, no es ren
diren i fundaren la Studio Films, s’empescaren un cinema a l’a
bast del públic i confiaren en petita gent, com l’actor Domènec
Ceret, per a bastir melodrames, cintes còmiques i peces d’acció, d’amor i d’aventures. Foren ells els qui convertiren les Jordi
—juntament amb Lola París o Sílvia Mariategui i tantes més que
encara esperen una vindicació- en autèntics personatges d’uns
somnis efímers però col·lectius. Les reines del vodevil esdevin
gueren astres d’un cel mític i quasi oníric que Guillaume Apollinaire, Robert Desnos o Jules Supervielle admiraven a França,
mentre que molts poetes i pensadors d’aquí l’ignoraven o se’l
miraven amb displicència, menyspreu i fins i tot amb animad
versió.

De la popularitat del cinema a l’eclipsi

El melodrama de misteri i aventures La boja del monestir de
Montserrat, film de 1.200 metres en tres parts i dirigit per Ce
ret el 1916, fou un èxit multitudinari i fou també la presenta
ció d’Elena, que, malgrat la seva ingent tasca als escenaris
teatrals, trobà temps per a intervenir a La herencia del diablo
(1917), del mateix director. Els compromisos teatrals d’Elena
feren que el seu lloc fos sovint ocupat per Tina, com en els ca
sos d’Humanidad i de Regeneración, a part de compartir-hi un
paper a la ja mencionada La herencia del diablo.
A finals de 1917, Ceret fou substituït per Joan M. Codina i
les Jordi desaparegueren de les llistes de la Studio, però Elena,
aleshores a l’apogeu de la seva trajectòria artística, s’atreví a autoproduir-se, tot aprofitant les infraestructures de la produc
tora. Malgrat que les poques referències de l’època fan pensar
que Thais no fou pas l’èxit que s’esperava, aquestes mateixes in
formacions permeten afirmar que, pel que fa a producció i a ri
quesa de mitjans, la cinta fou superior al que era habitual.
Aquesta mateixa riquesa explica la dèria d’Elena per a fer-se
edificar un teatre propi al que, aleshores, s’anomenava la Re
forma i que avui coneixem per Via Laietana. Aquest teatre no
arribà a existir mai, per bé que al seu lloc hi hagué el Pathé Palace, perdurat avui en el conegut Palacio del Cinema, amb les
modificacions que hi va fer la poderosa Cinaes.
Tina va casar-se aviat amb Francesc Xavier Calderó, un dels
homes de confiança de Cambó, i va retirar-se de l’escena. Per
la seva banda, Elena continuà la carrera fins a 1930, en què
desapareix definitivament de les cartelleres, per bé que ja des de
1925 la seva presència hi era intermitent. Amb posterioritat, no
en sabem res, amb l’excepció de la notícia del seu enterrament.
Una vintena d’anys inclouen la gran aventura pública i barce
lonina de dues noies berguedanes que provocaren dolços deli
ris -i també maldecaps- als joves i no tan joves del seu temps.
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Sobre la nostra televisió
per Joan F. de Lasa

El meu homenatge a Joaquim M. Puyal

Al llarg de tota la darrera temporada de futbol -i em refereixo
només al futbol del Barça, perquè de l’altre no me n’ocupo: no
he estat mai futboler- he anat repetint sempre la mateixa ín
tima jugada, que consisteix a seleccionar TV3 pel que fa a
imatge i, un cop suprimit el so, sintonitzava Catalunya Ràdio
per sentir els substanciosos comentaris que entorn de les in
cidències del joc engega aquest autèntic màgic de la comuni
cació que és Joaquim M. Puyal.
Puyal és un professional tan extraordinari de la ràdio com de
la tevé, i això ho mantinc amb ple coneixement de causa, per
què el conec des d’aquells quasi remots anys de TV2, quan
coincidíem en diverses tasques televisives. De «Vostè pre
gunta», en conservo una plaent memòria, i des de llavors l’he
anat seguint amb viva deferència en totes les seves experiències
com a presentador, director i productor, fins en aquest instant
present en què s’ha convertit en la figura més irreemplaçable
de les transmissions futbolístiques.

El que més m’agrada de Puyal és la seva senzillesa, la seva
concloent i entusiasta naturalitat, la seva esportivitat, sempre a
l’aguait de l’espurna del moment irrepetible, i també de l’opi-

nió dels seus ben escollits col·laboradors. Puyal sap rectificar
quan l’espifia, no té pèls a la llengua quan es tracta de protes
tar davant d’una injustícia palesa i sobretot és un mestre en
això de no donar-se importància ni de pontificar, com fan -ai
las!- bona part dels seus col·legues.
Penso que aquest curiós fenomen de fer servir en Quim com
a punt d’enllaç entre dos mitjans de comunicació és una sen
sacional demostració de la seva vàlua. Per això i per tot el que
he dit es mereix aquest sincer homenatge que li dedico amb
tant d’afecte com sentit de la justícia. Ah!, i permeteu-me que
afegeixi que fa més de deu anys que no he vist en persona

aquest etern xicot que sembla haver descobert el secret de les
quasi impossibles fontinyoles de la joventut, la qual no és, com
alguns creuen, un temps de la vida, sinó més aviat un estat de
I esperit.
«Nissaga 2», la pobra llufa de «Nissaga 1»

Sembla que Benet i Jornet i «sus muchachos» hagin perdut el

nión de vista.
En principi, quan sento parlar d’un serial que ha de tenir
tues de cent capítols, ja em poso a tremolar, perquè sé la

fitie ens espera. Si, malgrat tot, passa dels dos-cents -una cosa
fiue malauradament succeeix amb aquest autèntic monstre que

ha estat «Laberint d’ombres», un dels més llefiscosos produc
tes que han sortit de la nostra televisió-, llavors ja podem ple
gar, perquè l’únic mèrit que segurament hi pot haver és que els
gloriosos guionistes continuen en nòmina jugant a saltar i pa
rar amb els ben servits personatges, com ara ho han fet repeti
dament amb la figura del boig i assassí Salvadoret, que Déu
l’hagi perdonat, i que podria fer tornar vermell fins i tot el pit
jor Poinson du Terraill.
Ara bé, si es tracta de fer-li el joc a la migdiada, quasi tot es
pot donar per bo. Quasi tot, menys que en el cim del retorçament i de la tortura del respectable espectador es vulgui res
suscitar un fetus com «Nissaga» -que havíem donat per mort i
ben mort ja feia molt de temps-, segurament per fer-lo passar
de setmanal a diari quan ja es faci irrespirable l’aire de l’altre
serial. Perquè els cataplasmàtics i revifats personatges de la
«Nissaga» primera no sé si fan més pena que fàstic, barrejats
amb els successors de nova planta que, encara que ens sembli
impossible, no són més que estúpides caricatures dels ninots
dels seus avis, pares o tiets.
El gran encert de l’any: «Catalunya des de l’aire»

Quin goig més indescriptible, aquest de descobrir pas a pas
un país que és el nostre, però que en realitat en bona part
desconeixem tant com si es tractés de llunyanes terres o de
paisatges de fantasia, de somnis daurats o de faules d’aquelles amb què els nostres avis ens embalumaven la infantesa!
I és que fins ara mai no havíem atalaiat la beutat de la nostra
Catalunya, perfilada des dels núvols, com una fascinadora
maqueta, com una exquisida joguina quasi irreal estimada
pels mateixos ulls de Déu. És molt més que un mapa animat,

és quasi com un esclat de llums i d’ombres embolcallat amb
les dolces paraules de mossèn Cinto i els eterns cants de Maragall.
És així com, gràcies ai notable equip artístic i tècnic de TV3,
hem pogut sobrevolar la nostra quasi inconeguda terra amb

ulls d’un ocell màgic quasi espaordit per la magnificència de
tots aquests horitzons meravellosos que, si bé els teníem des
de sempre a l’abast de la mà, mai no havíem sabut cantar-los
com ho ha fet aquesta camera, pràcticament angèlica, que tal
vegada ens avençi el misteri que un dia o altre podrem entre
llucar des de qui sap on.

Gràcies, doncs, a TV3, per aquesta troballa, que servirà per
què tots els pobles i les terres catalanes conservin una memò
ria exultant i gloriosa de la seva pròpia realitat.

LECTURES

Tria personal
per Sebastià Alzamora

sat, temps per a escoltar el Lou Reed de

que el seu prestigi hagi anat creixent a tot

Berlín i els Beatles i els Stones de l’època

Europa des que el 1960 Pornografia fos

psicodèlica, temps per a experimentar amb

traduïda al francès, sembla que certs sec

LSD i altres obridors introspectius de les

tors de la crítica occidental oblidin, o esca

portes de la percepció d’abans del sant ad

motegin amb tota consciència, la ració de

veniment de l’èxtasi i altres compostos

glòria de manual i enciclopèdia de què en

sintètics tendents a l’expansió eufòrica

principi hauria de gaudir un escriptor tan

sense motiu. Tot és difús i a la vegada

imaginatiu, tan corrosiu i tan rigorós. Per

exacte, tot és immoderadament gran i mo

això encara és més d’agrair qualsevol tra

dest alhora, en aquesta tranche de vie que

ducció d’una obra seva al català, perquè

Munné-Jordà elabora amb ingredients que

significa la incorporació progressiva d’un

li vénen donats, d'una banda, per Cesare

escriptor de lectura necessària, però no

Pavese, i de l’altra, per Ken Loach i el nou

sempre senzilla ni de consens.

cinema social britànic, més que no per les

El conjunt del seu Dietari, del qual en

espesses i indigestes receptes marxistes

aquesta ocasió es publica el primer dels

d’un altre temps, d'un altre país que, mirat

tres volums de què consta, referit al perí

des del text de Munné-Jordà, no convida a

ode 1953-1956, no posa les coses més

la nostàlgia ni a la venjança, sinó a la plas

fàcils. Com apunta Jerzy Slawomirski en

mació impressionista i a una vaga idea de

el pròleg a aquesta edició, Gombrowicz hi

pietat. Una novel·la, Entre Sant Peters i

procedeix a una sistemàtica subversió de

Sant Pau, que posseeix el do de la veritat,

les normes del gènere, per molt que sem

l’encant de la certesa, l’atractiu del rigor

bli impossible parlar de normes a subver

sense pretensions, l’amargor de la vida.

tir en un gènere tan extraordinàriament

Una bona novel·la.

ambigu i obert a tota mena de manifesta

A. Munné-Jordà

cions com és el dietari. Però el fet cert és

ENTRE SANT PETERS I SANT PAU

que Gombrowicz, lluny d’adaptar-se al

Edi-Liber, Barcelona, 1999.

pacte de veracitat que en principi consti

tueix l’únic fonament intocable del dietaNovel·la finalista de l’edició del premi Sant

risme, procedeix a una construcció

Jordi que va guanyar Néstor Lujàn, Entre

estrictament literària i del tot explícita

Sant Peters i Sant Pau es presenta amb

d’un personatge del qual fa la crònica dia

tota probabilitat (si més no, fins allà on

per dia. Que aquest personatge sigui, com

arriba el meu coneixement) com l’obra més

Gombrowicz, un escriptor polonès exiliat

ambiciosa i més ben acabada de les publi

a l’Argentina des de l’esclat de la segona

cades pel ja veterà Antoni Munné-Jordà,

guerra mundial, que aquest escriptor vis

reconegut expert en ciència-ficcions i fanta

qui en una situació de permanent angoixa

sies diverses, i clarament un autor massa

econòmica i de manca de reconeixement

despenjat tant des del punt de vista crític

crític com Gombrowicz mateix, que el

com (a pesar d’haver nascut el 1948) des

protagonista del Dietari sigui autor de les

del més purament generacional.

mateixes obres que Gombrowicz, que

Entre Sant Peters i Sant Pau, tanma

aquest personatge fins i tot es digui Wi

teix, se situa lluny de l’univers fantàstic

told Gombrowicz, i, en definitiva, tot un

que darrerament és habitual en l’autor per

seguit de coincidències més, no significa

endinsar-se en les fondes aigües del rea

Witold Gombrowickz

que ens trobem al davant de res més que

lisme (si és històric o social, són qüestions

DIETARI (1953-1956)

d’un cas d’usurpació. La usurpació, mag

en què no entrarem) per relatar la història

Trad. d’Anna Rubió i Jerzy Slawomirski.

nífica, de la veritat immediata per la veri

d’un working class hero, un barceloní anò

Edicions 62, Barcelona, 1999.

tat literària, que al capdavall és l’única

Sant Pau, que assisteix a la mort acciden

Autor de clàssics innegociables com Ferdy-

criptor de raça com Gombrowicz. I és

tal de la seva mare en un atemptat i que,

durke, Pornografia o Cosmos, el polonès

aquesta fe incommovible d’un escriptor en

estigmatitzat de manera inevitable per

Witold Gombrowicz és un dels autors més

aquest fet, viu després en primera persona

importants d’aquesta cosa dissipada i ne

la veritat que dimana de la seva art, jun
tament amb la mordacitat, la irreverència,

nim, veí del Raval, resident al carrer de

cosa que ha d’importar de veres a un es

i en carn pròpia el trànsit de la ciutat de la

bulosa (per la gran quantitat i diversitat de

la sensibilitat i la intel·ligència de la seva

deixadesa a la pulcritud de disseny mit

títols, autors i tendències que, per poc que

escriptura (no tenen preu les seves refle

jançant l’esdeveniment dels Jocs Olímpics.

hi grati, un hi troba) que és coneguda com

xions i els seus comentaris sobre la cul

Abans, però, té temps també per a traves

la narrativa centreeuropea moderna.

tura i la civilització occidentals), allò que

sar els anys del sexe hippy abans de la

Aquesta importància, amb tot, no sempre li

sida, temps per a odiar el dictador i la

ha estat concedida amb la naturalitat que

fa d’aquest dietari una pièce unique que
excita les fibres del lector més vinculades

misèria moral del panorama que ha impo

caldria esperar, i encara avui, després

a l’exquisidesa.

