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SENYOR DIRECTOR...
El fonamentalisme de l’Estat nació
L’Estat nació, que es remunta a
la Revolució francesa i està ínti
mament relacionat amb aquella
mala digestió de postulats de
l’enciclopedisme anomenada jacobinisme, és un model politicosocial cada cop més obsolet i
incapaç d’enfrontar els nous rep
tes de la història. En virtut d’a
quest model la història i la
tradició dels pobles no domi
nants són eliminades i substituï
des pel culte suprem a l’Estat i
per la sacralització de les fronte
res, alhora que els grups na
cionals més forts -és a dir, els
que disposen de més capacitat
de violència- s’aprofiten de l’aparell estatal per posar-lo implícita
ment al seu servei, tot negant el
dret d’autodeterminació als po
bles subjugats.
Quan la visió del món -o seria
millor dir-ne malaltia?-jacobina
perd de vista tot referent que no
sigui ella mateixa i no rep cap
empelt moderador, pot crear
monstres temibles i ens pot por
tar fins a organitzacions socials
de caire totalitari, en què l’individu -i encara menys els grups
nacionals minoritaris- no sigui
considerat res i en què els drets
humans brillin per la seva absèn
cia. Des d’on si no s’alimenten
les arrels del feixisme marró i del
feixisme roig-o estalinisme-? És
molt significatiu que l’actual diri
gent de l’Estat nació iugoslau, el
nacionalcomunista, estalinista i
genocida Milosevic, obtingui els
seus principals suports de l'ex
trema dreta, de la mateixa ma
nera que a Rússia siguin els més
fidels aliats dels nacionalcomunistes els partits feixistes - Joa
quim Torrent i Blanch
(Barcelona).

D'indis pellroges
Als cinemes de barri dels anys
trenta i encara dels quaranta la
projecció del «western» esdeve
nia un veritable espectacle tant a
a pantalla com a fora. El xivarri
Prenia dimensions epopeiques
quan el «noi», centaure de rín
xols rossos i ulls blaus -model
d ari perfecte-, al moment més
°Portú, salvava la «noia», que
romania lligada a un tòtem de
malastrugues superxeries. La

lluita que es desfermava no tenia
ni fi ni compte. El desavantatge
dels indis era obvi, puix que no
més es podien defensar amb
arcs i fletxes, mentre que els ros
tres pàl·lids s’ho manegaven
d'allò més bé amb armes de foc,
amb l’agreujant que el «noi» d’un
sol tret matava tres pellroges. Es
tractava, dit curt i ras, d’una
autèntica neteja ètnica, amb la
complicitat d’un públic entusias
mat que xisclava i picava de
peus damunt l’entarimat, desenfrè que augmentava a mesura
que la mortaldat dels autòctons,
«els dolents», s’intensificava.
Després vingueren les pel·lícu
les psicològiques -La diligència,
1939-, les quals ens revelaren
que els indis pellroges eren quel
com més que uns ninots de bar
raca de pim-pam-pum, només
aptes per a fer-los diana i tombar-los de bocaterrosa un darrere
l’altre. Aleshores hom descobrí
amb certa perplexitat que eren
persones com ara nosaltres, as
senyades i àdhuc amb bons sen
timents i tot.
Però malauradament el mal ja
estava fet, car els pellroges i els
búfals -perdoneu la comparança,
car llavors la cacera d’uns i d’al
tres no diferia pas gaire- foren
gairebé exterminats. Reduïts a
una minoria inapreciable, els
aborígens forniren, al capdavall,
les reserves a recer de qualsevol
rebrot genocida...- Joan Surinyach i Quintana (Barcelona).

Hi falta l’orgue
El senyor Jaume Radigales en el
seu article «Petites (i primeres)
cròniques de l’Auditori» («Serra
d’Or», juny de 1999) afirma que
«hem inaugurat, a Barcelona, un
auditori que no està acabat» i re
treu aspectes externs com vidres
bruts i un gruix de pols i altres
deficiències extramusicals d'una
inauguració improvisada, però
oblida que, des del punt de vista
estrictament musical, hi manca
un element ben important, sense
el qual, com va dir el director
Lawrence Foster, aquest auditori
no es pot considerar acabat del
tot; em refereixo ni més ni menys
que a l’orgue, imprescindible en
un auditori musical de debò. De
moment, només hi tenim un fo
rat al mig de la paret de l’escenari, que sospito que no serà
suficient per a incloure l’instru-

ment que aquest auditori es me-x<J/
reix. Aquesta deficiència ésg®0_..-'
greu si tenim en compte que a
Barcelona fora de les esglésies
no disposem de cap orgue útil, ni
al Palau de la Música ni al Palau
Nacional. No podem, doncs,
sentir-hi música per a aquest ins
trument, i hem de recórrer a un
succedani de discoteca per a la
interpretació d’obres com per
exemple la Simfonia Alpina de
Richard Strauss.
Potser al senyor Radigales no li
agrada la música d’orgue (com a
l’anterior crític de «Serra d’Or») i
per això no el troba a faltar, però
penso que l’Auditori ha de ser
una mica de tots- Josep Moran
(Barcelona).

França, com Espanya, «una y
grande»
Les Constitucions escrites -ben
sovint textos solemnes i encoti
llats imposats per grups polítics
dominants- envelleixen a marxes
forçades. L'espanyola de l’any
1978 ja grinyola per més d’un
costat; la francesa, amb vint
anys més (1958), ja fa de tapabruts de les deficiències de
mocràtiques de l'estat veí.
Ara resulta que, per culpa de la
Constitució, França no pot ratifi
car la Carta Europea de les Llen
gües Regionals i Minoritàries, i el
president de la República, Jacques Chirac, es nega a modificar
la Constitució. És a dir, hom pro
mulga lleis que fabriquen les se
ves pròpies lleis en detriment de
l’imperi de la llei. Més clar, l’aigua.
Fa molts anys, a Madrid, un
conspicu franquista, Torcuato
Fernàndez Miranda -vicepresident del govern-, en una sessió
de les Cortes Espanolas, va ad
vertir previsorament dels «virus
de las lenguas» en un moment
en què algunes persones intenta
ven rompre alguna llança a favor
dels diferents idiomes de la
península. Ara Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l’Inte
rior francès, ha fet el mateix.
L’espantall utilitzat a les Cortes
fou el virus, l’espantall que ara
ha fet servir l’acreditat jacobí és
que qualsevol modificació de la
Constitució pel tema lingüístic
portaria a una «balcanització de
França», i, doncs, és qüestió d’evitar-ho. Com en aquella època
espanyola tan negra, s’estima

més poder dir: França, «una,
grande y libre».- Simeó Pastó i
Gri (Barcelona).

Canvis a «Catalunya Cristiana»
Ara fa un any, el setmanari «Ca
talunya Cristiana» va canviar de
director i, per primer cop en la
seva història, va passar a les
mans d’una periodista professio
nal, creient però no pertanyent a
cap orde religiós. Recordo que en
aquells moments «Serra d’Or» va
publicar una conversa amb ella,
on manifestava els seus desigs
de modernitzar la revista i d'actualitzar-la d’acord amb les ne
cessitats i les exigències del
temps. Ara veig que «Catalunya
Cristiana» fa un pas que, en
principi, sembla un retrocés im
portant: la nova directora ha es
tat destituïda, quan encara ni tan
sols no havia tingut temps de po
sar en marxa tots els seus pro
jectes de renovació, i ha estat
substituïda per un tàndem format
per un sacerdot i una religiosa.
Em preocupa aquest fet, que
sembla una nova mostra de les
moltes involucions que anem ex
perimentant en la nostra Església
i que no em semblen gens positi
ves amb vista al futur, ni gens en
la línia de les propostes i les es
perances del Concili pastoral de
la Tarraconense.- Francesc Sala
i Riera (Barcelona}.
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Els primers quaranta anys de «Serra d’Or»
Entre la paperassa conservada al ric arxiu de «Serra
d’Or», que un dia o un altre -un dia més aviat llunyà
de moment— caldrà estudiar amb calma, i que reserva
més d’una sorpresa, hi ha múltiples esborranys d’un
projecte de Reglament de la revista, elaborat entre els
anys 1964 i 1965, amb variacions —canvis, afegits, su
pressions— petites però significatives, que dóna una
bona idea dels esforços duts a terme per tirar enda
vant de comú acord un projecte que, per moltes ra
ons, no resultava fàcil.
Segons aquest Reglament, «Serra d’Or» era «una
revista editada a Montserrat, amb l’ajut d’un grup
d’intel·lectuals, redactada en català i destinada a ofe
rir col·laboracions literàries, informacions, cròni
ques, etc., sobre aspectes diversos de la vida religiosa,
cultural i social». La revista era «propietat del mo
nestir», al qual en corresponia «la representació i la
responsabilitat legals», i es trobava ja «integrada a les
“Publicacions de l’Abadia de Montserrat”».
La gestió de «Serra d’Or» estava «encomanada a un
Consell General, en representació dels col·laboradors
i de les finalitats servides per la revista», presidit «en
qualitat de Director-President per un monjo de
Montserrat designat per l’abat del monestir», en
aquell moment respectivament el pare Maur M. Boix
i Selva i el pare Gabriel M. Brasó, abat coadjutor de
l’abat Aureli M. Escarré. El Consell constava «inicial
ment de divuit membres, ultra el Director i el Subdirector», i es regulava «ell mateix quant al nombre i
condició dels seus components».
Aquest Consell General orientava «l’activitat de la
revista» i en delegava «la redacció i l’administració als
Comitès de Redacció i Econòmic» que ell mateix ele
gia, «en la part en què són electius, i la gestió dels
quals» sancionava. Es reunia «en sessió ordinària cinc
cops a l’any» i en sessió extraordinària sempre que el
Director ho desitgés o sempre que ho decidís a peti
ció del «Consell de Direcció o bé d’un grup de set
membres del Consell General».
Les atribucions del Director, representant de l’abat
de Montserrat, eren molt importants: era «el Presi
dent dels Consells General i de Direcció i dels Co
mitès de Redacció i Econòmic. En virtut de la seva
pròpia representació i de la responsabilitat pública»
que li corresponia tenia «al seu càrrec la supervisió
personal de les col·laboracions, el dret d’excloure la

publicació dels textos i de les il·lustracions» que con
siderés «inconvenients i d’oposar un veto raonat a les
decisions preses pels Consells i els Comitès». Era
igualment «d’incumbència del Director el nome
nament definitiu dels diferents càrrecs».
El «Consell de Direcció, constituït conjuntament,
pel Comitè de Redacció i els dos membres del Con
sell General elegits per al Comitè Econòmic», dirigia
«en termes pràctics l’activitat de la revista». El Comitè
de Redacció era «constituït per tres membres elegits
pel Consell General entre els seus consellers, a més del
Director i del Subdirector», i tenia «la comesa que es
reflecteix en el seu nom. A tal fi decideix la constitu
ció de Comissions que preparin la redacció de la re
vista en relació amb alguna temàtica particular.
Aquestes comissions poden ésser permanents o tem
porals (dossiers, números monogràfics, etc.)». Els
membres d’aquestes comissions eren «normalment
elegits entre els del Consell General».
El Comitè Econòmic, per la seva banda, era «cons
tituït per dos membres elegits pel Consell General en
tre els seus consellers, a més del representant de les
Publicacions del Monestir, el Subdirector i l’Admi
nistrador», i vetllava «l’evolució econòmica de la re
vista».
Aquest Consell de Direcció era «solidàriament res
ponsable, davant el Consell General, de la marxa’de
la revista».
Segons el Reglament, el «Subdirector» dirigia «en
termes immediats la revista amb l’ajuda d’un Secre
tari de Redacció» i centralitzava «la comanda de totes
les col·laboracions». Quan el càrrec era vacant, era
«designat pel Consell General, no necessàriament en
tre els seus membres». Val a dir que aquest nom de
«Subdirector» era ambigu, atès que, a partir de la seva
«legalització» forçosa, la revista, d’acord amb la llei
Fraga, tenia un sotsdirector purament teòric nome
nat per l’abat de Montserrat, el pare Miquel Estradé,
antic consiliari de «Germinabit». Per això, o per altres
raons que desconec, en lloc de «Subdirector» es va
parlar, més pròpiament -en altres esborranys del Re
glament i a l’hora de la veritat-, de «Redactor en cap»,
càrrec ocupat ja aleshores per Jordi Sarsanedas.
«L administració directa de la revista» estava «en
comanada a un Administrador, designat pel mones
tir, que comptarà amb els ajudants necessaris.
|71l|
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L’Administrador assisteix a les reunions del Comitè
Econòmic. També assisteix a les dels dos Consells
quan hi han d’ésser tractats assumptes econòmics».
Segons un altre esborrany mecanografiat, aquest ad
ministrador, que ja llavors era Jordi Úbeda, responia
davant els dos Consells «de la política comercial de la
revista. En l’aspecte financer, només serà responsable
davant el Director» (esborrat i substituït a mà per «el
representant de les publicacions del monestir»).
Els temps han canviat i les ingenuïtats que s’ama
gaven darrere alguns d’aquests punts i dels seus «acla
riments» posteriors —per exemple, l’exigència que el
Consell General aprovés ampliacions de capital en les
quals, en realitat, no tenia cap incumbència ni cap
responsabilitat, atès que en aquells moments «Serra
d’Or» no tenia cap estructura jurídica ni empresarial
i depenia directament de l’economia de Montser
rat— s’han anat esvaint. Continua essent veritat,
però, que la nostra revista és possible encara avui grà
cies a la col·laboració desinteressada d’un grup d’intel·lectuals, que pensen que encara té sentit oferir
mensualment tot un seguit de reflexions i d’estudis
sobre aspectes diversos de la vida cultural, social i re
ligiosa dels Països Catalans. D’això fa quaranta anys i
no creiem que hagi arribat el moment de plegar ve
les. Més aviat voldríem anar fent passos endavant i
incidir en els debats d’avui i de demà, sempre amb el

to de serenitat i d’acolliment per a tothom que ha ca
racteritzat «Serra d’Or», sens dubte a causa de les se
ves arrels benedictines i de les difícils circumstàncies
en què va néixer i es va desenvolupar.
Avui fem festa amb motiu d’aquests primers qua
ranta anys i us convidem a participar-hi conjunta
ment amb nosaltres, tot fent un repàs del que han
representat unes dècades que han vist les urpades
del darrer franquisme, l’esperança sorgida a partir del
Concili Vaticà II, la difícil construcció d’un «estat de
les autonomies» que no omplia les aspiracions de tot
hom però que, si més no, representava un pas enda
vant considerable, i les il·lusions i desil·lusions d’un
període en el qual la desmobilització i la corrupció
s’han afegit a molt greus amenaces contra la nostra
identitat nacional i contra les nostres aspiracions més
profundes.
Esperem que, amb l’ajuda de tothom —una ajuda
que necessitem de debò i sense la qual no podríem
subsistir—, «Serra d’Or» podrà celebrar nous aniver
saris i es constituirà en un òrgan imprescindible per
als qui volen seguir el pols de la vida cultural cata
lana, al Principat, al País Valencià, a les Illes Balears, a
la Catalunya del Nord i al petit reducte de l’Alguer,
a Sardenya.

Josep Massot i Muntaner
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EL SEU TERME I ELS SEUS NOMS DE LLOC
Anna Borbonet i Macià
Jordi Sanglas i Puigferrer
Estudi sobre els noms de lloc de Tavertet, situat a la muntanya
de Collsacabra, aplegats en tres àmbits: l'assentament humà,
el relleu i la vegetació, i els cursos de l'aigua, precedits d'una
notícia geogràfica i històrica del terme.
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La satisfacció de ser cristià
per Teodor Suau

Escric aquest article mort de calor. A la nostra ciutat
de Palma, l’estiu és molt bo per a aquells que poden
estar sense fer res..., cosa que no resulta gaire freqüent
ni tan sols per als capellans, que solem tenir fama de
poc feiners!
Això afegeix una dificultat a l’hora de sucar el cer
vell per omplir l’espai tossudament en blanc que l’ordinador, implacable, em presenta davant dels ulls.
Els lectors hi sortiran guanyant. Perquè em sembla
que en tals casos el camí millor és deixar volar la ima
ginació i cercar d’expressar els sentiments pastats
amb el llevat sempre fecund de la intuïció del desig i
de la contemplació.
I començo.
En aquesta temporada última, postsinodal a la
meva diòcesi, temps per tant de sensacions contrapo
sades —esperança i desencís, voluntat i límit, decepció
i coratge, esforç i cansament, lassitud i consciència de
no poder perdre més temps...-, per sobre de totes les
altres impressions ha surat en el meu interior una
certesa més i més intensa: cada dia estic més content
de ser cristià.
Tampoc no és un gran tema per a escriure un arti
cle. Però pot esdevenir un exercici de comunicació
fonda.
Què m’ha aportat i m’aporta a mi la fe cristiana, te
nint en compte que m’hi he mantingut amb millor o
pitjor encert al llarg de tota la meva existència?
Sens dubte, una manera de veure i de viure la vida.
La qual cosa és prou important. Perquè és sinònim de
la possibilitat de trobar sentit al que es fa, s’espera i es
pateix. Del que hom té consciència de ser.
Hom diu avui que aquesta és una qüestió ja només
interessant per a la meva generació. No ho acabo de
creure. Penso que fins la moda —o les modes!— esdevé
expressió de la necessitat del sentit, sigui quina sigui
la forma lingüística amb què s’expressa en cada mo
ment concret. Sobretot, si per sentit s’entén saber qui
som, per què faig el que faig, quin estatut de realitat
va brodant la meva petita història, única, irrepetible,
absoluta, eterna tant com limitada i sempre tan breu!
L’altre dia parlava amb un bon amic, un autèntic
pare espiritual, metge de professió, laic per a més
senyes.
Jo li exposava la meva temptació molt sovint expe

rimentada d’anar directament a Déu, sense cap més
mediació que la consciència intensa de la seva bellesa,
la seva bondat i la seva realitat meravelloses. Li deia
que em resulta més fàcil deixar-me portar per la con
templació de les essències —valgui l’expressió pedant—
que pel deure de tornar constantment a l’existència
concreta en què es juga el dolor dels germans que pa
teixen i fan patir.
Ell em digué:
«Sol passar. Però, alerta! Déu sense Jesús acaba per
convertir-se en un esteticisme fals. Una fuita massa
fàcil.
»Jesús és la carn, el temps, l’espai. Jesús és l’altre. La
crida a sortir de nosaltres mateixos definitivament. I
a trobar la llibertat en la lluita contra l’error, la por, el
mal.
»És el coratge d’assumir sense entendre.
»És la confiança sense límits. L’amor concret sense
límits. El salt vers l’altra vorera del riu. Sense més su
port que la fosca albada del do sense límits.
»És la certesa que, només als qui donen la vida per
amor de l’amor, Déu se’ls fa present.
»Jesús és per això i sobretot la impotència; és el
crucificat.
»És, doncs, l’expressió del secret de la vida i de la
mort: la gratuïtat.
»Alerta: l’ídol serà sempre mil vegades més atrac
tiu que el condemnat del Calvari. Però serà també la
mentida, el no-res, la victòria de la mort, l’excusa per
a dir amor al que no és amor.»
Hi he pensat molt.
Moltes vegades m’ha semblat una il·lusió que l’a
mor pogués arribar a ser sense límits: un desig ina
bastable. Cada nova experiència de fracàs, de pèrdua,
et mostra que la frontera entre l’haver-se deixat aixe
car la camisa o haver estimat en l’estil de Jesús resulta
imperceptible. Sols després de Feucaristia i el perdó
resulta possible anar més enllà de la creu: a la resur
recció. Que s’identifica, mentre dura la nostra pe
ripècia històrica, amb la caparruda voluntat de
continuar estimant. Malgrat tot. A pesar de tot. Per
sobre de la reciprocitat, de les expectatives no com
plertes, de l’evidència que no hi ha cap més motiu per
a continuar fidels que un acte de llibertat en estat pur.
La resurrecció: el desig que venç la realitat.
(7131
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La gràcia: la resistència al cansament!
Tanmateix, ser cristià vol dir adonar-se que ben so
vint es fan coses, moltes coses, sols per amor del Se
nyor Jesús. Perquè així a Ell li plau i estarà més
content. I perquè així haurem contribuït a la felicitat
de la Santa Trinitat, de la qual nosaltres i només nos
altres som tan responsables com de la fam al món.
Sí: el cristianisme m’ha donat una nova, encisadora
manera d’entendre i de viure Déu. Els atributs del
qual són els que defineixen l’Amor, tan fràgil, tan im
potent, tan infinitament sòlid i omnipotent. Qualse
vol afirmació que no té en compte la lògica de l’Amor
torna blasfema al peu de la Creu, on moren totes les
teologies servidores del poder i del tenir.
Una mare de família deia un dia a un fill seu ma
lalt: «Et queixes al Senyor i li demanes que t’allargui
una mà. No ho veus que les té clavades a la creu? No
ho veus que no es pot moure? Acosta-li la teva mà febrosa. Estreny-li la seva. Desclava-la-hi. Aleshores en
tendràs. Aleshores tastaràs la seva amistat. No serà
més fàcil. Serà més bell. Restaràs amb ell!»
Aquesta dona també estava contenta de ser cris
tiana: havia descobert l’entranya del cristianisme: una
manera sempre nova d’estimar.

Primer centenari de l’inici del pontificat
del bisbe de Mallorca Pere-Joan Campins i
Barceló (1898-1998)
per Pere-Joan Llabrés i Martorell

Un pontificat que ha fet història
La nostra diòcesi, per iniciativa del Centre d’Estudis
Teològics i del Capítol Catedral i amb la convocatò
ria del nostre bisbe, celebra avui* un acte de recordança merescuda d’un dels seus pastors que, amb
més empenta, seny i encert, han portat al seu capda
vant el guiatge, el timó i el bacle de la nau i del ramat
que és l’Església mallorquina. El retard en la celebra
ció d’aquest acte, ja dins el 1999, ha estat degut sim
plement a l’edició del número 92, el darrer de 1998,
de la revista del CETEM, «Comunicació», que avui
teniu a les mans. S’ho pagava, que una publicació
com aquesta romangués com a fita i recordança del
començament d’un dels pontificats més fecunds que
han estalonat la història de l’Església catòlica a la nos
tra illa: d’un pontificat que vertaderament va fer
història.
Un fill d’aquesta terra, nascut a Palma el 1859, pre
vere de l’Església mallorquina des de 1882, rector de
Porreres entre 1887 i 1893, canonge magistral a la
mort de mossèn Pere-Josep Llompart -que també era
rector del Seminari-, professor de Teologia al Semi
nari conciliar de Sant Pere, vicari capitular elegit pels
canonges el 19 de novembre de 1897 després de la
mort del bisbe Jacint-Maria Cervera, presentat per
gairebé tots els preveres que feien cap a les parròquies
i esglésies de Mallorca a la Santa Seu i al govern de
Madrid perquè fos designat bisbe de la diòcesi, va
conduir i va servir, com a bon pastor, el poble de Déu
que pelegrina a Mallorca entre 1898 i 1915.
En el pontificat del bisbe Campins s’ajuntaren cir
cumstàncies de diversa índole per fer-lo vertadera
ment fructífer; Església i poble de Mallorca pogueren
recollir un esplet abundantíssim de realitzacions
d’ordre espiritual i cultural, que afaiçonen aquest
pontificat amb uns perfils tan vius i resplendents que
el fan brillar com a vertaderament paradigmàtic i
ideal dins les generacions clericals i cristianes que
s’han succeït entre nosaltres al llarg del segle vintè.

Bé podem dir que la història de l’Església a Ma
llorca, des de la fi del segle difícil que fou el denovè i
des de l’alba del segle que ara som a punt de tancar,
ha estat marcada per l’obra pastoral del bisbe Cam
pins, i per la permanència de tantes iniciatives seves i
dels seus col·laboradors més acostats, que han perdu
rat sobretot fins al Vaticà II, tot i que la seva tasca
episcopal no tengué una continuïtat decidida en els
pontificats que se succéïren a partir de 1915.
Primerament, per la institució que convoca aquest
acte i per la casa on ens trobam, cal esmentar la pre
ocupació del bisbe Campins per la formació cientí
fica del clergat. En fou el primer exponent la Ratio
Studiorum, el centenari de la qual avui celebram par
ticularment i que conservà substancialment el seu vi
gor fins el 1956. A la promulgació d’aquest pla
d’estudis, cal afegir la convocatòria anual del certa
men cientificoliterari per als seminaristes, en el qual
es forjaren tantes vocacions de clergues per a l’estudi
i per a la investigació. Enguany en celebrarem el pri
mer centenari (1899-1999) amb la publicació d’un
índex de treballs, autors i matèries.
Altres fruits d’aquell pontificat són encara esplet
de fruits saborosos i nutritius en la nostra vida pasto
ral. Entre els quals reconeixem tothora la preocupa
ció per la tasca ben feta, nord i guia de tants de
pastors de les nostres parròquies; també l’arrelament
de l’anunci de l’Evangeli en el tarannà i la cultura del
nostre poble; l’amor de la llengua pàtria en la predicació i en l’ensenyament del catecisme, que ha reflorit i s’ha expandit després de la nova Pentecosta del
Vaticà II. Igualment, després d’aquest Concili, hem
pogut veure materialitzades tantes intuïcions litúrgi
ques del prelat que retornà a la Seu l’espai obert a la
participació de tots els feels, l’alta significació de la cà
tedra episcopal primitiva i l’excel·lència de l’altar del
sacrifici eucarístic. Un altre caire del dinamisme pas
toral d’aquell gran bisbe roman present en la nostra
Església, envigorit després del Vaticà II: la força de co-
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munió que aplega en l’única Església diocesana els
carismes i els serveis de les diverses famílies religioses,
fruit també de l’interès d’aquell prelat per mantenir
la vida religiosa femenina i masculina ben integrada
en l’Església de Mallorca. La preferència mateixa per
la denominació d’«Església de Mallorca», en lloc del
més predominant llavors i més juridicoadministratiu
de «diòcesi de Mallorca», és un testimoniatge que ens
confirma el que dèiem sobre la personalització i la inculturació de la nostra Església en el seu medi natu
ral, tan reclamades ara per l’eclesiologia del darrer
Concili.
Prou sé que aquestes valoracions i lloances no es
poden estendre a totes les actituds i activitats de la
nostra Església, hereva del pontificat de Pere-Joan
Campins des de fa més de vuit dècades. Tanmateix
l’empremta d’aquell sacerdot, fill de Ciutat i compe
netrat amb tot el poble de l’illa que tant estimava, és
encara ben palesa en la fesomia actual de l’Església
nostra que, com la del seu temps, és a punt d’estrenar
nou segle, després de la renovació del Sínode diocesà,
sota el signe i la claror del mateix lema que aquell
gran bisbe trià per al seu escut: «Jesucrist és el mateix
ahir i avui i pels segles» (He 13, 8).

La Seu i Lluc
Dos monuments, que no són pedra nua ni art mort
del patrimoni del nostre poble, han romàs per sem
pre dignifícats i enaltits per la saviesa i l’empenta pas
toral de Pere-Joan Campins: la Seu i Lluc.
L’església-mare, símbol esplèndid de la unitat del ra
mat de Crist entorn de la càtedra del bisbe, i la casa
pairal de tots els mallorquins, edificada dins el cor de
la muntanya per atreure la pelegrinació de fe i de re
ligiositat de tot el poble mallorquí.
Les dues Catedrals nostres, la que tota una història
de fe cristiana i pietat mallorquina alçà vora mar a la
ciutat, i la que talment un castell roquer senyoreja al
cor de la serra, guaitant la pagesia, han esdevingut per
a les generacions dels mallorquins com la mostra més
comprensiva de facció pontifical del bisbe que avui
recordam: la Seu i Lluc recorden encara i ben viva
ment el bisbe constructor i restaurador, no sols d’edificis de culte, sinó de la comunitat eclesial; com el
bisbe liturgista, promotor de la participació viva del
poble en el culte diví, especialment a l’església-mare i
al santuari més estimat; com el bisbe educador dels
feels, que el Bon Pastor li havia encomanat, en la pie
tat, la doctrina i l’amor a l’honrada tradició de Ma
llorca. He manllevat la inspiració d’aquestes últimes
paraules a moss_n Miquel Costa i Llobera, que les
pronuncià el 10 d’agost de 1920 en la inauguració del

monument al bisbe Campins, que el poble mallorquí
havia alçat davant l’església de Lluc.
El primat en l’ensenyament de la llengua catalana
Aquest horabaixa, en presentar-vos el darrer número
de «Comunicació», vull remarcar el centenari de la
Ratio Studiorum que el bisbe Campins, amb data de
20 de setembre de 1898, va promulgar al butlletí del
bisbat per al Seminari diocesà de Mallorca. Endemés
de la inclusió d’altres assignatures noves, que demos
tren la sensibilitat per als temps que corrien en l’Es
glésia i en el món, per part dels qui redactaren el pla
i del bisbe que el va sancionar, la Ratio introdueix la
càtedra de «Lingua et Litteratura Maioricensis» a
l’any setè. En fou nomenat professor el nou vicari ge
neral mossèn Antoni-Maria Alcover, però el qui tin
gué la idea d’introduir l’ensenyament de la nostra
llengua fou el futur bisbe de Mallorca, mossèn Josep
Miralles. També a l’any cinquè s’inclou la càtedra
d’Història de Mallorca, confiada a mossèn Mateu
Rotger. La connexió amb l’actualitat de l’illa, on co
mençaven a congriar-se moviments de regionalisme
i de federalisme per arraconar la dominació del cen
tralisme despersonalitzador que afeixugava el nostre
poble des del decret de «Nueva Planta», i l’acceptació
decidida dels aires nous de la Renaixença catalana,
mallorquina per tants de conceptes, donaven un fruit
dins l’Església de Mallorca i dins el seu Seminari
d’alta significació acadèmica, prometedor d’una flo
rida d’apreciació i de conreu de la llengua i la cultura
pròpies dins els qui es preparaven per exercir a l’illa
el ministeri sacerdotal.
Però encara, a aquesta novetat dins el pla d’estudis,
hi hem d’afegir un títol més de glòria. Ho diré amb
paraules del primer filòleg de la llengua catalana i pri
mer professor de «Lingua et litteratura Maioricensis»
en el nostre Seminari: «La nostra llengua catalana,
cent voltes benvolguda, ja tenia una Càtedra dins un
Centre d’Ensenyança Oficial Superior, la primera que
ha obtinguda dins tot el seu reialme (Catalunya es
panyola, Balears i Regne de València).»
Diguem-ho, doncs, clar i llampant: el Seminari de
Mallorca té el primat en l’ensenyament del català, en
tre tots els pobles que ei tenim com a llengua pròpia;
i això des de 1898: en celebram, doncs, el primer cen
tenari.

Que ningú no tengui dubtes de quina és aquesta
«Lingua Maioricensis» inclosa en el pla d’estudis. Ja
he citat una frase de mossèn Alcover que ho aclareix,
però aquest mateix professor, en la lliçó primera, ja
ho explicava clarament als alumnes, segons el text de
la primera lliçó del programa que Joan March i No

guera ha publicat en el seu article al número 92 de
«Comunicació» que presentam. Comença per expli
car el «motiu y raó d’aquesta assignatura y la seva im
portància». En segon lloc ensenya: «La llengua
mallorquina: per que l’anomenam catalana.» Conti
nua explicant la història de la llengua, que les con
quistes dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó
estengueren dins el continent i per les illes medi
terrànies.
La introducció al pla d’estudis del Seminari de l’assignatura de la nostra llengua va esser saludada amb
mostres d’interès i d’entusiasme per diverses entitats
i per persones de cultura. El 8 de desembre de 1898 el
Centre Excursionista de Catalunya i la Lliga de Cata
lunya felicità el bisbe de Mallorca per esser el primer
a donar exemple en l’ensenyament de l’idioma de
Jaume I, de Ramon Llull i d’Ausiàs March. A la revista
«Nova Palma», que es va publicar just el 1898, Benet
Pons i Fàbregas elogià el gest patriòtic i pastoral del
savi bisbe: «Per fi, existeix dins Mallorca un centre
d’ensenyança on oficialment s’estudiïn els fets glo
riosos dels nostres antepassats... Per fi, es podrà
aprendre la nostra llengo i la seua morfologia, i des
enterrar les obres dels escriptors avui arraconats, i per
casi tots nosaltres més desconeguts que els de qualse

vol literatura externa. Això és encertar. Els qui volen
pervenir al cor d’un poble, han d’usar sa seua llengo;
no han de manllevar a un idioma foraster medis d’expressió que sempre, com qualsevol traducció, tenen
tots el gel d’un artifici, quan sols lo natural du prou
vitalitat per commoure... Aquí al menos la Bona
Nova serà predicada en mallorquí... (i tothom) podrà
parlar a Déu amb sa llengo pròpia, alçant al cel l’oració tal com la concep s’enteniment, tal com l’apren
gué engrontsant-se en la falda de sa mare.»
Aquestes expressions ja ens poden introduir en la
valoració de la transcendència que l’ensenyament de
la nostra llengua pròpia en el Seminari va tenir per al
clergat i, de retop, per a tota l’Església de Mallorca.
Les commemoracions, sobretot si són centenàries,
ens inclinen sovint a una visió optimista exagerada de
la història. No vull caure per res en exageracions ni
desfiguracions. Durant aquests cent anys la línia
d’ensenyament del català i de la fidelitat a la llengua
pròpia ha tengut alts i baixos en el nostre Seminari
diocesà, que el 1970 va traspassar la tasca docent al
nou Centre d’Estudis Teològics de Mallorca; en l’Es
glésia mallorquina hi ha hagut punts de llum i punts
de fosca en les actituds favorables i o poc valoradores
de l’ús del català en la predicació, en la catequesi, en
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les pregàries i, a partir de 1965, en la litúrgia. No és
hora de fer-ne història; ja és escrita en diverses publi
cacions.

Mantenint la flama de la llengua
Malgrat clarors i ombres alternants, avui, després de
la nova Pentecosta encesa pel Concili Vaticà II, saludam i vivim aquest centenari amb agraïment i amb
projecció de futur. La llavor sembrada pel bisbe Cam
pins, induït i ajudat sobretot pels seus dos col·labora
dors més propers, mossèn Miquel Costa i Llobera i
mossèn Antoni-Maria Alcover, no ha quedat infecunda, ha crescut, ha madurat i ha granat, ha donat
molts de fruits, no certament tot l’esplet que molts
desitjaríem. Però, al llarg dels darrers cent anys, cal re
cordar i enaltir la fermesa de l’arquebisbe Josep Mi
ralles —inspirador de la càtedra de la nostra llengua
ara fa cent anys— davant autoritats del règim fran
quista en els anys obscurs de 1936 i 1937, en plena
guerra civil, per defensar l’ensenyament del catecisme
i la predicació en la «llengua vernacla de què parla
l’Església»; cal mantenir viva la litúrgia en català de
Mallorca, iniciada el 1966, present cada vegada més
en les nostres esglésies per les edicions dels llibres li
túrgics -obra de les tres diòcesis de les Balears- i per
l’aportació valuosa de músics i de poetes nostres; cal
esmentar les quatre edicions del Nou Testament, des
de 1987 fins a 1998, i l’edició balear de la Bíblia Cata
lana Interconfessional, de 1994. En aquests anys de
postconcili, recordam també la declaració dels bisbes
de les Illes de 1975 sobre «La responsabilitat dels cris
tians en la promoció de la nostra llengua i cultura».
L’any següent, la setmana de Pastoral urbana de
Palma proclamava: «La llengua de Mallorca ha de ser
la pròpia i normal en la nostra litúrgia, tasques pas
torals i documentació.» El passat 23 de gener l’assemblea sinodal ha culminat aquestes declaracions
amb l’aprovació de la següent proposta operativa:
«Per ser el català de Mallorca la llengua pròpia del
nostre poble, l’Església de Mallorca l’usarà normal
ment tant en la seva documentació i comunicacions
com en les celebracions.» Cal recordar que totes
aquestes disposicions mai no obliden la presència i els
drets dels feels que encara no entenen la nostra llen
gua; per a ells s’ofereix amablement i es demana la in
tegració lingüística i cultural.
L’Església mallorquina, renovada pel Vaticà II,
manté ardent i lluminosa la flama que hi va encendre
el gran bisbe Campins ara fa cent anys, animat pels
seus dos grans col·laboradors mossèn Antoni-Maria
Alcover i mossèn Miquel Costa i Llobera. Cal cami
nar endavant, no ens podem tancar dins un passat ni

que sigui de glòries; cal avançar amb esperança, sem
pre feels al lema de Siau qui sou! costalloberià; no de
fugint reptes ni negres nuvolades que aguaiten en
l’horitzó i que amenacen la pervivència de la nostra
llengua i, consegüentment, de la nostra cultura. Les
coordenades socioculturals d’avui són prou distintes
de les que perfilaven la vida del poble mallorquí d’ara
fa cent anys. Pertoca a l’Església nostra d’avui, una Es
glésia sempre experta en humanitat com la volia Pau
VI, propiciar, amb la seva saviesa secular, aquelles ac
tituds i aquells valors que ajudin a pastar un poble
unit i no esqueixat ni enfrontat, superador de fronte
res i de categories, arrelat en l’amor de pàtria, cons
cient de les seves arrels i acollidor, gresol d’altres gents
que aquí han elegit llar i estatge; un poble amb per
sonalitat pròpia, la que aquí li cisellaren història i tra
dició, cultura i llengua. Des de la Renaixença del segle
passat, des de la florida d’una autocomprensió com a
poble que s’anava recobrant a si mateix recobrant la
llengua, fites que marcaren l’inici del pontificat que
celebram, contemplam avui cent anys d’història que
arriben a aquests temps d’autonomia amb maldecaps
i esperances.

Cap al tercer mil·lenni: cap a nous quefers i horitzons nous
Vull acabar demanant-me a mi i a tots els qui ens
acompanyau en aquest acte, homes i dones que formam un mateix poble, fills conscients o just tradicio
nals de l’Església de Jesucrist que navega a Mallorca,
a tots els qui us considerau recercadors i conradors
dels valors que marquen la fesomia espiritual del nos
tre poble, a esbraonar-nos tots plegats en la tasca in
defugible de fer que l’Església, com ja ha expressat el
nostre Sínode, sigui vertaderament inculturada en el
nostre poble, que hi mantengui el caliu d’amor de pà
tria, que hi sigui llevat de germanor sense exclusivis
mes, animadora de superació de vells odis i
discriminacions injustes, valoradora de tot allò que
l’avior ens ha transmès d’autèntic, virtuós i lloable,
oberta al futur amb esperança, perquè sigui poble de
Déu que pelegrina amb el poble de Mallorca, embar
cat al vent de l’Esperit, ara cap al tercer mil·lenni que
certament ens té reservats nous quefers i horitzons
nous, que hem d’escometre amb aquella fidelitat i
aquella grandesa d esperit i de visió de futur que, ara
fa cent anys, plasmaren la personalitat d’un fill il·lus
tre de Palma i de Mallorca, el bisbe Pere-Joan Cam
pins i Barceló.
* El text que publiquem és el del parlament de presentació de l’acte
commemoratiu i del número 92 de la revista del CETEM, «Co
municació», a la sala d’actes del Seminari Major de Mallorca, el dia
11 de març de 1999.

A més de les seves publicacions dirigides a l’escola catalana i arrelades en la nos-j
tra realitat cultural i la nostra tradició pedagògica, Barcanova ha publicat l’En-^f
ciclopèdia de la Fantasia Popular Catalana, de Joan Soler i Amigó.
Tota la riquesa de l’imaginari i la fantasia popular catalana (rondallari,

llegendari, cançoner, tradicions, costumari...) en una obra singular i

única.
/

ntasia

•814 pàgines
• 19 x 26,5 cm

• Enquadernació en cartoné
• Molt il·lustrada

^L’ample i divers camp de les creences, accions i ritus que consti
tueixen i expressen la visió mítica del món i de la vida pròpia dels
catalans.
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Els inicis d’una aventura
intel·lectual
per Marta Nadal

Primer número de «Serra d'Or».
Octubre, de 1959.

«A partir del mes d’octubre apareixerà la nova revista-circular “Serra d’Or” (2a època), mensual for
mat 22x29’5. 32 pàgines. Suma dels esforços
desplegats fins avui per “Germinabit” i “Serra d’Or”
(...)»
Amb aquest anunci, aparegut al número 65 i darrer
de «Germinabit» -corresponent als mesos d’agost-setembre de 1959 i pensat com a homenatge a Carles
Riba, mort el juliol del mateix any—, es donava carta
d’identitat a una publicació que en aquell moment, i
malgrat els esforços dels monjos i dels intel·lectuals
que hi col·laboraven, probablement era inimaginable
pensar que podria sobreviure quatre dècades. I no so
lament sobreviure, sinó intervenir amb dignitat i amb
una categoria intel·lectual indiscutible dins la histò
ria cultural i social del país. Una intervenció que ha
convertit «Serra d’Or» en eina de primera mà per a
entendre, construir i reconstruir, divulgar i enriquir
el nostre panorama cultural, al moment en què la
seva actuació es feia absolutament en solitari. Aquesta
seva tasca de suplència, sortosament, s’ha anat ressituant i «Serra d’Or», amb els anys, ha esdevingut,
sense cap més responsabilitat afegida, i segons parau
les d’Albert Manent, una revista d’«alta cultura de di
vulgació», objectiu ja present en el seu punt de
partida i que ha sabut mantenir fins ara, de manera
insubstituïble.

De «Germinabit» a «Serra d’Or»
Per celebrar els vint-i-cinc anys de la revista, el nú
mero d’octubre de 1984 comptà amb un seguit de
col·laboracions que, com ara, feien un balanç -el pri
mer, després de tants anys— d’aquella aventura que
s’inicià una mica ingènuament i que a poc a poc anà
avançant, per la voluntat de servei al país i pel volun
tarisme de tots aquells que hi col·laboraven, fins a
convertir-se en un punt de referència ineludible en

Tothom diposità a la revista esforços i il·lusions sentint que es
destinaven a una empresa, no externa, sinó absolutament
personal i pròpia.

L’abat Brasó posa
en funcionament, a
Montserrat, la
màquina adquirida
per a imprimir
«Serra d’Or».

gairebé tots els àmbits socials i culturals: des del dis
seny i l’arquitectura fins a l’economia, passant pel te
atre, les arts plàstiques, la música, la literatura,
l’espiritualitat...
D’entre els articles d’aquell número extraordinari,
caldria destacar aquells que es dedicaren, precisa
ment, a recordar els orígens de la revista, el precedent
de la qual va ser la circular montserratina «Germinabit», escrita íntegrament en català, de la qual va ser
fundador, l’any 1949, Josep Benet. El mateix Benet en

recorda, des de la perspectiva d’ara, els comença
ments:

«Jo formava part de la Junta de l’associació d’antics escolans de Montserrat, que presidia Josep M.
Muller d Abadal, i se’m va acudir de fer un petit pe
riòdic, modest, pensat com a Circular de la Unió Es
colania de Montserrat. Se’ns va acudir, per a aquesta
publicació, el nom de “Germinabit”, extret de l’antífona de la Missa matinal que cantaven cada dia els es
colans, i, de mica en mica, vaig intentar convertir el

Les habitacions estan equipades amb bany/
dutxa, TV satèl·lit, telèfon i calefacció; a més, hi
ha servei de bar i restaurant amb cuina típica
catalana, menús per a nens, preparació de menjars
per a dietes especials, menús d'empresa, etc.
Disposa de diversos salons per a conferències,
reunions de treball o celebracions.

Situat en el Santuari de Nostra Senyora
de Montserrat, en el mateix espai on
des de l'època medieval s'allotjaven els
pelegrins.
Aquest històric edifici està dotat d'un
magnífic saló de pedra del s. XVI que es
pot admirar en el seu restaurant.
L'hotel, amb una capacitat de 100
persones, disposa de 56 habitacions, la
renovació de les quals es va començar el
^1998 s'acabarà el 1999.