Valentí Puig, ho sabem, és un planià

dell, del mateix Huguet), de totes aquelles

Valentí Puig__________

convençut capaç de declarar una boutade

«literatures submergides» que animaren de

Maniobres privades

com ara que «tota literatura fantàstica és

cididament l’escarransit panorama editorial

IJ Balanci

sempre un subproducte». M’ho creuré el

en català dels anys setanta i primers vui

dia que algú em demostri amb proves con

tanta (i cal no oblidar derivacions igualment

cloents que Homer, la Bíblia, el Dant, bona

interessants de Guaret, com la col·lecció

part de Shakespeare, el romanticisme

dels «Quaderns camp.aners» o la de «La

anglès i l’alemany i tot Kafka i tot Borges,

Garangola», on arribà a sortir aquell bellís-

per posar només uns quants exemples ob

sim Lencant dels pentenills, amb poemes

vis, són subproductes. Mentrestant, no dei

d’Huguet i dibuixos de Miquel Brunet). Hu

xaré d’aplaudir l’opció del realisme sempre

guet, a més, fou fotògraf, pintor, cronista de

que aparegui tan arrodonida en la seva rea

cinema, activista civil i cultural, i sobretot,

lització com en els setze contes que inte

repetesc, escriptor de molt alta volada, tant

gren aquestes Maniobres privades: un

en vers (amb títols memorables com Ofici

realisme exigent i tens, que confia en la pa

de sords, Els calls del manobre, Traus ba
dats o Vols des d’Orly} com en prosa (amb

raula tant com en la vida. Un realisme com

el de Pla, que no permet que la realitat li

aquell llibre esplèndid, a mig camí entre el

faci malbé un bon text. Un realisme que, a

dietari i les memòries d’infantesa, que és

Valentí Puig

partir d’anècdotes en principi tan insulses

Les fites netes}.

MANIOBRES PRIVADES

com una coneixença fortuïta al pont aeri,

Edicions 62, Barcelona, 1999.

Com sol succeir, però, Damià Huguet no

un record de servei militar o un dinar de

va obtenir ni ha obtingut encara el reconei

burgesos barcelonins, sigui capaç de com

xement que la qualitat de la seva obra i de

pondre contes tan formalment perfectes,

la seva humanitat mereixen. Ben al con

constants més palpables de l’estil de Va

tan estimulants i d’una bellesa tan nítida

trari, Huguet continua essent un il·lustre

lentí Puig. També, un coneixement i un do

com els de Maniobres privades.

La precisió, la ironia i l’elegància són les

desconegut tant al Principat com -gosaria

mini de l’idioma molt notables, reforçats

dir- a la mateixa Mallorca, amb l’afegitó

per una densa aurèola de respecte per les

d’haver hagut de carregar molts anys amb

paraules, circumstància particularment sa
ludable en un temps de tropes d’escripto-

la molt injusta etiqueta d’epigon menor de

rets a qui aquestes coses del llenguatge i la
llengua els semblen estèrils pèrdues de

una d’aquestes injustícies literàries que re

Blai Bonet. La situació de Damià Huguet és
clamen amb urgència ser corregides. I una

temps, tan gustós com és això d’anar di

manera de començar a fer-ho pot ser

recte al gra i deixar-se estar d’històries.
L'escriptura de Valentí Puig acaba de singu

aquest volum d’homenatge, Damià Huguet.

Home de call vermell, bellament editat per

Intel·ligència madura i ben cultivada, que

Di7 Edició. El llibre, a més d’un pròleg ma
nuscrit de Blai Bonet i una profusa fotobio-

es converteix en l’agradable companyia

grafia d’Huguet, recull disset textos

Que, ratlla rere ratlla, el lector sent al cos
tat, solidària amb ell. Totes aquestes coses
fan de Valentí Puig un dels escriptors amb

campaner d’universalitat mediterrània, amb

laritzar-se pel fet de servir de vehicle a una

més pes específic de la literatura catalana
dels últims anys, en què la noció d’exigènda sembla haver-se difuminat entre núme
ros. estadístiques i altres rebomboris
demencials que, tot i ser del tot tangencials
al fet de la literatura com a tal, n’han aca
bat adquirint tot el protagonisme. I són
constants d’estil que es mantenen al marge
del gènere que Puig escull en cada cas (que

d’aproximació a l’obra i la figura d’aquest
signatures com Maria del Mar Bonet, Mi

quel Cardell, Andreu Manresa, Biel MesDiversos autors
DAMIÀ HUGUET. HOME DE CALL VER

quida, Gregori Mir, Joan Mas i Vives, Damià

MELL

aproximació polièdrica i diversa, fragmentà

Di7 Edició, Binissalem, 1999.

ria i fascinada, com la mateixa poesia de

Damià Huguet (Campos, 1946-1996), a

porta d’accés al món de força, aspror i be

més d’un dels poetes més conspicus de la

llesa d’un nom senzillament necessari.

Pons i Pons, Antoni Serra o Joan Veny. Una

Damià Huguet, que pot servir de molt útil

seva generació (la dels setanta), va ser un
dels animadors i dinamitzadors més te

van des de la novel·la fins al dietari passant
Pd periodisme, la poesia o, en el cas de
Maniobres privades, el conte), i que fan de

tingut el món cultural mallorquí. Fou Damià

cada llibre que publica una bona notícia per
al lector que encara creu en la idea de bon

ret, editades a Campos, que s’han de

§Ust, fins i tot al marge (com he d'admetre

comptar com una de les iniciatives més

PUe és el meu cas) que se senti absoluta-

destacades, per la durada i la qualitat gene

rnenf allunyat del món i, a moments, de la
concepció literària que les seves pàgines re
peteixen.

ral de les seves propostes (a Guaret veieren

naços, constants i desinteressats que ha
Huguet el responsable de les edicions Gua-

la llum poemaris de Blai Bonet, de Barto

meu Fiol, de Josep Albertí, de Miquel Car|689|
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Crida als escriptors joves
PARAl.'l.l S, fl.)| ES I ACCIONS
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«Serra d’Or» fa una crida als escriptors que no tinguin més de

PI R \ I.INGÍ IS I I S

trenta anys i els invita a col·laborar a la revista:
II l.l VI < Al \IORR\

a-

amb reportatges de tema lliure.

b-

amb articles que precisin algun dels problemes culturals
amb els quals el nostre poble ha d’enfrontar-se.

c- amb articles que aportin una avaluació crítica, original i raonada,

d’alguna obra catalana del segle XX (literatura, música, pintura,
arquitectura, cinema, etc.) o d’un autor també del nostre segle.

PARAULES,
IDEES I
ACCIONS
REFLEXIONS
"SOCIOLÒGIQUES "
PER A LINGÜISTES
Guillem Calaforra

Recull d'estudis centrats en l'anàlisi
sociolingüística dels discursos, i
també en l'anàlisi de la sociolin
güística com a discurs.
Aproximació a l'ideal d'una hipotè
tica sociolingüística del dir, tributà
ria de la sociologia comprensiva i
de l'anàlisi del discurs.
DARRERS TÍTOLS PUBLICATS:
Estudis d'història cultural,
Josep Sanchis Sivera.
Llorenç Villalonga a la recerca de la
novel·la inefable,
Vicent Simbor Roig.
Anàlisi de l'obra teatral (teoria i pràctica),
Ramon X. Rosselló.

PUBLICACIONS DE
L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int.
Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L'Arc de Berà, Centre Difusor d'Edicions
Catalanes - Comandes i administració:
Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08
Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona
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Els originals, inèdits i d’una extensió de 5 a 7 fulls holandesos meca
nografiats a doble espai (de 2.100 espais cadascun com a màxim), hau
ran d’ésser enviats en quatre exemplars signats, amb el nom i l’adreça
de l’autor i una fotocòpia del document d’identitat, a «Serra d’Or», apar
tat 244, 08080-Barcelona, abans de 1’1 de desembre. Entre els originals
presentats, el jurat —constituït per Albert Manent, Josep Massot i Mun
taner, Marta Nadal, Zeneida Sardà i Jordi Sarsanedas— en triarà un per
a cadascuna de les tres opcions, que «Serra d’Or» publicarà i pel qual
pagarà 40.000 ptes. També podrà aconsellar la publicació d’altres origi
nals, els quals, si realment apareixen, seran pagats d’acord amb les tari
fes vigents a la revista. La tria del jurat serà feta conèixer dins el número
de gener de 2000 de «Serra d’Or». La revista agrairà els autors que, si el
tema escollit ho permet, acompanyin llurs escrits amb material gràfic
adient per a il·lustrar-lo.
Pel que fa a l’opció a, creiem que no és inútil precisar què entenem
per reportatge. El reportatge és un text en el qual es reflecteix, d’una
manera directa —o que ho sembli—, l’experiència d’un contacte perso
nal amb una realitat concreta, especialment humana. La utilització de
fonts escrites no hi ha d’ésser preponderant ni vistent i cal defugir-hi
l’abstracció i el to que escau al’assaig.
D’altra banda, en l’opció b, el terme «cultural» pot ésser entès en
qualsevol dels sentits atribuïbles a aquest adjectiu.

La pesta de 1348
per Antònia Carré

JACME D’AGRAMONT

REGIMENT
DE PRESERVACIÓ
DE LA PESTILÈNCIA

Jacme d’Agramont, Regiment de preservació de la
pestilència (segle XIV). Estudis introductoris de Jon
Arrizabalaga, Luis Garcia Ballester i Joan Veny. Edi
ció de J. Veny. Enciclopèdia Catalana - Universitat de
Lleida, 1998.

•
SEGLE XIV

Fa set-cents anys (1297-1300) que el rei
Jaume II va començar a construir el que
amb el temps havia de ser la primera uni
versitat de les terres de l’antiga Corona

d’Aragó: l’Estudi General de Lleida, dotat
d’una càtedra de medicina. I és que el mo

narca era un home de sensibilitat cultural,
com va deixar escrit Jafuda Bonsenyor el
1296: el senyor rei En Jaume «entén que

el saber és un dels majors béns que Déu

ha donat a la gent, amb el qual hom acon
segueix honrament i gran profit per al cos i
l’ànima».
Com un dels actes de celebració d’a
quest set-cents aniversari, la Universitat de
Lleida (juntament amb l’Enciclopèdia Cata

lana) ha promogut la publicació d’una nova

edició del treball del metge i professor més
reconegut de la seva època fundacional: el

Santa Maria de Verdú, que és el que ha

pública» als ciutadans i ciutadanes de

Regiment de preservació de la pestilència

transmès fins a nosaltres l’obra de Jaume

que Jaume d’Agramunt va escriure per a la
ciutat amb motiu de la pesta negra de
1348 que feia grans estralls per Europa. El
llibre es presenta en un format gran

d’Agramunt.

Lleida que, si segueixen els seus consells,
podran salvar-se de la pesta. És evident

(32x23) i un contingut que el converteix en

l’obra en el context de la medicina escolàs

paers de la ciutat de Lleida van encarregar

un objecte bell i al mateix temps útil: l’edició del text d’Agramunt (que és una revisió
be la que ja va publicar el 1971 Joan
Veny) s’acompanya d’un pròleg commemo-

tica i universitària que havia triomfat a Eu

a Agramunt l’escriptura del tractat que en

ropa al segle XIII i que havia aconseguit un

una circumstància tan dramàtica com la de

prestigi social considerable. No és cap ca

1348 la ciutat necessitava.

Abans de llegir el text d’Agramunt, és

que la salut ha esdevingut un bé social i

imprescindible la lectura de l’estudi de

que la medicina ha de servir per a conser

Garcia Ballester i Arrizabalaga, que situen

var-la (o per a recuperar-la). Per això els

sualitat que Jaume II decidís fundar una

càtedra de medicina, sinó que la seva deci

En el seu tractat, Agramunt explica amb

natiu de Jaume Porta, rector de la Universi
tat, un estudi mèdic en castellà de Luis

sió és un exemple més de la confiança que

dos tipus de pestilència, la natural (que té

Garcia Ballester i Jon Arrizabalaga (investi

tenia la societat (des de la reialesa fins a la

efectes físics) i la «moralment entesa», que

gadors de la història de la medicina vincu
lats al CSIC, on hi ha un equip que ja ens

burgesia, passant per la noblesa i les capes

es manifesta en el comportament moral

eclesiàstiques) en el nou saber mèdic (ba

dels individus (en enemistats, odis, guer

un llenguatge fàcil (divulgatiu) que hi ha

ha acostumat a uns pròlegs brillants a les

sat en la filosofia natural d’arrel aristotèlica

res, robatoris...) i que ell, com que és

edicions de textos mèdics: penso, per

i en la medicina àrab i galènica) que emer

metge, no tracta. Exposa les causes de la

exemple, en les obres llatines d’Arnau de
Vilanova publicades per la Fundació No

gia de les universitats i que demostrava la

pesta, com s’encomana (de persona a per

seva utilitat amb la pràctica quotidiana. En

sona o d’un lloc a un altre), quins són els

guera i la Universitat de Barcelona), un es
tudi lingüístic de Joan Veny que destaca

aquestes pàgines, Garcia Ballester i Arriza

signes que en fan evidents l’existència i les

balaga exposen el com i el perquè de la

mesures preventives que es poden emprar

les virtuts del text d’Agramunt des de la

creació de l’Estudi General de Lleida i des

per evitar la malaltia infecciosa. Per exem

Perspectiva de la llengua, un glossari de
termes mèdics i de filosofia natural, set

prés analitzen el Regiment... d’Agramunt

ple, Agramunt explica que és important

des del punt de vista mèdic i social: L’obra

viure enmig d'un aire sa, en llocs frescos. I,

'I lustracions de Josep Minguell (esbossos

és escrita en català perquè anava adreçada

si això no és possible de manera natural,

de la pintura mural que decora la Facultat

a un públic ampli i no especialitzat. Agra

es pot refrescar l’ambient estenent llençols

de Medicina de Lleida) i el facsímil del ma-

munt l’escriu no per instruir els metges,

banyats amb aigua freda als portals o re

Huscrit (datat el 1388) de la parròquia de

sinó perquè serveixi d’«utilitat comuna e

gant el terra de les cases amb aigua-ros i

vinagre. Per evitar les fortors, s’ha de per

fumar l’aire, i s’han de portar vestits ade
quats, fer una dieta equilibrada (beure

agràs i vinagre i suc de taronja i llimona va

MARCA HISPANICA

molt bé, diu), evitar els exercicis bruscos,

S I VE

els banys en excés i «esquivar ab gran di

LIMES HISPANICVS’

ligència jaure carnalment ab fembra». En

Hoc ejlj

el seu tractat, Jaume d’Agramunt no s’in
venta res, sinó que divulga el que deien els

tractadistes de pesta de l’època i els rè

Geographica & hiítorica defcriptio Catalonix,
Rufcinonis, & circumjacentium populorum.

gims de salut, que posaven tota l’atenció

Aucfore illtiflrijimo viro PETRO DE MARCA
Arcbiepifcopo Parijienfi.

en les sis coses no naturals del galenisme
(l’aire; el menjar i el beure; el son i la vigí
lia; el moviment i el repòs; l’evacuació i la

ACCESSERE

llarga vigència de tots aquests conceptes:

Gcfta vcccruin Comitum Barcinoncníïum & Regum Aragoncnfium
(cripta circa annum MCCXC. à quodain monacho Rivipullenfi.
I I. Nicolai Spccialis libri V 11 r. rcruin Sicularum, in quibus continctur
hiltoria bclloruin intcr Rcgcs Sicília:
Aragonia: gcftorum ab anno
MCCI.XXXIÍ. ufque ad annum MCCCXXX VII.
III. Chronicon Barcinoncnfe ab anno M C X X X V I. ufque ad annum
M C C C X.
IV. Chronicon Vliancnfc ab anno MCXIII. ufque ad annum MCCCCIX.
V. Appcndix aólorutn veterum ab anno DCCCXIX. ufque ad annum
M D X V I I.

en la seva Vida, el florentí Benvenuto Cel-

Omnia nunc primiím edita.

repleció; i els anomenats accidents de l’à
nima: tristesa, alegria...), elements que es
consideraven relacionables amb la salut i

la patologia. Una anècdota que explica la

I.

lini conta que quan tenia vint-i-tres anys
(és a dir, el 1523) va manifestar alguns

dels símptomes de la pesta, que ja s’havia
declarat el 1522, després d’haver passat la

P A R I S I I S

nit amb una donzella. El metge que el vi
sita li diu: «Ja que sóc aquí et vull medicar.

Apud F R A N C I S CO M M n G U ET Regis & illuftriflimi
Archicpiícopi Pariíicnfis Typographum.

Només t’aviso d’una cosa: com que hi ha

MDCLXXXVI11.

hagut coit, això és mortal!» (Benvenuto

CVM PRIVILEGIO

REGIS.

Cellini, Vida. Traducció de Loreto Bus
quets. Curial, Barcelona, 1979, vol. 1,

pàg. 106).

Benvenuto Cellini no va morir de pesta.

Jaume d’Agramunt, sí: el mateix 1348,
com el tractadista italià Gentile da Foligno.

Però això és també una simple anècdota,

que no contradiu el convenciment que te

nien els metges autors de tractats sobre la

Marca Hispanica
per Gaspar Feliu

pesta de 1348 que la prevenció i la cura

de la malaltia eren no solament desitjables,
sinó possibles. L’existència d’escrits sobre

Petro de Marca, Marca Hispanica sive limes His-

la pesta com el de Jaume d’Agramunt, el

panicus. Hoc est, Geographica et històrica des-

història de Catalunya féu que el 1965 Joa

criptio Cataloniae, Ruscinonis et

quim Icart en publiqués una traducció ca
talana. Tot i l’esforç meritori que representà

de Gentile da Foligno, l’anònim tractadista
de Montpeller o els tractats escrits a París,
demostren que la medicina escolàstica,

nascuda a les universitats, va ser capaç de
respondre al repte provocat per l'aparició

d’una malaltia catastròfica. I, en aquest
sentit, el text d’Agramunt, escrit en català,

circumjacentium populorum.

François Muguet, impressor del rei i de l’arquebisbe,
París, 1688. Reedició anastàtica. «Apographa Histò
rica Cathaloniae. Series Històrica», I, Editorial Base
(CELC), Barcelona, 1998.

és un important esforç per a difondre el

nou saber mèdic més enllà del cercle d’ini

portància de la Marca Hispanica per a la

la traducció, es feia sentir la necessitat de
disposar de la documentació original, atès

que els exemplars de la primera edició a
disposició del públic eren escassos. Per

això se’n féu el 1972 una primera edició
anastàtica i ara una segona, millorada amb

el retrat de l’autor, dibuixat per Van Loo i

ciats. Cal posar-lo al costat de les traduc

L’Editorial Base, del grup Columna, pre

cions catalanes medievals d'Hipòcrates,

Galè, Avicenna, Joanici, Razés, Teodoric de

senta una nova reedició de la Marca His
panica. Aquesta obra pòstuma del bearnès

Borgognoni, Gui de Chauliac, etc., la majo

Pèire de Marca, que morí essent arque

encara a altres territoris catalans, gravats

ria de les quals romanen encara inèdites a

bisbe de París el 1662, va ser editada per
primera vegada el 1688 per Étienne Ba-

que no s’havien incorporat a l’edició de

les prestatgeries de les biblioteques i que
donen fe que la medicina havia sortit de

luze, que havia estat el seu secretari i es

les aules universitàries per obtenir un ressò
social més ampli.

tret col·laborador en el treball d’historiador,

L’obra té una història paradoxal. De
plega de materials per a proporcionar argu

com es pot veure en aquesta obra. La im

ments als interessos de la monarquia fran-

gravat per Van Schuppen, i el mapa de Ca
talunya, amb el resultat del Tractat dels Pi
rineus i les aspiracions del rei de França

1972.

Marca sotmeté els arxius catalans, i és a la

parlament de Navarra. Sembla que fou des

col·lecció Baluze, de la biblioteca nacional

prés d'enviudar el 1631 que començà a re

convertit en font bàsica per a la nostra
història; amb l'importantíssim afegit que

de París, on cal anar-los a cercar.

collir materials per a una història del Bearn

rnolts dels documents que s’hi publiquen
s han perdut posteriorment, amb el trastals de la desamortització o de les diverses

dor i més tard eclesiàstic bearnès al servei

Suerres incivils i no en tenim més que la

cesa a l’hora de separar el Rosselló i la
Cerdanya de la resta de Catalunya, s’ha

Pèire de Marca fou un advocat, historia

que publicà el 1640; però sobretot, i coin

cidint amb el començament de la guerra de

de la corona francesa; un de tants nord-pi-

Separació de Catalunya, féu valer els seus

rinencs que, sembla, a l’època estaven de

atots polítics davant la nova situació al ma

moda a París per la seva barreja d’exotisme

teix temps que intentava blindar-se el futur

c°Pia editada o, en el millor dels casos, la

i absoluta fidelitat a la corona, si hem de

començant una carrera eclesiàstica, de la

copia oel mateix original rapinyat al seu

jutjar per la petja literària que han deixat:

qual allò que més li devia interessar era la

foment per Pèire de Marca, aprofitant el
seu càrrec, que el convertia de fet en l’autcritat màxima de Catalunya en qüestions

Marca seria paisà i pràcticament contem

seguretat de les rendes que proporcionava.

civi|s i eclesiàstiques. Per tant, de fet,
mo|ts documents s'han conservat «gràcies»
a 'a descarada espoliació a què Pèire de

porani de personatges de ficció com d'Ar-

El mateix any 1640 fou nomenat conseller

tagnan o Cirano de Bergerac.

d’estat i participà en el parlament de París;

Després d’estudiar dret a Tolosa de Llen

guadoc, Pèire de Marca es casà i exercí a
Pau, on el 1622 fou nomenat president del

aprofità l’avinentesa per a publicar un fu
lletó gal·licanista (Concordia sacerdotii et
imperii) que li valgué alhora que Lluís XIII
|693|
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EL GRA DE BLAT

NOVETAT

SANT
FRUCTUÓS
bisbe de Tarragona
i MÀRTIR

el nomenés bisbe de Coserans i que Roma

Marca Hispànica, obra de Baluze, tot i el

li negués la consagració i posés el llibre a

seu partidisme, és una tan magnífica com

\'lndex.

entristidora font de primera mà.