Apartaments totalment renovats l'any
1998, ubicats en el Santuari de Nostra
Senyora de Montserrat, amb un modern
equipament que garanteix el màxim
confort.
En total hi ha 94 apartaments d'una, dues, tres i quatre places amb capacitat
per a 213 persones. Tots disposen de bany complet, cuina totalment equipada,
calefacció, televisió i telèfon.
A més, aquestes instal·lacions es complementen amb els serveis de restauració
del santuari: bars, restaurants, cafeteries, self-service i zona de botigues.
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que era un full modest en una revista mensual, amb
la voluntat que el seu contingut s’anés ampliant i po
gués contenir, també, aspectes culturals que tant ens
mancaven en aquells moments. Des que va començar
“Germinabit”, la meva idea va ser la d’anar burxant
fins allà on poguéssim, fins al punt que el que va co
mençar, com t’he dit, essent un full o dos, després es
va convertir en una revista de cap a peus.»
A mitjan anys cinquanta, entra en contacte amb
«Germinabit» un jove emprenedor, Ramon Bastar
des, amic de Max Cahner, personatges tots dos deci
sius per a la publicació i per a la seva futura
transformació en «Serra d’Or» (segona època).
Reconstruir els orígens de la història, emparant-se
en gran mesura en la memòria oral, comporta sovint
opinions contradictòries, provocades per la percep
ció subjectiva que cadascú té dels fets, el seu grau
d'implicació i la voluntat, en qualsevol cas, de tirar
endavant una empresa difícil en temps de dictadura.
Segons Benet: «Bastardes i Cahner eren uns nois que
voltaven pel Casal de Montserrat, possiblement per
tanyien al moviment dels escoltes, i els vaig oferir de
treballar a la meva revista. Es pot dir que la van aca
bar fent ells. Per a mi, l’important era trobar algú que
se’n fes càrrec, i es pot dir que ells dos van ser essen
cials en aquell procés que va transformar “Germina
bit” en “Serra d’Or”.» Bastardes, però, precisa: «No
ens van venir a buscar, en Cahner i a mi, perquè tre
balléssim a “Germinabit”, sinó que, a l’inici, jo vaig
connectar amb la Unió Escolania de Montserrat, l’any
1956, per mitjà d’un dirigent escolta, Nemesi Solà,
que em comentà els problemes que tenia la revista; a
partir d’aquí, i amb un objectiu bastant intencionat,
participo de les activitats escoltes, em vinculo al seu
agrupament i, així, inicio les meves primeres col·la
boracions a “Germinabit”.»
Dins la història dels continguts d’aquesta Circular,
un moment important és el número publicat el mes
de desembre de 1956, quan hi constava com a direc
tor Joan M. Aragonès, en què hi comencen a partici
par intel·lectuals com Jaume Lorés, Ernest Lluch,
Eduard Cardona, Agustí Duran i Sanpere, Raimon
Galí; si, fms ara, havia tractat, bàsicament, de temes
d espiritualitat a càrrec dels membres de la UEM i de

utonjos de Montserrat, l’horitzó es veu ampliat, tant
Pel que fa als continguts com pel que fa als col·labotadors. Tal com explica Ramon Bastardes a l’article
«Sobre la gènesi i els primers anys de “Serra d’Or”»,
aparegut en aquesta mateixa revista l’octubre de
'984, «intentaríem de donar una altra dimensió i un
altre interès a Púnica publicació periòdica que, ínte
grament en català, sortia a Barcelona, i que podia

El cardenal Roncalli amb l'abat Escarré i,
darrere, l’abat Brasó. «Serra d’Or», des de la
seva secció religiosa, aviat va fer-se ressò
del clima preconciliar, que significava un
refús indirecte del catolicisme oficial i, és
clar, del règim.
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Una reunió del
Consell de «Serra
d’Or», a Montserrat,
el febrer de 1967.
D’esquerra a dreta,
Joan Colomines,
Maur M. Boix, Jordi
Carbonell, Enric
Bastardes, Jordi
Sarsanedas,
Evangelista
Vilanova, Sebastià
Benet, Jordi Úbeda,

••......

Miquel Porter,
Antoni de Rosselló,
Josep Verdura,
Ernest Lluch, Joan
Triadú, l’abat Cassià
M. Just i Jordi Pujol.

arribar a un públic més ampli que el dels socis de
l’entitat que l’editava. L’any següent, el 1957, aportà
vem nous col·laboradors: Maurici i Lluís Serrahima,
Jordi Bonet, Osvald Cardona, Llorenç Gascón, Josep
Fornas, etc.».
Pregunto a Bastardes en quin moment decideixen,
ell i Cahner, de dedicar-se més íntegrament a «Ger
minabit», no com a col·laboradors puntuals, sinó
com a persones responsables, en gran mesura, de la
redacció de la revista:
«Primerament jo vaig anar aportant articles a la re
vista, i em dedico també al maquetatge i al procés
d’impressió. En acabar el servei militar, l’estiu del 58,
ens plantegem, Cahner i jo, de dedicar-nos seriosa
ment a la publicació amb la voluntat de constituir un
equip que la dinamitzés i l’estructurés; tot això amb
el coneixement, sempre, de Josep Benet, que havia
creat la publicació i n’havia recuperat la direcció el
1957. Un fet molt important, però, s’esdevé a finals de
l’any 58: nosaltres dos anem a trobar l’abat Escarré,
que ens rep en audiència a Barcelona, i li exposem el
plantejament de fer una revista d’interès general. L’a
bat es mostrà decidit a donar-hi cobertura legal, emparant-se en el Concordat. D’altra banda, acceptà,
també, que Fabadia cobrís econòmicament la revista
allà on la UEM no hi pogués arribar. És aleshores
quan, definitivament, ens hi posem a treballar Max
Cahner i jo, en col·laboració amb Josep Benet, com a
“editors”, en el sentit anglosaxó de la paraula. Això va
ser a finals de l’any 58, però, sobretot, a partir del 59,
en què, també, jo sóc nomenat formalment director
per la junta de la UEM. El pare Miquel Estradé n’era
el consiliari, i exercia de supervisor i aportava les
col·laboracions de Montserrat. Per part de la UEM no
existia cap més fiscalització dels continguts.»
Paral·lelament a «Germinabit», els treballadors de
Montserrat publicaven «Serra d’Or», circular del Cor
Montserratí, de la qual foren consiliaris, entre altres,

Un altre moment
de la mateixa reu
nió: Antoni M.
Badia i Margarit,
Max Cahner, l'abat
Cassià i Jordi Pujol

el futur abat Cassià M. Just i després el pare Jordi Pi
nell, que hi donà una volada més gran i l’obrí a la
col·laboració de fora. Per qüestions de caràcter
econòmic, i per pal·liar la càrrega que suposava man
tenir totes dues revistes, es pensà d’unificar-les.
Aquesta unificació, a la pràctica, significà continuar
amb els plantejaments culturals de «Germinabit»,
però adoptant el nom de «Serra d’Or», a la qual s’a
fegí «segona època» amb la intenció de fer evident
que, malgrat el nom, es tractava d’una nova revista.
L’homenatge a Carles Riba tancava l’etapa de «Ger
minabit», dins el darrer número, d’agost-setembre de
1959, i es donava pas, l’octubre del mateix any, a la
nova publicació. El nou «Serra d’Or» (segona època)
comptà, com a consiliari, amb el pare Jordi Pinell.

Els primers temps de «Serra d'Or»
La revista, a començament de gener de 1960, queda
estructurada en seccions, cadascuna de les quals s’en
comana a un responsable, que actua amb una relativa
autonomia. Les pàgines religioses —que van adoptant
diferents noms, com passa amb d’altres seccions, i

(Foto Barceló)

Alguns membres
del Consell de
«Serra d’Or», en
una reunió, al pis
de la República
Argentina, l’any
1971. D’esquerra a
dreta, mig de perfil,
Albert Manent,
Josep Termes,
Sebastià Benet,
Joan Colomines,
Jordi Sarsanedas,
Maur M. Boix,
Alexandre Cirici,
Joan Bastardes,
Josep Verdura,
Josep M. Bricall i
Xavier Fàbregas.

que cap a 1962 s’unificaran en «L’Evangeli i el
Temps»- són a cura de monjos de Montserrat; l’a
partat dedicat als llibres, inicialment «Les lletres» i,
després, «Llibres», s’encarregà a J.V. Foix i, més enda
vant, a Albert Manent; de les «Arts plàstiques», en te
nia cura A. Cirici, i de «Disseny, arquitectura i
urbanisme», Oriol Bohigas. «La música», primer a
càrrec de Francesc Miracle, substituït després per Jo
sep Soler, va ser tractada, amb alguna intermitència i
fins fa ben poc, per Sebastià Benet. «El teatre», a cura
de Jordi Carbonell; «Història i arqueologia», a cura,
en un principi, d’Agustí Duran i Sanpere; Eduard Ar
tells, corrector de la revista, tenia cura de la secció «De
lingüística». De mica en mica, es van incorporant

noms nous i, també, noves seccions, com la de «Geo
grafia i economia», a càrrec, primer, d’Enric Lluch i,
després, del seu germà Ernest. O la secció de «Ci
nema», a càrrec de Miquel Porter, el qual, si no vaig
errada, és el col·laborador que ha mantingut durant
més anys la seva secció d’una manera ininterrom
puda i que, encara ara, ens continua oferint, a les ac
tuals pàgines de «Serra d’Or», la seva inestimable
aPortació sobre cinema.
Albert Manent recorda: «Cahner i Bastardes feien
un tàndem absolutament perfecte. Suposo que van
caure força bé a l’abat Escarré i això va fer que els do
nés absoluta confiança. Eren uns nois que portaven
molt de gas...»
La revista, que no deixava de tenir els problemes
externs obvis que en feien perillar cada moment la
continuació, passà també per un moment de con
flicte intern, el 1961, entre Jordi Pinell i els dos joves
redactors: «El pare Pinell no s’hi va entendre, en un

determinat moment, potser perquè tots eren tossuts
i tots tenien raó -em diu Albert Manent-, Potser,
Cahner i Bastardes volien massa independència i
pensaven que la situació política condicionava poc
quan, en realitat, condicionava més del que podíem
pensar.»
Aviat es va crear un Consell assessor, format, ini
cialment, per Oriol Bohigas, Jordi Carbonell, Joan
Triadú i Maurici Serrahima -que més tard fou subs
tituït per Josep Benet, i aquest, al seu torn, per Albert
Manent-, al qual s’afegien el consiliari, i els mateixos
Cahner i Bastardes.

El camí de la consolidació
Parlar de «consolidació» d’una revista catalana la dè
cada dels seixanta, en plena efervescència del fran
quisme, sembla una contradicció històrica
d’impossible solució. Però la realitat és que, durant
aquests anys, «Serra d’Or» va créixer, en subscriptors
i en col·laboradors, que aniran augmentant la dècada
següent -si algun dia es fes la nòmina de tots aquells
que han col·laborat a la revista, potser depassarien els
mil cinc-cents-, i tothom, d’una manera o altra, di
posità a la revista esforços i il·lusions sentint que es
destinaven a una empresa, no externa, sinó absoluta
ment personal i pròpia. Possiblement, aquesta conso
lidació de «Serra d’Or» es degué, en part, i durant el
directori del pare Maur M. Boix, al fet que des de la
revista «no vam fer mai oposició, sinó resistència»,
segons paraules del mateix pare Maur.
El 1962, any del Concili Vaticà II, el pare Boix, que
havia estat secretari de l’abat Escarré, és proposat per
què exerceixi de consiliari de la revista. Tal com ell
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mateix em recorda, «la idea va ser de l’abat Brasó, que
m’ho va proposar, de manera provisional, per un any,
mentre el pare Jordi Pinell era a Roma, també de ma
nera provisional, exercint de professor a l’Ateneu be
nedictí de Sant Anselm». Aquesta provisionalitat,
finalment, deixà de ser-ho -el pare Pinell continuà el
seu magisteri a Roma— i el pare Boix continuà de pri
mer com a consiliari i després com a director de la re
vista fins l’any 1994.
Una direcció de la qual convindria destacar algu
nes coses, vist ara amb la perspectiva del temps i des
d’una posició externa a aquells inicis: D’una banda,
el saber fer d’aquest monjo, de posat bonhomiós,
quan va haver-se d’enfrontar amb la legalització de la
revista. Si fins a la primeria dels anys seixanta «Serra
d’Or» podia emparar-se en el Concordat i anar fent
la viu-viu, el moment temut arriba el 1964, quan ha
d’assumir la legalització o bé la clandestinitat: «Estava
a punt de sortir el número, quan ens van dir que es
paralitzava i que havíem de signar un paper, la sol·li
citud del permís de publicació. Des d’aquí vam dir
que no, però després de tota un sèrie llarga de ges
tions, i consultat el Consell de la revista, vam accep
tar la legalització, és a dir, sotmetre’ns a censura. Era
una manera d’obrir forat per a d’altres publicacions
catalanes, entenent que “Serra d’Or” no havia de re
nunciar, essencialment, a res del que fins aleshores
havia estat. L’abat Brasó va escriure una carta a Fraga,
el ministre va dir: “jCartas como ésta no se escriben a
un ministrol”, i tots dos vam anar a Madrid. Sempre
vam voler negociar en pla d’igualtat, mai demanant
favors. I vam aconseguir que “Serra d’Or” continués
essent com era però, ara ja, passant per censura.»

D’altra banda, l’habilitat del pare Maur, sense ser
periodista, bregant amb la censura, podria definir-se
com la seva «gran feina» dins de la publicació: «Es
tractava de tenir mà dreta i mà esquerra. De vegades,
posàvem tres cops la mateixa paraula, “nacional”, per
exemple, que referit a Catalunya no els agradava gens;
ens en feien treure una, però en quedaven dues més...
O dir, en lloc d’“Espanya”, “Estat espanyol”, que ara ho
diu tothom i jo diria que ho vam consolidar nosal
tres. En aquest sentit, jo, de director, no me’n vaig
considerar mai; en tot cas, responsable, moderador
de la revista. Quan va caldre anar a declarar perquè
algun col·laborador havia escrit algun article que
consideraven “molt greu” -com el d’Oriol Bohigas
sobre els interessos amagats en la tallada d’arbres-, hi
vaig anar sense pensar-m’hi dues vegades.»
Potser aquesta habilitat, combinada amb el caràc
ter suau i cordial del pare Maur -que em diu que el
secret de la vida és viure-la amb «amor i humor»-, va
fer possible, també, l’entesa, malgrat les tensions lò
giques d’alguns moments, entre tots els membres in
tegrants del Consell ample i del Consell restringit. Ell
mateix explica: «Per elecció del Consell ample -on hi
havia des de Badia i Margarit fins a Josep Termes, i on
havien quedat integrats Cahner i Bastardes-, va que
dar configurat el restringit, on hi havia Albert Manent, Xavier Fàbregas, Ernest Lluch, Jordi Sarsanedas
i jo mateix. Vam tenir, tots plegats, algunes baralles
fortes, però bé, vam aconseguir d’avenir-nos malgrat
ser tan diferents. Jo baixava cada dijous al migdia, i
cada vegada veia un ambient diferent. Ara, sempre hi
havia gent de bon humor, com en Cirici, en Molas, en
Triadú... En aquell moment predominava molt l’element marxista, i ara penso que la sort que vaig tenir
és que no vaig encarar-me mai amb ningú.» Com diu
Jordi Sarsanedas: «Tots teníem molt clar que havíem
de lluitar per la cultura catalana i refer el país. I te
níem, per a fer-ho, una eina a l’abast. És clar que del
Consell se’n podria parlar com d’una autèntica as
semblea parlamentària, de vegades contradictòria i,
fins i tot, tumultuosa. Del costat d’aquesta “direcció
col·lectiva” que exercia el Consell, en podien venir de
cisions sorprenents, com la tasca desagradable que
em va tocar fer de seguida, d’haver de dir a Calders
que s’interrompia la seva col·laboració a la revista, o
la frustrada col·laboració de Tísner, així que tornà de
Mèxic.»

Cap a la professionalització
La marxa de la revista feia necessària la presència
d’una persona que se’n pogués ocupar, de manera
més o menys permanent, com a redactor en cap, en-
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cara que el càrrec no podia figurar als crèdits de la
publicació, com tampoc no hi havien sortit Bastardes
ni Cahner. Es va creure que Jordi Sarsanedas, escrip
tor, professor, home d’èxit amb els seus Mites, era la
persona idònia per a desenvolupar la feina. Durant
molts anys, fins i tot li tocà de maquetar cada número
de la revista, d’acord amb el patró que n’havia fet
Jordi Fornas, sempre encarregat de dissenyar la co
berta.
Sarsanedas explica: «Crec que va ésser en Joan
Triadú qui va suggerir el meu nom. Volien algú amb
un interès viu per la nostra cultura i, al mateix temps,
amb seny i sentit pràctic. En Jordi Carbonell es va en
carregar de fer-me confirmar que per a mi eren im
portants les reivindicacions nacional i social. Recordo
com ho va fer, al seu cotxe, ell al volant. És clar que sa
bia prou quina fóra la meva resposta. De fet, ja abans
ell m’havia dut a col·laborar a la revista, dins la secció
de teatre. D’altra banda, el pare Maur em va pregun
tar si jo era catòlic. Vaig respondre que devia ésser un
mal catòlic. Ell va dir: “Però no heu pas estripat el car
net?”, i en va tenir prou.
»Van voler que, abans de començar a treballar, anés
a veure en Josep Benet. Ja feia molts anys que ens co

neixíem. Vaig anar-lo a veure al despatx de can Mau
rici Serrahima, vam tenir una bona conversa, però
aleshores no vaig pas entendre del tot per què hi ha
via hagut d’anar. Segurament es tractava de marcar
una continuïtat. Molt poc després, el pare Escarré
-que de fet ja no exercia el govern a Montserrat- em
va cridar. Em va citar a la residència de la senyora Te
cla Sala, a la casa de Sant Jordi del carrer de Claris. Do
nava el seu beneplàcit al meu nomenament, però va
tenir interès a explicar-me el funcionament econòmic
del monestir, que patia, o pateix, particularment de
l’estacionalitat; segurament es tractava de fer-me en
tendre que no pensés a provocar despeses fora de lloc.
Però també em va dir: “Sobretot, vetlleu que ningú no
desviï la revista cap a la dreta”, després d’haver dubtat
un moment sobre la precisió “cap a la dreta”.»
De mica en mica, «Serra d’Or» s’anà professionalitzant -«el terme professionalització sonava com una
consigna», diu Sarsanedas, «però segurament no va
poder anar gaire més enllà...». És en aquest sentit que
cal dir, també, que «Serra d’Or» va esdevenir, en part,
una «escola d’escriptura»; una eina d’autoaprenentatge lingüístic per a aquells que, en alguns casos, provinents d’altres camps generalment no humanístics,
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tenien certes dificultats a l’hora d’expressar per escrit
els seus coneixements. Sobre això, Bastardes asse
nyala: «La gent jove que hi col·laborava, generalment,
no tenia una formació lingüística prou sòlida ni, tam
poc, no havia tingut, abans, cap oportunitat d’es
criure. I van poder fer-ho a “Serra d’Or”. En aquest
sentit, jo crec que la revista ha estat una plataforma
d’aprenentatge molt important...» També Albert Manent pensa que la revista «va ser una escola de bona
escriptura per a gent que no provenia del camp lite
rari; es van anar polint a còpia d’escriure a “Serra
d’Or”». Insistint en aquesta qüestió, Sarsanedas diu:
«Sobretot al primer temps, el del desert quasi absolut,
un paper on signaven Joan Oliver, Joan Fuster, J.V.
Foix, etc., bé havia de prendre un valor educatiu,
d’ensenyament, pel que fa a l’escriptura. D’altra
banda, quan, per dir-ho així, em van contractar, van
deixar-me clar que una de les meves feines podia és
ser, sovint, reescriure -com diuen que es fa en publi
cacions nord-americanes- articles rebuts. Perquè es
tenia clar que malauradament entre nosaltres hi ha
fins i tot doctors en això i en allò que no saben gens
d’escriure. Aquesta feina la vaig fer ben poc. Era so
cialment impossible en cada cas particular.»

Esperit d’Avantguarda
Ni nostrada ni nostàlgica. L’opció de «Serra d’Or», se
gurament sense propòsit previ, va ser precisament
una aposta decidida de modernitat que, si bé es ma
nifestava, sobretot, dins d’unes seccions concretes,
com la de «Disseny, arquitectura i urbanisme», a càr
rec d’Oriol Bohigas, i «Arts plàstiques», a càrrec d’Alexandre Cirici, impregnà també l’esperit de la secció
de Teatre, els primers anys a càrrec de Jordi Carbonell
-però també amb col·laboracions de M.A. Capmany
i Jordi Sarsanedas, entre d’altres— i, més tard, de Xa
vier Fàbregas: sempre apostaren per les aportacions
més renovadores i «informaren» de les novetats i dels
moviments teatrals que en aquell moment s’endega
ven -eren els anys de l’ADB, de l’EADAG, etc. També,
aquest esperit renovador era prou evident a la secció
de Lletres, on col·laborà, als inicis, J.V. Foix, per exem
ple, i més endavant Joaquim Molas, que enllaçà amb
la modernitat tot el seu coneixement de la literatura
popular, i que aportà sàvies reflexions sobre el mateix
fet literari. O, en un altre terreny, podríem parlar dels
debats de caràcter històric, de les aportacions en eco
nomia, música, cinema...
I cal no oblidar, tampoc, les pàgines religioses. El
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pare Maur en fa una avaluació precisa quan diu que
ara hi ha un cert desconeixement i un cert oblit de la
cosa religiosa. Però és just de recordar el paper de
«Serra d’Or» en aquest terreny, a la secció «L’Evangeli
i el temps» dels primers anys. En aquell moment, un
grup de joves, sota l’obertura de l’abat Escarré, esta
ven al corrent del que passava a Holanda, França, Bèl
gica... Hi havia un clima preconciliar, obert, que
significava un refús indirecte del catolicisme oficial i,
és clar, un refús del règim. Van ser molt valuoses, en
tre d’altres, les aportacions de Gregori Minobis, que
va tenir una batussa, registrada als números de la re
vista, amb «El Espanol», revista patrocinada pel rè
gim. Indirectament, doncs, es registrava una actuació
contra el tancament del nacionalcatolicisme, terme
que abans no s’aplicava. També hi havia les col·labo
racions d’Hilari Raguer, que a la seva crònica del món
catòlic posava en relleu allò més modern de l’Església.
Va començar amb un bon grup de monjos dels quals,
finalment, van quedar sobretot Miquel Estradé i Maur
Boix mateix. Tot plegat preparava el camí cap al Con
cili, que, segons els pare Maur, a nosaltres ens ha anat
molt bé, però a l’Església espanyola no tant, i que en
cara ara alguns no han entès.
Enfilo només, amb el tema d’aquest apartat, una lí
nia mig embastada. Tot plegat, és clar, necessitaria un
estudi molt més detallat, que no és la meva intenció
de fer aquí i, en tot cas, potser ja el fan els col·labora
dors que, en aquest mateix número, aporten la seva
reflexió en cada àmbit específic. Només vull assenya
lar que allò que hauria pogut ser un mirar-se el melic
en to nostàlgic i anacrònic no ho va ser, sinó tot al
contrari. I que, en tot cas, la mirada cap al passat, que
també hi va ser, lògicament, es feia, precisament, amb
voluntat de construir futur. Un futur obert, amb es
perit crític, amb una mirada posada a Europa, «com
si aquí no passés res». Un esperit renovador que, pos
siblement, tenia l’origen en aquella aventura de mo
dernitat que significaren els anys trenta i que formà, a
les aules de l’Institut-Escola, alguns col·laboradors
d’aquell moment, com és el cas d’Oriol Bohigas, per
citar només un exemple.
La qüestió dels cànons
Va exercir un cànon, «Serra d’Or», en algun àmbit es
pecífic? És lògic pensar que potser sí. En matèria lin
güística, sobretot. Eduard Artells, vinculat a l’Institut
d’Estudis Catalans, n’era el corrector durant els pri
mers anys, i és obvi que el seu criteri, amb el beneplà
cit de gairebé tothom, planava a les pàgines de la
revista. Potser, ara, i vist a distància, «alguns criteris
eren massa estrictes», com afirma Ramon Bastardes.

En qualsevol cas, però, la gent de «Serra d’Or» tenia
molt clar que calia una correcció lingüística per a po
sar la llengua al nivell que li tocava. I que calia depurar-la. Criteris que, és clar, s’han anat adaptant,
posteriorment, i, amb l’aparició de nous correctors
-Àlvar Valls succeí a Artells-, adequant-se a la realitat
de cada moment.
I, en d’altres àmbits, es féu notar un cànon? Segu
rament també, entre d’altres coses perquè els respon
sables de les seccions tenien una personalitat i uns
objectius molt clars, sabien molt bé què volien dir i de
què els interessava parlar. Ara, això no vol dir que ni
ells ni la revista estiguessin tancats a d’altres orienta
cions. En aquest sentit, Albert Manent em recorda que
Alexandre Cirici «empipava sectors de la pintura for
malista. I hi havia protestes, com un article de Tasis,
contra una mena de terrorisme en art i en lletres,
d’una violència terrible. I es va publicar».
Totes les opcions impliquen una tria prèvia -un cà
non?- en virtut d’uns interessos, d’una visió històrica
determinada, d’un criteri personal... I això és el que
marca unes línies determinades, una estructura, pre
sent, abans com ara, a qualsevol activitat intel·lectual,
de pensament. En qualsevol cas, per aclarir-ho, i com
diu Jordi Sarsanedas, «caldria un estudi detallat i ob
jectiu, crític, després d’un buidatge conscienciós del
conjunt de la revista».
Més enllà de tot això, però, el que sí que podem
afirmar és que «Serra d’Or», emparada per l’abadia de
Montserrat -que, segons Benet, «de seguida va tenir
clar el seu deure d’obrir la revista a la intel·lectualitat
i a la societat»—, es va anar confirmant en aquell desig
dels qui la van crear com a publicació autènticament
catalana, oberta a tots els corrents del país, i oberta,
també, al que passava pel món.
Un cànon de modernitat.
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Balanç d’etapa
Els quaranta anys d’existència que, al tomb de segle, afronta
«Serra d’Or», constitueixen un llegat consistent pel que fa als
continguts i indefugible per a qualsevol refèrencia a la història
cultural del país. Al cap del temps, «Serra d’Or» s’erigeix com
a publicació degana vigent entre la premsa cultural de Cata
lunya. Aquesta consideració li és atorgada tant per la voluntat
de continuïtat i de servei al país com per la indefugible evidèn
cia dels metres de prestatgeria que ocupa i pel caràcter referencial del contingut.
La trajectòria de la publicació fou orientada des dels inicis
per la convicció de cobrir un determinat espai social i cultural
i per la necessitat de plantejar públicament les qüestions més
inherents a la societat i a la cultura catalanes, amb el benentès
que sota aquest segon aspecte s’aixoplugava la necessitat d’expressió sociopolítica negada i explícitament prohibida per la
dictadura.
De la història de les relacions entre «Serra d’Or» i les auto
ritats que exercien la censura en la vida pública i cultural del
país, se’n deu poder escriure més que un llibre. He de suposar
que veus autoritzades i protagonistes d’aquells anys amargs, di
fícils i envitricollats, algun dia n’enllestiran la versió memorialística, amb el benentès que el temps fa de sedàs i destria negre
sobre blanc. Però sí que puc fer memòria per recordar, per
exemple, l’efecte que feia l’arribada de «Serra d’Or» en una bi
blioteca popular com la del meu poble, on, uns quants, l’es
peràvem com gairebé l'únic vincle d’interconnexió entre
nosaltres i tot un seguit de gent d’arreu del país que sabíem que
participaven d’inquietuds i esperances compartides.
Fidel, doncs, a aquest caràcter i a un generós concepte de
pluralitat, molt més basat en les complicitats que en les con
signes concretes, «Serra d’Or» ha esdevingut durant molts anys
la tribuna d’expressió sociocultural de tot un seguit de perso
nes que en determinats moments han tingut i tenen papers
molt concrets en la història del país. Són personatges com Jordi
Pujol, Josep Benet, Josep M. Castellet, Ernest i Enric Lluch, Max
Cahner, Oriol Bohigas, Jordi Carbonell, Xavier Fàbregas, Ale
xandre Cirici o Josep M. Bricall. La llista no té voluntat d’ex-
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haustió, però esdevé altament il·lustrativa, ja que durant llargs
períodes tots formaren part dels diversos mecanismes de deci
sió i d’assessorament de la revista. Un repàs als índexs anuals
dóna idea de la llarga i diversa nòmina de col·laboradors si
tuats, llavors i ara, en posicionaments, si no antagònics, sovint
clarament discrepants. L’esforç de pluralitat en la tria de col·la
boradors i la voluntat d’amplitud temàtica en el tractament de
les qüestions relatives a la realitat sociocultural han estat dues
de les constants més remarcables a l’hora d’establir un balanç
objectivable de la commemoració.

Reivindicació per al futur
Si algú imaginava que el sentit d’una revista com «Serra d’Or»
deixava de tenir justificació un cop acomplerta la transició po
lítica i un cop obert el present període de la Catalunya autò
noma dels anys vuitanta i noranta, el posicionament actual de
la publicació ho desmenteix categòricament. Certament, «Ser
ra d’Or» ha estat un fidel reflex dels batecs i de les crisis del nos
tre temps, de la recent història cultural de Catalunya i, també,
des d’una òptica diferent, de la situació que afecta la major part
de les revistes culturals.
Si els aspectes formals i de disseny han estat determinants
com a elements de visualització i d’imatge que han condicio
nat, també, continguts i orientacions, l’aiguabarreig temàtic
que ha sovintejat entre les pàgines de la revista i l’establiment
de seccions de fortuna i propòsits diversos han contribuït a si
tuar «Serra d’Or» en paràmetres que transcorren entre una pu
blicació magazín de tipus generalista, sense arribar a constituir
el que fóra un periòdic d’estricta actualitat, i els d’una publica
ció humanista i cultural, amb un clar predomini literari.
El mateix panorama cultural i editorial del país i les refle
xions i orientacions del consell de redacció van configurant el
que, a parer no solament de molts de nosaltres, sinó dels lec
tors, ha d’anar esdevenint «Serra d’Or»: una publicació de caire
cultural i literari, en llengua catalana, que abasti l’àmbit dels
Països Catalans, i que pugui constituir un referent per a aque
lles persones i institucions vinculades a la realitat cultural i cre
ativa catalana o que hi estan interessades. Una orientació
d’aquest caire reivindica, a més, amb claredat i amb decisió, un
espai i un estatus per a «Serra d’Or» en els àmbits d’activitats i
de debat pertinents.

Per la complicitat cultural
Si aquest constitueix, a parer meu, el repte més important, no
és menys cert que el futur de «Serra d’Or» en conté d’altres. El
canvi de disseny que, amb convicció i amb ambició, s’ha gestat
1 Portat a terme al llarg dels darrers mesos, realitzat finalment
Per Mercedes Azúa, ha de continuar en la tasca de reorganitza
ció o redefinició de continguts que de manera gradual s’ha
ernprès, també, des de fa temps. «Serra d’Or» és un producte,
en certa manera, únic pels seus orígens i pel caràcter humanista
1 cristià que li atorga la voluntat fundacional, inexcusable. Però
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constitueix, també, un dels epicentres de la cultura literària
d’expressió catalana, i aquest aspecte convindria, a parer meu,
que s’incrementés i que fos ampliat vers la cultura del pensa
ment, de la reflexió i del debat sobre la realitat cultural del pre
sent i del futur. Sota un punt de vista material, aspectes com
l’increment del nombre de subscripcions i de la presència en el
si de la societat i l’activisme literari constitueixen, també, tant
elements per a la reflexió com per als reptes de la continuïtat.
El balanç i el pòsit dels quaranta anys de l’existència de «Ser
ra d’Or» constitueixen una riquesa immensa per al patrimoni
i l’actiu culturals de Catalunya. Aquesta realitat comporta un
posicionament idoni per a emprendre el camí que convé. Per a
alguns, «Serra d’Or» constitueix, encara, un deure patriòtic;
venim d’on venim i del que venim, i la història no s’esborra a
cop de calendari mentre les persones servin i practiquin el con
reu de la memòria que configura, també, una altra mena de ri
quesa. La complicitat cultural constitueix una creença, un
vincle i una estragètica que, més enllà de la memòria personal
de cadascú, converteix en operatius els plantejaments teòrics i
les intencionalitats.
És, segurament, aquest camí el que cal continuar: des del
deure patriòtic fins a la complicitat cultural amb una visió àm
plia i oberta geogràficament i conceptualment vers els requeri
ments culturals de la societat catalana dels nostres dies. El llegat
dels quaranta anys de «Serra d’Or» és un actiu integrat per l’autoritat i el prestigi moral de la publicació, la voluntat de rigor
tant en els continguts com en la realització, i la vocació de plu
ralitat que posa de manifest la nombrosa i variada nòmina de
tots aquells que l’han anada omplint de continguts. Són les ei
nes que ens han d’ajudar a guanyar aquest futur pel qual, entre
tots, treballem. I per molts anys.
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Un segle d’edicions
montserratines
per Josep Faulí

Tot i que, a Montserrat, la impremta ve de tan lluny, el nostre és el gran segle edi
torial del monestir. En el context d’una tradició important, però amb les notes de

varietat i difusió pròpies de la centúria. I amb el benentès, sempre, que res no hi
és gens fàcil, perquè, si en començar el XX, Montserrat tot just es refà de les mal-

tempsades del XIX, quaranta anys després cal tornar a començar, tot i que, com és
lògic, quan es tenen tants segles d’història de referència directa, mai no es comença
ben bé de nou. Per això aquest és un segle amb un «abans» i un «després»; un des

prés prou complicat per a poder distingir-hi, fins i tot, un «ara».

Abans
Amb l’aportació inicial de l’abat Deàs i
la decisiva de l’abat Marcet, les primeres
dècades del segle XX Montserrat es con
figura com un centre editorial destacat,
amb una varietat de dedicacions que va
des del suport a la pietat i a la litúrgia
fins a la investigació històrica montser-

ratina i monàstica en general.
Entre les activitats editorials d’«abans»
hi ha aquestes publicacions periòdiques:

«Revista Montserratina». Fruit d’una
uiciativa de l’abat Deàs i, potser, fins i
tot, del consell de Sardà i Salvany, apa
reix el mes de gener de 1907 dirigida per
Ramon Colomé i amb Romuald Simó
c°m a subdirector. En són redactors An
toni M. Marcet, Fausto Curiel, Bonifaci
hala, Adeodat Marcet i Bonaventura
Ubach. El 1915, Simó passa a la direcció,
amb Anselm M. Albareda com a subdi
rector. Tot i que inclou força textos en

català, hi domina el castellà. Es publica
fins al número de desembre de 1917. Li
succeeix o la substitueix «Analecta
Montserratensia», però segurament el
fet més determinant és que, en aquell
moment, Montserrat ja té una publica
ció —«Vida Cristiana»— amb la qual s’i
dentifica com mai no havia acabat de fer
amb la «Revista».
«Vida Cristiana». El primer número
és datat 1’1 de desembre de 1914. La di
rigeix Romuald Simó, a qui succeeix
Gregori M. Sunyol, i es publica en col·la
boració amb l’Associació d’Eclesiàstics
de Barcelona. Aquesta nova publicació
és pròleg, instrument i continuació del
Congrés Litúrgic de 1915 i, per tant, si
s’hi val a dir-ho, n’és un fruit avançat. La
història de la revista és expressió de la
seva dedicació, assenyalada per l’abat
Marcet en la «salutació» inicial, a la «in
tegral restauració de la Sagrada Litúr

gia». L’any 1926 passa a dependre de
l’Associació esmentada i dels Amics de la
Litúrgia, sota la direcció de Lluís Carre
ras.
«Analecta Montserratensia». El pri
mer volum d’aquesta publicació aperiò
dica, obra d’Albareda, apareix el juny de
1918. Se’n publiquen sis més fins a 1928,
sempre dedicats a documents i estudis
sobre Montserrat.
«Montserrat. Butlletí del Santuari».
Apareix el gener de 1927, dirigida per
Antoni Ramon i Arrufat, com a òrgan
de la Confraria Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat, i esdevé portaveu
montserratí.
«Catalonia Monastica». Una altra pu
blicació aperiòdica obra d’Albareda.
Apareix el 1927 i publica un segon nú
mero el 1929. Es dedica, com la denomi
nació indica prou bé, a la història
monàstica catalana.
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El 1918, gràcies a la visió de l’abat
Marcet, Montserrat torna a tenir im
premta i augmenta les possibilitats edito
res; la primera mostra n’és la Regla de
Sant Benet (1920; 2a. ed: 1935). Amb
aquesta obra comença la «Biblioteca
Monàstica» (deu volums fins a 1934), i
aquell mateix any s’inicien també les
col·leccions «Biblioteca Popular Litúr
gica», molt rica en llibres «útils» en la
seva dedicació, i «Biblioteca Monàstica»
(deu volums fins a 1934). Altres col·lec
cions del període són «Místics de Mont
serrat» (cinc volums entre 1925 i 1930) i
«Mestres de l’Escolania de Montserrat»
(sis volums entre 1930 i 1936).
El plat fort de les edicions, però, és el
de les traduccions bíbliques. El 1926 apa
reix el primer volum de La Bíblia. Versió
dels textos originals i comentari pels mon
jos de Montserrat. Altres volums van se
guir aquell Gènesi inicial fins a la
interrupció de 1936. La riquesa dels tre
balls començats, dirigits i fomentats per
Bonaventura Ubach es tradueix també,
paral·lelament, en dos costosos volums
d’il·lustracions i en una sèrie important
de treballs filològics.
L’«abans», doncs, és fecund i, fins i tot,

brillant. Des del Método completo de canto
gregoriano (1905) de Sunyol fins a la
Història de Montserrat (1931) d’Albareda,
passant per nombrosos serveis a la pietat
popular. És just recordar dues sèries de
fascicles: els dedicats a les Festes Jubilars
de 1931 i, especialment, perquè són ben
significatius, els del Missal del Poble.
Dels del Missal, se’n fan dues sèries -la
34-35 i la 35-36-, però els darrers de
la segona, preparats fins al 23 d’agost de
1936, ja no es poden repartir. Aquells fas
cicles amb final frustrat i el Llibre d’Or de
l’Escolania de Montserrat (1936) clouen
l’«abans».
Després
Durant cinc segles Montserrat ha publi
cat llibres en diversos idiomes, però, a la
primera part del segle XX, sense renun
ciar a cap altra, opta decididament per la
llengua catalana. És una opció que fa més
difícil la represa, després del silenci obli
gat dels anys de guerra i revolució. De fet,
el restabliment de la normalitat, tot i que
encara és molt llunyana, només comença
a flairar-se quan, el 1950, amb Jeremias,
continua la publicació de la Bíblia de
Montserrat.
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Textos en la llengua original
edició a cura de
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Els anys quaranta acaben amb l’apari
ció de «Germinabit» (1949), publicació
molt modesta de la Unió Escolania de
Montserrat, menada per Josep Benet: en
aquelles primeres quatre pàgines, però,
hi ha la llavor del darrer número (1959),
dedicat a la mort de Carles Riba, i de
la confluència, aquell mateix any, en
la «Serra d’Or» definitiva.
«Germinabit» i Jeremias valen, sobre
tot, com a signes: aquella segona dècada
de postguerra és molt diferent de la pri
mera. Amb col·leccions i amb publica
cions periòdiques, d’acord amb la línia
encetada «abans». Les col·leccions arri
ben a ser destacades: «Scripta et Docu
menta» (1954), «Biblioteca Montserrat»
(1955), «Biblioteca Vida Cristiana»
(1958). «Analecta Montserratensia», per
la seva banda, aperiòdica com sempre,
reprèn l’activitat absorbint «Catalonia
Monastica» i publicant el volum VIII
(1955).
Al costat d’aquestes col·leccions des
tacades, les publicacions periòdiques
engegades sota l’impuls de l’abat Escarré, quaranta anys després, encara es con
tinuen publicant i han esdevingut
referències de primera categoria: «Qües
tions de Vida Cristiana» (1958) i la se

gona etapa -la històrica, la decisiva- de
«Serra d’Or» (1959) són dos noms ma
jors de la cultura catalana, perquè, en el
context de la seva periodicitat i de la seva
especialitat, poden parangonar-se amb
qualssevol d’equivalents d’arreu del
món: s’hi han pogut parangonar sem
pre, des del primer número.
Problemes econòmics compliquen
però no aturen aquesta expansió edito
rial dels anys cinquanta durant la dècada
següent. Són problemes que fan que
«Qüestions», una publicació essencial
ment montserratina i sempre amb Evan
gelista Vilanova al timó, depengui uns
anys d’Editorial Estela. I fan, també, que
edicions tan significatives com el Nou
Testament de butxaca i tota la resta de la
Bíblia en el mateix format, obres fruit de
l’esforç i de la tradició de Montserrat, si
guin realitzades per Casal i Vall.
Tot i això, no hi ha reculades, i un se
guit de fets, sumats, presagien la nova
època, 1 actual, quan l’«abans» i el «des
prés» han deixat pas a l’«ara»:
1) El 1966 comença la publicació de
«Documents d’Església», un quinzenari
de servei de textos en català que encara
fa via, bona via.
2) «L’Infantil» -després «Tretze-

vents»— es vincula progressivament a les
edicions de Montserrat (n’arribarà a ser
una més).
3) El 1970, amb la col·laboració del
Centre de Pastoral Litúrgica, de la Facul
tat de Teologia i de l’Institut d’Estudis
Socials, comença la col·lecció «Saurí»,
una de les marques característiques de la
casa.
4) Entre 1960 i 1969, la Bíblia de
Montserrat s’enriqueix amb sis volums
més: Tobit-Judit-Ester (1960), Evangeli
segons sant Mateu (1963), Salms (1965),
Profetes (1967), Pentateuc (1969) i Llibres
històrics (1969).
Ara
Tot i que l’activitat editorial compta amb
nombrosos col·laboradors al si de la co
munitat monàstica, al llarg del temps,
amb dedicacions diferents, ha tingut di
versos responsables: Antoni Ramon,
Marc Taxonera, Justí Bruguera, Maur

Boix, Martí Roig... L’any 1971, l’abat Just
encomana aquesta tasca a Josep Massot i
Muntaner. És el moment en què s’oficialitza la marca Publicacions de l’Abadia de
Montserrat (PAM) i comencen el dina
misme i la diversitat de l’etapa actual. És
l’«ara», ara mateix: un ara que s’entre
lluca al final de la dictadura i que es rea
litza plenament en la democràcia.
La continuïtat es combina amb l’expansió i el llibre religiós amb d’altres,
amb una especial incidència en la cultura
catalana i amb dedicacions específiques
concretes com els llibres per a infants i
adolescents (la col·lecció «La Xarxa» co
mença el 1975) i els de pedagogia musi
cal (a partir, amb un gran seguici, d’El
meu llibre de música d’Ireneu Segarra,
publicat el mateix any).
Sense pressa però sense discontinuï
tats, l’editorial es basteix sobre unes
quantes col·leccions bàsiques: «Subsidia
Monastica» (1971), «Biblioteca Abat
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Oliba» (1972), «El gra de blat» (1973),
«Biblioteca Serra d’Or» (1975), «L’Es
piga» (1976), «Estudis de Llengua i Li
teratura Catalanes» (1980), «Textos i
estudis de cultura catalana» (1982), «Fer
camí» (1988), «Biblioteca Marian
Aguiló» (1988), «La Bíblia pas a pas»
(1989), «Biblioteca de Cultura Popular
Valeri Serra i Boldú» (1990), «Biblioteca
Miquel dels Sants Oliver» (1994),
«Scripta Biblica» (1997)...
Algunes d’aquestes col·leccions són ja
sèries clàssiques de la cultura catalana, en
un context general d’edicions destacades
per una multitud de causes. Valguin, com
a exemple, aquests deu, que corresponen
a un nombre molt més gran d’edicions
individuals:

1) Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Es
tat durant la Segona República (19711991).
2) Edició popular subvencionada del
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Nou Testament (1972), darrera acció
de la Comissió Abat Oliba de 1947.
3) «Actes dels Col·loquis Internacionals
de Llengua i Literatura Catalanes»
(des de 1977) i «Actes dels Col·loquis
d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica»
(des de 1979).
4) Culminació de la «Bíblia de Montser
rat» amb Saviesa, Eclesiàstic (1982).
5) La normalització -i la normalitatdels llibres litúrgics i l’edició del Codi
de Dret Canònic (1983).
6) Material didàctic Digui, digui... (des
de 1984), en col·laboració amb Enci
clopèdia Catalana.
7) Obres completes (1984-1994) [Episto
lari (1994-1997) de Torras i Bages, i
Obres de Jordi Rubió i Balaguer
(1984-1996).
8) Tractats constitutius de les Comunitats
Europees (1986).
9) Continuació de VObra del Cançoner
Popular de Catalunya (1993-1997).
10) Diccionari de la llengua catalana
(1995) de l’Institut d’Estudis Cata
lans (coedició amb quatre editorials
més).
Aquests camí endavant, ric i variat,
no implica cap trencament, sinó només
renovació en la continuïtat. Per això, el
1982 reapareix, amb numeració nova,
«Montserrat. Butlletí del Santuari», una
de les realitzacions montserratines que
van morir, però no pas per sempre, el
1936.
L’actualitat d’aquestes edicions es ca
racteritza per una centralitat que els
facilita moltes i molt variades col·labo

racions, que són fruit de l’actitud recep
tiva i de servei que acompanya la marca
PAM.