Però quan adquirí veritable rellevància

recompensa: Pèire de Marca fou nomenat

de «visitador general» de Catalunya. La

tot seguit arquebisbe de París, però morí

carta de nomenament, que Baluze inclou a

molt aviat, el 1662. Ni l’autor, ni la gènesi

Marca Hispanica, és ben clara: com que el

de l’obra, ni el descarat robatori de docu

virrei, duc de Lamothe, no pot atendre prou

ments en què es fonamenta, no mereixen

els aspectes civils, Marca en queda encar

certament cap reconeixement per part dels

regat. Amb la justificació de vetllar pel

catalans; en aquest sentit seria només un

manteniment dels furs i drets del Principat,

mal record que convindria arraconar ràpida

de fet Marca rep poders damunt els càrrecs

ment. Però les males intencions de Marca i

eclesiàstics i l'audiència de Catalunya i ha

del seu secretari Baluze anaven acompa

de dirimir els conflictes entre les autoritats

nyades d’una gran erudició i d’un veritable

franceses i les del país. El nomenament no

ofici d’historiadors.

diu res d’aplegar materials que poguessin

document posterior en aquest sentit; és

El títol complet de l’obra, Marca Hispa
nica sive limes Hispanicus. Hoc est, Geographica et històrica descriptio
Cataloniae, Ruscinionis, et circumjacentium populorum, fa justícia als materials

molt possible que el gust de Pèire de Marca

que s’hi han aplegat. En primer lloc, els

per la història i les antiguitats el portés a

quatre llibres Marcae Hispanicae sive li

una recollida primerament erudita, però

mes Hispanicus, l’obra redactada per Pèire

servir de suport a les apetències franceses
al moment d’una futura pau amb la monar

quia espanyola. Tampoc no coneixem cap

molt aviat amb finalitat de dossier polític al

de Marca en el llatí, una mica rebuscat,

servei del seu arribisme i de la cobdícia del

que a l’època es considerava elegant, i on

seu rei.

Al mateix temps retocà el seu fulletó

gal·licanista i obtingué així el placet de

MIQUEL ESTRADÉ
Obra dedicada a un bisbe que fou
martiritzat a Tarragona a mitjan
segle III, a causa de la fe de Crist,
juntament amb els seus diaques
Auguri i Eulogi.
Aquesta obra fou publicada per
primer cop pel pare Miquel
Estradé l'any 1960.
DARRERS TÍTOLS PUBLICATS:

Tu, Maria, Joan Maria Vernet.
Monaquisme i mística, Divo Barsotti.
Un gran amor per a tota la vida,
Maria Carme Estrany.

PUBLICACIONS DE
L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int.
Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L'Arc de Berà, Centre Difusor d'Edicions
Catalanes - Comandes i administració:
Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 93 465 30 08
Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona

Un servei tan magnífic no quedà sense

política fou el 1644, amb el nomenament

es poden trobar pràcticament totes les

fonts antigues i altmedievals que tracten

del Rosselló (llibre I). El llibre II, dedicat a

Roma per al seu accés a la seu de Cose

la provincià Tarraconensis, serveix d’ex

rans. Llavors fou ordenat sacerdot a Barce

cusa per a una llarga digressió sobre la

lona i consagrat bisbe a Narbona, si bé

Hispania romana, seguida d’una bona des

pràcticament no posà mai els peus a Cose

cripció dels pobles antics de Catalunya,

rans. On sí que estigué fou a l’illa dels Fai-

sempre sense perdre de vista qualsevol

sans (1659), com a conseller del
plenipotenciari francès cardenal Mazzarino,

menció que permetés assignar-los a la Gal
lia. El llibre III es dedica a la invasió mu

que obtingué del rei d’Espanya el compro

sulmana i la reconquesta. Hi trobem

mís de fixació de les fronteres segons la di

l’esquema i la major part dels fets que en

visió romana entre la Gallia i Hispania. En

cara avui acostumen a citar la major part

disposició d’aquesta arma clàssica de l’ex-

de les històries de Catalunya. Això diu molt

pansionisme francès, Marca, els mèrits del

a favor de Marca, que escriu una història

qual li valgueren la concessió de l’arquebis-

moderna, amb una dura i encertada crítica

bat de Tolosa de Llenguadoc, fou comissio

a la faula d’Otger Cataló i els nou barons

nat vora el bisbe d’Aurenja, Giacinto

de la fama, per exemple, però és una mica

Serroni, més versat en armes que en lletres,

trist com a mostra de la poca ambició de

segons expressió de Baluze, per a acordar

els límits entre les monarquies. A les con

la historiografia posterior. Acaba el llibre
amb la crítica, segurament incompleta, del

verses, tingudes a Ceret, l’erudició de

fabulós episodi de Guifré el Pilós amb la fi

Marca el feia partir amb avantatge respecte

lla del comte de Flandes, i un afegit sobre

als representants de la monarquia espa

el monestir de Montserrat, escrit segura

nyola, els catalans Miquel Salbà de Vallgor-

ment quan Pèire de Marca pensava cele

nera i Josep Romeu Ferrer, que si bé

brar-hi la seva consagració episcopal, que

pogueren parar les demandes de posar l’i-

finalment tingué lloc a Narbona. El llibre
IV, afegit per Baluze, és una útil cronologia

nici de la frontera al Cap de Creus i de con

siderar l’Urgellet i el comtat de Castellbò
com a integrants de la Cerdanya, no acon

sobre la Marca Hispanica entre el 752
(lliurament als francs de Nimes i Beziers) i

gran part de la Cerdanya. La descripció de

el 1258 (tractat de Corbeil, amb la renún
cia del rei de França als seus drets sobre la

les converses que figura al pròleg de la

Corona d’Aragó).

seguiren salvar el Vallespir i el Conflent, ni

Baluze va afegir a continuació altres do

cuments en possessió de Pèire de Marca: la

La literatura de viatges en català

Gesta Comitum Barchinonensium, publi

deus; els vuit llibres Rerum Sicularum de

Verdaguer i Pla

Nicola Speciale, que agafen els esdeveni

per Andreu Loncà

cada per primera vegada, amb l’afegit de
documents sobre el desafiament de Bor-

ments de l'illa des de 1282 fins a 1337; i

els cronicons de Barcelona (1368) i d’Ullà.
Però segurament la part més important
de l’obra per a la història de Catalunya és
la que s’anuncia humilment com a Appendix: a part de significar gairebé una meitat

del volum del llibre, s’hi copien fins a cinccents trenta-dos documents importants per

Narcís Garolera, L’escriptura itinerant. Verdaguer,
Pla i la literatura de viatges. «Col·lecció d’assaig
Argent viu», Pagès Editors, Lleida, 1998.

a la història de Catalunya, molts dels quals,
desgraciadament, perduts.
Cal afegir, com a mostra de la moderni

temperament o un determinat estil, que en
una obra literària ho és tot, segons Nabokov.
Garolera s’ha lliurat a una tasca detecti

vesca de resseguir, per exemple, les traces

La idea de tradició, en la rutilant moderni

de lectura de llibres de viatges de Victor

tat del segle XX, ha estat dinamitada per la

Hugo,. de tal manera que ha comprovat

tat de l'autor, que l’obra acaba amb un ín

punta més extrema i explosiva de l’avant-

que Verdaguer en els seus viatges i excur

dex onomàstic, que, tot i no respondre

guarda artística i en l’erm deixat s’ha erigit

sions seguia molt de prop la tradició fran

evidentment als requeriments actuals, és

la novetat a tota ultrança, la ruptura com a

cesa de la literatura de viatges i n'ha

duna gran ajuda pera la consulta.

mètode i la joventut com a ideal.

mostrat l’ascendència romàntica.

Per tot això, la reedició de la Marca His

pànica s’ha de considerar a la vegada un

La darrera novel·la d’Imma Monsó, Com

Un dels aspectes que em plau subratllar

unes vacances, ironitzava suaument sobre

són els mètodes de treball en la redacció
dels viatges de Verdaguer. Si llegim atenta

encert editorial i un bon servei a la història

un personatge, anomenat Poltok, professor

del país. Cal fer vots perquè, com passa

de música que s’obsedeix a no admetre

ment el volum de Garolera ens adonarem

massa sovint, la col·lecció, dirigida per

cap mena de repetició. Aquest personatge

que Verdaguer «s’inspirava» durant les llar

Jaume Sobrequés Callicó, no es quedi en el

de ficció pretén la novetat nua, perfecta i,

gues excursions pel Pirineu o en els viatges

número I: continuar-la seria una bona mos

en l’abisme de la seva demència, arriba a

transatlàntics, era en els viatges que ru

tra de país normalitzat.

inventar-se un llenguatge nou i privat, a

miava i madurava moltes de les obres que

base d’engalzar-hi fragments de totes les

escrigué. Ho escriu així: «Jo anava trascant

llengües conegudes. Al capdavall, no l’en

i escrivint, a cada cim o cresta prenia mes

tén ningú -amb l’excepció de la psicòloga

apuntacions.» I això no solament per a re

que s’afanya, de pressa i corrents, a apren

latar el viatge mateix, sinó també per a

dre aquesta llengua artificial. El personatge

obres posteriors, de més volada, com Ca

acaba aïllat en una mena de plàcida neu

nigó. Una pràctica també detectable en es

rosi fora dels circuits habituals de la cul

criptors francesos com Flaubert, del qual

tura.
El llibre de Narcís Garolera ens reporta

se’ns conta que va confegir la seva Madame Bovary durant el viatge a Egipte.

un episodi interessant de la història de la

Verdaguer es deixava endur per les emo

cultura europea que l’autor remet al ro

cions, per les paraules que li brollaven en

manticisme literari i que anomena l'escrip

aquella circumstància entre muntanyes.

tura itinerant. L’estudiós va desgranat amb

Després ho reescrivia. Ho llimava, ho ríbotava.

paciència els esglaons d’una tradició literà
ria: el llibre de viatges o, dient-ho amb més

El professor Garolera s’afanya a demos

exactitud, el viatge romàntic, i en destaca

trar l’enorme consciència literària de Verda

dos escriptors cabdals de la tradició cata

guer i en mostra les diverses etapes de la

lana moderna: Jacint Verdaguer, el nostre

producció: des de la documentació prèvia

rebesavi literari, estudiat en una de les ves

fins als diferents passos en l’escriptura.

sants més defensables, i Josep Pla, l’es

Constata que els viatges de Jacint Verda

criptor més potent de la nostra tradició

guer no són ni obres menors ni obres de

moderna. Un escriptor gens d’avantguar-

circumstàncies. Són obres literàries en la

dista, però molt innovador, per cert.

El volum de Narcís Garolera mostra que
els bons escriptors fan una síntesi entre la

repetició de models i la innovació, que so
vint consisteix a fer-la des de la perspectiva

redacció de les quals arriba a esmerçar deu

anys, amb el procés que hem esquematit
zat.
Garolera ha col·locat a l'inici del volum

un excel·lent article, ben documentat i

de ser català (que no és ser serbi, ni malai

il·luminador, sobre els viatges romàntics

o holandès), i fer-la des d’un determinat

especialment francesos. Per a l’autor, el
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prototipus de viatger romàntic és François
René de Chateaubriand, que amb el seu
Itinéraire fornirà el model de molts llibres
posteriors. Cita Michel Butor, segons el
qual són tres les estacions del viatge
romàntic ideal, mai no acomplert del tot:
Roma, Atenes i Jerusalem. Fet i debatut,
sinceritat, emoció i subjectivitat són els in
gredients més repetits de l'estil dels viat
gers romàntics.
Entre els francesos, els estudiosos as
senyalen escriptors com ara Chateau
briand, Lamartine, Victor Hugo. Entre els
anglesos, Arthur Young -que visità Cata
lunya el 1787- i encara George Borrow,
que escrigué The Bible in Spain (1843), i
Richard Ford, autor d’un Hand-book for
travellers in Spain (1845). I, en llengua
alemanya, Italianische Reise (Viatge a Ità
lia) (1816) de J.W. Goethe i encara Reiserbilder (Quadres de viatges)
(1827-1833).
Els viatgers romàntics posaren de moda
sobretot les muntanyes, especialment els
Alps i el Pirineu, amb una sensibilitat que
es fa difícil de definir, però que concorda
amb un sentit del misteri, de l’emoció prò
pia en contacte amb la natura i amb un
cert goig de contemplar-la d’una manera
intensa i apassionada. Una certa beatitud
és ben reflectida per Victor Hugo.
Les ruïnes, que prenen «una dimensió
fantàstica, onírica, d’una bellesa contra
dictòria», són l'altre leitmotiv. Chateau
briand oposa, com era d'esperar, la
fragilitat humana a l’eternitat de Déu.
Pel que fa a Josep Pla, l'escriptura i el
viatge són íntimament iligats. Em limitaré
a subratllar un tret: l’estudi dels models i
les influències per als seus llibres de viat
ges. Pla mateix cita Els quadres de viatges
de Heine, The Bible in Spain de George
Borrow i Les memòries d’un touriste de
Stendhal, i encara afegeix Viaggio di un
povero letterato d’Alfredo Panzini, un d’aquells autors menors que influïren Pla. Als
quals Garolera afegeix Goethe -i en mostra
les afinitats-, Sterne i el seu Viatge senti
mental a través de França i d’Itàlia (1768).
Les afinitats amb Stendhal són extraordinà
ries. En destaco dues idees: «no pretenc
dir el que són les coses sinó que explico la
sensació que aquestes em produïren» i, en
cara, «hom viatja per trobar allò nou i
veure els homes tal com són».
Panzini és l’autor que forneix a Pla
aquelles observacions tan fines com ara la
comparació que estableix entre un rovelló a
la brasa i una orella de senyoreta o certes