Crida als escriptors joves
«Serra d’Or» fa una crida als escriptors que no tinguin més de

trenta anys i els invita a col·laborar a la revista:
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.

Els originals, inèdits i d’una extensió de 5 a 7 fulls holandesos mecano
grafiats a doble espai (de 2.100 espais cadascun com a màxim), hauran
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», apartat
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 a l’assaig.
D’altra banda, en l’opció b, el terme «cultural» pot ésser entès en
qualsevol dels sentits atribuïbles a aquest adjectiu.
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L’encert en el moment
i en la continuïtat
per Josep M. Cadena

Un dels setmanaris d'informació general de més
ressò, en castellà,
contemporani a l'aparició
de «Serra d’Or».

Ara fa quaranta anys, el mes d’octubre de 1959, va sortir el pri
mer número de la segona època de «Serra d’Or». Llavors jo te
nia vint-i-quatre anys gairebé acabats de fer, havia superat els
cursos de l’Escuela Oficial de Periodismo pel juny de 1958 i
exercia de professional de la premsa a la delegació de l’Agencia
Efe a Barcelona. Puc equivocar-me, però entre els meus records
no en figura cap de relatiu al fet que la nova publicació fos ob
jecte de notícia; potser va anar, com moltes vegades havia de
passar després, dins el servei confidencial que el delegat enviava
a Madrid per a coneixement del redactor en cap, el director i
els estaments oficials que els màxims responsables d’aquella
empresa informativa, aparentment privada però governamen
tal des de les arrels, creguessin que havien d’estar assabentats
del que passava i del que pensaven aquells que, sense mai no
dir-ho, es veia que no eren dels seus. Perquè el servei confiden
cial no era pas neutre i objectiu, sinó que obeïa gairebé sempre
a la voluntat d’avisar, d’acord amb la fidelitat al sistema que
molts dels periodistes d’aquell temps defensaven, de les activi
tats clandestines que es podien conèixer, dels rumors que cor
rien i de les activitats que, malgrat l’aparença legal, podien tenir
un rerefons d’oposició o de crítica al règim franquista.
Recordo, això sí, que l’Església era, aparentment, molt res
pectada per l’agència i que cada dia un redactor passava pel bis
bat o hi telefonava per saber si hi havia alguna notícia
important relacionada amb el doctor Gregorio Modrego, arquebisbe-bisbe de l’arxidiòcesi. El mateix redactor, que també
ho era de «La Vanguardia Espanola» (així encara en deien), te
nia contactes amb el monestir de Montserrat i de tant en tant
donava alguna notícia de caire religiós o de millores arqui
tectòniques; si sabia o feia alguna cosa més, a mi mai no m’ho
deia.
La impressió que jo com a novell periodista en treia era que
no era gens convenient ficar el nas allí on no et demanaven. 1,
si volien saber la teva opinió, era millor fer-se l’orni, perquè
m’exposava -després, més agosarat, en vaig patir les conse
qüències- a perdre una feina que necessitava per a poder men
jar. Malgrat tot, d’algunes paraules o frases que sentia a
companys de l’agència i a d’altres que cm trobava als llocs als
quals anava com a informador, no es veia gaire bé que el sector
eclesiàstic, actuant a l’empara del Concordat de 1953, volgués

fer publicacions que anaven molt més enllà del full parroquial
i dels butlletins de caire religiós.
Escolà durant uns anys en un convent de monges paüles i
alumne durant tretze anys al col·legi San Miguel, regit per
l’orde dels Misioneros del Sagrado Corazón, on havia fet tot
l’ensenyament primari i el batxillerat, em considerava bon co
neixedor de les fórmules litúrgiques en llatí i dels costums so
cials de monges i capellans. Cada vegada menys practicant i
més crític sobre l’actitud eclesial en relació amb la societat, ja
era subscriptor de la revista «El Ciervo» (encara ho sóc) i lle
gia obres literàries de tota mena, excepte aquelles que m’ha
vien recomanat com a edificants per al jovent. El català era la
meva llengua natural i des de nen havia disposat de patufets
i de contes en la nostra parla; sabia una mica de la història del
país i em considerava radicalment oposat al franquisme, en
cara que sense cap militància i callant les meves opinions. Era,
penso, con una gran part dels joves catalans que no havíem
conegut res més que el sistema polític implantat per la força
l’any 1939 i que, molt a contracor, no sabíem ni vèiem la ma
nera de sortir-nos d’aquell maleït cercle en què havíem de
guanyar-nos la vida.
De «Serra d’Or» no en vaig saber res fins uns mesos des

prés de la seva aparició. La veritat és que no hi vaig donar la
importància que tenia. Confesso la meva ignorància perquè
quan, bastants mesos després, un estimat company em va
suggerir que em fes subscriptor de la revista no li vaig fer cap
cas. Fou després, cap a finals dels anys seixanta, que m’hi vaig
subscriure per voluntat pròpia (la subscripció continua vi
gent) i em vaig esforçar a trobar a les llibreries de vell i al mer
cat dominical de Sant Antoni els exemplars que em faltaven
de la segona època de «Serra d’Or» (en tinc completa la
col·lecció) i un bon grapat de números de quan era la circu
lar del «Chor Montserrat». La meva voluntat de col·leccio
nista va esmenar els errors produïts pel desconeixement que
molts teníem del que llavors començava a créixer de nou dins
de la catalanitat.
Els darrers anys cinquanta en diferents llocs periodístics de
Barcelona es parlava en català. Jo ho havia fet amb normali
tat amb alguns professors i amb bastants companys de classe
a la secció barcelonina de l’Escuela Oficial de Periodismo; fins
i tot parlava en català amb el delegat del SEU, un xicot que era
membre actiu de la Guardia de Franco, portava uniforme
complet els dies de gala i al capdavall va redactar un informe
dient que jo no era de confiança (ho encertava de ple) i que

Publicacions infantils
de l’època, en castellà,
que han fet història.
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havien de denegar-me la inscripció al Registro Oficial de Periodistas i el carnet acreditatiu per a exercir la professió.
També a la redacció de l’Agencia Efe, començant pel delegat,
tothom parlava català; al «Diario de Barcelona», periòdic al
qual vaig anar després sense deixar per això l’agència, també
hi havia redactors que parlaven en català; a les rodes de
premsa i a les molt diverses informacions que havia de cobrir
també trobava companys catalans i en diferents llocs es par
lava amb normalitat la llengua pròpia, encara que en certs
llocs oficials es conservaven, clavats a la paret, bruts de pols i
mig cremats pel sol, cartells que exigien «hablar la lengua del
Imperio». I és que les estructures repressives es mantenien
fortes, malgrat que certes persones feien concessions en el dia
a dia. I, així, la correspondència que no fos molt privada, la
paperassa oficial i la de les empreses, els rebuts i les notes in
ternes eren en castellà, de la mateixa manera que totes les pu
blicacions que es venien al quiosc o anaven per correu eren
redactades en la llengua que s’havia volgut imposar com a
única.
El mes d’octubre de 1959, quan «Serra d’Or» va començar
a ésser publicada, íntegrament en català, arreu del país només
hi havia publicacions periòdiques en castellà que, escadusse-
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rament i amb motius molt concrets, publicaven poesies, tex
tos i citacions literàries en català. Els esmentaré posant entre
parèntesis l’any en què foren fundats:
Diaris de Barcelona: «Diario de Barcelona» (1792), «El Correo Catalàn» (1876), «La Vanguardia» (1881), «El Noticiero
Universal» (1888), «Solidaridad nacional» (1939) i «La Prensa»
(1941).
Diaris d’altres punts de Catalunya: «La Manana» (Lleida,
1938), «Diario Espanol» (Tarragona, 1939), «Tarrasa Información» (1939), «Los Sitios» (Girona, 1943), «Diario de Sabadell»
(1942) i «Manresa» (1956).
Setmanaris d’informació general més importants: «Destino»
(1939), «Fotogramas» (1946), «Revista» (1952), «Garbo»
(1953), «Gaceta Ilustrada» (1956) i «Plaza de Cataluna» (1961).
Setmanaris esportius més notables: «El Once» (1945), «Vida
Deportiva» (1945), «Dicen...» (1952), «Lean...» (1954) i
«Barça» (1955).
Publicacions d’humor per a petits i grans: «TBO» (1917),
«Pulgarcito» (1921), «DDT» (1951) i «Can Can» (1956). Cal
afegir-hi «La Codorniz» (1942), pensada i redactada a Ma
drid, però impresa a Barcelona i amb una notable difusió a
Catalunya.

l’infantil
EL PONT
MIQUEL LLOR
INVITACIÓ AL VICI
EUGENI GUERNIER
LES CIVILITZACIONS CONTINENTALS

En català, i també el
1959, començà
“El Pont».
la publicació
"Linfantil» ja circulava
el 1951 i deu anys
més tard va sortir
“Cavall Fort».

TOMAS GARCÉS

TRES POEMES
MIQUEL ARIMANY
EL CRÈDIT DE LA REALITAT
BERNAT VERNET
BODEGO AMB HOME
OSVALD CARDONA
L'HARMONICA

És ben cert que l’any 1959 començà la publicació amb vo
luntat de regularitat mensual d’«El Pont», revista literària diri
gida per Miquel Arimany, el seu benemèrit editor. I tampoc no
es pot oblidar que a Solsona des de 1951 es feia «L’Infantil»,
però gairebé sense projecció fora de la diòcesi que patrocinava
aquella modesta publicació amb finalitats catequístiques. Ha
via de créixer en importància a la segona època (1963) i després
que sortís «Cavall Fort» (1961). Però això ja són referències hemerogràfiques que van més enllà de la situació que «Serra
d’Or» es troba quan s’edita com a publicació mensual ben tra
vada, amb categoria intel·lectual i amb voluntat d’influir en un
ampli sector de catalanoparlants.
Crec que va encertar el moment. Possiblement els promotors
no ho sabien prou bé i, moguts per l’entusiasme patriòtic, van
anar a qui l’encerta l’endevina. Però, amb el patrocini i l’ajut
constant de la comunitat montserratina, van sorprendre en la
seva mala fe (de bona fe, res de res) el sistema. Aquest passava
per un període de tranquil·litat política i no donava cap mena
d’importància a fets com la formació de la Nova Esquerra Uni
versitària (NEU) l’any 1958; la declaració programàtica de Jordi
Pujol sobre «Fer poble, fer Catalunya» (1958) i la compra per la
seva família de la petita banca Dorca, de la qual havia de sortir

JULIÀ
Sortides diàries en autocar al monestir de Montserrat.
Servei especial el dia 24 de desembre per la tarda, per
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Banca Catalana; la campanya de la «P» (Protesta) promoguda
per Josep Benet; l’incident de Luis G. de Galinsoga, director de
«La Vanguardia Espanola», a l’església de Sant Ildefons de Bar
celona (21 de juny de 1959); la projecció de les campanyes tea
trals de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, i d’altres fets que,
isolats, no tenien cap força per a fer trontollar el sistema llavors
imperant. Era molt més preocupant la situació econòmica per
què passava Espanya i a la qual el 21 de juliol d’aquell any s’ha
via començat a posar remei amb un decret-llei d’ordenació
econòmica que portà al famós Pla d’Estabilització amb des
plaçaments de persones i de formes, però sense cap canvi de
pensament sobre la necessitat de la dictadura franquista.
La segona època de «Serra d’Or» ens arribà enmig d’una dic
tadura global que abans mai no havia patit Espanya i que per a
Catalunya significava l’intent de genocidi cultural més ampli i
més ben planificat dels que podien donar-se entre les persones
que el realitzaven. Tot un seguit d’accions de revolta havien fra
cassat i encara que en el món editorial hi havia llibres, premis i
col·leccions literàries, el camp de la premsa contiuava tancat i
barrat. Les revistes catalanes que s’havia intentat difondre sense
cap permís legal els anys quaranta —«Ariel» (1946), «Antolo
gia» (1947), «Dau al Set» (1948), «Temps» (1948) i «Occident»
(1949)— quedaven lluny de les noves generacions i havien tin
gut una difusió molt reduïda; i a les dels anys cinquanta més
immediats—«Ressò» (1951) i «Quart Creixent» (1957)— els
passava el mateix. Algunes persones tenien accés a les publica
cions catalanes que es feien a l’exili —«Pont Blau» (1952) i «La
Nova Revista» (1955), totes dues de Mèxic; «Mai no morirem»
(1953), d’Angulema, França; i el número 105 de la «Revista de
Catalunya», editat a Sao Paulo, tot sigui dit per a posar uns
exemples—, però la influència que podien tenir aquelles publi
cacions era insignificant. I no diguem la que podia aconseguirse del record dels diaris i de les revistes de tota mena que els
catalans ja de certa edat mitificaven quan en parlaven: «La Veu
de Catalunya», «La Publicitat», «El Matí», «La Humanitat»,
«Mirador», «L’Esquella de la Torratxa», «La Campana de Grà
cia», «En Patufet», «Quatre Gats», «Pèl & Ploma» i «Jordi», to
tes fetes un garbuix —per això en deixo de banda les dates
d’aparició—, que escalfaven el cap i obligaven a una primera
tasca de classificació mental.
Al meu entendre, «Serra d’Or» era l’any 1959 i els següents el
producte periodístic en català que necessitaven (i que encara
necessiten) tots aquells ciutadans que volen connectar amb la
realitat del país amb seriositat i sense caure mai en operacions
especulatives que a res no ens porten. Fins i tot, era (i és) la re
vista que necessiten els que diuen que el seu llenguatge és massa
elevat i excessivament acadèmic. «Serra d’Or» era convenient
quan va aparèixer; fins que arribà la democràcia féu molt bons
serveis i ara, quan podríem tenir bastant més del que hem po
gut aconseguir, és convenient que es continuï publicant.
Per molts anys!

flvMdWchAiQKadenjd^».

te.ecomanats·.BO^
de MIQUEL OE PALOL

res.d'IMMAMOi'T

iHsustawrgdelacewa
tf|SABEL-CLARASIWIÓ

I títols dc Jordi Coca,
Susanna Taniaro,CarolS ne
^fikScbandJoaqu.ntCa.bo,

d’Alfabet

:cl darrer premi Pere Qi'.ait
d'Hnniori Sàtira,
$la Guia de Catalunya...

de Brossa

CERCLE DE LECTORS
El club cultural més important en llengua catalana
Dues revistes gratuïtes, cada dos mesos:

Cercle de Lectors
per a adults (i joves a partir de 12 anys).

• El bo i millor de totes les novetats en llibres,

música, vídeos i cd-roms, i al millor preu.

• Amb edicions originals i exclusives.
• Una àmplia informació sobre les obres
i els autors.
• Servei a domicili, sense cost addicional.
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50.000 famílies ja en són sòcies. Animeu-vos-hi! Demaneu informació a:
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Fax: 93 36601 04

E-mail: cercle@circulolectores.com

Tel.: 93 36602 47

Els enyorats

absents
per Albert Manent

Els joves Max Cahner i Ramon Bastardes,
factòtums de la nova publicació, es van
adonar que calia trobar el suport de figu
res de dues generacions anteriors. Han
passat quaranta anys i la història de «Ser
ra d’Or» és mitja història del país i molts
dels qui, al llarg sobretot dels anys sei
xanta, es van afegir com a plomes de cap
d’ala a la revista poden obrir els lligalls de
la memòria. Però uns quants ja no hi són
i n’esmentaré vuit, ja que llur presència
cobria un flanc o altre en aquell front de
batalla en què les matèries eren tan va
riades com acolorides.

Xavier Fàbregas, a qui
vaig dedicar tot un retrat,
traspuava una curiositat

polifacètica que el feia
connectar des d’erudits
d’alta nissaga fins a la
gent més menuda del
món de la faràndula. Al
consell de direcció de
«Serra d’Or» hi aportava
bon humor, acudits, so

vint dolents, bonhomia,
quartetes improvisades,
notícies potser confiden
cials, i sobretot idees per

a eixamplar la gamma
temàtica i de col·labora
dors. Per a mi era potser

el més insubstituïble...

Alexandre Cirici, amb
aquell nas prominent i un
posat una mica altiu i
amb frase imperativa, ens
imposava per la seguretat
amb què parlava de tot.
Hom conta que en una
mica més d’un dia va es
criure un manual d’art.

El pare Jordi Pinell,
poeta exigent, admirador
de Carles Riba, fou un
temps breu director de
«Serra d’Or» i va patir-hi
perquè era difícil haver de
trampejar la censura, fre
nar l’entusiasme d’almogàver dels dos joves
promotors i alhora fer una
revista de «concentració

nacional».

Eduard Artells, deixe
ble de Pompeu Fabra, i
un dels dos millors cor
rectors (amb Bartomeu
Bardagí) de la postguer
ra, tenia un sentit afinat
de la llengua, suplia la
manca d’escolarització i
aclaria molts dels dubtes
nous que es presentaven
idiomàticament. Era mo
dest i humorista, escol
tava i sabia que li
pertocava una tasca dura
Perquè calia no fer con
cessions en un moment
en què la llengua era as
setjada per totes bandes.
Per això «Serra d’Or» té
i’empremta del seu català
noble, fabrià, de vegades
una mica rígid, però ell i
Bardagí i els bons escrip
tors van fer de pont amb
'a millor tradició literària
dels anys trenta.

Pau Barceló era treba
llador, joiós i de molt bon
humor. Havia fet de presoner-esclau dels fran
quistes i havia hagut de
participar en la construc
ció del Valle de los Caídos; per això li fèiem
broma -ell que era tan del
morro fort republicà i na
cionalista català- i li
dèiem que era del Movimiento. No es deixava
perdre cap acte de «Serra
d’Or» i ens va demostrar
una fidelitat admirable
com a fotògraf de primer
rengle i com a amic.

Tenia una cohort d’incondicionals, i també de de
tractors, com Rafael
Tasis, el qual publicà a la
revista l’article «Sobre un
cert terrorisme en les lle
tres i les arts d’avui» (fe
brer 1964), perquè

trobava que Cirici pontifi
cava com a summe sacer
dot de la pintura
informalista i menyspre
ava la impressionista i re
alista. La béte noire de o
Cirici era el grup de la
Sala Parés. Però, quan

s’esdevenia un centenari,
sabia valorar Xavier No
gués o Francesc Galí. La
seva conversa era enartadora i Cirici mantenia

amb puntualitat exemplar
la col·laboració mensual a
la revista. En política fou
un dels grans vencedors

-amb Benet i Candel- de
l’Entesa dels Catalans.
Recordo que en un mí
ting, com que li agradava
épater, duia una indu
mentària de líder maoista.

FETS I OPINIONS

El monjo Miquel
Estradé, elegant i fi, que
podia haver estat pintat
per l’Obiols, era una in
tel·ligència amorosa i pe
dagògica, arrelada a

Antoni de Rosselló,
d’una família de molts
germans i de mare castellanoparlant, era redactor
de la revista i tenia mol
tes inquietuds, sobretot

l’espiritualitat benedic
tina. De parlar tan enèrgic

com persuasiu, irradiava
la fe de les seves convic
cions, ja que tenia un bell
dir i un bell escriure i era
un pedagog d’alt nivell.
Va publicar molt, però di
ria que mai en va, ni tòpi
cament...

Joaquim Vilà i Folch,
alt com un sant Pau, ges
ticulava com un director
d’escena i anava clenxinat una mica a l’estil dels
que s’hi posen gomina i
no tenia cap cabell rebel.
Escrivia amb un estil molt
didàctic i crític alhora i
des de Cornellà, zona tan

deprimida, animava grups
teatrals i era un gran es
pecialista en Pastorets.
Professor de Thau, l’es
cola de Joan Triadú, era
un valor una mica poliva

lent, que sempre vibrava i
es constituí en deixeble
de Xavier Fàbregas.
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lingüístiques. Col·leccio
nava obres de Pompeu
Fabra i jo li vaig regalar el
primer llibre del mestre
filòleg. Era seriós i amb
un posat una mica trist,
reflexiu i nacionalment de
pedra picada. Va morir
(1969) a la flor de la
vida, a vint-i-nou anys, i
Josep M. Ferrer li dedicà

un bell article elegíac a

«Serra d’Or».

la impresión de ningún original de la publicación “Serra d’Or”

en tanto la citada publicación no cumpla los requisitos exigi-

dos por las disposiciones comunes vigentes en matèria de
prensa y publicaciones periódicas.»
Tabús postbèl·lics i maquillatge històric
La censura és, fins i tot per a aquells que per l’edat
no tenen gaires referències sobre què significà histò
ricament i en la vida quotidiana viure sota el règim
franquista,* un terme conegut: era clar que des del
1939 i fins a la mort de Franco no es podia parlar en
llibertat. Pel que fa a la relació de «Serra d’Or» amb
la censura de premsa, en el seu naixement va optar
per un grau d’indefinició que l’afavorís. És a dir que,
emparada pel monestir de Montserrat, va eixir sense
passar per censura civil, confiant que la censura
eclesiàstica li donaria el marxamo necessari per a no
ser molestada.
Abans de 1962 el censor eclesiàstic va ser Cebrià
Montserrat i li succeí Antoni Briva. Per part del mo
nestir el censor fou Agustí Vila-Abadal i poc després
el consiliari (director), Maur M. Boix. Sembla que
els censors eclesiàstics es miraven, per indicació dels
monjos, els articles que podien ser més delicats. Se
gons que va afirmar Ramon Bastardes en el seu ar
ticle a l’especial de «Serra d’Or» pels vint-i-cinc anys
de la revista, les intervencions de la censura de l’Es

glésia van ser escasses i més aviat de matís. Però la
tolerància del règim es va acabar el 1963, després de
les declaracions de l’abat Escarré al diari francès «Le
Monde». Segons l’historiador Josep Benet, la lluita
contra «Serra d’Or» va ser la primera batalla pública
seriosa que van provocar aquelles manifestacions.
L’U de gener de 1964 el delegat de censura a Barce
lona, Jaime Delgado Martín, signava una carta que
obligava a paralitzar la revista fins que no passés per
censura: «Cúmpleme comunicar a Vd. que no debera
proceder a la impresión de ningún original de la publicación “Serra d’Or” en tanto la citada publicación
no cumpla los requisitos exigidos por las disposiciones
comunes vigentes en matèria de prensa y publicacio
nes periódicas.»

El bisbat no estava disposat a aixoplugar més la
revista i l’obligatorietat de retre comptes dels contiguts a una censura prèvia va provocar un petit terràtremol: si «Serra d’Or» havia de ser legal, calia
continuar o bé passar a la clandestinitat? Reunit el
consell a Montserrat el 23 de febrer, van decidir de
legalitzar-la. Cal recordar que el consell era un grup

ampli però diluït, que actuava com a consell asses
sor però no com a equip de direcció permanent. El
dia 27 es van reunir el director, el pare Maur M.
Boix, i els caps de secció, i van arribar al mateix
acord. Passar a la clandestinitat hauria volgut dir
perdre una de les poques, o en aquells moments l’Ú
nica, plataforma pública de difusió de què disposa
ven els sectors catalanistes de l’oposició
antifranquista i es van estimar més de domesticar-la
una mica que tancar la porta a l’única publicació en
català i el que representava. El mateix dia 27 de fe
brer Josep Benet signava una carta a l’abat Brasó en
què manifestava el seu desacord amb la «transacció»
i advertia que l’opinió pública no voldria que «Serra
d’Or» sortís passant per la garbella franquista.
El 10 de març de 1964 l’abat es va entrevistar amb
el ministre Manuel Fraga, que havia assumit la car
tera d’Información y Turismo el 1962, en un encon
tre ple de tensió. El mateix dia es va formalitzar la
petició d’autorització, concedida immediatament.
Es va haver d’eximir el director del requisit de tenir
títol de periodista per tal que el pare Boix pogués
continuar encapçalant-la. Va ser precisament la llei
coneguda com a Llei Fraga, la de Prensa e Imprenta,
que entrava en vigor el març de 1966, la que va subs
tituir la censura per la confiança en l’autocensura, a
base de la por dels expedients, les multes i el segrest
de números. Foren dos anys de censura prèvia, més
alguns mesos de 1969, en què a causa de l’estat d’excepció decretat el 24 de gener es va restablir fins al
25 de març del mateix any. El 1969 l’acció de la cen
sura va ser virulenta i, tot i que alguns articles van
ser recuperats per a números posteriors, uns altres
ja no van arribar a sortir.
El catedràtic Jaime Delgado Martín havia estat
designat com a delegat de censura a Barcelona l’a
gost de 1962 i com a delegat adjunt comptava amb
Manuel Ortiz Sànchez, incorporat el desembre de
1963. Delgado cessà l’octubre de 1964 i li va succeir
Manuel Camacho de Ciria. Des de la revista els tra
metien, en diverses tandes, el material del número
en preparació i el director discutia directament amb
el censor en un regateig atrafegat. Segons ha expli
cat el pare Maur M. Boix, hi havia articles en què no
es podia fer res i d’altres que es podien rescatar amb
alguna supressió. En un joc murri d’estira-iarronsa, es podia insistir en algun punt renunciable
per salvar-ne de més bàsics. Això ja indica un cert
pes de l’habilitat negociadora i de l’atzar en el que
finalment havia d’acabar essent permès. Un cop es
tudiats tots els casos, però, es pot concloure que sí
que es troben unes línies d’actuació més o menys

A pesar de l’ús d’un llen
guatge a penes insinuador
i velat, també a censura lle
gien entre línies.

permanents pel que fa a les supressions de què eren
objecte els articles proposats.
Ací no passa res
Una de les primeres constatacions a què porta la re
visió dels originals censurats és la voluntat ferma de
no deixar rastre de l’excepcionalitat en què vivia la
cultura catalana. «Les circumstàncies externes són
poc propícies a la nostra cultura comuna», escrivia
Pere Jofre per al número de febrer-març de 1964,
però això ja no va sortir. Al número següent el co
mentari de Jordi Carbonell sobre «les flaqueses de
dins i les limitacions de fora» per al poble català es
va quedar en «les flaqueses i limitacions», una lleu
mutilació però que la deixava molt més que coixa.
Ja es pot veure com, a pesar de l’ús d’un llenguatge
a penes insinuador i velat, també a censura llegien
entre línies. D’un text de Pere Calders sobre la
col·lecció «Isard», d’abril de 1964, es va treure una
al·lusió a les «condicions especials» en què havia de
viure la cultura del país, i tampoc no es va permetre
que Joan Triadú parlés de «l’obstacle a actuar nor
malment» en un text de juny del mateix any. D’articles de Jordi Pujol, Marià Manent, Jordi Galí,
Joaquim Molas i Jordi Solé-Tura, entre d’altres, es va
veure com saltaven les línies que feien referència a
«circumstàncies», «estructures», «limitacions» o fins
i tot «peripècies històriques», tal com va escriure Er
nest Lluch el febrer de 1966, que indiquessen qual
sevol alteració de la normalitat. Tampoc els censors
no eren tan incultes com de vegades la tradició oral
dels darrers anys del franquisme ha anat fent creure.
Com a mínim, sabien què volia dir eufemisme i,
així, ho van fer treure d’un article de Gerard Vergés
quan apel·lava a aquesta figura retòrica per a justifi
car el mot «circumstàncies», sempre tan ple de
càrrega.
Evidentment, si no hi havia cap anormalitat en la ■§
plàcida vida pública oficial dels seixanta, tampoc no <S
hi havia lloc per al procés de normalització. La re- £
clamació de l’expressió en català per a totes les ma
nifestacions culturals (sobretot les de la cultura de
Pedrolo, com molts
masses) era repetidament suprimida. De l’article
col·laboradors més,
de Manuel de Pedrolo «Excepcions a part», d’abril
va sofrir retallades
de 1964, es van carregar la reivindicació que l’autor
ingents d’alguns
dels seus articles.
hi feia del teatre, l’ensenyament, la ràdio i la premsa
en català. Pere Calders va ser objecte de la mateixa
supressió quan el juny reclamava premsa, ràdio i te
levisió. Badia i Margarit i Triadú també van ser víc
times d’aquesta preocupació del règim. La pruïja
tenia a veure amb la intenció de deixar clar que el
català no passava d’uns límits familiars i folklòrics.

Ajuntament de Barcelona

Urbanisme i immigració
La collita de l'arròs al camp valencià
L'excursionisme és important a Catalunya

La personalitat més odiada era
Pau Casals, la projecció interna
cional del qual desmuntava la
imatge de redós tancat i resclosit

que es volia vendre de la cultura
catalana.

La voluntat d’arribar a públics populars i fixar la
llengua en tots els àmbits va saltar de textos de Ri
card Salvat i d’Oriol Bohigas de 1964. D’una entre
vista a l’editor Rafael Dalmau del número de
novembre de 1965 van eliminar una resposta que
relacionava la falta de premsa i escola amb les limi
tacions per a tenir un públic lector en català. Ni la li
túrgia ni les cançons ballables, si eren en català, no
podien ser demanades.
Disfressar el passat
Respecte de les al·lusions a la guerra civil, el desen
cadenant d’aquella situació que volien amagar, hi
havia actuacions diferents. De vegades era suprimit
l’adjectiu «civil», d’altres aquest es tolerava, però eli
minaven judicis, com ara quan Oriol Bohigas, l’abril
de 1964, escrivia que havia significat «la interrupció
política i cultural de Catalunya». Sempre que po
dien hi treien qualsevol referència, més encara quan
aquesta era a l’exili republicà. Ni tan sols la ironia
se’n sortia. A l’entrevista que Baltasar Porcel li va fer
a Joan Oliver, del número de febrer de 1966, aquest
deia sorneguerament que la guerra l’havia «salvat»
d’una posició benestant.
A més de la guerra civil, la preocupació franquista
d’esborrar tot allò que fos oposició, per vençuda que
estigués, no començava el 1936. Els fets d’octubre no
els feien gaire gràcia i menys encara la Mancomuni
tat, tal com ho indica una carta de l’agost de 1964,
que elogiava Prat de la Riba, que va ser totalment su
primida. L’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca
de Catalunya i la Universitat Autònoma dels trenta
tampoc no comptaven amb el beneplàcit dels amos
del nou ordre. Entre les persones que resultaven
incòmodes, hi havia el psiquiatre Domènec Martí i
Julià, socialista i independentista, protagonista d’un
article de Fèlix Cucurull que, presentat a censura el
gener de 1969, no va sortir fins el 1976. Els noms de
Carles Cardó i Claudi Ametlla també eren objecte
de censura, però la personalitat més odiada era Pau
Casals, la projecció internacional del qual desmun
tava la imatge de redós tancat i resclosit que es volia
vendre de la cultura catalana. Igualment poc estimat
resultava Manuel de Pedrolo, de qui es miraven els
articles amb lupa, i també es van carregar alguna re
ferència ai paper del cantant Raimon com a «testi
moni» i figura amb lideratge.
Qualsevol comentari sobre la censura mateixa,
encara que fos subtil o emmascarat, era eliminat de
cididament. Precisament una carta de Manuel de
Pedrolo, que aclaria com un dels seus articles havia
estat mutilat, tramesa el 14 de desembre de 1964, va

ser totalment prohibida. Un altre article seu del se
tembre, «En termes d’igualtat», va ser retallat quan
deia «que només podrien parlar els qui deien amén».
Ni les «causes externes» ni les «raons diverses» pas
saven. Quan Josep M. Martorell, a l’article «Les mu
ralles de Barcelona», de l’octubre de 1964, parlava
d’una «generació sense entrenament d’expressió
col·lectiva», això anava fora. Pel que fa a qüestions
més actuals que estructurals, hi va haver tisorades
per a referències a la immigració, al barraquisme
-fins i tot es van suprimir algunes fotografies el fe
brer de 1966-, al cinema d’anàlisi social, al Viet
nam..., i també hi va haver alguna retallada més
simbòlica que de contingut, com ara un autògraf del
«Cant de la Senyera» de Joan Maragall, un home
natge a Pompeu Fabra en el text d’un anunci o la de
finició de Josep Carner com a «ambaixador de
catalanitat». Més enllà de la censura governativa, al
gun article no va ser publicat per les discussions dins
el mateix consell de redacció de «Serra d’Or». Un
text d’Eva Serra sobre la crisi de la Gran Enciclopè
dia Catalana no va sortir i un dossier sobre la uni
versitat de Blanca Serra, Jordi Castellanos, Pere
Camps, J.A. Roig Francitorra i Eva Serra va ser retin
gut. Això va suposar, el 1972, un dels detonants de la
dimissió d’Eva Serra, Oriol Pi de Cabanyes i Guillem-Jordi Graells del consell assessor, al qual s’ha
vien integrat nou mesos abans.
Aquestes són algunes de les línies d’actuació més
o menys constants que «Serra d’Or» va patir de la
censura de premsa franquista. Tot i que es produïa
alguna arbitrarietat i que les supressions depenien
també del conjunt i, per tant, de les prioritats que en
aquell moment establia el censor, és veritat que hi ha
pautes clares que es van repetint. Sobretot, un objec
tiu clar: no deixar que surtin veus que denuncien la
anormalitat d’una cultura reprimida i sense mitjans
Públics de recuperació, que reivindiquen un canvi,
ni que recorden l’origen d’aquesta situació. Una
mica de maquillatge històric amb efectes retroactius.
El text correspon a una part de la tesi doctoral «“Serra d’Or”, in
tel·lectualitat i cultura resistents en el segon franquisme (19591977)», premi a la Investigació en Comunicació de Masses 1999.
Les galerades censurades han estat consultades als arxius del mo
nestir de Montserrat.
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Editorial

Q 1
vc’,· n'li lia
res’ IM‘r exempta, de M:
riila Xírgu. fora dels qui soui pr
per haver-ne gaudit el contacte
o dels professionals interessats’
d aquesta ignorància és tant rné
<ior que Margarida Xírgu. actriu eiuïnent
en llengua catalana i castellana, renova
dora de 1 escena castellana quan això
Ijoiifn fer-».. no és pas ara la melangiosa
l»*’Wnl'll extingnlans una figura biològicament I tirtísticament present on el món teatral smlamericà, una glòria reaj i estimada, la
colaboració de la qual, després del
temps de direcció a les Escoles
DramXtic de Xile i d'l rngnni. ós
requerida en les ocasions solenin.
<iulm.nr aquest interessat silenci mltjan■ nnt la publicació duna schblnn.a de
laetriu ós. així. no tant una repiració
■i m seva memòria — ella mereix una
biografia més àmplia -com un servei
que es presta a tots els qui. enamorats
<iei teatre o interessats per la nostra
il·lustre, ens convenia d'informar 1'
rament o d'omplir dc sentit
riós. circumstancialment nin
sonàncles.
‘■I‘'llri,,ni 1>:ls l|l“' |,|·""»·<ó del record.

ïífmi't

iM>. ens fes la trnlcló de deformar JiljterbMicament cl judici que calgui atril'iiir n lart de Margarida Xírgu. 1
si·iis dubte, en els anys cu què
donat do situar-la —
;
tèrpret extraordinària, que posseïa
■ ret de les actituds patètiques se
dua de ln sobrietat ni mlnv

aviat indòcil de la
t’J«la d'un rostre prodigiosanient mòbil,
illiinltadament expressiu. I, malgrat que
••I judici popular l onciiscllA-wàal gènere
tràgic, el fet cert és qm
uoiialaient. sabia fondre
ii tota criatura dc ficci
■•n fossin els trets caract
■ ompteta i dona de teat
tfue tingné prou exporti

“AM AFAt5s<5 =
TRAAíESA._

. -..miutge i direecí&^deJt^CSri
presentava-- , ella fóït, per dir-ho aiub
ies qualificacions tipològiques de l'època,
tor.t ln "tràgica" de Yerina i .Ifrdca. com
la lacerant ! patètica “ingènua" de Daiia
Roiita o cl IcnOuajc de la» flor.x, com
la “torxa grotesca” de f.a doma boba o
la “inteUegentísslma il·luminada" de San
to Joana. Creava tota mena de personat
ges nmb una autenticitat sòbria i jmnvcnt. amb nn instint fabulós; però dar
rera bi intuïció espontània del “paper"
hi liavta una. voluntat duríssímo do per
fecció que havia après a malfiar-se del
joc lliure dels seus dots i portava el seu
naturalisme a una grau esmolat ile pre
paració i d estudi. Eiw lia Interessat moll.
|HT comprovar aquest sentit de resiamsabilltal de Fncttriu, que la seva teoria
ln interpretació escènica signi iuti ndonada.ment la clàssica de Dlderot. ma
tisada per un coneixement empíric que
hauria subscrit un Willlnni James:
Xírgu creu que l’intèrpret ha d'ésser
mestre absolut dels seus nervis i de
seves reaccions. Tanmateix, si aconst
gueix, per exemple, de.plorar o do ruh
ritzar-se a voluntat. Ics llàgrimes <>
saug qUo li enrojola los galtes provoqui
automàticament en Factor sentiments <
tristesa i de vergonya que substitueixo
els de la siiuple tensió lnterpretntl
lïtcosten. en oneigs osciHnnts. :
tat humana del seu paper. Que

Factor genuí. víctima possible de ln
experiència de veritat, ara paradoxaluient pertorbadora.
I.a biografia en què en.-. ós contada ln
història de l'actriu catalana
ta, i’s clor, u fer-nos eoiièixi
histriònic o de directora, til
ue Interpretacions, ltàpldani
enu ui caràcter de la biografia, Fnut«
ens reporta ln vida artística i privml
de l'actriu dniutint el fons d'una
tXncia rlstòrien sumàriament
seguint no el curs
curds personals i d
in Xiran 11 forní e

ln casUdlanx,
d exiliuda —

ingiiem qu
qüestió de lti tècnic
es escrit amb la sày
iindn gràcia de qui
de isTlodistes. l'e
Gent incorporat
........
sl.’.-RI

Galerades tornades
de censura, amb
la indicació de les
supressions.

la punta de l'iceberg

Això és només

ens quedem a
la

superfície,

moltes assegurances

semblen

iguals.

N'hi

ha

prou

només

d'aprofundir una mica per descobrir les grans
diferències que hi ha entre Winterthur i altres companyies.

A més d'assegurances d'automòbil, les Societats Winterthur
li ofereixen el ventall de pòlisses més ampli: assegurances d'accidents,

assegurances de vida, assegurances d'assistència sanitaria, pensions, assegurances
de la llar, assegurances per a comerços, assegurances d'empresa... Amb una cobertura

integral que es caracteritza pel seu aspecte innovador i, sobretot, per la qualitat del servei. Qualitat

que podrà comprovar en el tracte humà i personal dels nostres Agents i Corredors que,
en definitiva, són els que hi entenen més d'assegurances. Qualitat que també es plasma en

la transparència de les nostres pòlisses, en l'agilitat amb que resolem qualsevol
dubte i en la rapidesa amb que tramitem els sinistres i paguem les indemnitzacions.

Tot això gràcies als milers de professionals que treballen nit i dia perquè vostè
rebi l'atenció que es mereix i pugui viure amb absoluta tranquil·litat.

La tranquil·litat que li dóna la solvència de Winterthur. Un dels
principals grups d'assegurances a escala internacional,

amb més de 100 anys d'experiència
i presència en tot

el món.

Winterthur
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Quaranta anys de fer
literatura
per Jordi Castellanos

Per als que ens movem en aquest controvertit i sem
pre relliscós món de la literatura, la revista «Serra
d’Or» ha estat un paper de família. Forma part de la
nostra memòria cultural: en recordem fites concretes
i, les que no, ens són ben presents per la constant fre
qüentació de les seves pàgines a la recerca de biblio
grafia o de documents. Al llarg d’aquests quaranta
anys de publicació, la revista ens ofereix un testimo
niatge, potser el més ampli, el més complet, fet des de
l'actualitat, de la vida cultural i literària viscuda, i ens
ha deixat també una gran quantitat d’estudis d’un
considerable valor per ells mateixos i perquè són a la
base dels estudis especialitzats que s’han portat a
terme posteriorment, quan la situació política ha
permès de crear altres plataformes especialitzades.
Des de bon principi, «Serra d’Or» va intentar d’ofe
rir en les seves diferents seccions una imatge diversa,
completa i àmplia de la vida cultural catalana. Potser,
més que d’un intent de «reflectir», caldria parlar d’un
esforç per a «crear» la vida cultural, per a crear-la
viva, actual i compromesa, aprofitant fins al límit l’escletxa que s’obria gràcies a Montserrat i, doncs, sota
la ponderada i comprensiva mirada benedictina. El
fet que, per exemple, molts dels intel·lectuals que han
marcat la vida cultural catalana d’aquests darrers
anys haguessin fet les seves primeres armes a les seves
pàgines i fins i tot que els seus dos màxims impulsors,
Ramon Bastardes i Max Cahner, fossin els fundadors,
poc després, d’Edicions 62, em sembla prou indica
tiu.
Per al tema que em toca d’analitzar, la literatura,
aquest fet va tenir una gran importància, perquè la
crítica i la recerca literària estan en relació estretíssima amb les altres branques del saber. Els seixanta,
I època que marca més pregonament «Serra d’Or», és
la dècada de la «història total» i els responsables i
col·laboradors de l’àrea (diguem-ho així) literària de
la revista, alguns per convicció ideològica, altres per-

SERRA D’OR

rnaig 1966

salvador espt m

SERRAD’OR SERRADOR

JUNY 1972

Gabriel Ferrater,

GENER 1973

J. V. FOIX

TE VUITANTA
ANYS

Alguns dels núme
ros poc o molt
monogràfics dedi
cats a escriptors.

L'ARC DE BERÀ

Des del 1971, L'Arc de Berà ha col·laborat
amb infinitat de projectes editorials en
llengua catalana per portar, a centenars de
llibreters, molts milions de llibres.
Aquest servei tenaç, professional i eficient
ha fet de L'Arc de Berà un dels líders de la
distribució a Catalunya, amb una sòlida
implantació a Andorra, el País Valencià i les
Illes. Una experiència que l'ha convertit en
el millor especialista en llibres en català.

Gràcies als seus avantatges, l'AUTOSERVEI GRAN VIA LLIBRES
ha tingut una excel·lent acceptació per part dels llibreters

ARC DE BERÀ, Bèlgica, 6-7, Polígon Montigalà. Tel. 93 465 30 08 Fax 93 465 87 96 - 08917 BADALONA. E-mail: arcbera@fedecali.es
GRAN VIA LLIBRES. Gran Via de les Corts Catalanes, 671. Tel. 93 265 70 35 Fax 93 231 16 53 - 08013 BARCELONA

DELEGACIONS:
TAÜLL. Indibil i Mandoni, 1. Tel. i Fax 973 26 16 03 - 25003 LLEIDA
LA RUTLLA. Pep Ventura, 82. Tel. i Fax 972 47 61 43 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA
r ’ a t>r ■
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Des d’ara, en un sol telèfon hi trobaràs la resposta a
infinitat de qüestions d’arreu de Catalunya.

7

La resposta
Un nou servei. Un nou telèfon*
que pot resoldre alguns tràmits
sense haver-se de desplaçar, que
dóna resposta i orientació, princi
palment, sobre temes relacionats

amb l’Administració de la
Generalitat i també sobre d’altres
serveis.
El 012 posa, a l’abast de tot

w w w .g e n c a t.e s

hom, infinitat de dades d’interès.
Només cal telefonar.

012

atenció
ciutadana
K InfoCat

jíTTïj Generalitat
sUW de Catalunya

*91,2 ptes. els 3 minuts o fracció.