observacions sensuals: «Delizioso! II caffè,

la cafeina, il sole, il mattino di luglio, la
solitudine del luogo, deliziosa...»
Del segon article destaco l’obsessió que
Pla manifesta per la independència, per la
llibertat. L’estudi mostra com l’escriptura
itinerant és la manera més airosa d’escapar
de la clausura: «El viatge és el millor remei
per a combatre la malaltia de la proximi
tat», escriu.
La imatge més clara, la dóna Pla mateix
quan escriu: «Probablement he nascut per
escriure papers sobre les taules fredes i in
diferents dels hotels i els establiments de
pas.»
El darrer article segueix al peu de la lle
tra les predileccions de Pla per Itàlia. «Ità
lia és un univers», escriu. Li n’agrada tot:
des d’una noieta que venia diaris en un
quiosc a Gènova fins a la pasta asciuta. «A
Itàlia, la cuina bona, suculenta, important,
és regional, com ho són els vins i les for
mes de les senyores.» Sempre aquest ma
terialisme de fons i aquestes connexions
inesperades!
La predilecció per Itàlia també és
intel·lectual. La cadena italiana presenta
aquest esglaons: la seducció per Maquiavel, la grandiosa simplicitat de la Divina
Commedia de Dante, la fascinació per Leopardi -apliqueu a Pla el que deia de Leopardi: «Per arribar a tenir un lloc
preeminent en la literatura italiana (...) Leopardi hi deixà la carcanada». La idea d’u
sar una manera de parlar domèstica,
familiar i vulgar també deixa empremtes en
Pla.
El llibre és un volum documentat, civilit
zat, ple de notícies sucoses i d’informació
rellevant. És un dels llibres que fan tradició
literària, que és una de les poques mane
res certes de progressar.
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Tres-cents anys
de l'Escola Pia
de Balaguer
JOAN FLORENSA I PARÉS

Joan Florensa i Parés

TRES-CENTS ANYS
DE L'ESCOLA PIA
DE BALAGUER

Minuciós estudi de la tasca
dels escolapis a Balaguer, des
del segle XVIII fins al segle XX,
una tasca llarga i fecunda que
poques entitats o ciutats
poden exhibir com a mèrit de
la seva trajectòria.
DARRERS TÍTOLS POBLICATS:
Abaciologi del monestir de Sant
Feliu de Guíxols (segles X-XIX),
Ernest Zaragoza Pascual.
Fe i teologia en la història.
Estudis en honor del professor
Or. Evangelista Vilanova.

Josep Pla, a Londres, el 1960.
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NOTES DE LECTURA

Inseguretat i tossuderia política

Rondalles i literatura

Luis Mauri i Lluís Uria
La gota malaia. Una biografia de
Pasqual Maragall
«Biografies i memòries», 35,
Edicions 62, Barcelona, 1998.

Caterina Valriu Llinàs
Influència de les rondalles en la
literatura infantil i juvenil cata
lana actual (1975-1985)
Editorial Moll, Mallorca, 1998.

Amb aquesta obra de gairebé
cinc-centes pàgines el lector té
l’oportunitat d’entrar en contacte
amb la personalitat humana i po
lítica de l’exalcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall. Els autors, pe
riodistes professionals, asseguren
que no es tracta d’una biografia
«autoritzada» ni «desautorit
zada», indefinició que deixa en
tendre que no es tracta d'una
hagiografia del personatge ni en
cara menys d’un libel corrosiu.
Ens trobem doncs en aquell punt
d’equilibri tan difícil, que permet
tanmateix de llegir entre línies i
extreure’n conclusions pròpies.
Aquest és potser l’encert d’a
questa biografia: el marge que
deixa per a les cavil·lacions, els
dubtes i els judicis, tot i que s’hi
percep una empatia genèrica
amb el biografiat. El títol es refe
reix a un tret que destaca en el
tarannà de l’exalcalde: l’obstinació, la fermesa i la tossuderia en
l’aplicació als objectius pràctics.
La descripció mira de no ser ser
vil, i així hom hi veu les limita
cions, les servituds i els encerts;
un relleu matisat de Maragall.
Així, juntament amb la tenacitat,
hi veiem la inseguretat, la dificul
tat per a prendre determinacions.
De fet, el llibre bascula entre
pols oposats fins al punt que l'itinerari del personatge oscil·la de
la mateixa manera que ho fa
l’acceptació popular i la del partit
mateix, i entre els socialistes ca
talans i els coreligionaris espa
nyols. L’estructura del llibre,
temàtica i no cronològica, ordena
els assumptes; obliga, però, a si
tuar contínuament els fets, per
què la descripció es belluga
amunt i avall en l’espai dels úl
tims vint-i-cinc anys de la vida
política del país i hi ha situacions
que tornen a sortir als diferents
capítols. Una dificultat que assu
meixen els autors des del mo
ment que van triar l'ordre
temàtic, que, d’altra banda, és
molt clar- G.O. de L.B.

Caterina Valriu, professora titular
de la Universitat de les Illes Bale
ars, ofereix en aquest llibre el re
sultat de la tesi doctoral que va
preparar sota la direcció del profes
sor Gabriel Janer Manila, fruit d'un
ampli estudi de la literatura infantil
i juvenil catalana dels anys 19751985, el moment del primer boom
d'aquest gènere a partir de l’entrada del català a l’escola, després
de la mort del general Franco i dels
inicis de redreçament lingüístic que
acompanyaren l’època anomenada
de «transició». Després d’uns pri
mers capítols de tipus general, so
bre la narració popular tradicional,
l’autora ressegueix les recopila
cions, versions i adaptacions de
rondalles a Itàlia, a França, a Ale
manya i a altres indrets, sense
oblidar, és clar, els Països Catalans.
En un tercer capítol analitza la in
fluència de la tradició popular en
alguns clàssics internacionals de la
literatura infantil i juvenil, i hi in
clou els autors catalans Apel·les
Mestres, Lola Anglada, Josep Car
ner, Carles Riba, Josep M. Folch i
Torres i altres entre el 1939 i els
anys seixanta. Un quart capítol s’o
cupa de la producció infantil i juve
nil catalana entre el 1975 i el
1985, i el capítol cinquè, el més
extens de l'obra, tracta de la in
fluència de les rondalles en la lite
ratura catalana per a infants
publicada durant aquests deu
anys. Catalina Valriu arriba a la
conclusió evident que «l’herència
de les rondalles, de la forma més
ancestral de fabular que tenen els
homes, és ben present a la litera
tura actual. A vegades es palesa de
forma clara, en l’adopció d’estruc
tures, de personatges i d’expressions que ens remeten directament
al rondallari. D'altres casos, és més
difosa, com en la presentació dels
vells conflictes que trasbalsen l’à
nima humana. Però el cert és que
sempre hi és. Perquè en els contes
tradicionals es troba l'arrel de la
imaginació, la personificació i l’apropament del desconegut, la pos
sibilitat de traduir en paraules les
pors més peregrines i les il·lusions
més anhelades, les veus del passat
i els camins del futur».- A.C.

Seixanta anys del bombardeig
de Barcelona
Joan Villarroya i Font
Els bombardeigs de Barcelona
durant la guerra civil (19361939)
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1999.

El 1981 Joan Villarroya i Font,
professor de la Universitat de
Barcelona, va publicar una pri
mera edició d’aquest llibre, que
va tenir un gran èxit i que des de
fa anys estava exhaurit i era àvidament buscat a les llibreries de
vell. Amb motiu del seixantè ani
versari de l’acabament de la
guerra civil, la Regidoria de drets
civils de l’Ajuntament de Barce
lona n’ha promogut, amb bon
encert, una segona edició am
pliada, que conté les mateixes
impressionants llistes de morts a
causa dels bombardeigs que ja
incloïa la primera, però que té en
compte un bon nombre de docu
mentació nova i de bibliografia
posterior. Tot plegat fa que el lli
bre de Joan Villarroya sigui l’obra
més ben informada i més posada
al dia sobre el tema dels bom
bardeigs de Barcelona, sobre els
seus orígens i els seus efectes i
sobre les mesures de defensa
passiva adoptades a la ciutat. En
aquest aspecte, cal llegir-lo en
paral·lel amb Oblits de rere-

guarda. Els refugis antiaeris a
Barcelona (1936.1939) de Judit
Pujadó Puigdomènech, aparegut
a la mateixa editorial (Barcelona,
1998).- B.B.

Per als bons caminadors
Josep Nuet i Badia
Ulldeter. Excursions i travessies
des del refugi
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1999.

Amb aquest llibre, la col·lecció
«Guies del Centre Excursionista
de Catalunya» arriba al volum
novè, amb una iniciativa que
serà molt agraïda pels afeccio
nats a la muntanya, en les seves
diverses variants tan emmotlla
bles a les capacitats i els gustos
de cadascú: des del simple pas
seig i el senderisme fins a les
grans caminades o pujades de
més o menys nivell. És veritat
que el muntanyisme està en alça
i una bona prova n'és la remodelació i la millora dels establi
ments de serveis de les diferents
zones de muntanya. La publica
ció d’aquesta guia, a més, coin
cideix amb la celebració dels
quaranta anys de construcció de
l’últim refugi d’Ulldeter, millorat
darrerament pel que fa a les ins
tal·lacions, tot i que l’estructura
bàsica es conserva en bon estat.
La guia inclou uns quants itinera
ris d’excursions, ascensions i tra
vessies fàcils -en termes
generals- pel circ d’Ulldeter i les
muntanyes més properes. Està
pensada especialment pera les
persones que volen estar uns
quants dies al refugi, i també per
als que volen fer alguna travessia
i conèixer un espai més ampli a
l'entorn del circ. Com és habitual
en aquestes guies, hi ha uns ma
pes topogràfics, molt acurats,
que marquen els camins i els
elements geogràfics i humans
que l’excursionista trobarà. Cada
itinerari consta d’una apreciació
horària de recorregut efectiu, de
manera que ens podem planificar
l'excursió d’acord amb el temps
de què disposem i les possibili
tats físiques. El text recull cinc
itineraris cap al refugi d’Ulldeter,
nou ascensions, cinc excursions i
quatre travessies circulars des
del refugi. Una guia feta per un
expert i avalada pel Centre Ex
cursionista de Catalunya - G.O.
de L.B.

DISCOGRAFIA CATALANA RECENT
Novetats

Paco Munoz
Mirades
RM. CD-015.

Al seu nou disc, el cantant valen
cià obre la porta a la nostàlgia de
la infantesa («Érem xiquets»), in
terpreta Estellés («No hi havia a
València», «La nit de Sant Jo
sep») i Vidal Alcover («Hava
nera»), manlleva alguns versos a
Joan Isaac a l’hora de bastir un
cant d'amor al seu país («Tu
creus»), s’acosta com sempre al
mar («La vella barca», «L’amant
blava») i es dóna el gust d’inter
pretar un clàssic de platges i cre
mats («Mariner de terra
endins»). Com sempre, els ger
mans Murillo garanteixen la qua
litat musical dels arranjaments i
de l’execució instrumental.- M.R

Toni Xuclà
/ si...?
Música Global, 31099/16.

Lluís Llach
Kosovo
Picap, 500029-05.