També en CD-ROM

L’ÍNDEX

BIBLIOGRÀFIC
DELS CENTRES

D’ESTUDIS
DE LES TERRES

DE GIRONA
A INTERNET

www.ddgi.es /eiximenis
L’instrument de recerca i descripció indispensable
per a l’estudi de les comarques gironines
Aplega i sistematitza els treballs publicats
pels centres d'estudis adscrits al Patronat
Francesc Eiximenis, organisme autònom de
la Diputació de Girona, que federa i
coordina la xarxa associativa dedicada a la
investigació local i comarcal: Institut
d'Estudis Gironins, Institut d'Estudis
I Empordanesos, Centre d'Estudis
Comarcals de Banyoles, Patronat d'Estudis
Històrics d'Olot i Comarca, Amics de Besalú
i el seu Comtat, Associació Arqueològica de
Girona, Institut d'Estudis Ceretans, Centre
d'Estudis Comarcals del Ripollès, Institut
d'Estudis del Baix Empordà, Centre
d'Estudis Selvatans i el Cercle d'Estudis
Històrics i Socials de Girona.

El volum documental catalogat abasta
2.814 articles multidisciplinars, 1.299
autors, 450 personatges i 500 llocs
classificats per mitjà de diferents descrip
tors de consulta.

Diputació de Girona
rrn
Patronat Francesc Eiximenis
/wws Organisme Autònom Local

Caixa de Girona
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què, per raons patriòtiques o d’altre tipus, lluitaven
també per la recuperació completa de la vida cultural,
s’hi van acollir amb entusiasme. Que la literatura apa
regui al costat de la política, l’urbanisme, l’economia
o el pensament, és una operació de prestigi. La revista
que acull els arquitectes, els economistes, els historia
dors, els pensadors, més agosarats, més crítics, més re
novadors del moment, és també la que parla de
Rodoreda, d’Espriu, d’Espinàs, de Folch i Camarasa o
de Miquel Bauça, per citar només uns quants noms.
Indirectament, doncs, «Serra d’Or» encapçala una
operació de prestigi de la literatura i, més concreta
ment encara perquè era aquesta la que el necessitava,
de la literatura catalana. I aporta també, dins aquest
mateix marc, una ampliació d’horitzons: Quan la re
vista ha de parlar de Bonaventura Carles Aribau acut
a Josep Fontana, Joaquim Molas i Sergi Beser. O quan
dedica un monogràfic a Àngel Guimerà o a Maragall,
hi col·labora la plana major de la revista, tots aquells
que tenen alguna cosa a dir-hi, al costat dels crítics i
historiadors de la literatura. No es pot dir que la re
vista trenqui el tòpic de «les dues cultures», debatut a
propòsit del llibre de C.P. Snow, però sí que, per a la
literatura, aquesta convivència té una importància es
pecial.
Dins del món literari (cal dir que, en aquests as
pectes, també en tot el marc cultural més ampli), «Ser
ra d’Or», pel fet d’ésser l’única revista que es publicava
legalment, va haver d’anar assumint un seguit de fun
cions informatives i comunicatives que potser no li
haurien estat pròpies, que haurien correspost més
aviat a un butlletí informatiu. Li va tocar, però, d’in
formar sistemàticament de la convocatòria de premis
i concursos literaris i de fer la crònica de les conces
sions de premis, fossin els de Santa Llúcia, Cantonigròs, Festes Fabra, Bertrana o Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes. Es tractava, és clar, de «socialitzar»,
de donar dimensió social i pública a la literatura cata
lana, de treure-la del silenci o de la migradesa amb
què la tractava la premsa del moment. Dues peces més
d’aquests mecanismes informatius mereixen també
atenció: La informació sobre revistes dels primers
anys de publicació de «Serra d’Or», especialment im
portant perquè, com es pot comprendre, les «revistes»
de les quals s’informa són, la majoria, de l’exili o fan
funcions substitutives. El pont que s’estableix, per la
via de la informació, té una considerable importància
en el sentit del reintegrament total de la cultura, des
de fora cap a l’interior i a la inversa. L’altra peça és la
«bibliografia catalana recent», que ha portat durant
anys i panys, amb mètodes que no podien ser més ar
tesans, per dir-ho d’alguna manera, i amb uns resul-

SERRADOR
DESEMBRE 1970

EL MODERNISME:

Alguns monogràfics, com el dedicat al
Modernisme, s’han convertit en punt de

referència obligat i en origen, en molts casos,

de la renovació conceptual posterior.

tats admirables, Montserrat Martí i Bas. Gràcies a ella
hi podem localitzar totes i cadascuna de les publica
cions en llengua catalana: la distància que va des de
les primeres aparicions de la secció fins a les darreres
(a càrrec d’Oblit Baseiria) pot donar una idea del
canvi operat en aquests quaranta anys, un canvi pro
piciat en bona part pel joc d’interrelacions propiciat
per la revista.
I és que allò que es persegueix és tornar a posar en
circulació tota una literatura, que no compta amb l’ajut de cap institució oficial, perquè la societat que la
genera l’assumeixi com a pròpia; una societat, no ho
oblidem, que ha viscut els rentatges de cervell del
franquisme i les pressions del mercat literari espa
nyol. Inicialment, la literatura, llevat de l’apartat de
ressenyes, es mou per uns espais
força indefinits fins que hom li
Potser més que d’un donarà format en la secció «Lle
tres», que, tanmateix, no conté ni
intent de «reflectir», de lluny tot el que és literatura.
caldria parlar d’un Dins o fora d’aquesta secció,
«Serra d’Or», a més de seguir
esforç per a «crear» l’actualitat literària, s’afanya a es
tablir ponts (inicialment, més
la vida cultural. aviat informatius; més tard, crí
tics) amb el passat i amb la vida
literària estrangera, dos aspectes essencials per a la
normalitat que es pretén de construir. J.V. Foix, en la
seva efímera participació inicial com a redactor, s’hi
aboca seguint la mateixa fórmula que havia utilitzat
a «La Publicitat», és a dir, presentant «documents
propis», els d’autors catalans, o «textos d’altri», els
d’autor estrangers. D’entre els primers, fragments de
Balmes, Torras i Bages, Ruyra, Bofill i Mates o Rusinol; d’entre els segons, Valéry, Jaspers, Maritain, Girard, o informa de l’aparició del grup Tel Quel. La
fórmula foixana, més enllà de l’interès, no era la més
apropiada a la dinàmica que pretenia engegar la re
vista i va ser substituïda per altres vies. D’una banda,
el 1963 s’inaugura la secció «Textos», que esdevindrà
força constant, destinada, se’ns diu, a «aportar mate
rial de primera mà per a l’estudi i la recerca d’una
època». A llarg dels anys ha proporcionat epistolaris,
dietaris, declaracions, poemes, etc. Potser convindria
destacar els textos de Riba de presentació de Les ele
gies de Bierville, fragments dels dietaris de Garcés o de
Manent i correspondència i testimoniatges de l’exili.
De l’altra banda, la presència de la literatura estran
gera, més enllà dels estudis que s’hi publiquen, prou
nombrosos, es concretarà en la secció «Poesia del
món», amb traduccions de Manent, Garcés, Villangómez i Ferraté, entre molts d’altres.

De la recuperació a la fixació
La necessitat de recuperar i, més tard, revisar la tradi
ció literària local es va posar de manifest de bon prin
cipi, quan s’obrí una secció amb el títol «Revisió d’una
època. 1939-1958», en la qual s’estudiaven els fets cul
turals, el món editorial, les revistes, etc., dels anys de
repressió i clandestinitat. Malauradament, la secció té
moltes mancances, no totes a causa de la censura, en
cara que potser sí que li hauríem d’atribuir l’estroncament de la sèrie. Val a dir que alguns dels més
assidus col·laboradors de primera hora feien, de ma
nera ben natural, aquesta funció d’enllaç amb la tra
dició de preguerra, des de Rafael Tasis fins a Maurici
Serrahima i Domènec Guansé, els quals van repren
dre a les pàgines de «Serra d’Or» l’activitat crítica que
havien exercit uns anys abans a la premsa catalana. En
tot cas, aquest aspecte, el posicionament davant de la
tradició, serà un dels punts calents de la revista, un es
pai de fricció entre el sector de Joan Triadú, disposat
a defensar a peu i a cavall la figura i la tradició ribianes, i Joaquim Molas, que defensava la ruptura amb la
literatura de preguerra. La imatge d’aquests dos sec
tors enfrontats per aquest tema ens la dóna Pere Cal
ders en l’extraordinària sèrie d’articles «Exploració
d’illes conegudes», rèplica al llibret Literatura catalana
de postguerra de Molas. Calders hi fa una defensa de la
tradició literària davant d’un estudiós com Molas
—Molas justament—, que encapçalarà el corrent de re
visió de la història de la literatura catalana contem
porània.
No cal dir que, al llarg de la seva història, «Serra
d’Or» ha publicat un seguit de números extraordina
ris. «Germinabit», la revista montserratina que va prefigurar «Serra d’Or», va tancar amb un número
dedicat a Carles Riba. A partir d’aquest moment, es
van anar organitzant de tant en tant números més o
menys monogràfics, de vegades amb un bloc d’arti
cles, de vegades amb gairebé tot el número. La funció
serà «fixar» uns valors davant de la societat, sigui re
visant les grans figures del passat, sigui analitzant a
fons els escriptors vivents. Un bon exemple és l’extraordinari dedicat a Maragall el 1961, però també els
dedicats (i parlo en plural perquè sovint molts d’a
quests autors en tenen més d’un) a Josep Carner,
Pompeu Fabra, Josep Anselm Clavé, Àngel Guimerà,
Salvador Espriu, Joan Oliver, Gabriel Ferrater, J.V.
Foix, Salvat Papasseit i un llarguíssim etcètera. Alguns
monogràfics van ser dedicats a moviments històrics i
culturals i s’han convertit en punt de referència obli
gat i origen, en molts casos, de la renovació concep
tual posterior. En seria un bon exemple, més que el
dedicat al Noucentisme, prou interessant, el 1964, el

(Foto Barceló)
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Joan Triadú.
Joaquim Molas.
Josep M. Castellet.

Dues concepcions de la

cultura i la literatura:
l’una, esgrimint valors

morals de la tradició

humanística; l’altra, els

valors morals de la tradi
ció ideològica marxista.

D’esquerra a dreta:

Joaquim Molins,

Artur Mas,

Núria de Gispert,

Josep A. Duran i Lleida,

Pere Esteve,

Xavier Trias,

Jordi Pujol

i Joan Rigol.

És l’hora de Catalunya. L'hora de donar un nou impuls al projecte

de futur per a tots els ciutadans de Catalunya. Un projecte amb il·lusió, amb
objectius ambiciosos, però abastables, que compta amb la garantia que dóna l’experiència de

govern. Per això, Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya han

creat la plataforma Horitzó Catalunya SOID, que suposa un compromís sòlid

i responsable d’un equip de persones que han liderat el progrés del nostre país i han estat clau
per a la governabiiitat de l’Estat i l’entrada plena a Europa.

Un projecte de futur que va més enllà de la propera legislatura i dibuixa amb claredat l’horitzó

d’una Catalunya més forta, més oberta, més lliure i, sobretot, capdavantera en qualitat de vida.

L’Horitzó Catalunya 2010 conté compromisos concrets per a la millora del benestar

dels ciutadans de Catalunya. Són propostes que es faran realitat any rere any,
amb la il·lusió i la força que ens permetran fer, entre tots, un gran salt endavant.

“Catalunya, líder econòmic del
sud d’Eurupa”

• El nivell de vida dels catalans estarà un 10% per
sobre del promig europeu.
• Catalunya serà un país amb plena ocupació el
2003.
• El 2003 hi haurà més de 250 multinacionals
catalanes arreu del món, i més de 600 noves
empreses exportadores.

• Líders del turisme de qualitat a tot el Mediterra
ni.

■ Protecció i impuls del comerç i la petita i mitjana
empresa.

“Catalunya, un país on tot serà
a prop”

Ampliació del Port de Barcelona.
• Ampliació de l’aeroport del Prat i construcció de
la 3a pista el 2003.

• Vols directes a Amèrica i l’Àsia el 2003.

Tren d’Alta Velocitat pera passatgers i mercade
ries el 2004.

valdria viure”

• 100% d’escolarització dels o als 16 anys. Serà de
caràcter voluntari dels o als 6 anys el 2005.

• Més avantatges fiscals per a famílies amb fills o
familiars a càrrec seu a partir del 2001.

■ Interrelació plena entre els ensenyaments
professionals i les empreses.

• Eliminació de totes les barreres arquitectòniques
de l'equipament públic per als disminuïts en els
propers 4 anys.

• Més beques d'estudi i borses de treball, fomen
tant els estudis de postgrau a l’estranger.

• Catalunya serà un país més segur amb el desple
gament total dels mossos d’esquadra el 2006.
• La renda mínima d'inserció serà igual al salari
mínim interprofessional.

Supressió del peatge de la B-30 i rebaixa subs
tancial de la resta de peatges a partir del 2001.

■ 100% d’implantació de la tecnologia del cable
(TV, Internet, telefonia i dades), almenys a totes
les ciutats de més de 3.000 habitants el 2005.

■ Assistència domiciliària gratuïta garantida a la
gent gran que visqui sola i en requereixi.

• Potenciació de l’educació interactiva en tots els
nivells de l’educació secundària el 2002.

• Places geriàtriques suficients per a tots els avis
que en necessitin el 2004.
• Obtenir la plena igualtat entre dona i home.
• Afavorir la cohesió social dels immigrants
provinents dels països de fora de la UE.
• Incrementar la cooperació i solidaritat amb els
països subdesenvolupats.

Triplicar la inversió pública i privada en R+D a
Catalunya.
• Creació de la Xarxa Biblioteca Digital de Catalun
ya.
• Creació d’equipaments científics i tecnològics d’alt
nivell en l’àmbit científic, de les telecomunica
cions i multimèdia.

• Catalunya Web, un país obert al món.
“Catalunya, el país verd de la

Mediterrània”

• El 100% de l’aigua serà depurada el 2005.
• Totes les platges de Catalunya tindran bandera
blava.
• El 100% de les aigües dels rius seran netes el 2005.

“Catalunya, un país més lliure”

“Catalunya, un país on Hne"

• Increment de l’esperança de vida fins als 77 anys
els homes i fins als 85 les dones el 2007.

■ Més de 12.000 Kilòmetres de xarxa viària a
Catalunya el 2005.
• Més de 200 noves estacions de metro, tramvia,
tren lleuger i ferrocarrils. Potenciarem el trans
port públic.

(català, castellà, anglès i francès o alemany).

• Creació de 30.000 noves places de llars d’infants
el 2005.

• Garantirem l’aigua suficient per a les persones,
l’agricultura (nous regadius) i el cabal ecològic.

“Catalunya, un univers de cultura”

• La pràctica esportiva, a l'abast de tothom mit
jançant la construcció de més instal·lacions i equi
paments esportius.
■ Donar a conèixer la nostra cultura arreu del món.

• Fomentar i impulsar el treball dels creadors cul
turals (arts plàstiques, música, dansa, teatre, etc.).

Desenvolupament màxim de l’autogovern en el
marc constitucional.

• Ser capdavanters en la recollida selectiva de
residus el 2005.

• Una convivència positiva i creativa a Espanya i a
Europa.

■ Més suport i modernització tecnològica a l’agricultura i ramaderia catalanes.

’ Un tracte fiscal més just que garanteixi el benes
tar dels ciutadans de Catalunya el 2001.

• Increment dels parcs naturals i protecció del bosc
mediterrani.

• Potenciar el patrimoni històric, artístic i monu
mental de Catalunya.

• Reducció de la contaminació acústica a les ciutats.

• Tots els infants sortiran de l’escola amb coneixe
ments musicals.

• Catalunya, present a les institucions europees
i a la UNESCO.

■ Aconseguir el reconeixement del català com a
llengua oficial de la UE.

Més d’í milió d’hectàrees de bosc protegit.

’ Creació de les seleccions esportives catalanes.
“A Catalunya, primer l’educació”

“Catalunya, el país on tothom

■ Tots els estudiants de Catalunya, quan acabin
l'ensenyament obligatori, parlaran 4 idiomes

• Fer de Catalunya un país líder de la indústria audiovisual del sud d’Europa.

Potenciar l’activitat de la cultura popular catalana.

• Creació de més infraestructures culturals a tot
el territori català (teatres, auditoris, museus,
biblioteques...).
• Augmentar l’oferta cultural en llengua catalana.

Convergència i Unió ===========
La teva garantia.

FUNDACIÓ
Caixa de Sabadell

Gràcies per aquests 40 anys
d'estímul a la cultura
La Fundació Caixa de Sabadell felicita

Serra d'or en

el seu 40è aniversari i us recorda que posa a la vostra

disposició el servei gratuït de visites comentades

als edificis modernistes de la Caixa de Sabadell

VISITES COMENTADES
L'últim diumenge de cada mes, a les 12 del migdia

Carrer de Gràcia, 17. Sabadell
Visites per a grups i col·lectius:
Concertar dia i hora al telèfon 609 737 688
A/e: fundacio@caixasabadell.org

cui'b

dedicat al Modernisme el 1970. Cal destacar, també,
dos monogràfics més que van produir un impacte
públic especial: l’un, de 1964, dedicat a Menorca, i
l’altre, de 1968, dedicat al País Valencià. De fet, «Serra
d’Or» ha dedicat altres números posterior a Menorca,
al País Valencià, a Mallorca o a la Catalunya del Nord,
a Lleida o a Girona, per posar exemples diversos. I ha
revisitat escriptors i moviments a cavall entre l’actualitat, les commemoracions i l’assentament de valors,
perquè del que es tractava era de posar en un primer
pla, de destacar en relleu, un autor o un tema, funció
en la qual va trobar un instrument de primer ordre
en les entrevistes de Baltasar Porcel i, posteriorment,
en les de Montserrat Roig. Les primeres, sobretot, re
bien un tracte gairebé d’homenatge a l’entrevistat,
amb un considerable aparell d’il·lustracions. Hi des
filen les «grans» figures, les peces clau de la cultura ca
talana del XX, en unes entrevistes que acostumaven a
tenir la seva part controvertida. Les de Montserrat
Roig (l’única que persistirà d’una primera tongada
amb entrevistes fetes per ella, Benet i Jornet i Jaume
Fuster) comencen de manera molt més humil, amb
els personatges que Porcel ha deixat de banda. Són,
inicialment, gairebé més estudi que entrevista, però
acompleixen el mateix objectiu socialitzador. Hi tro
bem, de fet, els personatges que s’han convertit en re
ferents de la vida pública en aquesta darrers vint anys.
Successores en aquests darrers anys: Marta Nadal o
Zeneida Sardà.
Fixació de valors. En aquesta funció de socialit
zació de la literatura i de fixació de referents d’una li
teratura que no compta amb els mecanismes
habituals per a establir-los (mercat, crítica, mitjans de
comunicació, instàncies acadèmiques, etc.), «Serra
d’Or» juga a fons dues cartes: l’enquesta als crítics so
bre les millors obres publicades en cadascun dels gè
neres i els premis Crítica «Serra d’Or», uns premis no
remunerats i, per tant, cal pensar que sense cap més
servitud que la seva vàlua intrínseca (un fet, tanma
teix, que té el perill del peix que es mossega la cua,
Perquè un premi d’aquesta mena també es pot con
cedir sense tant de compromís o, simplement, per
compensar el pes dels altres). En totes dues opera
cions la revista compta amb la imparcialitat que se li
Pot suposar pel fet d’ésser espai de confluència de po
rcions divergents. En nombroses ocasions ha utilitZat les enquestes per deixar constància dels grans
Problemes culturals o dels temes que preocupen la
ciutadania. Per la via de l’enquesta, doncs, el 1964 de
gana als crítics en actiu del món literari català (de
V1nt-i-un, en contesten dinou) que votin les tres obres
niés importants, des del seu punt de vista, dels darrers

vint-i-cinc anys (1939-1964), en novel·la, narració,
poesia, assaig, teatre i biografia. La votació es repetirà
el 1974 (darrers deu anys) i el 1982 (en relació amb el
període 1971-1981). Una anàlisi aprofundida, des de
la perspectiva actual, d’aquestes votacions donaria
uns resultats molt interessants, sobre la seva efectivi
tat a l’hora de fixar els cànons actualment acceptats,
però també sobre qui i què votava cada crític. També,
és clar, la relació entre els vots de cadascun d’ells i el
cànon actual (permeteu-me que utilitzi termes com
cànon i valor sense entrar a fons en l’abast dels ter
mes). Destacaríem, per exemple, la marginalitat de
Pla (Homenots, única obra destacada, al darrer lloc de
les «biografies») i la presència constant de Pere Cal
ders com a narrador, ja des de molts anys abans de
l’estrena d'Antaviana.
Tota una altra qüestió és la presència de textos de
creació. En principi, la revista té una secció força
constant: «Narracions», per on desfilen els noms de
Folch i Camarasa, Ma
nuel de Pedrolo, Mercè
Rodoreda, Francesc Vall
Allò que més ha carac
verdú, Llorenç Villateritzat «Serra d’Or» en
longa, etc. Però la secció
desapareix, bé que de
relació amb la vida
tant en tant ressorgirà.
Sembla prou evident que
literària ha estat la
la revista, en aquest punt,
voluntat de recollir els
vol i dol. Tampoc no pot
fer una política editorial
batecs del temps.
de promoció de noms en
aquest punt. De fet,
acaba abandonant. No,
així, amb la poesia autòctona. Joan Colominas, quan
semblava que la poesia realista, combativa, entrava en
crisi, va mantenir una secció militant, en la qual apro
fitava la presentació d’un autor i un poema per alliço
nar el públic, fins al punt que un poema com
«Cadaqués» de Gabriel Ferrater s’ajustava al pro
grama gràcies a aquest inefable comentari: «Cap altre
esforç que el literari, cap altra presa de posició que la
lingüística. I ens serveix, no hi ha dubte.» Aquesta
secció, sota la rúbrica d’«El Mèdium», va mantenir la
tradició a mans d’Àlex Susanna, amb la presentació
de poetes locals i forans.
Ara bé, potser allò que més ha caracteritzat «Serra
d’Or» en relació amb la vida literària ha estat la vo
luntat de recollir els batecs del temps, les «palpita
cions» orsianes. Ho ha fet per mitjà de taules rodones
o, sobretot, d’enquestes (als narradors, als contistes,
als editors, etc.). En general, amb un cert retard, ha
«tancat» molts dels grans debats que s’han produït en
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els ambients culturals catalans d’aquests darrers anys,
des dels temes com la immigració, les «dues cultu
res», la funció dels correctors, la relació entre catala
nisme o burgesia (sigui a propòsit de l’estudi de
Solé-Tura sobre Prat de la Riba, sigui a propòsit
de l’estudi de Marfany sobre els orígens del catala
nisme), els debats entorn de la llengua (com el que va
provocar l’anomenat manifest d’«Els Marges»), etc.
L’avantatge de «Serra d’Or» és que ens dóna les opi
nions ja força pensades, en general quan l’onada de la
polèmica ja va de davallada. És inevitable, no tant pel
fet de tractar-se d’una revista mensual, com per la
carcassa que la revista arrossega, que l’obliga a reac
cionar amb lentitud. Aquest fet, però, contrasta amb
la voluntat d’obrir les seves pàgines a la polèmica: la
secció de cartes al director es va anar convertint en un
espai absolutament imprescindible i no hi ha tema ni
article d’interès que no tingui immediatament unes
quantes rèpliques de lectors atents o d’aspirants a
col·laboradors. Si les compiléssim, veuríem que són
tota una literatura, amb les seves primeres figures, de
vegades autènticament prolífiques. A partir de 1969,
un any particularment polèmic perquè Joan Ferraté i
Joan Fuster se les tenen a propòsit de la lectura d’Espriu i Molas i Rubió polemitzen sobre la poesia neo
clàssica i preromàntica, la revista obre una secció
nova, que formalitza allò que és a la base mateixa de
la seva existència: «Lletres de batalla». Una secció que
ha estat, al llarg dels anys, força aprofitada. I és
que, benedictina com és, la revista no ha estalviat gar
rotades: algunes, de ben sonades, en les ressenyes car
regades d’informació de Josep Massot i Muntaner.

Un espai de referència
Recapitulem. Des del punt de vista de la literatura,
quina mena de revista tenim a les mans: una revista
de cultura?, d’idees?, d’informació?, literària?, crítica?
«Serra d’Or» ho és tot, un híbrid que ha fet de la ne
cessitat virtut. Sobretot els primers anys (és a dir, des
de 1959 fins ben avançats els setanta), quan, a més de

ser espai de convivència de les diferents branques de
la vida cultural, va obligar a conviure grups diversos
1 contradictoris. Des d’un punt de vista literari, els di
ferents grups del mapa cultural del moment l’utilitZen com a plataforma de divulgació de les seves
Posicions. Aquest fet, que genera tot un seguit de ten
sions internes dins la redacció o en els equips d’as
sessors, i que es deixa entreveure en moltes ocasions
en els mateixos escrits, en les línies i entre línies, és el
que permet que una revista que ha nascut d’actituds
lesistencialistes sigui capaç de convertir-se en una
euta cultural viva. El grup de col·laboradors que ve

nien del vell «Serra d’Or» dels cinquanta, o de «Forja»,
com Triadú, es trobarà amb els defensors del «rea
lisme històric», especialment amb Molas, però també
Castellet, Vallverdú o Marfany. Són dos grans siste
mes, dues concepcions de la cultura i la literatura les
que s’enfronten: l’una, esgrimint valors morals de la
tradició humanística; l’altra, els valors socials de
la tradició ideològica marxista. Són dos pols oposats
en el llenguatge i en els referents, que continuaran
tensos quan el debat ja sembla superat. Albert Manent, no sé pas si gaire imparcial, aprendrà l’ofïci d’apagafocs, compartit, ben segur, amb el pacient o
bonhomiós Sarsanedas (tot i que les cròniques expli
quen que fins a ell se li esgotava la paciència). Per a
tots, com a espai de posicionament cultural, «Serra
d’Or» va ser la plataforma pública més important.
Comptar amb aquest espai era vital, com ho va ser,
també, que, els primers setanta, la revista, amb una
certa angoixa, s’obrís a les noves onades de creadors i
crítics. I que cedís la paraula al rebel número u, Terenci Moix, amb aquella secció, «Gent jove, pa tou»,
que tantes tietes va escandalitzar. Amb el temps, però,
la revista ha anat perdent força i ha adoptat una fór
mula de supervivència, la secció fixa mensual (pàgina
o columna), que havia funcionat força bé els primers
anys (en mans de Fuster, Capmany, Castellet, Molas o
Riera Llorca) i que, de tant proliferar, ha acabat, em
sembla, portant «Serra d’Or» pels camins erràtics de
les dèries personals. Aquesta política s’entén, suposo,
a partir de la necessitat d’aconseguir, cada mes, l’esplet de signatures que cal. De vegades, però, és pitjor
el remei que el mal.
Tinc tota la impressió de no haver sabut distanciarme prou d’aquest paper de família que, per a mi, com
per a tants d’altres, ha representat i representa un es
pai de referència encara inexcusable. Recordo que,
quan anàvem a les classes dels Estudis Universitaris
Catalans, Montserrat Roig va queixar-se a en Molas de
l’aire benedictí i més aviat plumbi de la publicació. En
Molas en va fer una defensa i en va excusar els defec
tes. Poc després, la Roig s’hi incorporava com a col·la
boradora assídua. I és que, amb sos pecats, alguna
cosa té de nostra. Per això resulta massa fàcil de ma
leir-la i massa difícil de desentendre-se’n.
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Al servei de la
literatura i de la
crítica

(Foto Pilar Aymerich)

(Foto Barceló)

per Isidor Cònsul

Montserrat Roig i
Baltasar Porcel
aviat es van incor
porar a les llistes
de col·laboradors
de «Serra d’Or».

Quan ja truquem a la porta del 2000, i davant d’una
perspectiva guarnida de mil·lenarisme, un aniversari
com el d’aquests quaranta anys corria el risc d’a
parèixer amb el gest volenterós i difús d’una celebra
ció ofegada en l’oceà del calendari. Si no ha estat així,
és perquè aquests quaranta anys han anat a cavall de
transformacions accelerades, de canvis a tot estrop i
d’una intensitat viscuda amb neguits i ritmes tan
frenètics que es poden amidar amb el mesurador de
tot un segle. Ben poques coses de la quotidianitat més
elemental no han mudat o canviat de pell d’ençà de
1959 i, des d’una perspectiva literària, moltes barques
han passat mal temps, com diuen els vells del meu
poble, que és terra d’interior. Aquests quaranta anys
han vist com rodaven les tendències, els moviments i
les modes literàries, com s’han anat succeint amb més
o menys puntualitat els relleus generacionals i amb
quina franquesa pujava i baixava la cotització de les
obres i dels autors a la borsa dels valors literaris:
aquest cobejat equilibri, sempre difícil i secret, que

s’estableix entre la qualitat dels llibres, el judici del pas
del temps i el misteri del reconeixement públic. Però
amb la constatació -ai las!- que és en la gràcia furtiva
d’aquestes coordenades que uns autors es consoliden,
uns altres passen al purgatori de la redempció, men
tre la majoria acostuma a esperar contra tota espe
rança a la nevera de l’oblit.
Han estat quatre dècades, d’altra banda, a l’aguait
de com s’afermaven els fonaments d’una indústria
editorial que, per al llibre català, ha crescut generosa
des de finals dels setanta fins arribar a nivells inima
ginables quaranta anys enrere; per més que ara -dit
sigui amb la boca petita- esguardi amb recel justifi
cat un futur de tecnologia i mundialització culturals.
Però tot plegat, com era previsible, ha donat alè a la
ventada de canvis que s’han produït en el panorama
literari català entre el cap i la punta d’aquests anys: un
desplegament editorial que ha passat per la discreta
eufòria dels seixanta, la crisi dels primers setanta, el
reviscolament marcat per les bondats del suport
genèric i el desconcert actual que és, només, el barbull
característic de tots els presents imperfectes. En ter
mes literaris, la mort de Carles Riba, el mateix any del
naixement de «Serra d’Or», va empènyer l’ascensió
d’un realisme social estret de pit, que s’exhaurí aviat,
més per manca de qualitat en la veu que no pas per
problemes amb la censura. Rodaren després les pro
postes de postavantguarda dels setanta, aviat obsole
tes si descomptem les genialitats de Joan Brossa,
mentre continuava la tenaç tossuderia de la poesia de
l’experiència. Ja entaulats en els vuitanta, el to gene
ral començà a perdre bufera amb l’embranzida, i la
crisi posterior, de les literatures de gènere, fins a l’im
peri del best-seller que ha regnat en bona part dels no
ranta.
Posats a buscar excepcions, entre les coses que pot
ser no han canviat gaire, o si més no sembla que han
canviat poc, hi ha els objectius d’afirmació cultural i
les estratègies de catalanitat que encara respiren per
les pàgines d’aquesta revista quarantina que és «Serra
d’Or». De la mateixa manera que tampoc no s’ha al
terat una ininterrompuda vocació de seguiment de la
literatura catalana a mesura que es va cuinant i la
treuen del forn amb la tinta fresca. Per aquest doble
motiu, i descomptant els lapsus i les inevitables erra
des que són propis de qualsevol empresa humana, les
pàgines i els índexs anuals de «Serra d’Or», a més de
certificar aital obstinació, ofereixen, a qui tingui in
terès a saber-ho, la informació més sistemàtica i ge
nerosa del conjunt de giragonses, embulls, misèries i
grandeses d’allò que ha estat la literatura catalana en
tre 1959 i la fi d’aquest mil·lenni que vivim.

Un dels encerts de la revista
ha estat l’esforç de defugir

qualsevol sectarisme i
atraure bona part de la

intel·lectualitat del país.

Una revista literària?
Els responsables de «Serra d’Or» van deixar clar, de
bon començament, que el seguiment informatiu i crí
tic de les activitats literàries en català havia d’ocupar
un gruix preeminent en el conjunt de la revista. Com
a paradigma significatiu, en el número d’estrena,
l’octubre de 1959, hi destacava la secció «Lletres» que,
sumant-hi l’espai esmerçat pels llibres, el teatre i la in
formació cultural en sentit ampli, omplia quasi la
meitat de les trenta-cinc pàgines de la publicació. Ma
nuel de Pedrolo hi oferia un text de creació, el conte
«La missió i l’escamot»; Joan Fuster, un assaig sobre
el sentit de l’amor, la mort i Déu en la poesia d’Ausiàs
March, i Jordi Carbonell hi presentava el teatre
folklòrico-sentimental de Cecília A. Màntua. En l’a
partat dels llibres, Jordi Cots parlava del poemari de
Joan Vergés, Soledat de paisatges, i la informació cul
tural publicava el XXIX Cartell de Premis de l’Institut
d’Estudis Catalans i donava notícia de l’homenatge a
Víctor Català. A mig camí entre la història i la litera
tura, Rafael Tasis ho arrodonia amb l’article «Un pro
cés literari a la Barcelona vüitcentista».
La mateixa tònica es desplegà en l’altre número
de 1959 (II-III, novembre/desembre): En l’apartat
de textos hi ha un poema d’Antoni de Moragas i
dues traduccions de Tomàs Garcés, de sengles poe
mes de Quasimodo i d’Ungaretti. Osvald Cardona
hi escriu unes «Consideracions sobre Ausiàs
March», Aina Moll parla de l’actualitat literària de
Mallorca; Joan Ruiz i Calonja, de la poesia conjugal
en la literatura catalana, i Jordi Ventura descriu
l’«Estat actual de la llengua i de la literatura d’oc».
En l’apartat teatral Jordi Carbonell comenta unes
representacions de Molière i, en els de bibliografia,
Josep M. Ainaud parla de «La vida dels llibres»,
mentre que Josep Benet ressenya unes memòries i
una obra del doctor Cardó.
A mesura que «Serra d’Or» començà a consolidar-
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se superant el difícil escull dels primers anys, va anar
afinant també la seva estructura interna i cada secció
va tendir a definir-se de la manera que li semblà més
adient. La de «Lletres», amb els canvis i breus modifi
cacions del nom al llarg dels anys, s’hi ha captingut
com una de les més nodrides i significatives. No és de
bades que, tot i que «Serra d’Or» es pugui definir com
una publicació catalana de pensament cristià, amb
una voluntat humanista i d’amplitud cultural, sovint
se l’ha presentat, erròniament o no, com una revista
literària en sentit estricte. Sens dubte que hi deu haver
ajudat la compulsada facilitat de maniobra que li fa
distreure pàgines per a tractar de temes literaris sem
pre que ha estat necessari.
Espais per a la crítica literària
A Joan Triadú, l’impuls obstinat (1993), Agustí Pons
comenta la creació, l’agost de 1961, del primer consell
assessor de «Serra d’Or» i la responsabilitat que hi as
sumiren Joan Triadú i Albert Manent com a caps lite
raris: Albert Manent hi esdevenia garant de la secció
de «Lletres» i Joan Triadú es féu càrrec de la crítica li
terària. Pels seus papers a «Ariel» i a «Forja», Joan
Triadú s’havia convertit, des de la segona meitat dels
anys quaranta, en un dels escassos representats de la
crítica literària en català. També havia col·laborat en
la primera etapa de «Serra d’Or» (1955-1959), quan
la publicació era una circular del Cor Montserratí, i
sembla lògic que esdevingués el crític literari, diguemne titular, del projecte renovador de la segona etapa de
«Serra d’Or»: l’any 1960 hi publicà quatre articles, set
el 1961, nou el 1962 i quinze el 1963. El febrer de 1962
estrenava una secció pròpia -«Comentari mensual»—
que va durar fins als primers mesos de 1966 i on, a
més de passar revista a l’actualitat literària, assajava
especulacions de tipus crític.
Tot i ser una de les signatures habituals, Joan Triadú
no fou mai l’únic crític literari de «Serra d’Or». El
ventall de noms fou ampli des de bon començament i
un cop d’ull als sumaris dels primers anys dóna una
garba de noms amb Osvald Cardona, Albert Manent,
Maurici Serrahima, Tomàs Garcés, Joan Fuster, Jordi
Maluquer, Domènec Guansé i un altre nom de pes,
Joaquim Molas, que començà a col·laborar-hi l’any
1961. Exemple clar d’aquest pluralisme fou la taula
rodona sobre els problemes de la crítica que va trans
criure la revista el mes de desembre de 1962. Hi par
ticiparen Jordi Carbonell, Jaume Lorés, Gonçal
Lloveras, Joaquim Molas, Joan Ruiz-Calonja, Jordi
Sarsanedas i Joan Triadú, i no es fa difícil destriar-hi
els camins que hi marquen Joaquim Molas i Joan
Triadú. Per al primer, la crítica havia d’atènyer un

objectiu científic i un altre d’educador (informar i
orientar), mentre que, per al segon, l’exercici crític
havia de captenir-se amb fidelitat màxima a l’obra
—«que sigui descriptiva, sobretot»- i que sigui el lec
tor qui en tregui conclusions. Més enllà d’una decla
ració de principis que ha marcat l’esponerosa
trajectòria de tots dos crítics, en el debat de la taula
rodona i en papers posteriors s’enfilen dues estratè
gies crítiques davant de la tendència del «realisme
social» i de la publicació, l’any 1963, de l’antologia
Poesia catalana del segle XX de Josep M. Castellet i
Joaquim Molas. La revista havia estat matinera a
plantejar la qüestió del «realisme social» i Albert Ma
nent s’havia encarregat de coordinar una enquesta
sobre la poesia social («Serra d’Or», març i abril
1962). Triadú fou un dels enquestats, però va espe
rar fins a 1964 per deixar clara la seva actitud en el
comentari crític que publicà sobre l’esmentada an
tologia de Castellet i Molas («Serra d’Or»: febrermarç 1964).
Davant de la impossibilitat, en un paper d’aques
tes característiques, de fer un seguiment a la menuda
de les actituds estètiques que s’han passejat per la re
vista, m’ha semblat oportú falcar aquest debat sobre
el «realisme social» i la discutida antologia Poesia ca
talana del segle XX per remarcar la pluralitat de «Ser
ra d’Or» en aquests negocis de la crítica literària. Un
dels encerts de la revista ha estat l’esforç de defugir
qualsevol sectarisme i la voluntat d’atreure bona part
de la intel·lectualitat del país, tant els noms de les
personalitats consagrades com la progressiva incor
poració de les successives generacions de joves. Així,
al costat dels noms esmentats, apareixen altres sè
niors exercint de comentaristes i crítics literaris: en
tre els més habituals, Rafael Tasis, Alfred Badia,
Maria-Aurèlia Capmany, Pere Calders, Joan Agut,
Jordi Cots, Joan Colominas, Joaquim Carbó i Josep
Faulí. Al mateix temps, una anàlisi dels índexs de la
revista dóna fe de la incorporació gradual de veus jo
ves: per exemple, dos entrevistadors esplèndids com
han estat Baltasar Porcel i Montserrat Roig, i després
Jordi Coca, o bé el duet responsable del primer in
ventari de la «Generació dels setanta», Guillem-Jordi
Graells i Oriol Pi de Cabanyes, al costat de Pere Gimferrer i, de manera més escadussera, Robert Saladrigas. Més endavant la llista es nodreix amb les
referències d’Àlex Broch, Dolors Oller, Julià Guillamon, Isidor Cònsul, Vinyet Panyella i Marta Nadal, i
entre els més recents Vicenç Llorca, Josep M. Ripoll
i Sebastià Alzamora, i m’afanyo a posar un etcètera
per no fer més llarga i potser innecessària la llista
dels col·laboradors que, per tongades més o menys

t l l l ’b
llargues, han estat habituals a les pàgines de crítica li
terària de «Serra d’Or».

Una eina cabdal: els premis Crítica «Serra d’Or»
L’any 1967, l’atenció dedicada per «Serra d’Or» al se
guiment del dia a dia de les lletres catalanes assolí una
nova dimensió i el repte d’una transcendència cabdal
amb la creació dels premis Crítica «Serra d’Or».
Trenta-dos anys després, sota el paraigua d’una pers
pectiva que permet analitzar-los amb objectivitat,
sembla clar que el resultat és d’una contundència i
una eficàcia que podem qualificar d’extraordinàries.
Amb la sobrietat que de sempre ha caracteritzat la re
vista, la justificació dels premis quedava reflectida en
aquest breu paràgraf: «Amb els Premis Crítica, “Serra
d’Or” ha cregut oportú d’establir anualment una llista
de les obres més destacades que, durant l’any anterior,
hagin estat publicades en cadascun dels gèneres se
güents: poesia, novel·la, prosa narrativa, teatre i as
saig.» Com a exemple de la qualitat que havia de
penjar, en endavant, dels premis Crítica «Serra d’Or»,
aquell primer palmarès s’arrodoní amb Teoria dels
cossos de Gabriel Ferrater (poesia), El carrer de les
camèlies de Mercè Rodoreda (novel·la), El quadern gris
de Josep Pla (prosa narrativa) i Problemes del nostre
cristianisme de Jaume Lorés (assaig). El jurat era for
mat per Josep M. Castellet, Joan Fuster, Joaquim Mo
las, Joan Triadú i Joan-Lluís Marfany.
Si ens referim als premis atorgats a la narrativa, la
poesia i l’assaig, que són els gèneres relacionats amb
l’ànima d’aquest article, és senzill d’adonar-se, davant
de les llistes corresponents, que s’hi han guardonat els
títols més significatius de la literatura catalana dels
darrers trenta anys. Espigolant els autors més vistosos
es poden esmentar, a banda dels citats, els noms de
Pere Calders, Ferran de Pol, Miquel Àngel Riera, Baltasar Porcel, Jesús Moncada, Montserrat Roig, Jaume
Cabré, Carme Riera i Quim Monzó, pel que fa a la
narrativa; entre els poetes, Joan Brossa, Pere Quart,
Marià Manent, Joan Vinyoli, Vicent Andrés Estellés,
Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol i Joan Margarit; i
en els àmbits de l’assaig, Joan Fuster, Albert Manent,
Joan-Lluís Marfany, Joan Ferraté i Antoni Marí.

Des del present de la redacció d’aquest article, quan
bona part dels premis literaris suren tocats en la línia
de flotació per interessos editorials i estratègies mer

cantils, sembla oportú emfasitzar la independència i
a nítida trajectòria dels premis Crítica «Serra d’Or»,
atorguen a obres publicades, no tenen cap més ob
jectiu que el de singularitzar les més significatives de
I any ni cap més compensació que el símbol de la ma
teixa revista (una serreta d’or dissenyada pel joier

Capdevila), lliurat en un acte públic. En la conjunció
d’aquests eixos —obra publicada, actuació indepen
dent del jurat i manca de dotació econòmica dels
guardons- es troba la clau que ha permès armar-los
amb el distintiu de la qualitat i una trajectòria cohe
rent tot al llarg dels seus trenta anys d’història. No
sembla haver-hi dubtes respecte de la funció assumida
per aquests premis Crítica en el sentit que són, des de
1967, els que destaquen i subratllen les inflexions
de l’ambició i la qualitat en la literatura catalana con
temporània.
A manera de recapitulació, i per reblar més el clau
de la síntesi, caldria afegir que «Serra d’Or» s’ha cap
tingut sempre com una publicació de suport generós
i constant a la literatura catalana, amb la gràcia para
doxal que, tot al llarg dels anys, ha sabut alliberar-se,
no sense dificultats, de l’etiqueta de revista literària.
Per una tongada llarga, les seves pàgines de crítica li
terària foren com qui diu les úniques illes de vida en
el desert de desolació del franquisme. I ha tingut l’en
cert de perseverar-hi a mesura que el pas dels anys
atorgava graus de bonança al panorama general: quan
sorgien revistes especialitzades, papers alternatius i es
deixava d’oferir, gairebé en exclusiva, un espai a la crí
tica. Aquesta perseverança només la sé veure com el
senyal d’una vocació inequívoca al servei de la litera
tura pròpia i amb el benentès, és clar, que el conreu de
la literatura és un dels punts que singularitzen amb
més força la nostra condició de catalans: l’art que ens
identifica per damunt d’altres consideracions i que
ens enriqueix a partir del llenguatge i de la paraula.
S’ha dit que una llengua és, sobretot, una manera de
veure i entendre el món, i l’aposta de «Serra d’Or» per
la literatura ha estat, en darrer terme, jugar fort per la
continuïtat i la pervivència d’aquesta manera de veu
re’l i entendre’l.
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La Història a «Serra d’Or»
Una aproximació
per Joaquim Coll i Amargós

Al moment de valorar el paper que «Serra d’Or» ha represen
tat per al coneixement, la divulgació i el debat històric d’ençà
de la seva aparició, el 1959, no podem oblidar que, al llarg de
bona part d’aquests quaranta anys que ara celebrem, l’historicisme ha estat, com ja assenyalava el crític Julià Guillamon en
ocasió del vint-i-cinquè aniversari de la revista (octubre de
1984), «l’element indispensable de gairebé totes les branques
del pensament i de la reflexió del nostre país». El condicionant
històric, la reflexió sobre el passat i els ensenyaments que se’n
podien desprendre, ha constituït, doncs, el comú denominador
de gairebé totes les seccions d’una revista que, recordem-ho,
naixia per a impulsar i aixoplugar les diverses formes del re
dreçament cultural català un cop liquidada la llarga i repressiva
postguerra. Tanmateix, aquesta necessitat vital de revisitar, re
pensar i reescriure el passat va haver d’enfrontar-se a limita
cions tant d’ordre extern (l’acció de la censura va impedir, fins
a 1968-69, que es tractés obertament del passat històric més re
cent) com de caire intern (més enllà de les limitacions gover
natives, els impulsors de la revista van preferir igualment
durant alguns anys no promoure gaire les polèmiques sobre el
període republicà o entorn de figures com Cambó o Com
panys, a fi de preservar la política unitària).
D’aquesta manera, la polèmica històrica més sonada no va
arribar a «Serra d’Or» fins al gener de 1968, a propòsit del lli
bre de Jordi Solé-Tura, Catalanisme i revolució burgesa, en què,
ras i curt, l’autor qualificava la història del nacionalisme català
com la d’una «revolució burgesa frustrada». Una anàlisi que, a
desgrat segurament del mateix autor, va impregnar força els
discursos ideològics dels setanta, tant de l’esquerra neolerrouxista com de la dreta espanyola més rància, i àdhuc va alimen
tar un corrent interpretatiu que, amb nous utillatges (com el
del famós «invent de la tradició» del britànic Hobsbwam), en
cara perdura entre els medis historiogràfics de casa nostra. En
aquella ocasió, la controvèrsia es va produir per la intervenció
bel·ligerant de Josep Benet, que en un llarg article acusà Solélura d’un seguit de falles científiques, apriorisme ideològic,
tractament superficial dels textos citats i ignorància bibliogrà
fica. Per la seva banda, Solé-Tura va respondre el mes següent

arnb un escrit en què, si bé acceptava moltes de les objeccions
flue en un to més acadèmic i cordial li havia plantejat Isidre

Molas, no s’estigué de rebutjar de pla tant les també crítiques
consideracions del fill de Prat de la Riba, com les opinions de
Benet, que titllà de «definidor de l’ortodòxia catalana» i d’«acusador maldestre de possibles heretgies».
La polèmica va continuar algun temps més a la secció «El
lector diu...» i globalment la discussió va ser fecunda, en pro
moure noves recerques respecte del paper de la Lliga Regiona
lista a l’època de Prat de la Riba, el cinquantenari de la mort del
qual «Serra d’Or» havia recordat l’agost de 1967 amb articles
de Coll i Alentorn, Enric Jardí i el mateix Solé-Tura, el qual, assenyalem-ho, aquell any havia rebut el premi d’Assaig de la re
vista pel seu estudi. El debat suscitat encetà, com dèiem, una de
les controvèrsies més vives de la historiografia catalana: el dels
orígens, la ideologia i la composició social del catalanisme po
lític a cavall dels dos segles, polèmica que la revista havia de re
flectir en endavant per mitjà de ressenyes bibliogràfiques (a
propòsit dels treballs de Fèlix Cucurull, Isidre Molas, Josep Ter
mes, Valentí Fiol, Alfons Cucó, Borja de Riquer, Isabel Penarrúbia, Jordi Casassas, Albert Balcells, Oriol Pi de Cabanyes,
Pere Anguera, Agustí Colominas, Vicente Cacho, Jordi Figue
rola o Jordi Llorens) i, en algunes ocasions profusament, com
ara en ocasió del rebombori organitzat el 1995 per la provoca
tiva obra de Joan-Lluís Marfany, La cultura del catalanisme, que
fou objecte d’un extens recull d’opinions molt diverses.
Però la controvèrsia sobre el nacionalisme és tan sols un dels
aspectes de lamplia contribució de «Serra d’Or» al camp histò
ric i cultural. En efecte, el repàs a aquests quaranta anys de vida
de la revista fa possible afirmar, sense embuts, que globalment
ha estat una eina de primeríssim ordre per a la historiografia
catalana, fins i tot després de 1977, que és quan apareix «L’A
venç». Avui, fer una lectura dels més de quatre-cents números
de la revista constitueix un exercici valuosíssim, sobretot per a
aquells que ens hi hem incorporat els darrers anys, ja que per
met guanyar una perspectiva més matisada sobre l’evolució de
la nostra historiografia (en temes, corrents, generacions, plata
formes), que supleix en part tot allò que mai no ens van expli
car a la universitat. Tanmateix, fer-ne un balanç detallat de tot
el període esdevé encara un exercici impossible (que bé merei
xeria una recerca específica), raó per la qual hem optat final
ment per centrar-nos sobretot en les dècades dels seixanta i els

setanta, que és quan la història encara no és un afer estricta
ment d’universitaris i quan les grans tendències historiogràfi
ques apareixen més diàfanes.
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Fins als primers setanta
Dit això, em sembla que el resultat més profitós de la revista des
de 1959 fins a mitjan dècada del setanta fou el de mostrar a la
generació d’estudiants universitaris de 1966 (la que protago
nitzà la Caputxinada) quins eren els grans noms de la histo
riografia del país d’abans i de després de la guerra (fent-los
avinent les figures de Ramon d’Abadal, Ferran Soldevila, Ru
bió i Balaguer, Nicolau d’Olwer, Bosch i Gimpera, Martínez
Ferrando, Duran i Sanpere, Miquel Batllori, Jaume Vicens,
Santiago Sobrequés, etc.), i la de posar-los en contacte amb
llurs deixebles directes (Emili Giralt, Albert Balcells, Joan Mer
cader, Antoni Jutglar, Casimir Martí, Miquel Izard, Carme Bat
lle, Jordi Nadal, Josep Termes, Ramon Garrabou, Josep
Fontana, Joan Reglà, Joaquim Molas i un llarg etcètera). Tin
guem en compte que aquests darrers, a partir de mitjan dècada
dels cinquanta, emprengueren una renovadora i fecunda obra,
la qual, a diferència dels seus mestres (desposseïts en molts ca
sos dels seus càrrecs públics el 1939), pogueren dur a terme
principalment des de la universitat, on començaren a exercir
una influència acadèmica que encara perdura.
La represa historiogràfica dels seixanta es va caracteritzar per
l’impuls decisiu a la història contemporània, el desenvolupa
ment de la qual, en aquelles particulars condicions sociopolítiques, connectava amb un clar desig col·lectiu de comprendre
què havia succeït a Catalunya els darrers segles i el perquè de
l’hecatombe nacional de 1939. Aquest tomb quedà prou re
flectit en l’homenatge que «Serra d’Or» va tributar el novem
bre de 1960 a la figura de Jaume Vicens i Vives, la desaparició
prematura del qual va commoure els ambients socials i cultu
rals del país. A la revista, l’autor de Notícia de Catalunya només
hi havia pogut col·laborar el primer any, a la secció «L’espill dels
dies», però fou suficient perquè «Serra d’Or» li dediqués la por
tada d’aquell número i una llarga sèrie d’articles a càrrec de
Joan Fuster, Ferran Soldevila, John Elliott, Joan Mercader, Joan
Reglà, etc., i quatre deixebles: Casimir Martí, Josep Fontana,
Manuel Riu i Emili Giralt.
Al costat de Vicens, hi trobem Ferran Soldevila, «el solitari i
el discret, l’home de les grans reconstruccions nacionals a la
manera de Michelet», en paraules de reconeixement de Pierre
Vilar. Després d’haver enllestit el 1959 el darrer volum de la
seva monumental Història d’Espanya, Soldevila s’havia posat a
escriure grans síntesis i havia assajat noves perioditzacions: pri
mer, va dirigir l’obra col·lectiva Un segle de vida catalana, 18141930 (1961); segon, va reescriure la seva Història de Catalunya
(1962-1963), a fi d’incorporar els avenços historiogràfics dels
darrers vint anys, tot donant més cabuda als elements econò
mics i socials i a les etapes moderna i contemporània; i, tercer,

va redactar el volum contemporani de l’obra Història dels ca
talans (1961-1974). A «Serra d’Or» totes aquestes iniciatives
tingueren un ressò enorme, fins i tot alguna polèmica col·late
ral (protagonitzada per cinquanta-nou joves valencians, d’en
tre els quals A. Cucó, M. Adlert i X. Casp) entorn del
centralisme barceloní i el risc d’oblidar els altres territoris de
cultura catalana en la nova història contemporània. La con
trovèrsia que esmentem tenia molt a veure amb la qüestió que
Joan Fuster havia plantejat el mateix 1960, en un article pensat
com a resposta a Jaume Vicens abans de la seva mort, sobre la
necessitat d’escriure, sense més dilacions, una síntesi històrica
dels Països Catalans, la qual, afirmava Fuster, fóra tan provi
sional com hom volgués, però serviria per a «desemmascarar
l’ideologisme de les altres històries que fins ara hem patit, les
històries tenyides de particularisme regio
llibres a l’abast
nal i les històries inspirades en el centripetisme peninsular, les unes i les altres
negadores del fet bàsic de la nostra unitat
al llarg dels segles».
Després de Vicens, i paral·lelament a la
fecunda represa de Soldevila, el gran reno
vador de teories i mètodes, capaç de crear
una legió de deixebles tan sols per mitjà de
la seva producció bibliogràfica, sense cap
càtedra a Catalunya, fou Pierre Vilar. La
La polèmica històrica més sona
publicació en català de la seva tesi docto
ral, Catalunya dins l’Espanya moderna, va
Jordi
da no va arribar a «Serra d’Or»
Sole Tura
convertir-se en una lectura obligada per a
la intel·lectualitat antifranquista —doble
fins al gener de 1968, a propò
ment atreta llavors per l’anàlisi marxista de l’obra— i assenyalà
sit del llibre de Jordi Solé-Tura
un punt i a part en la historiografia catalana. «Serra d’Or» hi
dedicà dos números especials, el març i el maig de 1965, amb
Catalanisme i revolució burgesa.
articles a càrrec d’Ernest Lluch, Ferran Soldevila, Jordi Nadal,
Ramon Garrabou i Josep Fontana. Al número de maig, també
hi trobem un llarg article titulat «L’església de Catalunya i el
forta allau migratòria, un fenomen que quaranta anys més tard
moviment obrer al segle XIX», signat per un dels deixebles més
Catalunya tornava a viure i que havia de constituir un dels te
innovadors de Vicens, el clergue Casimir Martí, que el 1959 ja
mes preferents d’anàlisi a «Serra d’Or», paral·lelament al ressò
s’havia atrevit amb un tema políticament delicat, Los orígenes
que mereixé Els altres catalans de Francesc Candel).
del anarquismo en Barcelona. El número d’agost d’aquell ma
Dels darrers mesos de 1965, cal també assenyalar la ressenya
teix any, la revista es féu ressò de dos treballs destacats, l’un en
que Soldevila féu, el mes d’octubre, de l’emblemàtica Història
el camp de la història política i ideològica i l’altre en el de la del
del País Valencià, escrita per Miquel Tarradell, Sanchis Guarner
moviment obrer. D’una banda, Josep M. Pinol donà notícia de
i Martínez Ferrando, la mort del qual fou recordada amb efu
la publicació de l’obra de Josep Benet, Maragall davant la Set
sió en el número de desembre per Joan Fuster i el mateix Ferran
mana Tràgica, que havia d’esdevenir tot un clàssic (que encara
Soldevila. Dels anys següents, a banda de la polèmica ja esmen
avui es reedita i fa de bon llegir), perquè encetava l’anàlisi de
tada sobre el llibre de Solé-Tura, el més destacat a «Serra d’Or»
R's grans tensions socials i polítiques del primer terç de segle i
foren, primer, les entrevistes de Baltasar Porcel a Pierre Vilar
Posava de manifest les contradiccions del reformisme intel·lec
(maig de 1967), Ramon d’Abadal (juliol de 1967), Ferran Sol
tual catalanista i catòlic. 1, de l’altra, Jordi Pujol elogià el treball
devila (setembre de 1967) i Miquel Batllori (març de 1968), i,
h Albert Balcells, El sindicalisme a Barcelona, tot demanant que
segon, els amplis homenatges a Jordi Rubió i Balaguer (gener de
s investigués els corrents que pels volts de 1920 integraven la
1967) i a Agustí Duran i Sampere (juliol de 1967), sense oblidar
CNT, a fi d’entendre millor la posterior radicalització de l’ol’especial dedicat a l’historiador de la premsa Rafael Tasis en
hrerisme català (en l’explicació sociològica, Pujol apuntava la
ocasió de la seva mort. L’entrevista a d’Abadal, una de les més
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extenses i que, a parer meu, és la de profunditat i interès més
grans de totes les signades per Porcel, va motivar una viva polè
mica historicopolítica amb Joan Oliver. L’escriptor sabadellenc,
des de la seva habitual secció «Un tros de paper», qüestionà els
judicis que el gran historiador de la Catalunya carolíngia havia
fet sobre la Lliga, la figura de Cambó, el «desgavell» de la Re
pública i la necessitat de restaurar la Monarquia a Espanya (en
la figura de Joan de Borbó).
En el camp de la biografia, gènere que havia de començar a
nedar a contracorrent davant les modes estructuralistes i quantitativistes dels setanta, hem de referir-nos a la que sens dubte
és la més perdurable contribució d’Enric Jardí, Eugeni d’Ors.
Vida i obra, ressenyada extensament per un dels més solvents
crítics amb què ha comptat «Serra d’Or» al llarg d’aquests qua
ranta anys, Joan Triadú (octubre de 1967). Dels mesos se
güents, cal igualment destacar Francesc Pujols per ell mateix, del
prolífic Artur Bladé i Desumvila, un altre dels col·laboradors
habituals de la revista, llibre que, en aquest cas, va rebre el co
mentari crític de l’universitari Joaquim Molas. En una sucosa
disquisició sobre la figura del filòsof de la Torre de les Hores de
Martorell, Molas va concloure que Pujols fou «un projecte
d’intel·lectual desfet per l’anècdota». A l’últim, en el camp de la
història moderna, no podem deixar d’esmentar la notable res
senya que féu el professor Reglà a l’obra de Joan Mercader, Fe
lip V i Catalunya (agost de 1969).
Ara bé, el protagonisme historiogràfic havia de correspon
dre en endavant als treballs sobre el moviment obrer i campe
rol i sobre les opcions polítiques esquerranes. El desembre de
1968, Ramon Garrabou publicà un llarg escrit titulat «Cap a
una nova visió de la història agrària a Catalunya», a propòsit de
tres estudis del moment: els llibres d’Albert Balcells, El pro
blema agrari a Catalunya (1890-1936), i de Josep Iglésies, La
crisi agrària de 1879-1900. La fil·loxera a Catalunya, i un article
que Emili Giralt havia escrit sobre el conflicte rabassaire i la
qüestió agrària a Catalunya fins a 1956, publicat a la «Revista
del Trabajo». Tanmateix, les interpretacions que posaven l’èmfasi en els fets econòmics a l’hora d’explicar la història recent

no acabaven de satisfer a tothom. Manuel Cruells, militant
d’Estat Català els anys trenta i dirigent del clandestí FNC, a la
secció «Lletres de batalla», es demanava «si hi havia un instint,
■nconscient si voleu, de falsificar la nostra història contem
porània?
és que simplement hom sofreix un afany desme
surat i, lògicament, precipitat de valoració i de catalogació?».
Tot plegat a propòsit dels fets d’octubre del 34, que Cruells ha
via viscut i que considerava, en general, «simplement uns fets
Polítics, mentre que, en canvi, els historiadors d’ara creuen que
hi va haver una revolució social, la qüestió rabassaire». La di

vergència interpretativa esperonà Cruells a endinsar-se en la re
flexió històrica amb llibres dedicats al període 1934-1939 i una
biografia d’un dels líders anarconsindicalistes que podia sinte-

fltzar més bé la convergència entre obrerisme i catalanisme,
Salvador Seguí, personatge que, al costat de Francesc Layret, va

«Serra d’Or» ha estat, globalment,
una eina de primeríssim ordre per
a la historiografia catalana.
ser també motiu d’interès dels historiadors universitaris, com
Isidre Molas, Josep Termes, Albert Balcells, Joaquim Ferrer o
Fèlix Cucurull.
A «Serra d’Or» tota aquesta producció centrada en els anys
trenta, sense oblidar els primers lliuraments de memòries i au
tobiografies (com les d’Hurtado), va ser seguida per Joan Mer
cader a la seva secció miscel·lània «Publicacions d’Història», i,
si no, mitjançant un reguitzell de ressenyes específiques a càr
rec de gent molt diversa (Albert Manent, Coll i Alentorn, En
ric Jardí, Francesc Bonamusa, Josep Massot, Josep Faulí, etc.).
De polèmica, però, també va haver-n’hi: Manuel Cruells, Coll
i Alentorn i Pere Ardiaca ho feren vivament a propòsit dels fets
de maig del 37 (juliol-setembre 1971). Pel que fa a la produc
ció més acadèmica sobre la història del moviment obrer, so
bresurten en el número de març de 1973, d’una banda, les
reflexions generals que Josep Fontana féu a propòsit de la pu
blicació d’una obra d’infraestructura bàsica, Bibliografia dels
moviments socials a Catalunya, País Valencià i les Illes (març de
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El 1965, «Serra
d’Or» dedicava dos
números especials
a Pierre Vilar i a
l’impacte que
va suposar el seu
llibre.

1973), i, de l’altra, la ressenya de Casimir Martí del llibre
de Joan C. Ullman, La Semana Tràgica.
Panorama recent
A partir de 1970, cal fer notar l’aparició de la revista «Recer
ques» (capçalera que s’inspirava en el subtítol de l’obra de Vi
lar), els objectius de la qual foren exposats àmpliament per Eva
Serra a «Serra d’Or» el juliol de 1972, i que es resumien a re
novar els estudis d’història, economia i cultura catalanes des
dels mètodes propis del materialisme històric (interdependèn
cia disciplinària, interpretació global i recerca de lleis socials).
Però l’afany totalitzador dels deixebles de Vilar fou qüestionat
per un sorprenent article signat per Jordi Gil i Ramon Martínez-Fraile, a la secció «Lletres de batalla», i titulat «El perill del
neopositivisme en la historiografia catalana» (juliol de 1973),
en què denunciaven la deformació economicista del marxisme,
l’abús de la monografia i la manca de formació històrica gene
ral dels docents universitaris. Malgrat el combat que el corrent
marxista menava contra la tradició liberal i positiva, tanmateix,
segons Gil i Martínez-Fraile, la seva metodologia era igualment
positivista i tenia com a resultat la «incomprensió de la histò
ria com a realitat total, complexa, vertebrada i amb sentit». La
sorprenent andanada no va rebre cap resposta.
La vitalitat que el camp històric experimentà a partir dels
setanta i els vuitanta, no tan sols al Principat, sinó també al País
Valencià i a les Illes, ha estat ressenyada puntualment per «Ser
ra d’Or», que també s’ha fet ressò de les trobades i reunions dels
especialistes locals i comarcals. En aquest mateix sentit, la re
vista ha estat, sens dubte, la publicació que d’una manera sos
tinguda ha donat més informació respecte de la globalitat de la
producció historiogràfica de les terres de parla catalana (molt
especialment de les Illes, gràcies a la tasca de Josep Massot, que
el 1975 impulsa la revista «Randa»), Paral·lelament, a partir de
1978 «Serra d’Or» fa una aposta per especialitzar la secció de
llibres d’història en el període més contemporani. Joan B. Cu
lla publica d’una manera gairebé ininterrompuda fins a 1990
la secció «Llibres de la història recent», que, després d’uns anys
de buit, és represa per qui signa aquestes pàgines. Dels darrers
anys, destaca sobretot l’esforç de la revista per posar a l’abast
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i el franquisme, amb nombrosos especials en ocasió dels vint
anys de la mort de Franco, el seixantè aniversari de l’inici del

conflicte bèl·lic o a propòsit del llibre L’últim Cambó del pro
fessor Borja de Riquer. En definitiva, «Serra d’Or» avui conti
nua essent una eina molt útil per a l’avenç i la divulgació
històrics. D’altra banda, no oblidem que les Publicacions de
l’Abadia són avui la primera empresa editora de llibres
d’història de Catalunya i que el premi Crítica que concedeix la
revista des de l’any 1971 és una distinció que, enmig de l’actual

descrèdit dels premis literaris, garanteix l’excel·lència de l’obra
guardonada.

Quaranta anys

de crítica i història de l’art
per Pilar Vélez

És bo que «Serra d’Or» continuï
essent una tribuna on no sols la

més rigorosa actualitat expositi

va, sinó la temàtica de l’àmbit

dels museus, de l’ensenyament
artístic i la recuperació d’algunes

figures, puguin difondre’s entre el
seu públic.

Revisar quatre decennis d’art a «Serra d’Or» és una labor que
ens porta a vint anys després de la guerra, una època que, sens
dubte i afortunadament, no té res a veure amb l’actualitat. Si
fer aquest repàs correspon a algú contemporani de la revista, és
a dir, nascut a les acaballes dels cinquanta, l’anàlisi no pot par
tir de vivències pròpies en aquells anys tan crucials. Tanmateix,
potser afegeix un índex d’objectivitat, que avui pot permetre’ns
valorar ia situació des d’una òptica diferent, car el transcurs
dels anys i el consegüent creixement del panorama artístic han
aportat noves dades sobre l’etapa.
Rere «Serra d’Or», una revista de caire religiós, s’hi amaga
ven coses tan elementals com l’art, l’arquitectura o l’urbanisme, que més d’un cop, però, eren considerats «contraris a
l’ordre establert». Això avui pot ser difícil d’entendre per
a aquells nascuts unes quantes dècades després, en uns anys
d’equilibri i d’estabilitat, fills d’un món totalment diferent del
dels qui foren els protagonistes d’aquells moments, cercadors
impenitents d’allò que se sabia que existia més enllà, una sèrie
de possibilitats que aquí eren rotundament vetades. Entre al
tres coses, no hi havia premsa en català, i per descomptat cap
publicació periòdica que s’ocupés de temes culturals i molt
menys dels artístics. Llegir «Serra d’Or», doncs, era una de les
escassíssimes possibilitats de saber què es feia aquí i més enllà.
La revista, sota el paraigua de l’abadia de Montserrat, esde
vingué una tribuna clau i de referència al llarg de molts anys, i
durant molt de temps oferí una de les poques vies per a publi
car certs treballs tant de crítica com d’història de l’art. Arran de
la guerra s’havia fet un pas enrere molt notable i s’havia perdut
la noció de normalitat en tots els camps -i en l’artístic d’una
manera molt notòria. Això feia que qualsevol mena d’acció en
pro de la normalitat perduda fos considerada una gran apor
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tació. El següent repàs vol ser, per tant, un petit homenatge a la
labor que «Serra d’Or» ha fet al llarg de quaranta anys al servei
de l’art.

La petja d’Alexandre Cirici
La portada del primer número, l’octubre de 1959, presenta una
imatge d’un Crist de l’escultor Josep Canas, sobre el qual a l’interior hi ha un article de Lluís Carreno. Però no és fins el gener
de 1960 que es crea la secció «Arts plàstiques», a càrrec d’Ale
xandre Cirici (1914-1983) -avui considerat una de les figures
més influents de l’art català del nostre segle des de la seva con
dició de crític i tractadista-, que hi escriu regularment un arti
cle i a més confecciona el Noticiari d’actualitat, on comenta
exposicions d’arreu, premis, llibres, etc. Paral·lelament, recor
dem-ho, Oriol Bohigas porta la secció «Disseny, arquitectura i
urbanisme», complementària de l’anterior. Antoni Tàpies,
Romà Vallès, l’informalisme, Alcoi, Vila Casas, són noms i te
mes recollits per Cirici l’any 1960. Una intervenció puntual de
Josep M. Garrut, en el número de desembre, dedicat al pessebrisme, completa el primer any sencer de vida de «Serra d’Or».
Molt interessant resulta el resum que Cirici fa aquest darrer
mes en un text titulat «Els orígens de l’art vivent a la Catalunya
d’ara», en què fa un repàs dels artistes, accions i edicions des
d’acabada la guerra fins aleshores, i enalteix per exemple la
tasca de Gabriel Paricio i l’editorial Omega, amb la seva col·lec
ció de llibres dedicada als nous moviments de l’art del segle XX
-aleshores gairebé revolucionària!-, en el marc més que gris de
la postguerra, i la d’Arnau Puig amb la revista «Algol» i després
amb «Dau al Set». Dins l’apartat de notícies sobresurt la crea
ció del Museu d’Art Contemporani i de l’Escola d’Art del FAD.
Ambdues entitats, dirigides precisament per Alexandre Cirici,
foren creades amb la intenció de normalitzar la situació, tant
en el terreny del patrimoni com de la pedagogia.
Són cabdals també dos articles de gener i de febrer, respecti
vament, de 1961, on passa revista a l’art català de 1950 a 1960:
des del paper revifador dels Salons d’Octubre fins a una molt
positiva valoració de l’obra de Josep M. Subirachs,1 Cirici va
valorant aspectes i artistes d’aquells anys. D’aquest 1961, cal es
mentar només una col·laboració especial de Josep Palau i Fabre, «El cubisme picassià». És el primer article que apareix a
«Serra d’Or» sobre Picasso, signat per qui n’havia de ser un dels
grans estudiosos.
Paral·lelament, al llarg dels anys Cirici recull la desaparició
de personatges, artistes, crítics o teòrics, de ressò en el món ar
tístic contemporani: Francesc Pujols, Josep Pijoan, Josep M. de
Sucre...
És cert també que mentre segueix fil per randa el desenvolu
pament artístic, no sols a Catalunya sinó en l’àmbit interna
cional, Cirici, al llarg dels anys seixanta, per les seves arrels
noucentistes, alhora dedica sengles ratlles a artistes ja no sols
del Noucentisme, aleshores encara poc estudiat, sinó també del

Modernisme, moment artístic que, recordem, ell havia estat un

ARTS PLÀSTIQUES

Sens dubte »'ha parial molt del cubwme. i amb raó. A*ui. el
cubíime i l'abslracció ens apareixen com els dos moviments pic
tòric* més importants del segle xx. Però en tots eh estudis i
icícrbncie* que he llegit sobre cl primer d'aquesU moviment?
tKahnwcilcr. Caísou, Rcynal. Camón Aznar .). he trobat sempte.
més o tnenys. la mateixa ordenació, comunament admesa, entre
cubisme analític, papiert collés, època cristall, cubisme sintètic, ctc.
Amb poques variants, aquesta classificació, o una de semblant,
reduïda a quatre o cinc moments diversos, ós la que ha preval
gut. Però ei cubisme, i cn aquest cas concret cl cubisme pictissii.
em sembla un moviment d una riquesa i d'una complexitat tan
sorprenents, que nomís aquesta ntuleixa exuberància i la rapidesa
amb què els canvi* de direcció, dins el moviment general cubista,
sé succeeixen, poden explicar que encara avui no existeixi una
nomenclatura precisà del cubisme. De! 1907 (ics demoiselles
d'Atlunon) al 1925. o sia durant un període de disset o divuit
anys .1 tot estirar, assistim a una veritable allau inventiva, com
potser 110 n'ha existit cap mé* cn tota la història plàstica de la
humanitat, un desplegament qtle abans potser hauria requerit de
cennis o segles, i que cal mirar de més a piop. No e« tracta
pas de les variacions inevitables, que cn tot artista podem obser
var. d'un quadre a l'altre: es tracta de veritables innovacions esti
lístiques o «fe procediment, de veritables tombs o revolucions que
\'acompleixen cn cl si d'aquesta revolució general que és el cu
bisme. Vaig començar a adonar-mc d'això en la gran retrospec
tiva cubista de l'any 1952. a París, però vaig acabar d'cnccrtirme'n u l'exposició de Picasso a Marsella, de l'any 1959. Tot i
haver-hi. cn aquesta, una sala exclusivament dedicada a la pro
ducció picassiana cubista, vaig veure, a més de les múltiple» ten
dències que en aquesta sala s'entrecreuaven, la quantitat enorme
d'obres que necessàriament n'havien restat excloses, algunes dc

tes quals, que jo recordava, haurien constituït, per elles soles,
altres tantes referències cubistes divergents.
No vaig poder fer-me ben bé càrrec del que representava el
cubisme picissià sinó després dc recórrer detingudament eh àl
bums dc Christian Zcrvos. veritable summa picassíana. des dc
Les demoiselles ddrlgnon fins ja l'any 1925. moment cn què
podem dir que el cubisme s'cxhaureíx. bé que després aparegui
subreptícíamcnt ací i allí, per 3 donar pas a un altre moviment,
dc vigne contrari.

♦ Les demnisrlles J·.furç·rm». < 1007) o la
ru!>iuta aiHb la visió habilitat del tniln

(19'21) 0 rafsos:»
del cubisme i alhora cl tubisute /igttraliu
./.« ÍWíí

Aquest article de Palau i Fabre, de
juliol de 1961, va valer tot un seguit
d’acusacions per part d’«EI Cruzado
Espanol». L’autor era considerat un
«pornògraf», i la reproducció de Les
demoiselles d’Avignon, una provoca
ció obscena.

dels primers a analitzar al seu llibre El arte modernista catalàn.
Avui encara hi ha algun article seu que continua essent bàsic a
l’hora de parlar d’algun artista noucentista, com és el cas dels
dedicats a Francesc d’A. Galí (octubre 1962), Josep Obiols (ju
liol 1967) o Josep Aragay (febrer 1968). I cal recordar el número
monogràfic dedicat al Modernisme, el desembre de 1970, en
què Cirici s’ocupa de la part artística.
El primer cop que Cirici dedica unes ratlles a Miró és el ju
liol de 1962, en un article llarg, una bona síntesi de l’artista. So
bre Picasso, Cirici escriu mig any més endavant, després d’haver
fet una estada a Mougins i haver tingut l’oportunitat de con
versar amb ell a casa seva. Remarca, per exemple, la il·lusió
que li feia a l’artista el Museu Picasso de Barcelona, aleshores en
procés de creació. És significatiu el comentari que Cirici feia en
el número de maig de 1963, arran justament de la inauguració
de part del museu, car subratllava com ni la premsa ni la ràdio
no n’havien parlat. Sens dubte, l’any 1963 el nom de Picasso, si
bé intel·ligentment acollit pel consistori de Barcelona, era en
cara en una llista oficial ben negra.
Fins el maig de 1972, la col·laboració sistemàtica de Cirici fou
gairebé l’única sobre art a «Serra d’Or». Tret d’alguna interven
ció ja esmentada, només en alguna ocasió esporàdica hi escriví
Enric Jardí, algun cop Tomàs Llorens o Joan Perucho, que s’o
cupà, per exemple, d’un aspecte molt específic de l’art contem
porani, l’art sacre, posat al dia pel grup de La Cantonada per
mitjà de la botiga i després galeria d’art AS.
Una gran novetat fou la incorporació del color a l’interior de
la revista el desembre de 1965. El primer article il·lustrat profu
sament és el dedicat al pintor Ferrer Bassa i les seves pintures
del monestir de Pedralbes, obra de Frederic-Pau Verrié. Des d’a
leshores, als números que han incorporat el color, no hi ha fal
tat l’article d’art.
A mesura que passen els anys seixanta, sobretot els darrers i
ja als setanta, Cirici s’interessa més per les noves tendències
-cada cop més per un determinat tipus d’art- i deixa progres
sivament, tot i que mai no del tot, els articles més històrics. El
nou realisme a Catalunya, la generació de Jordi Galí, la fotogra
fia, Ràfols Casamada, l’art nou a Lleida, Tàpies, l’art de l’Amèrica Llatina, la gran exposició Miró de 1968 a Barcelona, Antoni
Miralda i l’art menjable, el còmic, Àngel Jové, els metallenguatges del cinema, Francesc Torres i el minimal, Viladecans, l’inflable de Ponsatí, l’art conceptual, l’art tàctil, art i
computadores... L’excepció principal fóra el llarg article dedicat
a Xavier Nogués l’abril de 1972, molt ben il·lustrat en color, on
critica, però, la integració de l’artista en el gust burgès.
Des de juny de 1972 fins a març de 1973 l’apartat de noticiari
d’exposicions passa a mans de G-4. L’entrada al decenni dels
setanta va significar una clara orientació de la crítica d’art, força
excloent, cap al món de les noves tendències, per cert no sem
pre prou noves ni veritablement creatives. Bon exponent de la
nova orientació, visible en uns quants números, és l’adopció
d’uns quadres sinòptics amb múltiples apartats on es valoren
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diversos aspectes de l’obra exposada des d’una òptica més aviat
sociològica, molt pròpia de les orientacions seguides i divulga
des per Cirici mateix, també a les seves classes a la universitat
de Barcelona, on des de 1970 era professor de Sociologia de
l’art i d’Art contemporani.
Des de maig de 1973, Cirici compartia l’espai del noticiari
amb dues deixebles, Alícia Suàrez i Mercè Vidal, avui investiga
dores i professores de la Universitat de Barcelona, que van aca
bar essent les úniques responsables de la secció, i també foren
autores de nombrosos articles, que normalment signaven con
juntament.
En una altra línia, cal recordar la col·laboració de Josep M.
Cadena amb la seva columna «Ahir com avui», on sovint feia
referència a temes d’art, il·lustració, etc.
Durant els setanta, Cirici continuarà dedicant-se fonamen
talment a les darreres tendències, com faran també les seves
col·laboradores. El 1975 la Fundació Miró obre les portes, i Ci
rici hi dedica unes pàgines. Des d’aproximadament aquesta
data i fins a la seva mort, que tingué lloc el gener de 1983, al seu
costat hi veiem de tant en tant altres noms: Joan Ainaud, Eliseu
Trenc, Francesc Fontbona, Enric Jardí, J.C. Laplana, i els arti
cles habituals de Mercè Vidal i Alícia Suàrez. Ressò notable en
tre el públic especialista tingueren dos articles, de Marfany
(1976) i de Fontbona (1977), arran de la publicació del llibre
La crisi del modernisme artístic, escrit pel segon i críticament i
detalladament analitzat pel primer. Malauradament a casa nos
tra no és habitual aquest tipus de crítica, tan necessària i posi
tiva com pot ser.
La realitat és que Alexandre Cirici va tenir un paper cabdal
en la crítica artística durant més de vint anys. Avui, més de setze
anys després del seu traspàs, el seu nom ja és el d’un clàssic. La
seva aportació al món de l’art i del disseny, tant com a crític, es
tudiós o fins i tot artista ell mateix, és notable. Tanmateix, Ci
rici va ser fruit del seu temps i va deixar-se emportar per un
interès potser excessivament esbiaixat, producte de la seva vo
luntat d’innovar i d’estar al dia. Això el féu decantar cap a una
interpretació sociològica i una anàlisi estructural del fet artís
tic, que si bé ampliaven certs horitzons a l’hora d’acostar-se a
l’obra d’art, més enllà del mer estudi formalista, d’altra banda
el portaven a formular una teoria i una crítica de l’art també
parcials, car l’obligaven a rebutjar certs artistes o produccions,
que eren difícils de fer encaixar en la seva sistemàtica personal,
que seguia les directrius internacionals d’aquells anys. La seva
influència, des de les pàgines de «Serra d’Or», durant molts
anys l’única en català que feia crítica d’art,2 va ser molt gran i
va exercir-la sobre nombroses promocions d’historiadors i crí
tics, que de més a prop o de més lluny en vam rebre el mes
tratge. «Serra d’Or» fou un dels seus vehicles principals, si no
el primer.
Cirici, a més, per mitjà de la revista va divulgar el panorama
artístic, ja no sols de Barcelona i de Catalunya, sinó dels Països
Catalans, fet ben palès als seus noticiaris i en algun article.

Els darrers quinze anys
Des de 1983, Alícia Suàrez i Mercè Vidal van prendre la torxa i
restaren al capdavant de la secció d’art. Els seus noticiaris con
tinuaren aplegant gran nombre d’informació, fets, exposicions
i fins i tot polèmiques d’actualitat que feien molt viva la secció.
Al número commemoratiu dels vint-i-cinc anys de «Serra
d’Or», el 1984,, publicaren un documentat article titulat «25
anys d’art als Països Catalans», dedicat a Cirici, a partir de les
aportacions que el crític havia fet al llarg dels anys a «Serra
d’Or», i que, encara avui, és un bon resum de totes les noves
tendències que es conrearen al país.
L’any 1986 Isabel Saludes es féu càrrec del «Noticiari d’art»,
fins al començament de 1995, data en què desaparegué aquesta
secció, sempre tan útil al llarg de tota la història de «Serra
d’Or».
Els darrers anys vuitanta i ja als noranta trobem noves col·la
boracions de crítics i historiadors: Daniel Giralt-Miracle, Pilar
Parcerisas, Rosa Vives —dedicada al gravat—, Carmina Borbonet, Joaquim Garriga, Judit Subirachs -pel que fa a l’escultura-,
Teresa Macià, Santiago Barjau o Pilar Vélez, que comparteixen
la tribuna amb noms ja esmentats. Ha augmentat el nombre de
treballs d’història de l’art que recuperen alguns noms d’artistes oblidats. Els darrers anys, a més, s’han ofert alguns temes
monogràfics d’actualitat. El 1996, una sèrie d’articles sobre di
verses tipologies de museus, on col·laboraren nombrosos pro
fessionals del país; i el 1997 s’inicià una sèrie d’articles sobre la
consideració de les arts decoratives a les acaballes del segle XX.
D’aquests anys noranta també cal fer esment d’algunes en
trevistes de Zeneida Sardà -dins la seva secció habitual- a al
guns artistes com ara Manuel Capdevila, Josep M. Subirachs
-que també ha estat un col·laborador de la revista força assidu
aquests anys-, o l’historiador i museòleg Joan Ainaud.
En realitat, els darrers quinze anys «Serra d’Or» ha fet un pa
per menys director, o menys dirigit, si voleu, en el terreny ar
tístic, que a l’etapa primera. Les circumstàncies socioculturals
i artístiques són diferents de les dels anys seixanta, setanta i en
cara vuitanta. Tanmateix, avui encara no hi ha gaires tribunes
des d’on poder transmetre o plantejar qüestions d’actualitat,
com tampoc des d’on fer conèixer segons quins treballs de re
cerca o plantejar segons quins temes. Potser valdria la pena
recuperar l’apartat del noticiari, concebut de manera tan àmplia com abans. És cert que actualment tots els diaris catalans
dediquen algunes pàgines setmanals a la crítica d’exposicions.
Alhora també és veritat que el món de l’art ha crescut molt si
el comparem amb fa quaranta anys, amb tota mena de mani
festacions. Igualment és cert que avui disposem d’algunes re
vistes universitàries o acadèmiques que permeten recollir els
treballs de recerca. Però és bo que «Serra d’Or» continuï essent
una tribuna on no sols la més rigorosa actualitat expositiva,
s>nó la temàtica de l’àmbit dels museus, de l’ensenyament ar
tístic, la recuperació d’algunes figures, tot això pugui difondre’s
entre el públic.

1. Al número d’agost, a l’article «Subirachs, com a veu», Cirici deia: «Aquest
escultor singular, que només podríem comparar amb Gaudí, presideix i om
ple tot sol els últims quinze anys de la plàstica catalana, tot i trobar-se en la
situació violenta de tots aquells portadors de foc que topen amb les mes
quineses.» Sens dubte, Cirici va tenir una bona intuïció.
2. No va ser fins l’any 1967 que va aparèixer la revista «Qüestions d’Art», ini
ciativa del grup de La Cantonada, sota la direcció de Joan Vila-Grau, que es
publicà fins el 1974. Cal recordar també que va néixer dirigida oficialment
pel pare Evangelista Vilanova, de Montserrat.
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Quaranta anys de periodisme musical

Quan el pare Josep Massot em va propo
sar la redacció d’un article sobre les
aportacions que «Serra d’Or» ha anat
fent al camp de la música al llarg dels
seus quaranta anys d’història, vaig pen
sar que la millor (i potser única) manera
d’entrar en el tema era mitjançant la re
cerca en hemeroteques. I és així com, lle
gits els exemplars publicats entre 1959 i
1999, es poden distingir diferents ele
ments que configuren els trets essencials
d’aquella aportació.
D’entrada cal dir que «Serra d’Or» ha
tingut una especial cura de la música, tot
i que sovint la literatura o fins i tot el ci
nema li han guanyat terreny. Això potser
es deu al fet que, al llarg dels seus qua
ranta anys, la revista ha tingut molts
col·laboradors en el terreny musical però
tan sols dos o tres de més o menys esta
bles al llarg de, com a mínim, quinze o
vint anys gairebé ininterromputs.
També és bo aclarir que per articles
musicals s’entenen les reflexions críti
ques, els comentaris discogràfics, les
breus notes d’actualitat o els articles
amb un rerefons entre científic i divulgatiu que, alternant-se els uns amb els
altres, han aparegut al llarg de quaranta
anys de vida d’una publicació que, mal
grat els inevitables canvis, ha mantingut
sempre un substrat de coherència.