Óscar Mas
Àngel caigut

Després del seu acostament al
món tradicional {Giny, seny) i a
la poesia lorquiana (Te mandaré
mi corazón caliente), el guitar
rista i compositor torna al seu
univers més personal, i ens pre
senta la que potser és la seva
obra més ambiciosa, formada
per un seguit de bones composi
cions interpretades amb la col·la
boració d’excel·lents músics
(Carles Benavent, Santa Salas,
Toti Soler, Xavier Ibànez...) i dels
cantants de Sopa de Cabra i Ja
t’ho diré, Gerard Quintana i Cris
Juanico. El detall curiós de l’àlbum: una especialíssima versió
d’aquell «Romanç anònim» que
ha aconseguit fer perdre els ner
vis de pràcticament tots els
amics i parents dels estudiants
de guitarra.- M.R

Mini-CD enregistrat pel cantant
de Verges a benefici de l’associació Ajuda per Kosovo. Aplega dos
temes: «Un himne per no gua
nyar» (de bella melodia i lletra
un xic precipitada però sincera i
emotiva) i «Els trens de Kosovo»
(uns trens que el cantant com
para amb uns altres que no fa
gaire temps van recórrer la ne
gror de la nit d’Europa). Tant de
bo quan surtin publicades aques
tes línies aquest disc hagi esde
vingut un simple document
històric.- M.R

El segon àlbum d’Òscar Mas -si
deixem de banda les seves inter
vencions en els enregistraments
discogràfics dels espectacles de
Dagoll-Dagom- surt vint-i-dos
anys després del primer. I, lògi
cament, els dos discos tenen
molt poc a veure l’un amb l’altre.
Àngel caigut és un recull de
cançons d’amor i de desamor,
amb textos més aviat utilitaris
posats al servei d’una esplèndida
veu i d’unes formes musicals bà
sicament contemporànies en què
es busca més l'exercici d’estil
que no pas l’originalitat melò
dica. En tot cas, és el retorn d’un
gran intèrpret (més que no pas
d’un gran autor). Ara es tracta de
veure si l’Òscar s’anima a fer un
nou pas i, aprofitant un parèntesi
en la seva feina teatral, toma als
escenaris com a cantant - M.R

Picap, 90 0131/03.

Reedicions en CD

Ja t’ho diré________________
Esdirecte_________________
Música Global, 31199/09.

Franz Waxman___________
Goyana_________________
Orquestra Simfònica de Barce
lona i Nacional de Catalunya.
Dir. L. Foster_______________
Koch 3-7444-2H1.

Rafael Millan______________
El dictador - La dogaresa______
L. Vela, E. Sagi Barba, A. Cosín, A.
De Castro, etc. Dir. Rafael Millan.
Aria Recording (Les nostres veus
retrobades) 1027.

El grup menorquí ha enregistrat
en públic, al llarg de set concerts
(a Vic, Menorca, Barcelona...),
vint-i-nou temes de la seva ja
força dilatada trajectòria. En
aquest doble àlbum trobareu des
de les seves cançons més cone
gudes, començant per aquell «Ei
Joan» del seu primer àlbum, fins
a alguns temes inèdits («Assegut
bevent») i un parell de cançons
en llengua castellana. Indispen
sable per als incondicionals que
volen conèixer tot el material del
seu grup preferit - M.P.

Franz Waxman (1906-1967) ha
estat un compositor de gust
eclèctic i que va saber trobar uns
trets melòdics i rítmics d’inqüestionable valor en la música pro
pera al jazz. El disc que ens
n’ofereix l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Cata
lunya és d’una gran categoria,
perquè la formació sap emmotllar-se a l’estil del músic. Però
això no seria possible sense la
batuta d’un director com Law
rence Foster, que, si bé en un de
terminat repertori sembla
naufragar de manera ostensible,
es troba còmode davant de les
partitures de Waxman. L'orques
tra, insistim, respon amb una so
noritat compacta i ben portada,
amb seccions d’inqüestionable
qualitat, com la de metall. Cal
destacar igualment la tasca dels
solistes: Cristina Ortiz (piano),
Mark Kaplan (violí), Vincent Ellegiers (violoncel) i Rodney Mack
(trompeta) i la qualitat de l’enregistrament, fet a l’Auditori de
Sant Cugat.- J.R.

Vintè volum de la sèrie «Les nos
tres veus retrobades», que Ària
Recording edita amb interès i co
neixement de causa. Interès, per
què novament la tria d’allò que
s’escolta pertany a un repertori
avui pràcticament en desús, com
són les partitures que Rafael Millàn (1893-1957) va escriure per
a dues sarsueles que al seu mo
ment van ser de les més repre
sentades. Coneixement de causa,
perquè han sabut reeditar antics
enregistraments (originàriament
en 78 rpm) en què la veu del ba
ríton mataroní Emili Sagi Barba
(1876-1949) es presenta en un
estat excel·lent, essent com són
aquestes versions enregistrades
els anys vint. Menys interessant
resulta avui en dia la veu de
Luisa Vela, excessivament d’espinguet, i que no fa gaire justícia
a les partitures, senzilles però
eficients, de Millan. La qualitat
del so no és pas bona, però s’hi
compta l’interès dels productors
fonogràfics per treure a la llum
un antic tresor emmagatzemat
en els armaris de temps passats
que, de tant en tant, va bé de
desempolsar.- JR

TAULER D’AVISOS
XXVIII PREMIS OCTUBRE

Organitzats per Tres i Quatre, són
el premi d’assaig Joan Fuster, el
premi de narrativa Andròmina i
el premi de poesia Vicent Andrés
Estellés.
Els originals que aspiren al
«Joan Fuster» han de ser inèdits
i poden constar d’un o més tre
balls sobre temes literaris, artís
tics, històrics, filosòfics, polítics,
sociològics, d’investigació, etc.,
en els quals predomine el caràc
ter d’interpretació o de teoria so
bre l’estrictament erudit. La
dotació del premi és
d’1.000.000 de ptes. El jurat és
format per Xavier Bru de Sala,
Daniel Giralt-Miracle, Carles Hac
Mor, Joan F. Mira i Xavier Rubert
de Ventós.
Els originals que aspiren a
l’«Andròmina» han de ser inèdits
i constituir obres en prosa narra
tiva, podent tractar-se de contes,
novel·la, memòries, etc. La dota
ció del premi és de 2.000.000
de ptes. El jurat és format per
Dolors Oller, Josep Piera, Ponç
Puigdevall, Francesc Sellés i Mà
rius Serra.
Els originals que aspiren al
«Vicent Andrés Estellés» han de
ser inèdits i constar d’un o més
llibres de poesia; s’admet la
prosa poètica. L'import del premi
és de 500.000 ptes. El jurat és
format per Vicenç Altaió, Fran
cesc Calafat, David Castillo, Nar
cís Comadira i Francesc
Parcerisas.
En tots els premis l’import
correspon als drets de publicació
dels 4.000 primers exemplars de
f’obra premiada, que l’Editorial
Tres i Quatre publicarà en una o
diverses edicions. Exhaurits els
Primers 4.000 exemplars, si pas
sats dos anys l'editorial no en co
mença una nova edició, l’autor
Podrà disposar lliurement de l'o
bra. Els originals es presentaran
mecanografiats a doble espai i
Per una sola cara, i han de tenir
una extensió de 150 a 200 fulls
a doble espai els de prosa, i en
tre 50 i 70 els de poesia (fulls de
1-800 a 2.000 caràcters). Les
°bres aspirants a aquests premis
han de ser escrites en català. Els
originals, mecanografiats, han de
ser presentats per quintuplicat i
. ha de constar el nom, l’adreça
1 el telèfon de l’autor. Si aquest
desitja que l’obra siga feta púüca amb pseudònim, ha d’indiCar-ho expressament. Cadascun

dels premis pot, a parer del jurat
corresponent, deixar de ser adju
dicat o també pot ser fraccionat.
Les obres aspirants a qualsevol
d’aquests premis han de ser pre
sentades a l’Editorial Tres i Qua
tre, carrer de Pérez Bayer, 11,
46002-València, abans del 15
de setembre de 1999.
PREMI JOSEP PLA 2000

Poden aspirar a aquest premi,
convocat per Edicions Destino i
dotat amb 1.000.000 de ptes.,
obres de prosa escrites en llen
gua catalana i rigorosament inè
dites. S’entén per prosa un text
de caràcter predominantment li
terari, sense limitació en el gè
nere. Els originals han d’ésser
d'una extensió mínima de 150
folis, mecanografiats a doble es
pai i a una sola cara. La quantia
esmentada serà adjudicada a
l’autor en concepte de premi i,
alhora, d’avançament dels drets
d’autor de l’edició, la qual serà
feta dins de l’any de l’adjudicació
per Edicions Destino. El jurat,
format per Sam Abrams, Josep
Piera, Valentí Puig, Jordi Sarsanedas i Andreu Teixidor de Ven
tós, no podrà repartir el premi
entre dues o més obres, però sí
no concedir-lo. Edicions Destino
tindrà una opció preferent per a
l'adquisició de les obres presen
tades que no hagin obtingut el
premi. Cal trametre els originals
a Edicions Destino -carrer d’Enric Granados, 84, consergeria,
08008-Barcelona, de 9 a 2 i
amb la indicació «Per al Premi
Josep Pla»- per duplicat, perfec
tament llegibles i enquadernats,
signats per l'autor i amb l’expressió clara del nom, el cognom i el
domicili. En el cas de pseudò
nim, aquestes dades han d’anar
dins un sobre tancat adjunt. El
termini d’admissió d’originals
acabarà el dia 30 de setembre
de 1999 i el premi serà atorgat
el 6 de gener de 2000.
XIX PREMI DOCUMENTA

El convoquen la Llibreria Docu
menta i Edicions 62 i poden as
pirar-hi obres en prosa narrativa i
de creació estrictament literària
-novel·la, contes, viatges, re
cords, impressions, etc.-; l’assaig en queda exclòs. Els treballs
han d’ésser originals, inèdits, en
llengua catalana, d’autors que no
hagin complert 35 anys i d’una
extensió mínima de 100 fulls de

mida holandesa, mecanografiats
a doble espai i per una sola cara.
Cal presentar-los per quintupli
cat, clarament llegibles, cosits o
relligats i amb el nom i l’adreça
de l’autor o el pseudònim, en el
qual cas cal adjuntar una plica
amb la identificació. Cal fer-hi
constar a la primera plana
«Premi Documenta 1999» i trametre'ls a la Llibreria Docu
menta, carrer del Cardenal
Casanas, 4, 08002-Barcelona;
el termini d’admissió acabarà el
15 de setembre de 1999. L’im
port del premi és d’1.000.000
de ptes., la meitat en concepte
d’acompte dels drets d’autor.
Edicions 62 es compromet a pu
blicar l’obra guanyadora, per a
l’edició de la qual signarà un
contracte i l’autor rebrà un 10%
de l’import dels exemplars re
buts. El jurat estarà format per
Flavia Company, Anik Lapointe,
Jordi Llavina, Dolors Oller i Josep
Cots. El premi, que podrà decla
rar-se no concedit, s’adjudicarà
el dia 25 de novembre.
PREMIS LITERARIS CIUTAT
D’ALZIRA

Són l’XI premi de novel·la Ciutat
d’Alzira, el V premi europeu de
divulgació científica Estudi Gene
ral, el I premi d’assaig Manco
munitat de la Ribera, el IV premi
Bancaixa de narrativa juvenil i el
IV premi de narrativa infantil Vi
cent Silvestre.
El originals aspirants al premi
de novel·la, dotat amb
2.000.000 de ptes. en concepte
de drets d’autor dels primers
4.000 exemplars, que seran pu
blicats per Edicions Bromera,
han de tenir una extensió mà
xima de 250 fulls. El jurat serà
format per Lluís Anton Baulenas,
Josep A. Fluixà, David Castillo,
Carme Miquel i l’alcalde d’Alzira
o persona en qui delegue.
Poden participar al premi de
divulgació, a més d’originals es
crits en català, assaigs en cas
tellà, anglès o francès, d’una
extensió de 100 a 200 fulls, que
cal presentar acompanyats d’una
còpia magnètica en disc de 3.5.
El premi és dotat amb
2.000.000 de ptes., a compte
dels drets d’autor dels primers
4.000 exemplars que seran pu
blicats per Bromera i el Servei de
Publicacions de la Universitat de
València. El jurat serà compost
per Maria-José Carrau, Luis-