La crítica
A manera d’improvisat (i cal pensar que
mconscient) manifest, un article signat
Per Francesc Miracle en el número de
gener de 1960 afirmava que a Catalunya
Semblava que no hi havia crítica musi
cal. Profètic article, ja que gairebé qua

ranta anys després la crítica en aquest
país continua sense ser professional,
amb l’excepció de casos aïllats i privile
giats. Però Miracle hi afegia valentia
quan afirmava: «Dels pocs concerts que
se celebren actualment a casa nostra se’n
ressenyen menys de la meitat. Els crítics
d’ara fem la impressió de no poder-se
allunyar de l’ambient mundà i pompo
sament delectable que els ofereixen els
salons del Liceu o els intermedis del Pa
lau el dia d’un concert de gala (...). Les
crítiques publicades són generalment
elogioses, tant si es tracta de primeres fi
gures estrangeres, perquè aleshores for
mular censures és arriscat, com si es
tracta de figures mediocres del nostre
entorn, perquè en aquest cas els com
promisos, els interessos creats, l’amistat
amb l’autor o amb els intèrprets són co
ses que obliguen a no comprometre’s i a
manifestar-se amb una discreció que vo
reja la inhibició professional.» Aspectes
que, vistos a distància, avui encara po
dem percebre en el treball crític publicat
en els nostres mitjans de comunicació.
El mateix esperit, el trobem el mateix
any en articles signats per Miracle quan
reivindica la necessitat de disposar d’un
cançoner d’actualitat (març), l’educació
musical a les escoles per fer relatar als jo
ves oients les seves impressions després
d’haver assistit a un concert (juny), o
l’escassa catalanitat del Festival de la
Cançó Mediterrània (desembre).
En l’àmbit musicològic, cal destacar
les aportacions crítiques d’autors com
Josep Cercós, que el 1961 escrivia un ar
ticle sobre la utilització lícita dels mèto
des compositius (març), Marià Corbí,

(Foto Barceló)

per Jaume Radigales

Sebastià Benet fou membre del Consell de
«Serra d"Or» i col·laborador habitual de la secció
de música.
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SJ, autor d’un article sobre el llenguatge
de la música contemporània (abril
1963), o Josep Soler, amb un interessant
text a Tentorn de la definició de la mú
sica religiosa (juny 1963), que es pot em
parentar amb un de gener de 1961 a
Tentorn de l’espiritualitat musical.
De manera més explícita, aparegueren
també anàlisis crítiques d’obres contem
porànies, escrites per músics com Joa
quim Homs, que el 1964 publicà una
anàlisi crítica de La peste de Gerhard a
partir de l’obra de Camus. Anys més
tard, Roger Alier reflexionava sobre
els nous plantejaments de l’espectacle
operístic (març 1981) i Carmina Malagarriga ho feia sobre la licitud de les ver
sions «filològiques» (juliol-agost 1989).
I encara cal comptar dues incursions
que prenien la música com a excusa: em
refereixo a dos articles del teòleg Josep
M. Rovira Belloso que, en dues ocasions
(1983 i 1986), va reflexionar sobre els
continguts religiosos i morals en les òpe
res de Wagner i de Mozart respectiva
ment.
Però l’àmbit de la crítica ha anat sem
pre lligat a l’actualitat, i els diferents cro
nistes de «Serra d’Or» han mantingut
una constant dedicació a l’àmbit concertístic. En aquest sentit hi ha troballes
impagables relacionades amb esdeveni
ments musicals de primera línia, com la
crítica que Josep Soler va dedicar el març
de 1962 al recital que Elisabeth Schwarzkopf havia ofert al Palau de la Música
Catalana el 16 de febrer, la que Sebastià
Benet escrigué el maig de 1963 d’un
concert de Sergiu Celibidache (amb en
trevista inclosa) o les cròniques de Roger
Alier (entre 1971 i 1989), Montserrat Albet (fins el 1993), el mateix Benet (fins el
1998), Carmina Malagarriga (entre 1989
i 1992) o Jaume Radigales (a partir de
1998) sobre esdeveniments musicals a
Barcelona i a l’estranger. En aquest sen
tit cal destacar especialment les cròni
ques d’Alier des de Bayreuth, amb una
interessant entrevista a Wolfgang Wag
ner publicada el juliol de 1987.
L’apartat crític ha tingut també el seu
racó discogràfic, ja des del desembre de

anat sempre lligat a
l’actualitat.
1960, quan Oriol Martorell va publicar
els seus comentaris sobre la versió d’Israel a Egipte de Handel dirigida per Malcolm Sargent, o els referents a la ja mítica
Flauta màgica de Mozart dirigida per
Karl Bóhm, publicats el gener de 1961.
Per cert que el juliol de 1962 aparegué
una nota curiosa: «Preguem a les cases
editores de discs que ens facilitin les no
vetats que vagin publicant. D’aquesta
manera ens serà possible de fer-ne un
comentari crític que orienti els lectors en
una subsecció regular de “Discografia”.
Els discs hauran d’ésser enviats a la Re
dacció de “Serra d’Or”, carrer de Valèn
cia, 281, pral. (Casa de Montserrat),
Barcelona-9, preferiblement de 7 a 9 del
vespre.» Curiós, si més no.
I, continuant amb l’apartat discogrà
fic, cal ressenyar que si bé la majoria dels
primers discs comentats pertanyen a
obres de la mal anomenada música clàs
sica, no hem d’oblidar les referències
d’autors com Lluís Permanyer, que el se
tembre de 1963 publicà una crítica de les
Cançons de l’Alguer de Raimon publica
des per Edigsa. Més tard s’incorporaren
a la secció discogràfica crítics com Pere
Busquets, Miquel Pujadó o Jaume Radi
gales, a més d’esporàdiques incursions
d’Andreu Lewin-Richter, Josep Soler,
Antoni Sàbat o Carme Vilaginés.
Atenció a la música del segle XX:

compositors i intèrprets

«Serra d’Or» ha mantingut sempre una
atenció i una sensibilitat especials cap a
la música del segle XX, i especialment de
la segona meitat. Una bona prova, que
actuà com a declaració de principis, en
fou l’article que Francesc Taverna-Bech
dedicà a les aleshores recents aporta
cions de compositors com Pierre Henry
i Pierre Schaefer, en un article divulgatiu
historicoanalític publicat el febrer de
1960. I de seguida es van poder llegir
textos sobre compositors contempora
nis avui de clara referència, com Stra-

Pierrot lunaire de Schónberg. Diabolus in música,
sota la direcció de Joan Guinjoan.

vinsky (Jordi Coca va dedicar un article
aJ s£u fun£raj a Venècia, el 1971), O

Schónberg (dos articles de Josep Soler el
1960), amb una voluntat divulgativa
però al mateix temps reivindicativa
d’una nova manera d’entendre el fet mu
sical.
Articles com els de Josep Soler sobre
l’harmonia (setembre 1961), l’òpera
del segle XX (desembre 1961) o el Pier
rot lunaire de Schónberg (setembre
1964), de Sebastià Benet i Andreu
Lewin-Richter sobre la música electrò
nica (gener i novembre 1962, respecti
vament), de Montserrat
Albet sobre la música ex
De seguida s’hi van
pressionista (gener 1964),
poder llegir textos sobre Eric Satie (maig 1964) o
Edgar Varese
(gener
compositors contempo 1966), de Gregori Estrada
ranis, com Stravinsky o sobre la música contem
porània per a orgue (fe
Schónberg.
brer 1964), de Jordi Coca
sobre Carles Santos (març
1981), de Xavier Montsalvatge a l’entorn del centenari de Stravinsky (novembre 1982), de Carles
Guinovart sobre VÈdip i Jocasta de Jo
sep Soler (juliol-agost 1986), les reivin-

dicacions de Granados a càrrec d’Antoni Sàbat (abril 1991) o el darrer arti
cle publicat fins ara per Sebastià Benet
sobre No-res de Lleonard Balada (gener
1998), són botons de mostra d’una re
vista amb criteris que miren el present
sense ira.
Pel que fa als intèrprets, la figura de
Pau Casals sempre hi ha tingut una espe
cial i lògica rellevància, tant per qües
tions netament artístiques com també de
caràcter cívic i polític en moments difí
cils com l’hipòcrita oberturisme fran
quista dels anys seixanta. En aquest
sentit, són especialment interessants arti
cles com el publicat per Salvador Giner
(agost-setembre 1963), o el número es
pecial que se li dedicà, amb portada in
closa, el novembre de 1973, després de la
mort del músic, amb articles de Roger
Alier, Cassià M. Just (aleshores abat de
Montserrat) o Miquel Estradé. Com a
curiositat, cal dir que un altre músic ca
talà ha estat portada en un moment difí
cil: Raimon, la fotografia del qual
aparegué en una desafiant coberta de
«Serra d’Or» l’octubre de 1963.
Més doloroses, les necrològiques d’artistes desapareguts són mostres retros-
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pectives de personatges vindicats. En
aquest sentit, és especialment significa
tiu el recull d’articles publicats l’octubre
de 1964 a l’entorn de Cristòfor Taltabull
(mort el maig d’aquell any) i signats per
Sebastià Benet, Xavier Benguerel, Manel
Cabero, Mestres Quadreny, Manuel Valls
o fins i tot Xènius (un fragment extret
del «Glosari»). El gener de 1970 sortiren
tres articles necrològics, de Robert Gerhard (signat per Joaquim Homs), Higini
Anglès (a càrrec de Montserrat Albet i
Gregori Estrada) i Jaume Pahissa (signat
per Manuel Valls), i el gener de 1977
Montserrat Albet publicava la necrolò
gica de Benjamin Britten. El 1984 va ser
un any trist, i el seu esperit luctuós va ser
recollit en diversos articles de «Serra
d’Or»: Montserrat Albet hi publicà el
mes de novembre una necrològica de
Manuel Valls i dos mesos abans s’havien
publicat dos tristos articles sobre la mort
de l’entranyable animador i pedagog
Xesco Boix: un a càrrec de Pere Matamala i un altre escrit pel seu oncle i ales
hores director de la revista, el pare Maur
M. Boix.
L’atenció als nostres artistes s’ha vist
igualment reflectida a les entrevistes
amb personatges com Mestres Qua
dreny (desembre 1964), Joan Guinjoan
(desembre 1984), Salvador Mas (no
vembre 1985), Oriol Martorell (setem
bre 1991), Jordi Savall (març 1998) o
Xavier Monsalvatge (juny 1999). I en
cara una curiositat: l’article que René
Leibowitz va dedicar a Xavier Benguerel
el febrer de 1968.
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Història i estètica

Una altra part important que «Serra
d’Or» ha dedicat a la música és la vincu
lada a aspectes concrets de la seva histò
ria i les seves relacions estètiques, més
enllà d’aspectes crítics o reivindicatius.
És així com l’article de Montserrat Albet
sobre la música de l’Àfrica negra (gener
1963) o els que Harold Liebow va dedi
car a la figura de Pau Casals (abril i maig
1990) són un reflex de les reflexions
històriques i estètiques que es fan dels
protagonistes dels textos.

Richard Wagner, figura indispensable
de la nostra història musical (si més no
sociològicament parlant), ha estat el
protagonista d’interessants treballs, com
els d’Alfonsina Janés (juliol 1976) i Lluís
Quintana i Trias (abril 1994).
Més recentment, i en ocasió de la se
lecció de la Crida als escriptors joves,
«Serra d’Or» ha publicat breus investi
gacions de Jaume Radigales, Bernat Vivancos o Mònica Pagès, sempre en
relació amb temes històrics i estètics de
la música de casa nostra.
Un panorama de quaranta anys
que, esperem-ho, no ha fet més que co
mençar.

Quatre dècades de teatre

(Foto Barceló)

per Jordi Coca

Mori el Merma al Liceu, amb ninots pintats per Joan Miró. 1977.

L’any 1959 el teatre català vivia una de les aventures més inten
ses i fructíferes de la dura i grisa postguerra que ens va regalar
la dictadura; em refereixo a l’intent de normalització escènica
que, en la mesura del possible, havia endegat l’Agrupació
Dramàtica de Barcelona. Efectivament, des de plantejaments
econòmics amateurs, però amb un envejable nivell professio
nal pel que feia als postulats programàtics, a l’estratègia, a la
gestió i als resultats artístics, la gent que empenyia l’ADB bus
cava de fer possible el que en altres llocs he esmentat com un
intent de Teatre Nacional Català. Tanmateix, aquesta no era l’única realitat escènica del país, tal com Jordi Carbonell procu
rava de constatar els primers anys de vida de la revista «Serra
d Or». També hi havia, entre altres iniciatives, els Cicles de Te

atre Llatí, un cert teatre comercial la figura més emblemàtica
del qual era Joan Capri i, a partir de 1960, l’aventura de llarg
abast que significà l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual regida
per Ricard Salvat. Jordi Carbonell, que va ser el primer col·la
borador regular de la secció teatral de «Serra d’Or», procurà
des de l’inici deixar constància de la totalitat del que es feia en
català als escenaris del país. Això sol diu molt a favor d’ell i de
la revista, i explica que el 1959 es parli a «Serra d’Or» del que
ell anomena el «teatre folclòric-sentimental» de Cecília A.
Màntua, de les representacions d'El burgès gentilhome de Molière i que, de seguida, l’any següent, deixi constància del Ionesco estrenat per l’ADB, d’Albert Camus, de La Faràndula de
Sabadell, de Txèkhov, de teatre medieval, dels problemes lin-

(Foto Barceló)

(Foto Barceló)

Jordi Carbonell.

Xavier Fàbregas.

güístics en el teatre -segons el plantejament que Carbonell ma
teix havia fert en un curset per a l’ADB-, de la Nausica de Joan
Maragall, de l’obra de Frederic Soler i, a més, que encara ens
ofereixi uns «panorames del teatre català» que avui han esde
vingut certament valuosos.
Lamentablement ens falta espai per a poder fer considera
cions més àmplies i detallades, però és sens dubte saludable que
entre els anys 1961 i 1969 Carbonell s’ocupés de temes tan di
versos com els següents: el pessebre vivent
d’Engordany, un recital de La pell de brau, co
mentaris sobre la decadència, el fons teatral de
Amb Xavier Fàbregas, la revista passà a
la Biblioteca Rull, la Passió d’Esparreguera, La
consolidar definitivament allò que ja
visita de la vella dama de Dürrenmatt, Gran
guinyol de Joan Brossa estrenat a l’EADAG, la
s’havia insinuat durant l’etapa Carbonell. Nerta de Frederic Mistral, Primera història
d’Esther de Salvador Espriu, qüestions sobre
crítica teatral, Bearn de Llorenç Villalonga, L’Ò
pera de tres rals de Brecht -que per cert significà la defunció per
ordre governativa de l’ADB-, Situació bis de Manuel de Pedrolo, el teatre d’Àngel Guimerà, la mort de Brendan Behan, el
teatre de Baltasar Porcel, Maria-Aurèlia Capmany... Tota una
lliçó, si tenim en compte que només he esmentat els articles
que avui ens poden semblar més significatius. I una lliçó encara
més punyent si valorem el fet que, durant aquests anys terri
bles, a «Serra d’Or» també hi ha col·laboracions teatrals signa
des per Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas, Frederic Roda,
Maria-Aurèlia Capmany, Josep A. Codina, Albert Manent, Fabià Puigserver, Alfred Badia, Ricard Salvat, Feliu Formosa,
Francesc Nel·lo, Jaume Picas, Víctor Mora, Benet i Jornet, Jo
sep Montanyès, Ventura Pons, Jordi Teixidor...

Sap greu de debò no poder comentar aquesta llista impres
sionant de col·laboradors, la qualitat dels articles i els temes
d’interès i d’actualitat de què s’ocupaven, però si no m’erro re
sulta prou evident la voluntat que tenia la revista d’acollir les
opinions de totes aquelles persones que treballaven per la re
construcció de la cultura teatral del país, de recuperar-la en
allò que fos possible i, alhora, de projectar-la cap al futur. En
aquest sentit són significatius els articles signats per MariaAurèlia Capmany, majoritàriament dedicats a muntatges que
es presentaven en els Cicles de Teatre Llatí, les ressenyes que
Joan-Lluís Marfany va fer d’obres d’Arrabal i de Marguerite
Duras també ofertes en el mateix cicle, o el treball de Pearse
Hutchinson sobre el teatre irlandès contemporani. En tot cas,
a la Barcelona dels primers anys seixanta, no resultava tan obvi
per a la majoria de catalans que aquests eren els temes de què
calia tractar i les persones a les quals calia oferir espai per a
manifestar-se.
El mestratge de Xavier Fàbregas
Però avancem. L’any 1966, per exemple, es produí una in
corporació capital a la secció de teatre de «Serra d’Or», una
incorporació que determinà una fructífera etapa d’aprofundiment. Em refereixo, és clar, a l’aparició dels primers treballs de
Xavier Fàbregas, que van ser presents a la revista amb regulari
tat fins a la seva mort prematura l’any 1985. Està per fer l’estudi en profunditat sobre l’obra ingent de l’enyorat Xavier,
però em penso que no és equivocat de dir que, per mitjà dels
articles a «Serra d’Or», aviat es fa evident la contínua amplia
ció de curiositats que el caracteritzava. De fet, Fàbregas cobreix
sempre diversos fronts. D’una banda, es dedica a fer la crònica
puntual de la vida teatral del país sencer i no únicament de Bar
celona, cosa que permet de seguir l’evolució rapidíssima del te
atre independent. Això de banda, revisa autors i períodes del
passat per mitjà de lectures de primera mà que són certament
enriquidores i, per si no n’hi havia prou, encara té temps de re
cuperar l’interès per les manifestacions parateatrals i les festes
populars. Conscient, però, que també calia obrir-se a la resta
del món i que la informació del que passava més enllà de les
fronteres de l’estat era vital per a nosaltres, des de ben aviat in
formà de festivals i estrenes internacionals i d’una gran diver
sitat de noves tendències artístiques. Novament es fa
impossible de detallar-ne els treballs, però no es pot passar per
alt que Fàbregas parlés de teatre líric, de Peter Weiss, d’Apel·les
Mestres, del teatre a Venècia, de pedagogia teatral, de Marga
rida Xirgu, de les diferències que caracteritzaven el teatre co
mercial, l’independent i el d’aficionats, d’Arnold Wesker, de
modernisme, de Jean Vilar, de Josep M. de Sagarra, dels autors
emergents als Països Catalans, del Living Theatre...
Amb Xavier Fàbregas, la revista passà a consolidar definiti
vament el que ja s’havia insinuat durant l’etapa Carbonell:
«Serra d’Or» era i havia de ser (és a dir, és i serà) una publica
ció imprescindible per a refer la vida escènica del país, per a en

tendre l’evolució dels gustos, els desencisos i la pluralitat de vi
sions que convivien en els anys difícils de la reconstrucció na
cional. Això, que a primer cop d’ull pot semblar un elogi
exagerat, em sembla que respon estrictament als fets constatables. Fàbregas, però, encara aportà més coses igualment valuo
ses amb els seus articles, i en primer lloc diria que és essencial
un cert to de bonhomia, un sentit de l’humor fi i no gens agres
siu, que sempre sol ser una bella mostra de saviesa. Igualment,
hem de considerar exemplar que de l’etapa anterior es man
tingués l’obertura de la revista a diferents persones de l’àmbit
teatral. I, efectivament, només cal revisar la llista de firmes du
rant l’etapa Fàbregas per a adonar-se que, tot i l’àmplia presèn
cia d’ell, amb un aire absolutament professional, sense defugir
la polèmica, quan calia, també hi van escriure, entre d’altres,
Jaume Melendres, Hermann Bonnín, els germans Sirera, el ma
laguanyat Joaquim Vilà, que li succeí en la titularitat de la sec
ció, el també enyorat Jaume Fuster, Eduard Delgado aportant
informacions des de Londres, Maria-Rosa Fàbregas, Patrícia
Gabancho, Joan Abellan, Beatriu Daniel, jo mateix...
De totes aquestes persones, qui més regularment aportà els
seus punts de vista va ser Joaquim Vilà i Folch, que des de 1973
fins a la seva mort el 1997 va ser primer un fidel col·laborador
de Fàbregas i després el seu continuador indiscutible a la re
vista. Els anys en què ambdós van col·laborar amb regularitat
a «Serra d’Or» es produí una complementarietat perfecta i pot
ser no buscada. Fàbregas, sense deixar mai de referir-se a la re
alitat teatral del país, evolucionà els darrers temps cap a un cert
distanciament de la crònica estricta. Tal com he dit, de mica en
mica introduïa referències a festivals internacionals, viatjava, es
feia més crític amb el teatre català, buscava propiciar certes ten
sions positives, parlava de cinema i teatre, assistia a congres
sos... En part ho podia fer perquè Vilà i Folch li cobria
puntualment l’actualitat d’aleshores: el Grec 77, publicacions
sobre teatre, el Merma que Joan Baixas i Teresa Calafell van ofe
rir al Liceu amb ninots pintats per Joan Miró, les estrenes del
Globus de Terrassa, temes sobre dansa, i un llarguíssim etc., en
el qual sempre va saber mantenir un to positiu, lluny de la mos-
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(Foto Barceló)

segada brutal, sagnant i gratuïta que aleshores s’havia posat dis
sortadament de moda.
A partir de 1977 Vilà i Folch experimentà un magnífic crei
xement personal que Fàbregas sabé estimular i, si comparem
els articles respectius, ens adonem que hi ha punts de
coincidència en el tractament que tots dos donen a la vida escè
nica local. Però la mort sobtada, l’any 1985, de qui era el titu
lar de la secció de teatre de «Serra d’Or», convertí Vilà i Folch
en el continuador indiscutible de Fàbregas a la revista i deixà
enrere l’etapa en què actuava com un ajudant. A partir d’ales
hores Vilà i Folch es dedicà a cobrir gairebé en solitari la tota
litat de l’espectre teatral català. No tenia tantes oportunitats de
viatjar com Fàbregas i, en aquest sentit, des de la perspectiva
que dóna el temps transcorregut, cal assenyalar la pèrdua de la
finestra oberta cap a l’exterior que eren les cròniques de Fà
bregas. Es guanyà, però, en puntualitat en la ressenya d’allò que
succeïa en l’àmbit de la cultura teatral dels Països Catalans, i es
guanyà també en el plantejament de temes aparentment me
nors i que tanta transcendència tenen en la mesura que deter
minen directament el públic del futur: el teatre infantil, per
exemple, el teatre d’afeccionats, els continguts dels festivals de
l’àmbit català, el teatre a la Universitat... Una altra cosa que va

Primera història d'Esther de Salvador
Espriu, per l’ADB, al Palau de la
Música, l’any 1957.

Repassant de què i de qui s’ha parlat a

la secció de teatre de «Serra d’Or» du
rant les darreres quatre dècades, se’n

dedueix un retrat fidel del que ha estat
el teatre català.

(Foto Barceló)

fer Vilà i Folch, i que l’honora, és mantenir viu el record de Xa
vier Fàbregas, cosa més que difícil en un país tan donat a la
mala memòria com el nostre, en què la mort física de les per
sones sol representar gairebé sempre la desaparició completa i
definitiva de l’obra.
De 1985 a 1997, any en què Vilà i Folch traspassà, també
d’una manera prematura, es fa difícil de detectar una evolució
més enllà de la maduresa personal que ja he assenyalat. Durant
aquests anys Vilà i Folch es mantingué fidel als temes esmen
tats i, fermament decidit a no caure en estridències, continuà
de manera admirable la tasca de cronista puntual i prudent que
s havia imposat. Tanmateix, es detecta una significativa reduc
ció de la presència de firmes alternatives, cosa que segurament
es més imputable a un cert desencaix de la revista amb la rea
litat teatral d’aleshores que no pas a la voluntat personal de Vilà
1 Folch. I, pel meu gust, també hi falta una reflexió crítica a l’entorn de les circumstàncies i els problemes de fons que sorgien
en la concreció de les polítiques teatrals des de l’autogovern i
'cs altres administracions.
En tot cas, a falta de més espai, quin balanç es pot fer d’afiuests quaranta anys -quaranta anys!- de la secció de teatre a
Ei revista «Serra d’Or»? En primer lloc destacaria la fidelitat i

L'òpera de tres rals de Brecht
significà, per ordre governativa,
la defunció de l’ADB. Palau de la
Música, 1963.

Joaquim Vilà i Folch es mantingué,
de 1985 a 1997, en la tasca de
cronista puntual i prudent que s’havia
imposat.

la continuïtat dels col·laboradors que fins aquí he esmentat
com a titulars. La continuïtat i la fidelitat recíproca entre el
qui escriu i el qui publica sempre sol donar fruits positius, ja
que dibuixa amb claredat una línia, la que sigui, i ens permet
de seguir-ne les evolucions. En segon lloc hi ha el compromís
de la revista amb la realitat profunda del país, un compromís
que, òbviament, s’estableix per mitjà dels col·laboradors i des
de la llibertat més completa -i això ho voldria deixar ben clar:
he estat amic de Xavier Fàbregas i de Vilà i Folch, em consi
dero admirador i amic de Jordi Carbonell i, mai, cap dels tres
no m’ha comentat ni de passada que «Serra d’Or» els hagués
imposat res ni que els hagués limitat de cap de les maneres
possibles.
Aquest compromís a què em refereixo es concreta en el fet
de parlar de certs temes i de certes persones en un determinat

moment, temes i persones que sovint la majoria de mitjans de
comunicació d’aleshores passaven per alt o simplement feien
veure que no existien. Naturalment aquest fet és més clar du
rant els anys seixanta que no pas durant els vuitanta, però en
conjunt, repassant de què i de qui s’ha parlat a la secció de te
atre de «Serra d’Or» durant les darreres quatre dècades, no hi
ha dubte que se’n dedueix un retrat fidel del que ha estat real
ment el teatre català. Aquest retrat, a més, mai no s’ha limitat
a la simple crònica d’estrenes: hi ha hagut reflexió, crítica, in
formació, curiositat, renovació... Breu: el teatre ha estat vist
òbviament des de la seva manifestació més completa, l’escènica, però això no ha impedit en cap moment que també se
l’hagi considerat com a matèria d’investigació, com a llen
guatge sempre canviant i, en definitiva, com una part més
d’això tan ampli que anomenem la cultura.

Homes, masos, història
La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)

BIBLIOTGCA

ABAT

A cura de Rosa Congost i Lluís To

La història de la regió de Girona és la història dels seus masos,
d'unes famílies que s'enriqueixen i d'unes que s'empobreixen.
La continuïtat del mas en el sistema i en el paisatge agrari català, no significa
la continuïtat dels grups socials que s'articulen al voltant d'aquesta unitat
d'explotació. Molts dels principals hisendats del segle XIX eren descendents
de pagesos remences dels segles XIII i XIV.
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Dotze anys de l'Institut de Llengua i Cultura

Catalanes. Secció Francesc Eiximenis
A

cura d'August

Rafanell i Pep Balsalobre

Conjunt de treballs que volen commemorar el dotzè aniversari de la Secció
Francesc Eiximenis, inserits dins les línies de recerca que són pròpies del centre:
d'una banda, la història de la literatura catalana de l'edat mitjana
i de l'edat moderna, i de l'altra, la història de la llengua catalana.
En coedició amb l'Institut

de

Llengua i Cultura Catalanes
de la Universitat de Girona.
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Sobre arquitectura a «Serra d’Or»

1959-1969: EL PAPER
per Xavier Fabré

tants altres camps de la nostra cultura, havia exercit les tasques
de suplència i, de mica en mica, cedia aquest paper en el camí
de la normalització dels mitjans de comunicació.
Però ben lluny del que es podria esperar d’una tasca de
suplència, una crítica per a sobreviure i anar tirant, la secció

No podem entendre l’efervescència que

es produeix en les arts plàstiques i l’arQuitectura els anys seixanta sense conèi
xer el paper catalitzador que s’exerceix

des de les planes de «Serra d’Or».

(Foto Pilar Aymerich)

Si bé l’arquitectura i l’urbanisme han estat presents a les pà
gines de «Serra d’Or», amb més o menys assiduïtat, durant
aquestes quatre dècades, amb la col·laboració de destacats
professionals, és evident que Oriol Bohigas marcà l’empremta
inicial i més decisiva en aquest àmbit a «Serra d’Or», no sola
ment perquè va posar en marxa la secció «Disseny, arquitec
tura i urbanisme», sinó també per la seva vinculació, des del
començament, a l’aventura que va representar tirar endavant
la revista. És per això que en aquest article recopilatori em
centraré en el paper d’Oriol Bohigas durant la primera dè
cada de «Serra d’Or».
En aquest període, el panorama de les revistes especialitza
des era gairebé desèrtic, fora de l’oficialitat local representada
per «Cuadernos de Arquitectura», la publicació del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluna, absolutament addicta al
règim i d’esquena a la realitat nacional i social. Només cal fer
una ullada als números que van aparèixer durant aquell de
cenni per a comprendre que el debat, la informació i la di
vulgació dels temes de disseny, arquitectura i urbanisme
passaven molt més per les planes de «Serra d’Or» que no pas
Pel que hauria estat el seu camí natural.
La dècada dels setanta, amb l’aparició d’altres publicacions,
«CAU» o «Arquitecturas bis», com també la regeneració pro
gressiva dels «Cuadernos de Arquitectura», tot plegat amplia
el marc de debat, ara ja més especialitzat i només per als pro
fessionals ja iniciats en aquests temes. «Serra d’Or», com en
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«Disseny, arquitectura i urbanisme» de «Serra d’Or» va elevar
la discussió a un nivell molt més alt del que podia ser previ
sible, i va esdevenir una plataforma de debat professional i el
portaveu d’un grup d’opinió especialment actiu. Amb Oriol
Bohigas, aquells anys es mantingué una activitat crítica que
sorprèn, vist ara, per la capacitat d’arribar a un gran públic,
per la sensibilitat envers la realitat social del país i per la cla
redat a situar el moment cultural i professional.
Aquestes col·laboracions a «Serra d’Or» demanen un es
tudi en profunditat. Ara hi voldria fer una primera aproxi
mació a partir de cinc conceptes generals que planen en tota
l’obra escrita d’Oriol Bohigas i que, aquells anys i en aquesta
revista, tenien unes repercussions força concretes.
Divulgació
Des dels inicis de la secció, el disseny, l’arquitectura i l’urbanisme són vistos de manera unitària, entroncats amb les al
tres arts i, per tant, amb unes bases ideològiques comunes que
abasten tota la producció artística del país dins d’un sistema
ampli de referents. Disseny, arquitectura i urbanisme, entesos
com a producte cultural, hi són tractats de manera que arri
bin a un públic ampli i general, per més que aquest no sigui
el seu camp professional. En aquests deu anys de col·labora
cions, i també en les que, més distanciadament, es produïren
fins entrats els anys vuitanta, som davant d’un esforç reeixit
d’aproximació al debat professional més enllà dels grups que
en poden ser protagonistes. Aquest és un aspecte de la crítica
especialitzada que, actualment, s’ha perdut del tot.
D’altra banda, des de la secció s’informava els professionals
de l’activitat dels grans mestres de l’arquitectura, i de quins
eren els temes que mereixien una especial atenció. També es
feia esment de les publicacions que calia llegir, principalment
la revista «Casabella», i de les novetats internacionals: Milà
exercia de capital i Franco Albini era un dels arquitectes més
referits. Aquestes informacions exerciren una gran influència
damunt els professionals, tant de la generació de Bohigas com
de les posteriors, perquè arribaven amb eficàcia als que llavors
encara eren estudiants.

Realitat social
Una altra constant en l’extensa producció escrita d’Oriol
Bohigas a les planes de «Serra d’Or» és posar damunt la taula
els problemes de la immigració en massa dels anys cinquanta
1 seixanta, de l’estat real dels suburbis que aquells anys proli
feraven de manera salvatge, de les necessitats més bàsiques de
I habitatge. Notícies sobre l’estat del barri de Verdum, o sobre
les tràgiques inundacions de 1962, dibuixant l’estripada rea
litat social dels barris d’immigrants i del barraquisme, donen

Peu a parlar dels plans d’ordenació i de la necessitat d’establir
finalitats polítiques superiors abans de fer una planificació

'erritorial.
Articles com «Planificació i tecnocràcia», de 1960, «El fu-

Anunciat en portada, el polèmic article d’Oriol Bohigas sobre la tallada brutal d’ar
bres a Catalunya.

tur urbanístic de Barcelona: dimensions polítiques de Barce
lona», de 1962, o «La urgència d’un nou pla per a Barcelona»,
de 1964, i «El “Pla Director” de Barcelona, dins un armari»,
de 1966, contribueixen a desemmascarar l’urbanisme que es
practicava, de manera deficient, com a activitat tècnica i
freda, organitzada, a molta distància, per enginyers. Bohigas
hi reivindica un urbanisme necessàriament compromès, in
terdisciplinari i que respongui a un programa polític concret.
Aquesta creixent aproximació als problemes que crea la pla
nificació destralera, o la manca de planificació per absència
de definicions polítiques prèvies, és acompanyada de la pre
sentació d’experiències a d’altres països: la creació de nous
barris a la perifèria de les grans ciutats europees o, per exem
ple, la nova ordenació territorial i les previsions d’habitatge a
la joveníssima Cuba de Fidel Castro («Cuba: lleis planifica
dores i d’habitació», de 1960).
Hi ha, encara, un tercer nivell, fruit de l’atenció per la rea
litat social, que és l’interès per la urbanística, la geografia i la
sociologia, per totes les ciències que integren la disciplina de
què tracta, entesa en el doble vessant, teòric i experimental, i
que demana un estudi en profunditat i el coneixement de cor
rents i d’experiències concretes. En aquest sentit trobem co-

(Foto Barceló)

Oriol Bohigas, amb Baltasar Porcel,
durant una entrevista que aquest va fer
per a «Serra d’Or» a l’arquitecte JosepLluís Sert, l’any 1967.

mentaris i explicacions sobre l’obra de Geddes o de Mumford
i ressenyes dels darrers estudis duts a terme o de les publica
cions més recents.

Recuperació
Des de les pàgines de «Serra d’Or» Bohigas fa una tasca de re
cuperació del que ha estat l’arquitectura a Catalunya, espe
cialment dels dos períodes més esplèndids i propers: el
Modernisme, en què destaca la figura de Domènech i Mun
taner, i el moviment modern, del qual recupera arquitectes
com Josep-Lluís Sert i Sixte Illescas. A «El GATCPAC», de
1962, presenta la primera història escrita del Grup d’Arqui
tectes i Tècnics Catalans per a l’Art Contemporani, la seva
manera de treballar, les idees que van desenvolupar i la seva
obra principal. Per primera vegada es publica un article sobre
què van ser l’arquitectura i l’urbanisme durant la segona Re
pública.
Aquesta recuperació abraça també el patrimoni arqui
tectònic, amb una constant denúncia del menyspreu institu
cional i l’abandó en què es troben molts edificis que han
marcat una fita en l’arquitectura catalana més recent. Sovint
fa referència a les absurdes obres de la Sagrada Família, a la ri
dícula reconstrucció de l’aqüeducte romà de la plaça Nova o
a les discussions sobre la intervenció en les esglésies: l’eliminació del cor de la catedral de Barcelona o la reconstrucció de
l’altar barroc de Santa Maria del Mar. En tots aquests articles
posa de manifest que la intervenció sobre el patrimoni no pot
ser superficial, ha de respondre a criteris patrimonials més
profunds, i considera que allò que realment cal en aquell
moment és consolidar i treure la pols.

Civilitat
Però aquest interès per l’arquitectura del país, amb l’advertència dels estralls que causa la tossudesa d’acabar la Sa
grada Família, de la desaparició lenta i sistemàtica d’edificis
modernistes, de l’abandonament de l’obra del moviment mo
dern, és un interès respectuós que neix de la profunda convic
ció que el patrimoni arquitectònic és un bé col·lectiu que cal
preservar, que és una riquesa que, un cop perduda, s’ha per
dut per sempre més, i sense la qual esdevindríem orfes cultu
rals.
Aquesta mateixa consciència es reflecteix en qüestions tan
elementals i essencials com les que tracta a «Els arbres de les
carreteres», nota d’actualitat apareguda el mes d’agost de
1963, en la qual denuncia les brutals tallades d’arbres que,
sense explicació de cap mena, sense cap raó mínimament ana
litzada, es van dur a terme aquell any a tot Catalunya, amb què
s’alterà dràsticament el paisatge de molts indrets. La denúncia
que Oriol Bohigas fa de l’estúpida tala, i que ara ens serveix
d’exemple d’un tarannà més general patent al llarg de tots els
seus escrits, té un doble vessant: d’una banda posa en evidèn
cia l’estultícia d’una activitat que no reverteix en un bé comú,
sinó tot al contrari, i, de l’altra, en la manca de respecte per
una realitat natural com és un arbre, detecta un canvi de sen
sibilitat entre la ciutadania anterior a 1936 i la dels anys sei
xanta, un canvi profund en l’educació cívica.
L’article era anunciat en portada, sobre una magnífica foto
grafia de Maspons-Ubina, cosa que va fer que aquelles notes
d’actualitat no passessin inadvertides pels enginyers del Ministerio, els quals van promoure una denúncia que va portar
Oriol Bohigas a seure al banc dels acusats. Aquesta anècdota

-tot i que, en aquells moments, aquestes coses no es vivien
precisament com a anècdotes- sembla una grotesca demos
tració que rebla la doble vessant de l’article d’Oriol Bohigas.

Situació
Un dels trets més remarcables dels articles d’Oriol Bohigas en
aquesta dècada és l’afany per establir el marc de la producció
arquitectònica que es duia a terme, en quin moment es tro
bava i de què disposava per a treballar. Així, articles com «L’ar
quitectura entre la indústria i l’artesania», de 1960, d’una
manera ben concreta, o «Cap a una arquitectura realista», de
1962, de manera general i programàtica, centren el debat ar
quitectònic en les necessitats socials i en la disponibilitat real
de recursos tecnològics i econòmics, per assolir solucions pre
cises en uns anys en què el mite de la utòpica societat indus
trialitzada i el somni de la prefabricació total o del prototipus
ideal encara podia ser creïble.
L’esclariment per a discernir la situació professional d’aquells anys passa també per la recerca de nexes amb el passat.
Així, la recuperació del GATCPAC serveix també per a em
marcar i validar el grup R, del qual Oriol Bohigas era membre
fundador, constituït l’any 1951 enmig del desert ideològic i
cultural de la postguerra. Però a l’hora d’establir aquest nexe
no deixa de reconèixer els anys que han passat entre un mo
ment i altre, situa el canvi i declara que la continuïtat no pot
ser formalista, s’allunya de l’idealisme abstracte i, en definitiva,
toca sempre de peus a terra.
Des de les notes d’actualitat i també des d’alguns articles,
Oriol Bohigas estableix quins són els professionals que respo
nen millor a les necessitats culturals i socials del moment i, per
tant, defineix un cenacle que, a mesura que avança la dècada,
es va reduint pel que fa als membres de la seva pròpia genera

ció, alhora que s’obre cap a les promocions més joves; així re
marca o descobreix quins són els noms més destacats i que
caldrà tenir en compte els propers anys. Aquesta definició de
grup és molt efectiva i realment estableix quins són els profes
sionals que poden entrar en el debat cultural.
Avantguarda
Hem repassat cinc conceptes patents a les planes que Oriol
Bohigas va publicar a «Serra d’Or»: la gran capacitat de comunicador de cara a un públic general i als companys de pro
fessió; el reconeixement de la realitat social; la recuperació de
la història, dels personatges i del patrimoni cultural; el caire
cívic, i la clara decisió de situar aquella contemporaneïtat i
veure quin paper hi té cadascú. Però res de tot això no seria
complet si no vèiem la finalitat de tota aquesta obra.
Quan Oriol Bohigas mira al passat, parla de la tradició o del
patrimoni, quan situa actituds o moments culturals i quan es
fixa en les deficiències urbanístiques, no ho fa ni per nostàlgia
ni per resistència o per protesta constant, sinó per construir el
futur. La seva és una actitud plenament avantguardista, pre
para el terreny per al debat, suscita vivament la reflexió i la dis
cussió, una cosa que també s’ha perdut als nostres dies.
Oriol Bohigas en el camp del disseny, l’arquitectura i l’urbanisme, igual que Alexandre Cirici en el de les arts plàstiques,
els anys seixanta des de les planes de «Serra d’Or» impulsa la
creació, la investigació i la producció lúcida. En aquest sentit
la crítica que exerceix és una crítica compromesa amb una re
alitat cultural concreta i una crítica que implica tots els agents
que intervenen en la producció. No podem entendre l’efervescència que es produeix en les arts plàstiques i l’arquitectura
els anys seixanta sense conèixer el paper catalitzador que s’e
xerceix des de les planes de «Serra d’Or».

BIBLIOTECA SERRA D’OR
Els casinos republicans: política, cultura i esbarjo.
El casino de Rubí, 1884-1939
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Ramon Batalla i Galimany
L'activitat política dels republicans tenia com a marc i motor principal
els casinos molt més que les seus dels partits. Als centres republicans
s'hi feien mítings, reunions sindicals i s'hi preparaven campanyes electo
rals, però també s'hi anava a ballar, fer teatre, estudiar esperanto,
organitzar excursions, o simplement fer un cafè. En aquestes entitats
les classes populars entraven en contacte amb la política, la cultura i la
diversió.
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Tres i Quatre: entre la història i la llegenda
per Xulio Ricardo Trigo

Una imatge de Tres i Quatre a l’època en què fou
objecte de nombrosos atemptats.

Als límits del que va ser la València histò
rica, molt a prop d’on les antigues
murades s’han convertit en carrers co
mercials d’àmplies voreres, just al costat
de magatzems multimèdia amb noms de
ressonàncies estrangeres, hi ha un carrer
estret que s’ha anat transformant al llarg
de trenta anys. És Pérez Bayer, ruta obli
gada per als que volien accedir a la plaça
del País Valencià des de l’eixample, per
als autobusos que venien del burgès bar
ri de Salamanca, per a l’oficinista amb
presses que feia per arribar al més aviat
Possible a l’edifici de Correus.
Aquest carrer estret que l’autobús de
la SALTUV -avui EMT- omplia de
banda a banda va ser -als baixos d’una

casa antiga de façanes petites amb inte
riors profunds- el primer cau de la lli
breria Tres i Quatre, un cau que havia de

Ser de llibres i d’idees, cultura i política
en una barreja difícilment destriable,
dos aspectes que València defugia -i debiig— convençuda que la seva capacitat
d obrir-se a la llum, a l’esperit festiu me
diterrani, a la vida fàcil d’un clima be

nigne, ja és prou per a aconseguir la sal
vació.
Eliseu Climent i Rosa Raga, dos estu
diants que van unir els seus destins per
oferir a la ciutat una mica de la història
amagada, van seguir de molt a prop els
passos que es feien a Catalunya per mi
rar de revifar la cultura pròpia. Així, du
rant els primers temps, entre el 1968 i el
1974, la llibreria va ser la Central del Lli
bre Valencià, i el seu butlletí bibliogràfic,
l’única manera que van tenir molts va
lencians d’assabentar-se de les novetats
editorials en la seva llengua. Cal recordar
que en aquella època eren poques les
oportunitats que tenien els compradors
de llibre català i, exceptuant-ne Ca’n
Boïls o Concret Llibres, aquest era un
producte ben bé exòtic a la ciutat. Cli
ment i Raga, per mitjà de les vendes per
correu, per suscripció i, fins i tot, les pa
rades al carrer, van aconseguir redreçar
la història del llibre a València, sempre
complicada i de passions -que no ra
ons- encontrades.
La Central del Llibre Valencià, situada
a Pérez Bayer, 7, a la rebotiga de l’autoescola Senent, on va néixer la Distribuï
dora Brot, de mica en mica va començar
a aglutinar un grup de persones que do
naven suport als intents de Climent i
Raga per reconduir la història cultural
del País Valencià. No és estrany doncs
que, poc temps després, el 12 de març de
1968, s’obrís al públic la llibreria Tres i
Quatre, en un acte d’inauguració en què
es va presentar el primer volum de l’O
bra Completa de Joan Fuster. Cal dir que
personatges del món de la cultura cata
lana, com ara Josep M. Castellet, Enric
Tàrrega, Max Cahner, Raimon, Vicent
Andrés Estellés, Manuel Sanchis Guarner, Fuster mateix i molts altres, van
contribuir des del primer instant a dur a
bon terme l’empresa, que, amb daltabai

xos, triomfs rotunds i moments per a
l’oblit, ha arribat fins als nostres dies.
És fonamental per a entendre la histò
ria d’aquesta llibreria pensar que ha es
tat el punt d’encontre d’altres tasques
molt diverses de la parella formada per
Climent i Raga. No podem oblidar els
premis Octubre, nascuts el 1972 amb el
suport i l’experiència de la llibreria; l’editorial Tres i Quatre, que ha publicat
bona part dels llibres que han valgut la
pena durant aquests trenta anys; i fins i
tot aventures amb èxit com el setmanari
«El Temps» o les diverses fundacions que
s’encarreguen d’organitzar els Encontres
d’Escriptors i les nombroses manifesta
cions culturals que tenen lloc al voltant
dels premis Octubre. Aquestes empreses,
i sens dubte d’altres que oblidem, con
tribueixen també a fer de la llibreria un
lloc de trobada dels sectors culturals més
vius de la ciutat.
El 1985 comença la nova època de la
llibreria amb el trasllat al número 11 del
mateix carrer. Aquest és un lloc més am
ple i lluminós que ha conservat, però,
l’ambient familiar i cultural dels vells lo
cals. Hom s’hi pot trobar Carles Jorro,
una de les persones més eficients del País
a l’hora de cabussar-se en l’ISBN a la re
cerca del llibre perdut, i també, com un
somni possible, el visitant pot tenir de
cop la impressió que algun dels grans
autors valencians ja desapareguts traves
saran la porta de vidre i serà possible
parlar dels temps que van quedant
enrere. Però els temps són ben actuals
per a Eliseu Climent i Rosa Raga, que
multipliquen encara els seus esforços
per crear una València més lògica, una
cultura més arrelada a la seva pròpia
història. La llibreria Tres i Quatre, a pe
sar de l’atac immisericordiós de les grans
superfícies, continua sent la llibreria fa
vorita de molts valencians.
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Generalitat de Catalun

Per primera vegada es dóna
a conèixer la reproducció ín
tegra en facsímil de l’expedient del Consell de guerra
sumaríssim ordinari contra el
President de la Generalitat
Lluís Companys i Jover, cele
brat al castell de Montjuïc de
Barcelona del 3 al 15 d’octubre de 1940. També es fa pú
blica la peça separada, que
conté els documents aportats
per dos testimonis declarants
en la causa.
“La condemna a mort i l’execució del President Com
panys a la mateixa capital on
governà constitueix un cas
únic en la història d’Europa,
qualificat de crim d’estat per
juristes i historiadors. Aquella
condemna amb un judici ignominiós tenia un objectiu clar:
destruir qualsevol vestigi de la
personalitat nacional de Cata
lunya”.
(President Jordi Pujol).