Àngel Fernàndez, Juan-Carlos
López, l’alcalde d’Alzira o per
sona en qui delegue i el rector de
la Universitat de València o per
sona en qui delegue.
El premi d’assaig, de tema
lliure, d’una extensió d’entre 100
i 200 fulls, és dotat amb
1.500.000 ptes., a compte dels
drets d’autor dels primers 4.000
exemplars, que publicarà Bro
mera. El jurat és format per Toni
Mollà, Gustau Munoz, Enric Sò
ria, l’alcalde d’Alzira o persona
en qui delegue i el president de
la Mancomunitat de Municipis
de la Ribera Alta o la persona en
qui delegue.
Les novel·les o els reculls de
narracions que es presenten al
premi Bancaixa, dotat amb
1.500.000 ptes. en concepte
d’acompte dels primers 4.000
exemplars que publicarà Bro
mera, han de ser adreçats a lec
tors de 14 a 17 anys i han de
tenir una extensió de 80 a 150
fulls. El jurat serà format per
Joan Pla, Joan-Carles Girbés,
Glòria Llobet, l’alcalde d’Alzira o
persona en qui delegue i el presi
dent de la Fundació Bancaixa o
persona en qui delegue.
Poden aspirar al premi de nar
rativa infantil, dotat amb
400.000 ptes. en concepte de
drets d’autor de l’edició que en
farà Bromera, narracions d’entre
20 i 50 fulls adreçades a lectors
de 9 al3 anys. El jurat serà for
mat per Maria-Jesús Bolta, Josep
Millo, Llorenç Giménez, Gemma
Lluch i l’alcalde d’Alzira o per
sona en qui delegue.
Cal presentar els originals per
quintuplicat, amb l’expressió del
premi a què aspiren a la coberta,
a més de les dades de l’autor (o
amb pseudònim i plica closa),
abans del 17 de setembre de
1999. Les que aspiren al premi
de divulgació científica, s'han de
trametre a l’OTRI de la Universitat
de València (Sra. Ana Cortés),
carrer de l’Antiga Senda de Senent, 11, 46071-València. Les al
tres, a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Alzira, carrer de
Sant Roc, 6, 46600-Alzira (Ri
bera Alta). Els premis seran ator
gats el 12 de novembre de 1999.
X PREMIS DE LITERATURA
BREU VILA DE MISLATA

Convocats en les modalitats de
conte i poesia, les obres que hi
aspiren, d’autors majors de 20
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anys, només una per autor, han
d’ésser rigorosament inèdites. Els
originals s'han de presentar per
quadruplicat i acompanyats d’un
sobre tancat, a l’exterior del qual
hi ha d’haver escrit el títol de l’o
bra i un lema, i a l’interior, la fo
tocòpia del document d’identitat
de l’autor i el butlletí d’inscripció
degudament formalitzat. Els ori
ginals en la modalitat de poesia
han de tenir entre cinquanta i
cent versos, en un sol poema o
en més d’un. En la modalitat de
narrativa, els contes han de tenir
entre quatre i dotze fulls, meca
nografiats a doble espai i per una
cara. Cal fer arribar els originals
al Centre Cultural de Mislata,
avinguda de Gregori Gea, 34,
46920-Mislata (l’Horta), on els
interessats també poden dema
nar les bases completes i la but
lleta d’inscripció, abans del 24
de setembre de 1999. Cadascun
dels premis serà indivisible,
tindrà una dotació de 100.000
ptes., i pot no ésser atorgat. Els
treballs premiats seran publicats,
com a plaquettes, en edició de
cinc-cents exemplars. L’autora o
autor en rebrà cinquanta i man
tindrà els drets per a una possi
ble segona edició o per a la
inclusió del seu original en una
obra més àmplia. El jurat per al
premi de narrativa és format per
Rafael Escobar, Josep-Lluís Seguí
i Josep Franco, i el de poesia,
per Francesc Collado, Josep
Piera i Jaume Pérez Montaner.

titut d’Estudis llerdencs de la Di
putació i dotat amb 1.250.000
ptes., i la publicació de l’obra (fi
nalista, 250.000 ptes., i la pu
blicació), poden concursar-hi
assaigs redactats en català,
d’una extensió aproximada de
150 fulls, presentats per dupli
cat, anònims i amb títol i lema, i
acompanyats d’una plica closa
amb les dades de l’autor. Cal lliu
rar els originals abans del 8 d’oc
tubre de 1999 al Registre de
l’Ajuntament de Lleida (edifici
Pal·les), plaça de la Paeria, 11,
25007-Lleida. El 19 de novem
bre, un jurat format per persona
litats de la vida cultural farà
públic el veredicte.
PREMI COLUMNA JOVE

Convocat per l’Ajuntament de
Lleida en col·laboració amb l’Ins
titut d’Estudis llerdencs de la Di
putació i dotat amb 750.000
ptes. per a l’obra guanyadora i
250.000 per a la finalista, els
interessats han de presentar sis
còpies d’una obra original i inè
dita, d’una extensió normal per a
un llibre de poesia, amb títol i
pseudònim i plica closa amb les
dades de l’autor, abans del 8
d’octubre de 1999, al Registre
general de l’Ajuntament de
Lleida, plaça de la Paeria, 11,
edifici Pal les, 25007-Lleída. El
jurat farà públic el veredicte el
19 de novembre de 1999.

Les obres concursants han de ser
novel·les originals i inèdites, es
crites en català i destinades a
lectors d’entre 14 i 17 anys,
d’una extensió d’entre 80 i 150
fulls, que cal presentar per quin
tuplicat, amb el nom i l'adreça de
l’autor (si l’autor vol que l’obra si
gui feta pública amb pseudònim,
cal que ho indiqui expressament),
a Columna Edicions, SA, Viladomat, 135, 08015-Barcelona,
abans del 20 de setembre de
1999. L’import del premi serà en
guany de 500.000 ptes., en con
cepte d’avançament de drets
d’autor després de la signatura
prèvia del contracte d’edició cor
responent. L’adjudicació del
premi serà feta per un jurat for
mat per Fina Anglès, Dolors Gar
cia Cornellà, Jaume Huch, Jordi
Sierra i Fabra i Oblit Baseiria. El
premi no podrà ser dividit en cap
cas; el jurat, però, podrà decla
rar-lo no adjudicat. No seran tin
gudes en compte les obres
premiades en altres concursos.
Columna Edicions, SA, publicarà
l’obra guanyadora a la col·lecció
«Columna Jove» en un termini no
superior als dotze mesos, comp
tats des del dia de Tatorgament
del premi, i tindrà opció preferent
d’adquirir els drets de publicació
de les obres presentades i no pre
miades. Aquesta opció serà vi
gent durant tres mesos, comptats
des del dia del veredicte. La pro
clamació del premi tindrà lloc el
dia 30 d’octubre de 1999.

XVI PREMI D’ASSAIG JOSEP
VALLVERDÚ

XIX PREMI DE NARRATIVA
JUVENIL ENRIC VALOR

Convocat per l’Ajuntament de
Lleida en col·laboració amb l’Ins

Cal presentar els originals, inè
dits i escrits en català, d’una ex

IV PREMI DE POESIA MÀRIUS
TORRES

tensió d’entre 80 i 150 fulls, per
quintuplicat i amb el nom i les
dades de l’autor (si vol que l’obra
siga feta pública amb pseudò
nim, ho ha d’indicar), abans del
31 d’octubre a Edicions del Bu
llent, SL, carrer de la Taronja,
16, 46210-Picanya (Horta Sud).
L’import del premi és de
750.000 ptes., en concepte d’acompte dels drets d’autor, des
prés de la signatura del contracte
corresponent; la presentació de
l’obra comporta que l’autor no en
té compromesos els drets d’edi
ció. El jurat, format per Alexan
dre Bataller, Vicent Gil, David
Nel·lo, Emili Piera i Núria Sen
dra, emetrà el veredicte 1’11 de
desembre de 1999. Edicions del
Bullent tindrà una opció prefe
rent, durant un mes, per a deci
dir la publicació de les obres no
guardonades.
PREMI CAVALL FORT 1999

Es concedirà al millor recull de
tres contes destinats a un públic
de nois i noies, d’entre 9 i 14
anys. L’extensió de cada un dels
contes no ha d’excedir la de tres
fulls de 2.100 espais cada un,
mecanografiats a doble espai i
per una sola cara. Els treballs
han de ser originals, inèdits i es
crits en llengua catalana. L’im
port del premi és de 350.000
ptes. Els treballs premiats seran
publicats a la revista «Cavall
Fort» i es considera que l’import
del premi inclou els drets d’a
questa publicació. Un cop publi
cats els treballs, els drets seran
propietat de l’autor. Els treballs
que aspirin al premi s’han de
presentar, en tres exemplars, tots
perfectament llegibles, a les ofi
cines de la revista, plaça de Lesseps, 33 entresol 2a.
08023-Barcelona, fins al 15
d’octubre de 1999. El jurat, for
mat per membres del Consell de
redacció de la revista, donarà a
conèixer el veredicte en un acte
públic que tindrà lloc durant la
primera quinzena del mes de de
sembre, en un lloc i una data
que s’anunciaran properament.
PREMI APEL·LES MESTRES

Poden aspirar a aquest premi,
convocat per Edicions Destino,
obres il·lustrades -contes, narra
cions, còmics, obres de divulga
ció, etc.- inèdites i adreçades a
un públic infantil o juvenil i re
dactades en català, castellà,

basc, gallec, anglès, francès o
italià. Cal entrendre per obra
il·lustrada aquella en la qual la
il·lustració té tanta importància
com el text o encara més. Les
obres poden ésser presentades
per una persona (autora de text i
il·lustració) o per més d’una. El
premi és dotat amb 750.000
ptes., que constitueixen un avenç
de drets d’autor per a la primera
edició, que sera feta per Edicions
Destino en català i en castellà. El
jurat, constituït per Cesc, Daniel
Giralt-Miracle, Conxa Jufresa,
Fernando Krahn i Núria Ventura,
pot no concedir el premi i també
aconsellar la publicació d’altres
obres a més de la premiada. Les
obres presentades s’han d’atenir
a les condicions següents: a) En
el cas que la part gràfica sigui en
suport informàtic, cal adjuntar
una impresió a color de totes les
il·lustracions, b) En els casos en
què el text hagi d’anar integrat
amb la il·lustració, cal presentar
el text en un original a part inde
pendent del dibuix, c) La part li
terària, mecanografiada o a mà,
perfectament llegible, s’ha de
presentar en cinc còpies, d) Les
obres han d’adaptar-se als for
mats 28x21 i 23x22, i presen
tar-se en suports flexibles dins
una carpeta, e) Les obres han de
tenir una extensió màxima de 44
pàgines i mínima de 28. f) Les
obres han d’anar signades per
l’autor o autors amb Texpressió
clara del nom, els cognoms i l’a
dreça i el telèfon. El termini d’admissió d’originals acabarà el dia
30 de setembre i el premi serà
atorgat el dia 6 de gener de
2000. Els originals s’han de tra
metre a Edicions Destino, carrer
d’Enric Granados, 84, 08008Barcelona, de 9 a 2, amb la indi
cació «Per al Premi Apel·les
Mestres».
XXXI JOCS FLORALS JUVENILS
DE I.A LLENGUA CATAL ANA——

Convocats pel Cercle de les Arts i
de les Lletres del Principat d'Andorra, tindran lloc a finals de
maig o bé a principis de juny de
2000 a la parròquia d’EncampEls tres premis tradicionals seran
adjudicats al millor poema pre
sentat en cada una de les tres
opcions següents: Flor Natural,
premi d’honor i cortesia a la mi
llor poesia que canti l’amor, dotat
amb 45.000 ptes.; Englantina
d’Or, a la millor poesia de caràc

ter patriòtic, dotada amb 35.000
ptes.; Viola d’Argent, a la millor
poesia que exalti la fidelitat als
valors espirituals, dotada amb
30.000 ptes.; accèssits,
amb medalles i diplomes, i
Premi extraordinari de poesia, a
la millor composició de tema
lliure, dotat amb 20.000 ptes.
per Est. Roca & Ribes. Tots els
treballs han d’ésser originals,
inèdits, escrits en català, i l’edat
dels autors ha d’ésser compresa
entre els quinze i els vint anys
complerts o per complir dintre
l’any 2000. L’edat ha de constar
a l’encapçalament de cada obra,
que cal presentar escrita a mà
quina, a doble espai, en una sola
cara i en vuit exemplars origi
nals, en fulls mida Din-A4, sense
signatura i amb un lema que
s’ha de repetir al damunt d’un
sobre clos, dins del qual hi ha de
constar el nom i l’adreça com
plets de l’autor. El termini d’admissió acabarà el 15 de març de
2000. Només s’admeten tres
obres de cada autor, els quals
han d’indicar en els treballs pre
sentats el premi al qual aspiren.
Els premis no seran acumulables
ni es distribuiran entre dos au
tors. El Cercle de les Arts i de les
Lletres es reserva el dret de pu
blicació de les obres premiades,
les quals quedaran propietat del
Cercle. Cal adreçar els treballs a
l’Apartat de Correus núm.
1.157, Andorra (Principat d’Andorra). Els mantenidors podran,
a més dels premis establerts,
premiar les composicions que a
llur criteri en siguin mereixedo
res, com també declarar deserts
els premis que no tinguin un va
lor mínim acceptable. Els premis
hauran d’ésser retirats pels gua
nyadors, personalment, el dia de
la festa.
XXXIV JOCS FLORALS INFANTILS
QE_LA LLENGUA CATALANA______