Novetat
editorial

Documents històrics en facsímil
Textos en edició bilingüe
Format: 21 x 29,7 cm
Més de 240 pàgines
PVP: 5.900 ptes.

En venda
a les llibreries

M i r ajj_a__ estesa

Ex- I i b ri s

Premi Marçal

Cànon

Aquella noia d’aparença frà
gil que un dia va decidir presentar-se al premi Carles
Riba, amb el llibre Cau de
llunes, segurament s’hauria
sorprès molt si hagués sabut
que en el futur hi havia d'ha
ver un premi de poesia amb
el seu nom. I encara més,
potser, que la seva producció s’havia de con
siderar equiparable a la dels autors principals
de la tradició catalana de tots els temps.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell vol,
amb el premi Maria Mercè Marçal, retre ho
menatge a una obra de categoria i recordar
que l’autora es va estimar el seu poble i la
seva comarca.
Efectivament, ella sempre es va sentir d’Ivars, a pesar que havia nascut a Barcelona.
Va escriure: «La xiqueta d'Ivars podia gallejar
de ser, de dret, barcelonina: de la capital. La
xiqueta de terra endins s’estarrufava d’haver
emergit del mar.» Aquest fragment és de Barceldones, llibre en què una sèrie d’autores
dediquen els seus escrits a la ciutat comtal.
La Maria-Mercè, «ara que he viscut a Barce
lona ja quasi la meitat de la meva vida», hi
explica com s’ho feia per eludir la mentida di
recta quan li preguntaven on va néixer. «Sóc
d'Ivars d’Urgell», responia. Més endavant, hi
comenta un sentiment, que comparteixo, se
gurament amb moltes persones més: el de
participar de dos universos sense pertànyer
completament a cap de tots dos. Ella es defi
neix com «un esperit híbrid, indecís, instal·lat
de forma permanent en el solc entre dos
mons, en el llindar entre dos paisatges, dues
temptacions, dos codis».
La poesia tenia per a Marçal, segons ella
mateixa va dir, un efecte ordenador. Sembla
que li estructurava la vida, que té aquest fer
tan dispers i, sovint, desbocat. Jo considero
que la seva obra és una investigació del món i
del viure, que va fer posant-hi tot el que ella
era i les paraules, que no és poc. M’interessa
especialment el tema del desdoblament, o de
l’ésser habitat per un altre, que apareix en al
guns poemes de l’autora. Tant a la part dedi
cada al pare, «Daddy», de Desglaç, com a La
germana, l'estrangera. «No li facis cas quan
Ella et parla / encara que m’usurpi veu i ros
tre.»
Desitjo que el guanyador i les persones
que han participat a la primera convocatòria
del premi Marçal, i les que ho faran en les se
güents, tinguin present que, a les bases,
s msta a fer-ho amb manifestacions que mos
trin el món des de perspectives íntimes i ima
ginatives i que subratllin els valors. Però,
sobretot, que facin brollar el seu discurs d’una
mflexió tan profunda i valenta com la de l’au
tora que dóna nom al premi.

Que entre l’allau de publica
cions que va en camí d’ofegar-nos fa falta un cànon
que ens salvi de tants de ge
nis incompresos, és una hi
giènica i simple, literària
realitat.
Es pot discrepar amb El
cànon occidental (jo per
exemple no hauria posat en un lloc tan pre
eminent Emily Dickinson), però s’ha de re
conèixer, com a mínim, que Harold Bloom és
un home que ha llegit i en sap, un mestre, un
professor. El seu estudi és profund, intel·li
gent, rigorós, i et deixa el regust dels llibres
dels quals (0 Bonitas!) pots dir n’he après.
Nosaltres som una cultura que encara os
cil·la perillosament entre el més llosc meliquisme i la més cruel antropofàgia. Si hem de
morir no serà per manca de grans autors, sinó
de simples parlants. I aquest procés diglòssic
fruit d’una baixa autoestima, aquest setge
babèlic disfressat de progressisme que ens
confon i ens amenaça, continua maquiavèl·lic
amb resultats alarmants.
Que no tot el que es publica és bo ni tots
els autors/es són de primeríssim ordre passa
en les millors cultures i és un fet normal ine
vitable, però la nostra història literària, el nos
tre cànon, són vius i (fent un símil futbolístic)
crec que tenim fins i tot (Ramon Llull, Ausiàs
March...) algun «crack» mundial.
El problema és el segle XX. Podem jutjarho i criticar-ho tot. La crítica (sobretot amb
coneixement) és bona, però hi ha actituds
derrotistes que no pens seguir ni secundar.
Convé replantejar el cànon, revisar-lo, analitzar-lo perquè potser hi calen canvis, baixes o
incorporacions. Però d’aquí a menysprear-lo
hi ha un pas que em sembla suïcida i que no
estic disposat a dar.
Jo vaig arribar un poc tard (ho confés) a la
cultura catalana. De fet, sóc un fill agraït de
la «Colección Austral» i a pesar que en el
meu cànon vital hi hauria moltíssims escrip
tors estrangers, per llengua i tradició sóc he
reu d’una cultura que ha tingut i té autors/es
d’importància rellevant. El problema és fer la
tria d’aquests darrers quaranta anys. Amb
seny i sense arrogància, amb ànim crític, però
lúcid, crec que ho podem intentar. La sor
presa serà veure que («Només som sis mi
lions»), putejats i malavinguts, així i tot tenim
autors/es que han fet obres d’una enorme, in
qüestionable qualitat. Sabrem resoldre la
manca de ressò internacional? Allò que ve de
fora sempre ens sembla millor i massa vega
des (vam deixar l’oli d’oliva per cuinar «à la
page» amb margarina) ens hem deixat enre
dar.
Podem començar a fer llistes. Si Kafka fos
català, li haurien dit de nom Paco.
Ora pro nobis!

Punt de llegenda
«Serra d’Or», que, al llarg de
la seva voluminosa història,
ha sofert molts alts i baixos,
té, com Déu mana, la seva
llegenda, alimentada, en
Joaquim Molas
proporcions desiguals, pels
qui, des del primer moment,
s’hi van posar de cul o pels
qui, per les raons que sigui,
s’hi van sentir exclosos, tot passant pels qui
la van convertir en centre d’operacions. Pro
bablement, per la seva incidència pública, els
anys 1959-1975 i, més en concret, els anys
1965-1970 són els més llegendaris. El
1965, Montserrat i, amb Montserrat, el petit
grup, ja molt anivellat, que va tenir la idea de
transformar un butlletí domèstic en una re
vista de cultura van muntar, vot a vot i a la
seva imatge i mesura, un ampli consell de re
dacció que, en el fons, no era sinó una mena
de suma i compendi minuciosament calculat
del joc d’ideologies en exercici, cada una amb
el seu programa i la seva agressivitat, suma
que, per definició, tendia a neutralitzar-se. 0,
almenys, a compensar-se. Un exemple: vaig
fer, per encàrrec, una ressenya del Panorama
del pensament català contemporani de Joan
Ruiz i Calonja. El petit grup dirigent, del qual
no vaig formar mai part, va creure que resul
tava massa, per entendre’ns, «heterodoxa» i
en va encarregar una segona a Alfred Badia. I
les va inserir, totes dues, en un mateix nú
mero, el mes de juny de 1964. A grans trets,
la revista, aquests anys, va ser fruit 1) del
diàleg entre marxistes i cristians i, per tant,
del clima creat, d’una banda, per les campa
nyes polítiques de reconciliació «nacional»
(.Corona literària de Montserrat, PSUC), i de
l’altra, per l’esperit del Concili Vaticà II; 2) de
la consciència del paper històric que les cir
cumstàncies l’obligaven a representar i, com
a conseqüència d’això, de la interrogació
constant sobre el que era i el que calia que
fos i la voluntat d’obrir finestres a tots els sec
tors possibles, inclosos els estètics (cf., sense
anar més lluny, Alexandre Cirici vs. Joan
Triadú vs. Josep M. Castellet, etc.). Així, 3)
va, vam intentar de moure'ns dins els límits
imposats per les lleis vigents, vull dir: les del
senyor Fraga, però va, vam aprofitar i eixam
plar les mínimes escletxes per introduir el mà
xim de contraban; 4) va, vam lluitar per
fer-nos sentiren l’opinió establerta, plantejant
o replantejant qüestions d'actualitat i mante
nint, quan calia, les corresponents polèmi
ques i 5) va, vam contribuir a recuperar la
tradició i el públic trinxats el 39, fins els més
heterodoxos. En conjunt, la revista d’aquests
anys 1) va constituir l’òrgan d’expressió d’una
generació, la que, de petits o d’adolescents,
va, vam viure de forma directa el conflicte ci
vil i va, vam haver de formar-nos sobre la
marxa en la immediata postguerra. I 2) va ac
tuar sempre (i subratllo sempre, tot i que al-

guna secció, com la d’art, resultés molt per
sonal) per consens. 0 per majoria. Mai ningú,
ni, malgrat els estira-i-arronses, Montserrat,
no va prendre decisions importants pel seu
compte. Ei procés de Burgos va obligar a sus
pendre les reunions del consell i va produir
les primeres esquerdes. I, el 1975, amb la
mort de Franco i després de demanar-se, un
cop més, quin havia de ser el seu paper en la
nova situació, les esquerdes es van convertir
en autèntics esvorancs. Recordo una discus
sió, a propòsit d'una possible portada amb
l’efígie de Lluís Companys, molt dura, la dar
rera, si descomptem la del vint-i-cinquenari,
sobre la doble violència del 36 i del 39 i les
seves víctimes innocents. I, aleshores, amb
canvis, més que aparents, de fons, va co
mençar un nou «Serra d’Or», que va desen
rotllar la seva pròpia llegenda. 0 les seves
pròpies llegendes.

Wolfensohn (AUS)
«Hom entrelluca una crisi silenciosa»
per Josep M. Muntaner i Pasqual
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«Ara hi ha l’avinentesa d’entaular un
debat global sobre l’“arquitectura fi
nancera”; però també sobre els fona
ments del desenvolupament. Ara hi ha
l’avinentesa de demostrar que podem
adoptar una perspectiva més àmplia i
equilibrada. Ara hi ha l’avinentesa de
reconèixer que en l’horitzó hom entre
lluca una crisi silenciosa.»
Aquestes paraules, les digué, un any
enrere, el president, des de 1995, del
Grup de la Banca mundial, James D.
Wolfensohn, de seixanta-sis anys, aus
tralià d’origen i financer de professió,
després que la crisi d’Àsia hagués fet les
malvestats que tothom coneix. En venir
del màxim executiu d’una institució
blasmada per molts, aquelles paraules
-i les altres que pronuncià a Washing
ton DC— sorprengueren molta gent, ja
que posava en qüestió la mena de des

envolupament que el seu grup havia fi
nançat fins aleshores.
El seu leitmotiv era: «Hi ha una altra
crisi.» Parlem de crisi financera —havia
dit-, però no parlem de la crisi humana;
de la gent que hi ha estat colpida i que
no sap com sortir-se’n. «En el passat
he evocat imatges esperançadores. En
guany els meus records són molt
diferents. Imatges ombrívoles, corpre
nedores, de desesperació, impotència í
misèria. De persones que tingueren es
perances, però que les han perdudes.»
Encara més. Wolfensohn ha assenya
lat, fa poc, uns culpables: «Les crisis
d’Àsia oriental, del Brasil, de Rússia, te
nen un punt comú: s’esdevenen en un
context de gran nerviosisme dels mer
cats financers, però tanmateix aquests
frueixen de llibertat total en matèria de
moviment de capitals.» I ho ha reblat.

«Vet aquí per què hom pot preguntarse avui si no caldria limitar la llibertat de
circulació de capitals. Com a australià
recordo que, en un moment de la nos
tra història, el meu país ha fet aquesta
tria i ha reglamentat els moviments de
capital a curt termini.» Un planteja
ment que és del tot anticonvencional
per a un president de la Banca mundial.
«Hem d’anar més enllà de l’estabilització financera.» És a dir, cal, segons
Wolfensohn: abordar el creixement
amb equitat a llarg termini; tenir cura
dels canvis institucionals i estructurals
que calgui per a la recuperació econò
mica; i actuar en els problemes socials.
«No podem desconèixer que la crisi ha
revelat deficiències i punts vulnerables
que hem de resoldre.»
Per exemple, la realitat de cada país:
«M’ha impressionat la importància
crucial que revesteixen la història i la

cultura. Hem de respectar les tradicions
locals i no alterar-les; de la mateixa ma
nera que hem de vetllar per la dignitat
de les persones.» Conclou, també atípicament: «Crec que no hi pot haver veri
table desenvolupament si la continuïtat
cultural i les institucions socials no són
respectades.»
Ara bé, l’experiència ensenya que
molts dels mals dels països provenen
d’unes estructures polítiques que no sa
ben, o que no volen, adaptar-se. Els paï
sos poden invertir, diu Wolfensohn, en
educació i salut; poden crear infraestructures i sistemes de comunicació
moderns. «Però si no tenen un sistema
financer eficaç, si no compten amb una
supervisió de les normes com cal o amb
una legislació sobre les fallides ben
orientada, si no tenen lleis eficaces so
bre competència i reglamentació, si no
hi ha normes de transparència i comp

tabilitat, llur desenvolupament corre
perill i no durarà.»
La Banca mundial és, també, objecte
de la seva crítica: «Hem de tenir un en
focament que ens permeti d’anar “més
enllà dels projectes” i pensar què cal per
a un desenvolupament sostenible, en el
sentit més ample del terme.» En el pas
sat, diu Wolfensohn, es fixaven objectius
massa ambiciosos que, simplement, no
eren assequibles. «Ens cal una nova cul
tura basada en el realisme i en els resul
tats.»
Si tots plegats no canviem, ens vol dir,
la crisi silenciosa -de la població mun
dial, de l’aigua, de la urbanització, de
l’alimentació- no podrà ésser resolta.
«Els pobres no poden esperar, mentre
nosaltres debatem sobre la “nova arqui
tectura financera”. No poden esperar
que descobrim -massa tard- que
aquesta crisi humana afecta tothom.»

UNA OBRA CABDAL DE L'EDICIÓ EN CATALÀ
A la HISTÒRIA NATURAL de
l'Institut Gallach trobareu les formacions
geològiques més sorprenents, les plantes
més belles i exòtiques i les espècies
animals més inaccessibles del món.

UN TESTIMONI INCOMPARABLE
DE LA RIQUESA DEL MÓN NATURAL
HISTÒRIA NATURAL és una obra
avalada per la qualitat i el prestigi
de l'Institut Gallach.
• 6 volums enquadernats amb materials
de gran qualitat.
• Més de 2.400 pàgines a tot color.
• Més de 2.500 fotografies i il·lustracions.
• Textos realitzats per catedràtics i
prestigiosos especialistes.
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El passat i el futur de Catalunya
per John Elliott

El dia 7 de juliol de 1999, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, va lliurar, com cada any, les Creus de Sant Jordi a nombroses personalitats

i institucions dels Països Catalans, de la resta de l’Estat espanyol i de l’estranger.
Ens plau de publicar el parlament que hi va fer, en nom dels guardonats, l’histo

riador anglès John Elliot.
Ha estat una sorpresa i un honor que se
m’hagi demanat que expressi l’agraïment de tots els guardonats per la dis
tinció que ens ha estat concedida aquest
vespre. Em penso que aquesta funció ha
recaigut sobre mi perquè vinc d’un país
el sant patró del qual és també sant Jordi,
per bé que sospito que el sant Jordi
anglès ha adquirit certes característiques
nacionals al llarg dels segles que potser
no el facin completament recognoscible
per als seus devots catalans. Però, mal
grat que al nostre sant Jordi potser li cal,
malauradament, aguantar amb una mà
un paraigua mentre que empunya l’espasa amb l’altra, us puc assegurar que és
tan eficient a matar dracs sota els cels
grisos d’Anglaterra com ho és sota els
cels blaus de Catalunya. De fet, simbo
litza perfectament el coratge i la capaci
tat de resistència enfront de forces
contràries que han distingit la història
dels nostres dos països, i és un privilegi i
un honor ser condecorat amb la creu
que porta el seu nom.
També és un privilegi i un honor par
lar en nom dels guardonats d’enguany.
Tot examinant la llista de noms, tant de
persones com d’entitats, que han estat
distingits amb aquest guardó, em va cri
dar immediatament l’atenció la riquesa
i la diversitat de les seves contribucions a
la vida de Catalunya i de l’ampli món.
En Rafael Alberti, que malauradament
no pot estar amb nosaltres aquest ves
pre, tenim un dels grans poetes d’aquest
segle, la contribució del qual, com la de
molts dels presents, transcendeix la na

cionalitat i abasta la humanitat. Tenim
entre nosaltres escriptors i estudiosos,
músics i metges, artistes i científics, poe
tes i filòsofs. Tenim grans representants
de la dansa, el teatre i el cinema, i tenim
un arquitecte que, pel doble motiu del
seu prestigi internacional i de ser un vell
amic personal meu, he de singularitzarlo pel nom. De Rafael Moneo es pot dir,
com es deia del famós arquitecte anglès,
Sir Christopher Wren, «si monumentum
requiris, circumspice» -si vols un monu
ment, mira al teu voltant—, tant si és a
Mérida, Estocolm o, avui, als carrers de
Barcelona. Tenim, també, representants
d’onze entitats que han procurat, a vega
des amb poc reconeixement dels seus es
forços silenciosos però persistents,
millorar el benestar de les persones i de
la societat en general, gràcies a les seves
contribucions a la salut, la llibertat i la
dignitat humana.
Em sembla que en haver seleccionat
per al guardó de la Creu de Sant Jordi un
grup de persones i d’entitats d’activitats
tan diferents i de contribucions tan va
riades, la Generalitat ha posat en relleu
un aspecte de gran importància sobre el
caràcter de la Catalunya actual i sobre les
perspectives que se li obren. Alguns dels
seleccionats són catalans; alguns, com jo
mateix, no ho som, i potser és més fàcil
per a mi, com a foraster, dir algunes co
ses que ara diré. Quan vaig venir per pri
mera vegada a Barcelona, com a jove
estudiant, el 1953, vaig experimentar un
xoc cultural profund. Venia d’un país
que donava la llibertat com a quelcom

garantit, tot i que acabava de passar sis
anys lluitant per evitar que aquesta lli
bertat fos vençuda per les forces de la
foscor. Jo arribava a una terra que havia
estat privada per la força del control so
bre el seu propi destí, i en la qual la lli
bertat d’expressió, inclosa la llibertat
d’expressar-se en la seva pròpia llengua,
estava severament restringida. No va ser
estrany que trobés el clima polític i cul
tural gairebé sufocant, i hi va haver mo
ments en els quals sospirava per un alè
d’aire fresc. Però al mateix temps vaig
descobrir, a sota de la pesant mà d’un rè
gim opressiu, una societat que, malgrat
que vençuda i que encara es llepava les
ferides, posseïa una capacitat de recupe
ració i una determinació per a sobre
viure que em semblava que era un bon
auguri per als anys que havien de venir.
La meva confiança es va veure enfortida
pel meu creixent coneixement de la
història de Catalunya, en apreciar com,
després d’experimentar derrotes devas
tadores, sempre havia tornat a ressorgir
de les cendres com una au fènix.
Ara, gairebé mig segle després, aque
lla confiança s’ha vist àmpliament con
firmada. Avui veiem una Catalunya que
es troba, així ho crec, al bell mig d’una
segona Renaixença, la qual va transfor
mant la cara no solament de Catalunya,
sinó també de molt diverses parts del
món. La medalla d’or atorgada pel Reial

Institut d’Arquitectes Britànics a la Ciu
tat de Barcelona -la primera que ha es
tat concedida a una ciutat i no a un
arquitecte- constitueix un reconeixe

aprofitades, i el paper de Catalunya,
amb la seva llarga tradició d’estretes re
lacions econòmiques i culturals amb al

(Foto Jordi Bedmar)

ment molt singular d’aquest procés de
renovació transformadora endegat
aquí. I ara, mentre parlo, un arquitecte
català va construint a Edimburg l’edifici
que acollirà el nou Parlament escocès,
una assemblea que, justament com la
Generalitat i les Corts Catalanes, fou
abolida a inicis del segle XVIII i avui ha
estat reviscolada. És difícil pensar en un
símbol més potent, o més apropiat, de
supervivència i renovació, d’una Renai
xença que transcendeix les fronteres na
cionals perquè parla un llenguatge
internacional.
Ningú que arribi avui en dia a aquest
país no pot deixar de sentir-se impres
sionat per la vitalitat de la seva societat
civil i per l’extraordinari dinamisme de
la seva vida cultural, segons que es ma
nifesta en aquesta segona Renaixença.
Historiadors futurs preguntaran, sens
dubte, com és que aquesta transforma
ció es va produir. No totes les respostes
són clares, ara, però algunes, si més no,
comencen a veure’s bé.
En primer lloc, la substitució d’un rè
gim repressiu i centralitzador per solu
cions polítiques que reconeixen la
diversitat inherent de les diferents parts
que constitueixen la Península Ibèrica i
el seu dret a un govern autònom ha
obert camins cap a la plena realització
que prèviament estaven tancats. L’efecte
de tot això ha estat el d’alliberar forces
creatives de la societat, no solament a
Catalunya, sinó també arreu de la Pen
ínsula, forces que prèviament estaven
mig submergides o reprimides.
En segon lloc, la reincorporació d’Espanya dins Europa després de llargs
anys d’aïllament ha tingut un efecte galvanitzador en el clima polític, econòmic
1 cultural, mitjançant la introducció de
noves idees, noves actituds i noves ma
neres de pensar i d’actuar. Però si aquest
canvi de clima ha creat oportunitats noves, no era de cap manera inevitable que
aquestes oportunitats fossin aprofita
des. Tal com ha succeït, sí que han estat

tres parts del continent, ha estat decisiu
per a la reconstrucció de ponts entre Eu
ropa i Espanya que han permès que la
transformació tingués lloc.
Aquesta funció essencial de construir
ponts, però, només va poder ser em
presa per una societat prou confiada en
la seva pròpia identitat per a absorbir i
donar. La Catalunya que va emergir de
sota la capa del franquisme era una so
cietat que havia estat obligada, a través
de l’experiència de la supressió, a reafir
mar la seva identitat al mateix temps
que reconfigurava la seva posició en un
món canviant. Jo em trobava aquí, en la
dècada dels anys 1950, quan va co
mençar aquest procés de reconfiguració, saludable però a vegades dolorós, i
vaig sentir l’emoció i el privilegi de con
tribuir, tot i que en mesura petita, a un
dels aspectes del procés, en el moment
en què una nova generació d’historia
dors catalans va començar a qüestionar
alguns dels supòsits tradicionals sobre
l’experiència històrica de Catalunya.
Aquest procés de repensar va ser essen
cial per al procés de reconstruir, per a la
reconstrucció d’una societat que va po
der extreure força de la seva història
sense caure presonera del seu passat.
Els resultats d’aquest gran procés de
reconstrucció són palesos arreu de Cata
lunya, a les portes d’un nou mil·lenni. La

mateixa naturalesa d’aquesta reunió és
un indici del que ha estat assolit. Com a
foraster, puc dir que l’abast i la riquesa de
les contribucions fetes pels catalans que
es troben entre els guardonats són un
bon testimoniatge d’aquesta combinació
d’esforç individual i assoliment col·lectiu
i social, que és la clau del dinamisme de
la Catalunya d’avui. I com a foraster puc
dir també que la inclusió de no catalans
entre aquesta distingida companyia és
mostra d’un afer que considero vital per
al continuat èxit i la futura prosperitat de
Catalunya: la seva obertura al món.
Una societat que és inclusiva, i no pas
excloent; oberta, i no pas tancada; una
societat que té confiança sense ser arro
gant i que pot construir sobre el passat
alhora que mira cap al futur, aquest és el
tipus de societat que més pot contribuir
a la creació de la nova Europa que tots
plegats volem veure. Catalunya ja ha fet,
i va fent, una contribució remarcable a
aquesta nova Europa, i, si es manté com
promesa amb aquestes característiques,
la seva contribució serà encara més gran.
En agrair a la Generalitat i al seu presi
dent, aquest vespre, en nom dels meus
companys guardonats, el gran honor que
ens ha estat concedit, ens sentim agraïts
sobretot per la seva reafirmació del que
Catalunya és i del que pot arribar a ser.
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Entintar els pics,
escriure amb el
Pirineu

Marcs daurats flotant en espais infinits, densos de silenci; fanals de llum lletosa que il·luminen boscatges solitaris plens de
nit; velluts porpres de butaques buides en un desert eixorc, ocre i canyella; però, també, la imatge en blanc i negre del pin
tor carregat amb el postaler a l’espatlla que travessa carenes a grans gambades, la llarga cabellera voleiant al vent; o un marc
de dimensions descomunals plantat dalt d’un cim pelat, enmig d’un muntanyam remot i agrest. En l’obra pictòrica de Perejaume, art i natura s’uneixen en una complexa relació d’equivalències contràries que el pintor plasma amb uns mètodes
propis d’imaginació i figuració com són el pessebrisme, el collage, la despintura o l’oïsme, amb mitjans tan diversos com
la pintura tradicional, la fotografia, la instal·lació, el teatre o la literatura. Res no és més il·lustratiu d’aquesta complexitat
que la varietat de professionals que presentaven les visites temàtiques del MACBA amb motiu de la seva darrera exposició
retrospectiva, o, millor encara, un text de Perejaume mateix: «Desdibuixeu-ho tot i enteleu els desdibuixos! Cerqueu amb
afany noves dilacions! Mai no hem de conèixer si els quadres ens destorben d’on anem o bé ens hi porten. Portem rere la
testa un indret venjador, i és amb aquest irreprimible desig de pintar que exhortem els blancs luterans, l’erosió de les no
ses, els formats oberts... i, amb fixadors damunt goma d’esborrar, mig descobrim una voluntat activa en el deixar de fer.»
Perejaume viu en una torre modernista, a la part alta de Sant Pol de Mar, on va néixer. Encarada a mar obert, la casa do
mina la part més antiga de la població, un espai de construccions blanques, lluminoses, que baixen escalonades fins a la
platja, en forma de mitja lluna, de sorra torrada i mandrosa. Talment una prolongació de la personalitat del pintor, la casa
té, per dins, el mateix aire despreocupat i poc convencional de Perejaume, aquell tarannà mig «hippy» mig bohemi dels ar
tistes dels seixanta.

Un dels aspectes que retenen imme

finalitat la mimesi de la natura (com

diatament l’atenció de l’espectador que

passa amb l’art actual), sinó que, a més,

s’apropa a la teva obra pictòrica és

transformes el paisatge natural en obra

que la pintura, en molts casos, ha deixat

d’art. Vols deixar entendre que l’art ha

de ser mitjà per a convertir-se en tema.

«pervertit» la natura, és a dir, que tot, en

Hi estàs d'acord?

la natura, passa pel filtre de la cultura?

Està molt ben vist. Penso que aquest
procés no solament es produeix en la
meva obra, sinó que passa realment, ob
jectivament, físicament. La pintura no és
en aquests moments una disciplina cen
tral com ho havia estat en èpoques ante
riors. Hi ha moltes altres disciplines que
hi són a prop i que li roben terreny, com
la fotografia, per descomptat, des que va
aparèixer, però ara també tot l’àmbit de
la composició per ordinador. En canvi,
com a tema, tot al llarg de la història ha
acumulat una quantitat ingent de mate
rials, d’obres, d’autors. La nostra civilit
zació és molt conservadora i tenim la
sort d’haver conservat tot un llegat que
va des de l’època medieval fins a l’actualitat i que és extraordinari. En aquest
sentit, la pintura ja és un tema. Però,
d’altra banda, hi ha hagut, en l’àmbit de
la pintura com també en el de l’escultura
i en el de la literatura, una concepció di
ferent del llenguatge. Es tenia la impres
sió que el llenguatge era una cosa
transparent que servia per a fer imatges
de les coses, però que no intervenia en
allò que deia. Una de les grans experièn
cies d’aquest segle és veure que el llen
guatge és opac i que, moltes vegades,
acaba essent el subjecte de l’expressió.
Des de principi de segle, la pintura ha
començat a fer-se cada vegada més es
pessa i a esdevenir, ella mateixa, com un
territori. Les pinzellades, els pigments, la
trementina, l’oli, el sauló, l’aigua, l’aire,
tot això són realitats. Els pintors no sola
ment fem servir els pigments per repre
sentar una imatge, sinó que els utilitzem
com a objectiu. És per això que està ben
vist que la pintura ha esdevingut un
tema.
Una altra característica de la teva obra
Plàstica és la inversió radical que fas de

la funció clàssica de la pintura, en el sen
tit que no tan sols la pintura ja no té per

Crec que això, més que proposar-ho
jo, és una forma d’expressió que recullo
de la nostra vida contemporània. La re
lació que tenim amb la natura, al nostre
segle, és molt especial, molt complexa.
Amb molta freqüència, els espais més
agrests tenen una protecció patrimonial.
Són parcs naturals. Hi anem amb la ma
teixa actitud que quan visitem un fons
de patrimoni cultural, en el sentit que es
tracta d’un patrimoni que hem de con
servar, que té al damunt unes mesures de
protecció. Quan anem a l’Himàlaia, l’actitud que tenim és molt semblant a la
que observem quan anem al Louvre.
D’aquí ve que jo hagi elaborat tota una
sèrie d’obres que ho posen en evidència.
El valor patrimonial de la natura, la gent
ja el té assumit, no és cap ficció que jo
m’inventi. D’altra banda, el procés natu
ral del llenguatge artístic també ha anat
cap aquí. El mateix concepte del «readymade» de Duchamp, la idea que, pel sol
fet d’indicar que un objecte quotidià és
una obra d’art, aquell objecte es conver
teix en obra d’art sense cap més mani
pulació, tot això cada vegada s’ha fet més
extens. Hem anat «readymint» cada cop
més coses. Tota la realitat és un gran «ready-made». Hi ha un artista italià, Manzoni, que va fer una peça que és molt
indicativa: un sòcol, una gran peanya in
vertida amb un cartell en què constava:
«Le socle du monde», com si tot el món
fos una gran escultura. Són tota una sè
rie de paradoxes presents a la nostra vida
quotidiana i que la meva obra aprofita.

les realitats, aquesta mena de frontissa
misteriosa, potser sí que això ho he fet
servir en alguns casos a la meva pintura.
Però el procediment per a pintar-ho és
molt diferent. La meva pintura està molt
emparentada amb la tradició paisatgista
del segle XIX i de principis del XX i
també amb l’informalisme. Magritte té
un tipus d’obra que funciona d’una ma
nera molt esquemàtica, per a representar
la idea i prou. Té una manera de pintar
que recorda els anuncis que hi havia a les
botigues a principi de segle, una pintura
molt plana. A Magritte l’interessen poc
els valors plàstics. Sigui com sigui, penso
que és simplificar molt parlar d’un sol
artista, d’una sola influència. És injust
per a tots els altres. Crec sincerament
que tant en podríem citar una dotzena
com no citar-ne cap. Tots estem teixits
de molts artistes. A més, en el meu cas,
aquesta vocació arriba a formar part
temàtica de la meva obra, en la mesura
que, com dèiem abans, molts autors els
faig aparèixer com a tema. Els autors, no
tant com a influència, sinó com a eines.

Al costat de l’obra pictòrica, Perejaume dedica bona part del seu temps a
escriure assaigs que expliquen les seves
concepcions estètiques i el sentit de la
seva obra plàstica, però que, alhora, te
nen totes les característiques de la
prosa poètica. Segons Pere Gimferrer:
«L’obra teòrica de Perejaume (sobretot
Ludwig-Jujol i Oismes, però també esberlaments o sanefes dels altres llibres)
no sols explica o il·lustra l’obra plàstica
o n’és irradiació o projecció paral·lela,
sinó que en bona part la fonamenta, la
prepara, la dispara i l’esperona, gairebé
com el diari de Delacroix preveia les te
les que volia pintar.»

S’ha dit, de la teva pintura, que és, en

La teva obra poètica és tan sorprenent

certa manera, hereva de Magritte. Què

i suggestiva com la teva obra plàstica. El

n’opines?

paral·lelisme entre aquestes dues formes

Hi ha proximitats i hi ha diferències,
com amb tants d’altres. El món de mis
teri de Magritte, la recerca de realitats
contràries posades de costat, trobar unes
imatges que fusionin aspectes oposats de

d’expressió artística és total en el sentit
que, tant en l’una com en l’altra, hi ha

una interacció constant entre els dife

rents mitjans. En el terreny de l’escrip
tura, la interacció es produeix entre
(8I7|
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paisatge i llenguatge, un llenguatge que
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és alhora objecte i mitjà. En el de la pin
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tura, la interacció té lloc entre natura i

pintura; la pintura, també, en tant que

tema i mitjà. Aquesta imbricació tan es

treta entre pintura, llenguatge i paisatge
respon a la voluntat de demostrar que

aquest paladar i va deixant a cada indret
el so que li pertoca. En la mesura que
frega el relleu, a través de les arbredes,
l’aire va sonant a cada lloc amb el so més
adequat. Tota la remor humana, la con
versa, tot això també formaria part d’a
questa sonoritat.

pensament poètic i representació gràfica

són, en definitiva, processos equivalents
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La llengua de
la publicitat
Anna M. Torrent
L’omnipresència de la llengua
de la publicitat en la nostra
quotidianitat a través dels dife
rents mitjans de comunicació té
uns efectes innegables sobre la
parla corrent.
El llibre parteix de temes gene
rals, com el de la selecció del
model textual preferent en els
anuncis i de les varietats dialec
tals i de registre utilitzades. A
continuació, i ja en l'anàlisi més
particularitzada, es tipifiquen
les transgressions lingüístiques
més habituals i es passa a l'estudi específic de les estructures
sintàctiques i lèxiques
prioritàries.
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Pots citar-me alguns autors, pintors o

d’apropament a la natura?

escriptors, que, si bé potser no t’han in

Pintura i escriptura han estat per a mi
disciplines molt complementàries que
s’activen l’una a l’altra. Quan llegeixes
vas seguint una línia i aquell codi de sig
nes esclata immediatament dins el cap
amb imatges. Si tota la part plàstica i la
part textual poguessin funcionar com
una gran lectura seria esplèndid. Certs
creadors o bé tenen una obra que està
molt relacionada amb l’àmbit del pensa
ment, amb l’àmbit de les idees i que
sembla voler segar tota la part plàstica
(és el que s’ha anomenat art concep
tual), o bé tenen una obra que expressa
tot un altre àmbit, el de la plasticitat, de
la sensualitat, de la bellesa, de l’expressi
vitat, i que està representada per una al
tra mena d’artistes, com si fossin uns
artistes totalment diferents. En el treball
que jo faig intento imbricar aquestes
dues realitats, la part sensual, la part ma
nual, fins i tot artesanal, amb el món de
les idees. Això es dóna no solament en la
pintura, sinó també en l’escriptura, on
intento utilitzar un llenguatge sensual,
poètic, però on alhora plantejo un mè
tode que ja practico quan el vaig descri
vint.

fluït, admiris especialment?

Un dels teus darrers llibres es titula
Oïsme. Una escriptura natural a partir

dels croquis pirinencs de Jacint Verda

guer. Podem considerar l'oïsme com una
forma de visualització del paisatge per

mitjà del so?

Exactament. És aquesta idea que la re
alitat ja té una tècnica pròpia, en aquest
cas una tècnica sonora i que, per tant, no
cal que els autors ens inventem una tèc
nica mimètica. En l’oïsme, la realitat és
com un gran paladar i els aires i els vents
funcionen com l’alè que va recorrent

D’entre la gent que he conegut, hi ha
algunes persones que veritablement
m’han causat un fort impacte. Al seu da
vant he tingut la sensació que era davant
d’una gent poderosa, en el sentit que era
evident que tenien un do i que aquest do
fins i tot els superava a ells mateixos. En
aquest sentit citaria J.V. Foix, Marià Ma
nent, que vaig poder conèixer força, i
Miró, que havia conegut molt menys. I,
d’entre una generació ja més propera,
Tàpies, Brossa i Palau i Fabre, per des
comptat. I també, entre els més joves,
Pere Gimferrer, sense cap mena de
dubte.
Què vols demostrar quan, amb el pos-

taler damunt les espatlles, travesses
muntanyes o quan trasllades dibuixos de
Miró o d’altres pintors d’un paisatge a un

altre, o quan exposes en diversos llocs al
hora amb la idea de dispersar els mate

rials de l’exposició? Quin sentit té per a
tu aquest «desplaçament» de l'obra? Per

què aquesta necessitat d’«utilitzar el
món com una sala d’exposicions»?

Jo crec que això obeix molt a la tradi
ció de pintor paisatgista. És a dir, a la
voluntat de representar el territori, d’in
tentar captar la presència natural, que és
una cosa esquiva, fugissera, i que s’ha re
sistit sempre a tots els autors. Una de les
estratègies és fer evident aquesta mena
de confrontació de l’art amb el territori,
fer veure l’escala del món, la dimensió
del món, aquesta cosa extensa i pregona
que és l’espai. La cultura urbana tendeix
a pensar que la natura no és res més que
una projecció mental de l’home. M’es
timo més de creure, en canvi, que exis
teix una realitat molt difícil de copsar, un

Quan surti publicada aquesta entre
vista, ja s'haurà estrenat el nou Teatre

del Liceu i molta gent haurà pogut con

templar la teva obra plasmada en els

vuit medallons del sostre de la platea i
en el prosceni. Tanmateix m’agradaria

que ens expliquessis com has resolt, des
del punt de vista tècnic, aquest impor

tant encàrrec.

Tot allò que és els plafons del sostre és
una composició fotogràfica. En canvi, les
tres pintures del prosceni són pintura
tradicional, a l’oli i damunt tela. Penso
Que confrontar aquests dos procedi
ments, la fotografia i la pintura, fun-

(Foto: Gasull)

fons que no som nosaltres. Més que in
tentar copsar aquest fons de realitat, jo el
que intento és posar de manifest la ma
nera com les obres s’accidenten en
aquest fons, la manera com s’hi estave
llen. Els errors, les equivocacions en les
obres són per a mi formes com aquest
fons es va manifestant. No es tracta tant
de la manera mimètica de voler imatjar
aquest fons, sinó com, a través de les di
ficultats d’imatjar-lo, aquest fons s’ex
plica. Tots aquests recorreguts obeirien a
aquesta voluntat. Així, per exemple, vaig
agafar una pintura de Hodler, el pintor
dels Alps per excel·lència, i vaig dur-la, a
peu, per l’Aties. En primer lloc, em va
semblar molt interessant invertir els ter
mes: ja que l’art africà ha anat a Europa,
jo agafava la pintura d’un pintor suís,
que en aquest sentit era el més europeu
que podíem trobar, i la transportava a
l’Àfrica. Vaig transportar el quadre du
rant dos dies, a peu, com si la pintura fos
un guix que guixés el relleu a escala 1, a
escala real. En la mesura que jo, a peu
amb un amic, anava portant aquell qua
dre per l’Aties, la desproporció entre el
terreny real i la pintura s’anava eviden
ciant alhora que la pintura acabava fent
un dibuix precís del relleu real. Aquesta
confrontació de l’obra amb el territori és
molt il·luminadora. També, quan fas
una exposició i intentes escampar les
obres per diversos indrets, sembla com si
l’espai quedés incorporat a l’exposició,
entra a formar-ne part temàticament.

estendre per tot Catalunya, amb les seves
cendres escampades arreu del territori.
Ara el tornem a tenir en un període de
contracció. El teatre és una imatge molt
suggeridora, una imatge mental de com
prensió de l’espai que articula moltes re
alitats: el món de la paraula, de la
música, de l’escriptura, de la representa
ció, de l’escenografia... Són imatges ata
peïdes de sentit!

ciona bé. En els plafons el tema és una
platea de butaques que cobreix un terri
tori muntanyós com si la platea descrivís
ella mateixa un relleu. Les butaques,
doncs, funcionen com pigments. Allò
que està pensat per a mirar-hi acaba fent
la representació, la mateixa platea fa la
imatge, és l’escenari, forma un gran tea
tre obert i assolellat sobre el sostre de la
sala. Això és la part fotogràfica. La foto
grafia té a més un valor testimonial,
sembla que aquella representació hagi
existit realment. La part pictòrica repre
senta una altra platea, però una platea
interior, immensa, fosca, infinita també,
que es perd en el negre del fons... Al final
hi ha representades les antigues pintures,
molt fosques, gairebé no es veuen. És
una mica una mirada cap al teatre cre
mat, un record de les pintures que hi ha
via. Per això crec que escau més
d’utilitzar la pintura a l’oli.

Boris Groys, teòric de l’art, pretén que
el concepte de «pessebrisme» et permet

connectar la problemàtica tradicional de

la mimesi amb la tècnica completament

actual del «ready-made». Hi estàs d'acord?

El tema de les butaques es retroba so
vint en la teva obra, com també cortinat-

ges

de

teatre

vellutats,

escenaris,

espectadors, en definitiva, la idea del te
atre, de la representació. Què significa

per a tu el teatre? És equiparable, en tant
que «representació» de la realitat, a la
pintura?

Sí, i tant que sí! El teatre ens permet,
d’una banda, obeir a una mena de fasci
nació que creen els velluts, els ors... Això
seria una primera atracció que no sé ex
plicar ben bé com ens és donada. Però
també hi ha una atracció més temàtica,
en la mesura que el teatre és una gran fi
gura de comprensió, de sintaxi de la re
alitat. Quin marc hi ha que abasti tota la
realitat? Tots nosaltres ens movem en un
immens espai teatral on tot plegat pot
ser entès com una gran representació.
També el nucli del nostre cervell pot es
tar concebut com un teatre minúscul.
L’espai teatral és enormement visceral. A
vegades em fa pensar en una capsa de ve
llut, una gran boca, un paladar amb llot
ges a dintre, o bé un cor immens que es
dilata i es contrau. El Liceu, en aquest
sentit, ha fet unes palpitacions fantàsti
ques. Amb l’incendi es va dilatar, es va

«La meva pintura està

emparentada amb la
tradició paisatgística

del segle XIX i princi

pis del XX i amb l’in-

formalisme.»

Boris Groys, jo no el coneixia perso
nalment. Me’l van presentar Marcia
Tucker i Carles Guerra. Volíem dema
nar-li que fes un text per al catàleg de
l’exposició del MACBA. Jo estava expo
sant a Alemanya i vam poder-nos veure
una tarda a Munic. Ell coneixia poc la
meva obra. Vam estar xerrant tota la
tarda. És un home fantàstic. Li vaig dir
que no calia que s’ho compliqués par
lant de la meva obra, que fes un text
genèric, que faria molt bonic i jo li n’es
taria molt agraït. Quan em va donar el
text que havia elaborat amb quatre
imatges meves i la xerrada d’una tarda
vaig quedar entusiasmat. Respecte del
«pessebrisme», jo penso que hi ha un
punt irònic que cal saber veure en la seva
justa mesura. És important saber equili
brar la component irònica i la compo
nent poètica. El terme «pessebrisme»
també havia estat usat amb un matís pe
joratiu, en el sentit que volia significar
una cosa petita, escarransida... A mi em
semblava que el pessebrisme era una
manera que havia elaborat la cultura del
XIX (Itàlia, Baviera, també tenen una
tradició pessebrista molt semblant a la
catalana), que anava molt bé per a il·lus
trar el que jo volia explicar sobre com un
element del territori, canviat d’escala,
acaba figurant el territori sencer. L’es
corça de suro funcionava de la mateixa
manera que a la cultura oriental fun
ciona el jardí Zen. Tot això remet, d’al-

L’espai teatral em fa

(Foto: Gasull)

pensar en una capsa
tra banda, a la meva infantesa. Recordo
molt bé que fèiem un pessebre a l’eixida
de casa, a Cardedeu. Per a mi era un
aprenentatge molt precís de com es con
figura el territori. I em semblava molt
savi com s’utilitza un recurs del mateix
territori per representar aquest territori.
Hi ha, també, l’aspecte de la materialitat
de la pintura: l’escorça de suro té una
pell arrugada molt semblant a la densi
tat dels olis, a la pasta de la pintura. Fi
nalment, hi ha tota una banda de la
literatura catalana que va cap al pessebrisme: Prudenci Bertrana, Pere Coro
mines... J.V. Foix parla de Miró com del
«pessebrista astral», i també quan parla
de Dalí. Foix agafa justament aquesta
Possibilitat de canviar d’escala, d’anar
d allò més petit a allò més gran. Són tots
aquets aspectes els que em van induir a
Pensar a confegir una mena de mètode
amb aquest nom.