Convocats pel Cercle de les Arts
I de les Lletres del Principat
d'Andorra, tindran lloc a finals
de maig o bé a principis de juny
de 2000 a la parròquia de Canillo. Els tres premis tradicionals
seran adjudicats al millor poema
Presentat en cada una de les
tres opcions següents: Flor Natural> premi d’honor i cortesia a la
nullor poesia que canti l’amor,
dotat amb 25.000 ptes.; Englantina, a la millor poesia de
caràcter patriòtic, dotada amb

20.000 ptes.; Viola, a la millor
poesia que exalti la fidelitat als
valors espirituals, dotada
amb 15.000 ptes.; accèssits,
amb medalles i diplomes, i
Premi extraordinari de poesia, a
la millor composició de tema
lliure, dotat amb 10.000 ptes.
per Foto Cine Color. Tots els tre
balls han d’ésser originals, inè
dits, escrits en català, i l’edat
dels autors ha d’ésser compresa
entre els deu i els catorze anys
complerts o per complir dintre
l’any 2000. L’edat constarà a
l’encapçalament de cada obra,
que cal presentar escrita a mà
quina a doble espai, en una sola
cara i en sis exemplars originals,
en fulls mida Din-A4, sense sig
natura i amb un lema que s’ha
de repetir al damunt d’un sobre
clos, dins del qual ha de figurar
el nom i l’adreça complets de
l’autor. El termini d’admissió
acabarà el 15 de març de 2000.
Només s'admeten tres obres de
cada autor, els quals han d’indi
car en els treballs presentats el
premi al qual aspiren. Els premis
no seran acumulables ni es dis
tribuiran entre dos autors. El
Cercle de les Arts i de les Lletres
es reserva el dret de publicació
de les obres premiades, les
quals quedaran propietat del
Cercle. Cal adreçar els treballs a
l’apartat de correus núm. 1.157,
Andorra (Principat d'Andorra).
Els mantenidors podran, a més
dels premis establerts, premiar
les composicions que a llur cri
teri en siguin mereixedores, com
també declarar deserts els pre
mis que no tinguin un valor mí
nim acceptable. Els premis
hauran d’ésser retirats pels
guanyadors, personalment, el
dia de la Festa.
BECA DE PINTURA DE LA FUNDACIÓ GÜELL

Consistent en 30.000 ptes men
suals durant deu mesos, es con
cedirà a un pintor de 18 a 29
anys, soci del Reial Cercle Artís
tic o del Cercle Artístic de Sant
Lluc. Els interessats han de pre
sentar cinc obres i la documenta
ció demanada entre el 27 de
setembre i 1’1 d’octubre al Reial
Cercle Artístic (carrer dels Arcs,
5, 08002-Barcelona) o al Cercle
Artístic de Sant Lluc (carrer del
Pi, 16, pral., 08002-Barcelona),
on poden demanar les bases
completes.

11 CONCURS DE COMPOSICIÓ
DE MUSICA DE CAMBRA JOA
QUIM MAIDEIJ

Adreçat a promoure la composi
ció d'obres de cambra per a ser
interpretades per estudiants de
música de grau elemental i dels
dos primers cicles de grau mitjà,
la present convocatòria és per a
piano més tres instruments (ca
tegoria A) i per a piano més dos
instruments (categoria B). Les
obres han de ser inèdites (que no
s’hagin interpretat abans pública
ment ni difós en cap suport). No
es limita el nombre d’obres per
autor. S’estableixen dues catego
ries: categoria A, obres per a ser
interpretades per alumnes dels
dos primers cicles de grau mitjà
(13 a 16 anys), i categoria B,
obres per a ser interpretades per
alumnes de grau elemental (8 a
12 anys). La complexitat del
llenguatge cal que s’adeqüi a les
edats dels alumnes als quals van
adreçades les obres. La dificultat
tècnica és la que s’estableix en
els programes respectius del De
partament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. S’esta
bleixen dos premis per a cada
categoria: lr. premi, dotat amb
100.000 ptes., i 2n. premi, do
tat amb 50.000, concedits per la
Fundació Caixa de Manresa. El
jurat està integrat per Josep Baucells, Manel Camp, Carles Guinovart, Joan-Lluís Moraleda i Peter
Thiemann. Cal presentar cinc
exemplars de cada obra, que ha
d’anar encapçalada amb un títol
i un lema i no hi ha de constar el
nom de l’autor. Dintre d’un sobre
a part, juntament amb el títol i el
lema i els primers compassos de
l'obra, hi ha de constar el nom,
l’adreça i el telèfon de l'autor. A
la part exterior del sobre, única
ment el títol i el lema de l’obra i
la categoria en la qual concursa.
Cal lliurar-ho tot dins un sobre a
l’Escola de Música de Vic, carrer
de Torras i Bages, 6, 08500-Vic,
fins al 15 d’octubre de 1999. El
dia 6 de novembre, a les 12 del
migdia, en un acte públic on es
convocarà la premsa, es llegirà el
veredicte del jurat i s’obriran els
sobres corresponents a les obres
premiades. La decisió del jurat
es comunicarà a tots els partici
pants. El lliurament de premis es
farà en un acte públic que tindrà
lloc el dia 22 de novembre de
1999 a la ciutat de Vic. Els convocants es reserven el dret d'edi

tar les obres premiades fins a un
termini de tres anys. La propietat
intel·lectual i els drets de publi
cació i d’interpretació seran natu
ralment de l’autor, el qual
renuncia als drets d’autor de la
primera edició. Un cop concedits
els premis, les obres podran ser
retirades fins a un termini de dos
mesos. Se’n reservarà un exem
plar per a l’arxiu de l’entitat.
VEREDICTE DEL PREMI MEMORIAL ÀLEX FERRER I ISRFRT

El jurat format per Rosa M. Malet, Eduard Castellet, Josep M.
Espinàs, Emili Teixidor, JosepLluís Vergara i August Ferrer ha
atorgat el premi dins la categoria
d'alumnes d’ESO a «El arte escénico» de l’IES Valentín Turienzo,
de Colindres (Cantàbria) (menció
especial a «Arte y educación.
Leer, escribiry hablar con las
imàgenes» de la Scuola Media
Italiana, de Madrid), i el premi
dins la categoria d’alumnes d’educació secundària postobligatòria i artística no universitària a
«Untitled» del Centre de Se
cundària Jaume Viladoms, de
Sabadell (menció especial a «Las
Meninas de Mondrian» de l’IES
Maria Solino, de Cangas de Morrazo).
ALTRES CONVOCATÒRIES
PUBLICADES A «SERRA D’OR»
EL TERMINI DE LES QUALS
ACABA ENTRE EL 15 DE SETEMBRE I EL 15 D’OCTUBRF

IV premis Joventut i Valors (ve
geu «S. d’O.», abril 1999).
Beques d’interessos per a sub
vencionar crèdits d’estudis de la
Fundació Caixa de Sabadell
(maig 1999).

XL premi Sant Jordi de novel·la
(juliol-agost 1999).
Premi de poesia Martí Dot (juliolagost 1999).
I premi Bernat Capó (juliol-agost
1999).

ENTRETENIMENTS

Mots encreuats de Raixu
Problema núm. 320

TARGETA DE VISITA
Número 195
per Amanci Mestre i Tirador

Concurs:
Un lot de llibres serà sortejat entre els au

tors de les respostes correctes a aquest pro

blema núm. 320 de mots encreuats que

Definició: Vehement home de teatre que no

hagin estat enviades abans del dia 30 de

ensenya el seu art només a l'escena, sinó

setembre a: “Serra d’Or”, mots encreuats,

que també ho fa a l'aula.

apartat 244, 08080 Barcelona. Al sorteig
fet entre les quaranta-set respostes correc

IGOR CAPIETO

tes, d'entre les cinquanta-dues que han es
tat rebudes a temps, corresponents al

problema número 318, el lot de llibres ha
correspost a Francesc Serra i Mèlich, de
Barcelona, a qui serà properament enviat al

seu domicili.

Concurs:
Un lot de llibres serà sortejat entre els au

tors de les respostes correctes a aquesta
“targeta de visita” núm. 195 que hagin es

tat enviades abans del dia 30 de setembre

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

VERTICALS:

1. Terme infantil que designa tot el con

1. No es mou ni es mena.

trari. Pal, plantat a terra, com a guia.
2. Planteu-hi una ema. Tibar.
3. Estaca. D'una forma neta i retallada en

els seus contorns.
4. Elegida. Hi va un mi.

5. Va imprimir a l'impressionisme un gran
pas cap endavant. Animal nat de l'im

pressionisme.
6. Pic de muntanya. Gust de cuina mexi
cana.

7. Qui la guanyi, sortirà suat a la foto. Fèr

til sense límits.
8. L’últim del diccionari. Cinc lletres que
fan època.

9. Rosec. No és diví, però de poc.
10. Nota llatina d’afront o d’escarn. Guarda
el tresor.

11. Ocasió de comprovar com els testos

s'assemblen a les olles. Poseu-hi «la» i
salteu el rengle.
12. A fi de mes donarà senyals de vida.

2. Toca una a. Illes on les platges no són

un reclam turístic.
3. Escriptora nada a Mallorca. Llarga qui

mera.
4. Contracció. Co sense tracció. Diu què

244, 08080 Barcelona. Al sorteig fet entre

les trenta respostes correctes, d’entre les

trenta-tres que han estat rebudes a temps,
corresponents a la “targeta de visita” núm.

193, el lot de llibres ha correspost a Elisa
bet Teixidó Cassà, de Barcelona, a qui serà
properament enviat al seu domicili.

val el que la companyia pagarà.

5. Papa cismàtic, elegit en oposició. Article
d'elegància.
6. El «Tet gallinaire», un pèl menys erudit.

Recipient de continuïtat.
7. En Caselles el trobava feréstec. I aquest,

encara més. Que és estrany, oi?

SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE

MOTS ENCREUATS NÚM. 318

8. A punt de si cau no cau. Hi va una mo

desta i.
9. En heràldica, peça proveïda de raigs.

Oblidat president.

10. Fou. Ensenya l’orella. L'han ratllat tot.
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Solució a la
TARGETA DE VISITA NÚM. 193
MÒNICA LUCHETTI
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tararit,

tararIT!

EL GRAN CUINER POPOF I L'ESPAVILAT GALL KOCATASCA TENEN L'HONOR DE CON
VIDAR TOTS ELS LECTORS I LECTORES DE MENYS DE SIS PAMS D'ALÇADA A FER-SE
UNS BONS PANXONS DE RIURE AL PALAU DE LA REINA PROSÀPIA. TARARIT!

HE DIT!

QUÈ HI HA PER A SOPAR? Seleccionat per a l'exposició The White Ravens

1997, organitzada per la Biblioteca Internacional de la Joventut.
L'ÚLTIMA MODA. Premio Nacional de llustración 1997.

PREMI CRÍTICA «SERRA D'OR» INFANTIL 1997

1 • Què hi ha per a sopar?

2. Pastís d'aniversari

3. L'última moda

5. Arròs a la marinera

6. Fums a la cresta

7. Bunyols de vacances

4. Plomes de tardor

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Tel. 93 245 03 03 - Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L'Arc de Berà - Comandes i administració: Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7
Tel. 93 465 30 08 - Fax 93 465 87 90 - 08917 Badalona

i repicó

Ara

Abans

CATALUNYA, UN PAIS QUE CREIX
E N S AN ITAT
De 10 hospitals públics l'any 1985 a una xarxa de 65.
De 42 centres d'atenció primària al 1981 a més de 345.
De 107 consultoris mèdics locals al 1981 a més de 800.

I ja

tenim

assistència

hospitalària

a

menys

de

trenta

quilòmetres de casa, a qualsevol indret de Catalunya.

En els darrers anys hem fet créixer com mai la nostra qualitat
de vida.

Per aconseguir-ho, hem tingut molta cura de la nostra gent,
incrementant i millorant també els serveis.

I

ara

completarem

el

nou

model

d'atenció

pr'imària

i

continuarem facilitant la nova targeta per a l'accés als serveis

sanitaris públics.
Perquè per créixer cal tenir una bona salut.

Generalitat
de Catalunya

Catalunya,

un país que CfeiX