L'evocació d’allò que és local, que tan
sovint apareix en els teus escrits i en els

teus quadres, és una forma de reivindi

cació d’una autenticitat viscuda i sen

de vellut, una gran
boca, un paladar amb

llotges a dintre.»

tida?

Justament durant la conversa amb
Boris Groys vam parlar d’aquesta idea
il·lustrada que ha estat el motor de la
nostra civilització fins fa ben poc: la con
fiança absoluta en el futur que havia
quedat segada per la segona guerra
mundial. Aquesta confiança havia estat
substituïda per la confiança en la globalitat. Si la confiança en el futur suposava
la pèrdua del present, la fal·lera per la
globalitat, que és el que vivim ara, im
plica el sacrifici del lloc concret. Amb
aquest afany de globalitat, del lloc no
se’n pot ni parlar. A més, com que el lloc
no té cap valor, pot desaparèixer, ens el
podem carregar. Això és un greu error.
Qualsevol lloc és infinit. El que passa és
18211
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que a la gent se li embussa. A mi també
em passa! Però qualsevol lloc, d’entrada,
és infinit. El problema és de capacitat
d’observació, no del lloc. Tots els llocs
són inabastables, alhora locals i univer
sals. Allò que és local i allò que és uni
versal són realitats imbricades. Jo
sempre dic que el localisme és una ma
nera que té el món de fer-se petit per en
trar-nos pels ulls. Si no fos així, no el
podríem copsar. La gent amb afany globalitzador sembla que facin quatre mil
metres d’alçada i fan metre vuitanta com
tothom! Existeix un problema de capaci
tat humana, de limitació. L’espai abraçable és limitat. El que passa és que aquest
espai el pots ocupar a còpia de llocs es
campats per tot el món o amb zones més
pròximes. Hi ha molta mitologia falsa en
tot això. Em sembla que el que és impor
tant és el pou de coneixement. D’altra
banda, l’afany de globalitat de seguida
genera una enorme simplificació. La
història de l’art és molt enganyosa en

aquest sentit. Per facilitar-ne la compren
sió, la història ha fet una lectura molt de
manual. La qüestió espacial emergeix
molt poc a la historiografia. Diuen: «El
cubisme neix el 1912.» Bé, el cubisme
sorgia a París el 1912, i, dins París mateix,
només ho sabien Picasso, Braque i quatre
amics seus. A gran part de l’hemisferi
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sud, avui dia, el cubisme encara no hi ha
arribat! És molt bonic veure aquesta
complexitat, aquesta riquesa. Per això de
vegades represento aquesta idea, com els
estils contornegen un territori, amb unes
sagetes que recorren un paisatge, pujant
i davallant per corbes de nivell...

Per concloure aquesta entrevista ci
tarem un breu passatge d’Oïsme que,
amb l’estil poètic propi de Perejaume,
posa de manifest la indissoluble inter
acció entre natura, art, pintura i escrip
tura, com també un dels plaers més
estimulants per a l’autor des del punt
de vista creatiu: la caminada.
«En més d’una ocasió, mentre cami
nava per algun indret, he arribat a
veure, en una bardissa que hi creixia,
una meravellosa rúbrica. Aquell con
junt de traços, flotants i enrinxolats,
era potser la manera que tenia, el natu
ral, de signar tot allò on s’exposava,
amb noms diversos, a cada marge,
d’una grafia afeixinada i cabdellosa. No
en va, estassar un bosc o una clariana
consisteix, abans que res, a llevar-hi romegueres, arítjols, arços, i deixar els ar
bres i el terra nets d’aquell grafisme
amb què tot terreny s’expressa, es pro
tegeix i s’aombra.»

Homenatge
a Arthur Terry

0

Tercer volum d'un home
natge ben merescut a
un gran coneixedor de
la literatura contemporà
nia, antic president de
l'Associació Internacional
de Llengua i Literatura
Catalanes.
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Climent Forner, poeta
per Isidor Cònsul

L’obra poètica de Climent For
ner és filla de les incomoditats
de la postguerra, pujada en un
marc de resistència sense sos
pita i en la tossuderia de ro
mandre, amb veu pròpia, en
anys difícils. Nascut a Manresa,
la tardor de 1927, la formació
del poeta es féu a redós del se
minari de Solsona, on ingressà
l’any 1940. Havia acabat la
guerra, rodava el temps d’es
trena del franquisme i la re
pressió sobre la llengua i la
cultura catalanes, més enllà de
qualsevol prudència, arribava a límits de barbàrie.
Però succeí que de la mateixa manera que una part de
l’Església catalana del XIX s’havia integrat en els pro
cés cultural de la Renaixença (Verdaguer, Collell, Tor
ras i Bages...), alguns seminaris es convertiren també,
a partir de 1940, en baluards de pervivència cultural
catalana. El de Solsona en fou un, potser esperonat
per la presència d’eclesiàstics com Josep Armengou i
Josep Pont i Gol, futur arquebisbe de Tarragona, un
dels primers defensors del català en la litúrgia i edu
cador del sentit patriòtic d’aquells estudiants. Del se
minari de Solsona sortí, el març de 1951, una revista
mensual en català per a la mainada, «L’Infantil». Un
dels fundadors i el primer director n’era un estudiant
a punt de cantar missa, Climent Forner, que els com
panys coneixien prou bé pel seus afanys d’escandir
versos.
S’ordenà sacerdot la primavera de 1952, exercí de
vicari a Bell-puig, Tàrrega i Castellar de N’Hug, i s’es
trenà de rector, l’any 1958, a Navàs, on ha passat més
de trenta anys, abans del recer actual a Viver i Serra
teix. És delegat de Mitjans de Comunicació Social del
bisbat, codirector del «Full Diocesà» (Vic-SolsonaTarragona), promotor de trobades entre els sacerdots
escriptors, activista literari del Berguedà i un etcètera
de feines que, tot i ser engrescadores, també atabalen

perquè existeix la poesia i el poeta necessita, com el
pa que es menja, pau i solitud per a lliurar-s’hi. A Cli
ment Forner, la poesia li és tan essencial que ha esde
vingut un component d’ell mateix, i se sent poeta de
la mateixa manera que se sent sacerdot: un tot indes
triable, cara i creu de la mateixa moneda.
Una poesia en evolució
En els temes i la forma, la poesia de Climent Forner
ha evolucionat per l’impacte de dues coordenades: el
temps que tot ho madura i la dinàmica de canvi de
l’Església a partir de Joan XXIII i del Concili Vaticà II.
La sotragada institucional li purgà els tòpics d’un
misticisme mimètic i abrandat, i li multiplicà els re
gistres temàtics. És una poesia que ha anat conque
rint qualitats humanes: s’ha fet divertiment crític en
versos bonhomiosos i afables i, convertida en expe
riència interior, ha intensificat la volada lírica amb el
to d’una angoixa existencial i la tensió d’una fe que
no és la drecera d’un camí fressat, sinó la dificultat
d’una conquesta diària. Per això manté viva la pròpia
flama.
D’ençà 1964, Climent Forner ha publicat sis llibres
de poesia: Els únics mots (1964), La rel més obscura
(1970), Arondeta (Versos per-versos) (1973), Ln Ben
aurada (1975), Àlbum de família. Versos d’estar per
casa (1980) i Amb peus lleugers com els dels cérvols
(1993). A començaments dels anys vuitanta, Llibres
del Mall va oferir-li la possibilitat de recollir el con
junt de la seva obra i el poeta, bandejant els criteris
cronològics tradicionals, optà per una alternativa
temàtica que destriava, en tres volums, els tres fronts
de la seva poesia: el religiós, el satíric i crític, i el po
pular. En el primer volum, L’Ull de Taüll (1983),
aplegà la poesia religiosa que donava per vàlida en
aquell moment, si fa no fa la meitat de la producció:
una senyora retallada, amb criteris d’exigència, i un
exercici saludable per a la mateixa poesia. La fallida
de Llibres del Mall, però, ajornà el projecte i obligà a
un canvi d’empresa editorial. Se’n féu càrrec la ber
guedana Edicions de l’Albí, on han aparegut els altres

dos volums del projecte: Liridunvau, liridonvon
(1989) i Carrer Major, 20 (1995), que apleguen la seva
poesia satírica i humorística, i els poemes de la veta
lírico-popular.
Les tres parts d’aquesta Obra Poètica, per bé que
marquen els camins temàtics d’una dedicació, no
n’assenyalen el procés evolutiu. Bona part del mate
rial aplegat a Liridunvau, liridonvon és de la segona
meitat dels anys seixanta i la data implica una poesia
tocada per una doble influència: la del realisme histò
ric i el tomb de l’Església a partir del Concili Vaticà II.
El poeta mateix reconeixia l’impacte personal d’a
questa segona incidència en el pròleg de l’edició de La
rel més obscura (1970): «Fa sis anys que vaig jmblicar
Els únics mots. Entre aquell primer llibre meu de po
emes i el d’ara hi ha una notòria diferència, una
distància de sis anys i de qui-sap-lo més de sis anys
per tal com alguns dels versos inclosos en aquell re
cull comptaven, ja llavors, una i dues dècades de vida.
En l’endemig han canviat no poques coses en el món,
en l’Església, en mi... Ha plogut molt, que diríem.
Això explica la diversitat existent entre els dos reculls,
germans que poden semblar fills no legítims del ma
teix pare quan aquest, tant de l’un com de l’altre, en
reivindica honradament, i d’entrada, la paternitat.»
Em sembla útil mesurar l’abast d’aquesta evolució.
En els primers llibres, havia conreat una poesia reli
giosa encartonada i mimètica d’una tradició que, des
prés de Ramon LIull, havia trobat els millors
exemples en Verdaguer i Costa i Llobera. Una poesia
postissa en què qui parlava «era el seminarista pervingut al sacerdoci i ho feia en un to d’epinici inflat
de jovenívol romanticisme». Tot i això, no seria just
oblidar que aquest era el to adient per a un sacerdot
ordenat en la foguerada del Congrés Eucarístic de
Barcelona, forjat en l’ànima d’una Església preconciliar i abocat a exercir en l’ambient esporuguit de la
llarga postguerra. La poesia d’intenció mística es con
figurava com l’única alternativa per a un capellà d’aquell temps, benvista també perquè representava la
continuïtat d’una agraïda tradició religiosa.
El nou rumb de l’Església, a partir dels primers sei
xanta, capgirà el significat del signe i coincidí amb
l’estrena d’un nou corrent en la poesia catalana, el re
alisme històric. Encara que les primeres mostres del
realisme es rastregin en llibres dels anys cinquanta, el
seu expandiment es produí després de la mort de
Carles Riba (1959) i la publicació, l’any 1960, de Va
cances pagades de Pere Quart, La pell de brau de Sal
vador Espriu i Da nuces pueris de Gabriel Ferrater.
L’any 1963, el nou corrent rebia l’empenta crítica del
tàndem Castellet-Molas a l’antologia Poesia catalana

del segle XX. El plantejament crític de la funció literà
ria actuà com a pedra de toc per a amplis sectors de
la poesia catalana i també modificà el tranc poètic de
Climent Forner, modificació evident a partir del seu
segon llibre, La rel més obscura (1970). Si abans el sa
cerdot parlava sense deixar de ser home, ara era
l’home qui parlava sense deixar de ser sacerdot. Ho
feia acostant-se als problemes de la quotidianitat,
abandonant la solitud d’una poesia encastellada en la
torre d’ivori.

«La rel més obscura», eix i frontera
La rel més obscura (1970), que ara ha quedat trossejat
entre els tres volums de l’Obra Poètica, és un llibre
que permet una lectura des d’aquesta perspectiva re
alista d’intenció social. Els senyals s’escampen des del
costumisme dels poemes de l’introit («Autoretrat»,
«Codonys», «L’escombriaire»...), fins a les nadales de
combat («Nadal 67» i «Crònica barcelonina») i a les
epístoles de la cloenda, «Carta a l’amic canonge» i
«De la carta que l’Arxiprest de Navàs va escriure al
seu col·lega El Arcipreste de Hita després d’haver lle
git el Libro de buen Amor».
El gest de Climent Forner en aquest tombant cap
al realisme fou el d’una poesia d’intenció crítica ma
tisada amb falques d’humor i el paper fi de la ironia.
Senyals de lucidesa per a posar una mirada distant
respecte d’allò que s’estima: «L’home no arriba a la
plena maduresa fins que no és capaç de riure’s de si
mateix. És fàcil d’observar en les pàgines que seguei
xen el pas de la tendresa al sofriment, del sofriment a
la ironia, de la ironia a l’humor. Mai no voldria haver
arribat al sarcasme. La pietat me’n guardi. “L’humor
/ és una forma d’amor, / potser la més refinada” (...)
Jo reivindicaria l’humor com una virtut genuïna
ment cristiana (...) davant la realitat del món, de la
vida i de la mort, tan dura, tan cruel de vegades.»
La trajectòria del poeta per l’estètica del realisme
crític tingué la sort de comptar amb aquest doble fac
tor d’intel·ligència: el somriure bonhomiós i irònic,
d’una banda, i la resistència a perdre l’ofici, de l’altra.
Educat en la tradició i la lectura dels clàssics, Climent
Forner ha conquerit els ressorts d’un ofici que es ba
ralla tenaç amb la mètrica, juga amb el lèxic i domina
les lleis de la retòrica. Dos factors que l’han allunyat
de les inflexions d’una moda realista que més aviat
recomanava capteniment antiretòric. Per això se’n
queixa a «Carta a l’amic canonge»: «I vàrem co
mençar d’escriure versos (...) / Anant del “musa musae” al sil·logisme, / però sargint-nos els mitjons, en
quatre / dies vàrem saber-ne més que els mestres / i
corregíem el mateix Horaci. / Rimats, ritmats, uni-

Climent Forner

Carrer Major, 20
Obra poètica III

formats, retòrics, / no pas
estrafolaris com els d’ara, /
feien escac i mat els nostres
versos / als alemanys en
front de Stalingrado. (...)»

La poesia religiosa
Fins l’any 1993, la poesia
religiosa de Climent Forner
s’havia recollit als volums
L’ull de Taüll i Amb peus
lleugers com els dels cérvols
(1993). És una lírica reli
giosa intensificada en l’experiència personal, que ha
interioritzat la volada lírica
i s’ha pronunciat amb la
ments d’angoixa existencial
COLUMN$(LBÍ
dubtant de les creences més
arrelades. Els poemes ini
cials d’Amb peus lleugers com els dels cérvols dibuixen
una experiència interior que, com un procés ascètic,
comença amb la interrogació i el dubte, passa per la
«purgatio» del desert i arriba a moments d’exaltació
panteista («Vinc d’ajudar a ben morir la tarda») i de
seducció mística. Un to similar es troba en els poemes
de cloenda que recuperen la profunditat ascètica i
l’experiència d’un gaudi religiós que arriba a la per
fecta intensitat de la peça final: neva a fora i neva al
cor del poeta, però el fred és una visió de joia intensa,
tot és «pur com al començament i la neu em crema
com un foc». Entre el cap i la punta, la resta del llibre
es basteix d’experiències puntuals i poemes de cir
cumstàncies. Tot i això, la gràcia d’algunes peces conjunturals es mostra en la capacitat de transcendir
detalls aparentment prosaics i reconvertir-se en un
festí de la poesia.

Una corda en clau d'humor
Amb el títol manllevat de Guillem de Berguedà, Cli
ment Forner va recollir al segon volum de l’Obra
Poètica, Liridunvau, liridonvon (1989), la seva pro
ducció festiva, lúdica i crítica, distribuïda en tres sec
cions: «Arondeta (Versos per-versos)», «Tres lletres,
tres», i «Etcètera». El títol de la primera part surt
d’una coneguda cançó de Guillem de Berguedà i
aplega sencer un llibre homònim de l’any 1973. A la
primera edició, el volum duia una nota preliminar on
s’afirmava que Arondeta era una obra intranscendent
i de to menor, i fins es demanava si se’n penediria mai
«com d’un pecat de joventut». Anys després, el poeta,
que s’ha mostrat rigorós garbellant el conjunt de l’o

bra, defensa la totalitat del recull, i intueixo que és així
per una qüestió d’amor. Aquests versos d’aparença
menor representen un salt qualitatiu en el seu creixe
ment humà i sacerdotal, i la nota de 1973 recorda que
un dels objectius era «anar divertint des de la seva
clandestinitat les tertúlies d’amics concelebrades des
prés d’encaparradores sessions de treball». I al mateix
temps es preguntava si era possible i fins on era lícita,
la sàtira religiosa: «Déu és alegre? Déu es rifa de nos
altres els homes?» Fins arribar a la conclusió que
«Déu és la deu de l’humor com ho és de l’existència i
l’humor és precisament, com sentenciava Kierkegaard, el millor camí per arribar-hi». El fil d’aquest ra
onament és la magnitud clau per a la interpretació
d’Arondeta i per aquesta raó el llibre conrea la ironia,
la mitja rialla i l’acudit benintencionat. També perquè
ho demanava la situació paradoxal d’una Església en
una etapa de convulsions i de canvis, i per a escarnir
amb posat amable la fatuïtat, la hipocresia i el dog
matisme... I, finalment, perquè és bo distanciar-se
amb ironia d’allò que s’estima: «L’Església em dol
com una llaga viva i és de tan perfecta com la voldria
que, si de cas, la censuro, jo que també soc Església.»
És així que s’ha de comprendre l’abast i el sentit
d’«Arondeta (Versos per-versos)» i riure amb els acu
dits empescats amunt i avall del santoral, amb el pro
blema afegit que el temps hi pesa, de vegades, com
una llosa. Les composicions que l’han resistit amb
més dignitat són les de tipus epigramàtic, breus i es
molades, que amaguen, darrere de la pròpia tomba
rella, el fibló d’una intenció política o d’una censura
eclesiàstica.
«Tres lletres, tres» són una terna de poemes episto
lars adreçats a l’Arcipreste de Hita, a un amic canonge
i al Rector de Vallfogona, amb la torna, en el cas dels
clergues històrics, que la forma mètrica imita les es
trofes peculiars de la seva literatura: quatrenes monorimes en la lletra a l’Arcipreste de Hita, i dècimes
en el cas de Vicent Garcia. La «Carta a l’amic ca
nonge» és, em penso, la més equilibrada, d’humor i
ironia afuats, i també la més lírica. Els seus versos en
filen el record dels anys del seminari i la nostàlgia
s’accentua per la sensació de fred i la pluja persistents
del poema.
Finalment, l’apartat «Etcètera» fa de calaix de sas
tre amb les penyores que han quedat penjades. Bona
part són retrats breus dels «Prohoms del Centre d’Es
tudis Pastorals de Barcelona (Curs 1969-1970)»: sem
blances de traç ràpid, sempre amb humor, enginy i
bonhomia. Hi desfilen Josep M. Ballarín, Josep Benet,
Josep Bigordà, Casimir Martí, Fèlix Martí, Modest
Prats i Josep M. Rovira Belloso, entre d’altres.

«Carrer Major, 20», en clau humana
El darrer volum de l’Obra Poètica de Climent Forner,
Carrer Major, 20, es capté com un recull miscel·lani
on han anat a parar la poesia popular i les cues que
no havien encaixat en els altres llibres temàtics. Vist
en la perspectiva que dóna el conjunt, la poesia de
L’Ull de Taüll, amb el complement Amb peus lleugers
com els dels cérvols, dóna el registre líric més intens de
Climent Forner: els batecs d’un sacerdoci i una con
fessió de fe amb els interrogants i els dubtes existen
cials que s’han anat presentant. A Carrer Major, 20,
també s’hi apleguen elements de temàtica religiosa,
sobretot d’aire popular, que es barregen amb altres
formes d’intimitat i de lirisme: detalls familiars, vi
sions de paisatge i poemes patriòtics: un còctel, diu el
poeta mateix, «que intenta de penetrar fins a les arrels
més fondes de la meva vida». El títol ajuda a aclarir
conceptes. L’adreça de carrer Major, 20, és la casa de
la mare del poeta, a Berga, i on el mateix Climent For
ner va viure a partir dels nou anys: «Jo vaig néixer a
Manresa, però sóc fill de Berga (...). Sóc i em sento
berguedà, profundament berguedà; no puc fer-hi
més. Berga, més que la meva pàtria, és la meva màtria. Per a bé i per a mal.»

Conclusió i síntesi
Els més de cinquanta anys de poesia de Climent For
ner es poden definir al vèrtex de quatre o cinc coor
denades. La primera marca el trajecte evolutiu del
sacerdot a l’ombra de l’Església i en el tomb del Con
cili Vaticà II. Una altra sorgeix d’un marc literari que
havia optat pel realisme crític, en consonància amb els
prodigiosos anys seixanta. Totes dues coordenades
han posat fre al doll de la poesia d’aire místic dels ini
cis i, plegades, han modelat els contorns d’una poesia
d’intenció crítica i de plantejament realista. Un tercer
camí és l’alternativa de bastir una part de l’obra prò
pia en clau d’humor: una troballa important, perquè
la ironia permet una distància intel·ligent respecte
d’allò que es critica. En aquest cas, aspectes d’una Es
glésia que s’estima profundament i no es volen esco
metre de manera frontal i directa. La ironia permet dir
la veritat i salvar, al mateix temps, l’objecte. El darrer
component és retòric: la poesia de Climent Forner
llueix sempre el domini d’una retòrica apamada i la
seguretat de qui té ben apresos l’eina i l’ofíci. Una po
esia que esprem el suc de les paraules i hi juga amb
una devoció gairebé religiosa.

BIBLIOTECA «Mimi NOVETATS
*■ Novel·la catalana i guerra civil
JOSEP FAULÍ

Causes i conseqüències que la guerra civil ha deixat i continua deixant
en la novel·la catalana. El llibre combina l'assaig amb l'antologia i refà
uns anys decisius de la història de Catalunya amb el suport de més de
mig segle de literatura.

► El teatre català en temps de guerra
i revolució (1936-1939)
FRANCESC FOGUET I BOREU

Estudi de l'escena catalana en temps de guerra i revolució (1936-1939).
Una visió del sistema teatral del trienni des de l'òptica d'un sector deter
minat de la intel·lectualitat catalana vinculada directament o indirecta
ment ai PSUC. L'anàlisi se centra en dues de les plataformes més signifi
cades de l'òrbita intel·lectual psuquista: les revistes Mirador i Meridià.

Gran Teatre del Liceu 1994-1999
mirant enrere sense ira
per Jaume Radigales

Aquest mes es reobre el Gran Teatre del
Liceu, amb totes les expectatives posades
sobre el seu futur, les esperances pel nou
edifici i la seguretat que el nou equip ar
tístic, encapçalat per Joan Matabosch,
posarà tots els mitjans possibles per a
ressituar el Liceu al lloc on li pertoca
com un dels punts de referència de la lí
rica europea. I precisament és ara, a les
portes del nou teatre (però antic, si te
nim en compte que com a institució va
néixer el 1837), quan convé fer balanç
del que han estat les seves cinc tempora
des «a l’exili». I convé fer-ho sense ira, te
nint en compte que s’ha fet el que s’ha
pogut, fins i tot amb èxits notables.
Planys damunt de les runes
L’l de febrer de 1994, l’endemà mateix
de l’incendi que destruí completament
el Liceu, eixugades les llàgrimes nostàl
giques d’uns, de cocodril d’altres, o fins
i tot causades pel fum de la majoria, es
van començar a plantejar les coses al
marge del grandiloqüent «el recons
truírem!» institucional que es va deixar
sentir poques hores després del sinistre,
el migdia del 31 de gener.
El que es plantejava era: 1) Què s’ha
via de fer amb els abonats i posseïdors de
localitats pel que quedava de la tempo
rada 1993-1994; 2) on i quan es podien
muntar espectacles operístics, tenint en
compte la manca de locals apropiats a
Barcelona; 3) a qui s’havien d’encarregar
les produccions i com es podien costejar
els elevats pressupostos dels muntatges.

El primer interrogant es va resoldre
mitjançant una campanya de sensibilit
zació, la qual cosa provocà que molts
abonats no es fessin retornar la quanti
tat pagada, de manera que els diners ha
vien d’ajudar a cobrir el dèficit davant de
la indiscutible i indiscutida reconstruc
ció. El segon va obligar a cercar espais al
ternatius que no estiguessin ocupats,
situar algun dels títols programats i bus
car premis de consolació en forma de
concerts. Per això es van habilitar llocs
d’acústica nefasta com el Saló Oval del
MNAC a Montjuïc o el Palau Sant Jordi.
En aquest recinte esportiu es van pro
gramar les versions de concert de Turandot (4 de març de 1994) i de Lucia di
Lammermoor (juny i juliol), que s’havien
de representar aquella temporada. Aviat
es va descartar la Carmen a la sala an
nexa del recinte i com a premi de conso
lació hi va tenir lloc una oblidable i
televisiva gala, amb bones intencions
però de resultats nefastos, batejada com
a «Les millors veus del món» (17 de
març). Aviat es va poder constatar que
espais com el Sant Jordi no fan per a l’òpera, i de cara a la temporada següent es
van plantejar les coses en llocs com el
Palau de la Música Catalana i el teatre
Victòria. El primer espai, però, obligava
a programar òperes en versió de concert,
una de les tòniques de les temporades
«exiliades». Amb això es responia el ter
cer interrogant, ja que s’estalviaven cos
tos de producció. Una solució que, si bé
no és del tot acceptable, ha donat fruits

memorables, com veurem tot seguit. Per
contra, les escenificacions al Victòria
han donat més errors que encerts, a
causa d’un espai ben equipat teatral
ment però deficitari musicalment, per la
seva acústica seca i del tot inapropiada.

Eixos vertebradors de «l’exili»
Les temporades fora del Liceu s’han ver
tebrat a partir d’uns eixos que sintetitzen
el que han estat les diferents vetllades
musicals del teatre. S’han escenificat
quinze títols operístics i quatre ballets,
s’han cantat en versió de concert quinze
òperes (sense tenir en compte les dues
del Palau Sant Jordi) i s’han presentat
una dotzena de recitals i diversos con
certs simfonicocorals, tant oficialment
com de manera extraordinària. Tot això
al llarg de poc menys de cinc anys. Unes
xifres prou raonables, sobretot si tenim
en compte que títols determinats han
ofert més de cinc funcions: només cal
pensar en les vuit inicialment previstes
de La flauta màgica, que van acabar con
vertint-se en deu per la gran demanda
de localitats.
Un dels primers punts que sintetitzen
aquest apartat és el de la consolidació
dels repartiments dobles, que es mante
nen en la temporada 1999-2000 i que
fan constatar que els repartiments amb
localitats més econòmiques no impli
quen de cap manera una qualitat defi
cient,’ ans al “contrari.
7
Una altra característica d’aquests anys
ha estat l’opció per una línia dramatúr-
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El muntatge que Comediants va
fer de La flauta màgica de Mozart
va suscitar moltes expectatives.

gica coherent amb una manera d’enten
dre l’òpera encarada al segle XXI. Per
això hi ha hagut escenificacions intel·li
gents, ben trobades i fins i tot extraor
dinàries. Em ve a la memòria, per
exemple, el treball de Christoph Meyer
en la doble sessió integrada per The
lighthouse de Peter Maxwell Davies i La
voix humaine de Poulenc que va tenir
lloc al Mercat de les Flors el març de
1996. Meyer, en canvi, va ser el respon
sable d’una oblidable Tosca al Victòria
un any més tard. També va ser molt in
teressant la lectura, contestada (natural
ment!) pels sectors reaccionaris, de
Ievgueni Onieguin (1998) amb posada
en escena de Peter Konwitschny, de qui
voldríem veure més treballs escènics al
Liceu. En la línia de produccions convi
dades, cal esmentar dos grans encerts
com la impagable The turn of the shrew
(1996) amb posada en escena de Michael Hampe i el memorable Barber de
Sevilla (1997) procedent de l’English
National Opera amb direcció de Jonathan Miller. I també s’ha aprofitat per a

reciclar antigues produccions, com L’elisir d’amore (1998) de Mario Gas.
La direcció artística del teatre ha res
pectat també la tradició liceista, amb un
peu posat a l’òpera alemanya i l’altre a la
italiana. En el primer cas, no hi ha res a
dir, sobretot si tenim en compte la qua
litat de les versions de concert d’òperes
com Fidelio (1995), Tristany i Isolda
(1996), Elektra (1997), La valquíria, Salomé i Parsifal (1998). En el segon, s’ha
acusat un excés de belcantisme tardà,
amb dues (dues!) versions de concert de
La sonnambula (1995, al Teatre Grec, i
1997, al Palau), dues (dues!) Norma (en
concert el 1995 i escenificada el 1999) i
perles donizettianes com La favorita
(1998) o Linda di Chamotinix (1999). En
canvi, ha estat molt interessant la pro
gramació, encara que sigui en versió de
concert, de títols menys sovintejats de
Mozart (Mitridate, 1996) o de Verdi
(Giovanna d’Arco el 1996 i Luisa Miller el
1999)
Al mateix temps, aquestes tempora
des han servit per a consolidar històries

d’amor ja conegudes (com la parella for
mada per Edita Gruberovà i el tenor Jo
sep Bros) i d’altres de noves, com les que
esperem mantenir durant llarg temps
amb figures com el baríton Carlos Alvarez, la soprano Ana Maria Sànchez (que
no va poder lluir-se del tot el 1996 amb
La forza del destino però que va fer-ho el
1999 amb un memorable recital), la
també soprano Sharon Sweet i la mezzo
Dolora Zajick, que va cantar per primera
vegada el paper de Lady Macbeth en el
Macbeth de Verdi en versió de concert al
Palau, abans de fer-ho a Hamburg. I els
diferents espectacles han servit per a
confirmar la vàlua de directors que ja te
níem en consideració, com Peter Schneider (especialista en òpera alemanya),
Josep Pons i, sobretot, aquesta màquina
tot terreny anomenada Paolo Carignani,
que tan bé fa funcionar l’orquestra titu
lar. Caldrà veure els resultats amb Bertrand de Billy, el parisenc que el 1998 es
presentà com a director de l’Orquestra
Simfònica del Gran Teatre del Liceu. De
moment els resultats han estat satisfac-

El Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona
convoca el

Premi "Emaús"
X Poden concórrer a aquest premi
escrits inèdits sobre temes de
litúrgia, d’espiritualitat, de
formació cristiana i de reflexió
sobre la vida cristiana en el món,
en la línia dels que publica la
col·lecció “Emaús” del CPL.
X L’extensió dels originals haurà
d’estar entre les 1.800 i les 2.100
ratlles de 60 espais per ratlla, o
entre les 1.200 i les 1.400 ratlles
de 90 espais per ratlla.
X Els originals poden ser escrits
en català o castellà, les dues llengües
en què es publica la col·lecció. Els
originals es presentaran en tres
còpies, adequadament enqua
dernades.

X Els originals caldrà lliurar-los al
Centre de Pastoral Litúrgica abans
del dia 11 de gener de l’any 2000.
El jurat del premi es donarà a
conèixer en el moment del
veredicte, que s’emetrà durant el
mes de març de l’any 2000.
X La dotació del premi serà de
300.000 ptes., que inclouen els
drets d’autor de la primera edició.
Si se’n fan noves edicions, l’autor
en percebrà els drets tal com es fa
en altres volums de la col·lecció.
El llibre es publicarà durant el mes
d’octubre de l’any 2000, en català
i castellà.

X El jurat del premi podrà
recomanar la publicació d’altres
originals presentats i no premiats.
En aquest cas, la publicació es faria
en les condicions habituals de la
col·lecció “Emaús”.

Barcelona, 23 d’abril de 1999

Centre de Pastoral Litúrgica
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toris. Ara caldrà sentir-lo en una òpera.
Més por ens fa el cor, de moment
sense titular, i amb resultats força desi
guals en les, per ara, últimes funcions.
El fenomen de «La flauta màgica»
L’última temporada fora del teatre es va
acabar amb les funcions estiuenques de
La flauta màgica de Mozart el darrer
mes de juny. Com deia més amunt, la
forta demanda de localitats va provocar
que se’n fessin dues funcions més.
Quelcom inèdit, si tenim en compte
que el singspiel mozartià no ha estat mai
un dels títols més celebrats a Barcelona,
ja que fins al darrer muntatge només es
comptaven vint-i-set representacions
de l’obra, estrenada al Liceu el 1925.
Hi havia una lògica expectació per
veure i escoltar l’òpera en la versió de
Comediants, i la veritat és que el mun
tatge escènic va guanyar interès comunicacional en contra de l’aspecte
netament musical. Joan Font (director
d’escena) i Joan Guillén (escenògraf i figurinista) construïren una narració
propera al conte infantil en aquesta pri
mera incursió operística de Come
diants. La lectura de l’òpera, sense
tòpics però tampoc sense idees extraor
dinàries, va funcionar en tot moment,
tot i que alguns dels brillants recursos
escènics del primer acte van disminuir
ostensiblement al segon, especialment
en el quadre de les proves de l’aigua i del
foc, d’una pobresa alarmant, potser
provocada per les limitacions del teatre
Victòria pel que fa a capacitat. Quan el
muntatge es representi al Liceu (en
principi, la temporada 2000-2001), és
de suposar que els espais excessivament
buits s’emplenaran amb la riquesa de
l’imaginari de Joan Font i el seu equip
de treball.
Pel que fa al tractament orquestral,
Joan Pons va dirigir una orquestra can
sada i de vegades despistada davant
d’una partitura no del tot coneguda per
un teatre que ha representat molt poc
l’obra de Mozart. El director català en
va oferir una lectura poc solemne, més
en la línia «filològica» que no pas en la

tradició romàntica (a la Klemperer, per
exemple), amb honestedat no sempre
entesa per un sector del públic.
Vocalment va haver-hi de tot. Josep
Bros va repetir el Tamino que fa uns anys
va estrenar a Palma de Mallorca, ara
molt en sintonia amb l’estil de Mozart,
malgrat la deficient pronunciació ale
manya. Melba Romero va ser una Pamina ben centrada i esplèndida, molt al
contrari de la decebedora Reina de la Nit
de Cyndia Sieden, que va tenir proble
mes d’emissió en l’ària del segon acte per
una veu petita i que es limitava a cantar
les notes. El Monostatos de Steven Cole
va ser molt millor actor que cantant, a
l’inrevés del Sarastro de Harry Peeters,
malgrat l’escassedat del volum de veu
d’aquest baix. El Papageno de Wolfgang
Rauch, autèntic artífex de les representa
cions, va estar sempre al nivell de les cir
cumstàncies, amb una comicitat
reeixida i una bona línia de cant. A tot
plegat cal afegir que el segon reparti
ment va ser igualment bo, sense ser an
tològic (tampoc no ho era el millor):
Milagros Poblador va ser una Reina de la
Nit que va regnar de debò, al costat de
l’insuficient Sarastro de Konstantyn
Gorny. Molt bé la Pamina d’Ana Ro
drigo, al costat del fred Tamino de Calude Pia i del simpàtic Àngel Qdena, un
Papageno a les antípodes de Rauch però
amb una visió igualment interessant del
personatge.
Les deu funcions d’aquesta òpera han
acabat per fer constatar que Barcelona
comença a guanyar interès per un autor
que, quinze anys enrere, es representava
ben poc. Sigui per fenòmens comunicacionals o per una reconversió estètica,
l’obra de Mozart és de les més accepta
des del nostre públic. No és per a menys.

Teresa Rebull: la força de la memòria
per Miquel Pujadó

En realitat no es diu Rebull, la Teresa. El seu nom
autèntic és Teresa Soler i Pi (va prendre el cognom del
seu marit, Pep Rebull, traspassat recentment a l’edat
de noranta-tres anys). Nascuda a Sabadell, i d’origen
treballador, el 1936 entra a la Conselleria de Treball
de la Generalitat de Catalunya, i el 1939, com tants
d’altres, s’exilia a França. Tot i que ja al llarg dels anys
cinquanta canta, amb la seva germana petita Assutzena, en diversos programes radiofònics i festivals pa
risencs (es presentaven com «les soeurs Soler»), no és
fins a finals dels seixanta que comença a escriure les
seves pròpies cançons. Diversos fets la van ajudar a ti
rar per aquest camí: els esdeveniments del maig del
68, és clar, i també l’assistència a un concert de Rai
mon a l’Olympia. Animada per Lluís Llach, es fa seva
una guitarra que havia comprat per al fill, actua per
primer cop en públic -pel que fa a aquesta nova
etapa— el 1969, i poc després comença a donar a
conèixer la seva obra a banda i banda del Pirineu. Te
resa Rebull aviat és coneguda afectuosament com «la
iaia de la cançó», i -pel fet de residir a Banyuls- es
devé amb el temps la principal representant, amb
Jordi Barre, de la cançó rossellonesa. Després d’un
primer disc petit, amb el tema «Les campanes de la
ressurrecció», el 1972 Concèntric li publica el primer
àlbum, que conté temes tan representatius com «Tinc
set de rom» i «Paisatge de l’Ebre» (conegut a França
com «Les sabates d’en Jaume»), temes cantats amb
una inconfusible veu aspra, sincera i terriblement co
municativa.
Deixant de banda tres àlbums amb temes popu
lars, compartits amb el grup nord-català L’Agram,
publicarà al llarg de la seva trajectòria alguns altres
treballs discogràfics força notables: el 1977 apareix un
disc monogràfic dedicat a poemes de Salvat-Papasseit
(Mester d’amor, guanyador el 1979 del premi de l’A
cadèmia Charles-Cros); el 1981 veu la llum També per
tu, que conté temes propis («Camp del Besòs», «L’agressió»...) i musicacions de poemes de Martí i Pol
(«També per tu», «El meu país»), Maria-Mercè
Marçal («Vint bales»), Salvat-Papasseit («Somni»),
Joan Morer («L’oreneta») i altres autors menys cone
guts, com Ramon Fernàndez Jurado («Una terra
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sense aigua») i Josep Marimon («Companys»). Enamorada
dels infants i del seu món, el 1984 els dedica tot un disc: es
tracta de Papallones... i més, subtitulat «Per als nens de les dues
Catalunyes», que aplega molts poemes infantils de Joan Morer
(«Gotims», «El cant del burro», «La formigueta»...), i alguns de
Rafael Llop («Poema de la lluna folla», «Cançó del nen que juga
a la guerra»...), Josep Sebastià Pons («Rotllo del carrer», «L’ase
de la lletera»), Teresa Aimeric («Coixí blaníssim d’amor») i la
mateixa Teresa Rebull («El gat de la veïna»). El darrer disc de
Teresa Rebull (Camí de l’argilada) apareix l’any 1986 i aplega
musicacions de poemes de Jordi Pere Cerdà («El rei de Vedrinyans», «El que m’agrada de l’aigua»), F. Català («Més enllà
de la mar», «Camí dins l’argilada»), Simonne Gay («Poble per
dut»), Joan Morer («Amor de la Marenda») i, sobretot, Josep
Sebastià Pons («Llaurador que llaures», «Pluja», «Dona d’ai
gua», «Per tu» i «Vent de la tarda»). Posteriorment, només en
registrarà una cassette el 1993 (Pluja de clavells), amb nous
temes («Gelosia», «El veler»...), molts dels quals basats en poe
mes de Rosa Leveroni, i un CD antològic (Florilegi). Al llarg
dels darrers anys, Teresa Rebull ha continuat cantant, però
d’una manera cada cop més intermitent. Cal, però, remarcar,
la seva participació al llarg de 1995 en Cant de la terra, el bri
llant muntatge (encara inèdit discogràficament) que Rafael Subirachs va dedicar a l’obra de Jacint Verdaguer.
Teresa Rebull ha fet al llarg dels anys, i sense afanys de protagonisme ni escarafalls de cap mena, una feina difícil i ho
nesta, tot posant-se incondicionalment al servei de la poesia,
d’una llengua amenaçada i d’uns ideals de justícia i germanor
heretats directament dels seus pares anarquistes. I molt em
temo que el nostre país -i el cas de la Teresa no és l’únic casno li ho ha sabut pagar com ella es mereix. Catalunya, dissor
tadament, té poca memòria. A la Teresa, però, no li’n manca, i
acaba de posar els seus records en negre sobre blanc. Tot can
tant* és un volum que traspua humanitat. Dividit en dues
parts, a la primera hi trobem una infantesa i una joventut sac
sejades pels esdeveniments, les esperances i la tragèdia de tot
un país, la duríssima experiència de l’exili i tot un enfilall
d’anècdotes que fan somriure o commouen, o sovint totes dues
coses alhora... La segona part -potser massa breu per al meu
gust- arrenca amb els nous «fets de maig» i hi trobem els anys
de la Teresa com a part integrant —tot i que una mica outsiderde la Cançó catalana. Un interessant annex aplega breus arti
cles dedicats a fets puntuals: la relació amb Brassens; el record
del cop que es va «colar» a l’Olympia davant dels nassos de
Bruno Coquatrix per veure una actuació de Bob Dylan; com va
néixer, a partir d’un poema de Josep Gual Lloberes, la gran
cançó «Paisatge de l’Ebre»... El llibre, escrit a raig però sense di
vagacions inútils, es llegeix d’un tirada i ens permet arribar a
conèixer i estimar una miqueta més una dona realment extra
ordinària.
* Teresa Rebull, Tot cantant. Ed. Columna, Barcelona, 1999.
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La televisió i la violència
per Joan F. de Lasa
Us diré, per començar, que quasi em sap greu parlar ací de la
violència, perquè quan barrino una mica entorn del món que
tots plegats ens hem forjat em sento gairebé violent en contra
de la violència, la qual cosa, lògicament, no pot ésser bona, per
què, com diu la Bíblia, «un abisme en genera un altre».
Del que no tinc el més petit dubte és que vivim i morim en
un magma terriblement inclement. I, allò que ens presenta la
televisió, no és únicament l’univers falsejat i tergiversat dels
films americans d’anar a mal borràs entre pistoles i cops de
puny, sinó una realitat punyent i cruenta de pobles assassinats,
de minories ètniques destruïdes en el pitjor dels fratricidis i de
la ferum d’una justícia que és com una negra negació d’ella
mateixa. Parlo, és clar, dels telenotícies, plens de cap a cap d’u
nes imatges esfereïdores que ens donen una mesura bastant
aproximada de la tremebunda veritat del que és i ha estat el se
gle que hem viscut i que, pel que sabem i preveiem, no serà pas
millor quan hi posem un dos al davant de les dates.
Ho vulguem o no, vivim en un món engrillonat per la irra
cionalitat i, com diu el famós psiquiatre sevillà Luis Rojas Mar
cos, «la televisió no és pas el pitjor problema; el que succeeix és
que accentua l’agressivitat dels joves que hi estan predisposats,
i el que ens passa és que ja som el reflex d’una cultura (?) en què
la violència es defineix com un mal endèmic, és a dir, una cul
tura (o incultura) que ha estat creada a cops de trets i de sal
vatjades».
És per això que el paper dels mitjans de comunicació és
quelcom afegit, però no fonamental. De les investigacions que
s’han fet darrerament entorn de la relació entre la violència i la
televisió, s’ha vist que quasi tots aquells joves menors de setze
anys predisposats a la impulsivitat, un cop sotmesos a un trac
tament d’imatges violentes, resulten encara més agressius.
El que no es pot negar és que avui arreu hi ha una gran fasci
nació per la brutalitat i que, per tant, tots tenim el deure d’a
prendre a detectar i condemnar les actituds violentes. I ací
recordarem que als Estats Units es perpetren nou assassinats
l’any per cada cent mil habitants, mentre que diuen que a casa
nostra només n’hi ha un o dos. Potser sí, però no hem d’oblidar
la gran influència que la diguem-ne cultura americana ha tin
gut, i té cada vegada més, en les nostres maneres de viure. Sigui
com sigui, és de desitjar que aviat arribi un dia en què tothom
maldi perquè les armes de foc siguin definitivament desautorit
zades, atès que de cap manera no són -com alguns ens han vol
gut fer creure per raons estúpides o almenys molt poc netes—
una demostració i un sinònim de llibertat individual.
Hem vist fa poc als Balcans el que representa el brutíssim i
esgarrifós negoci de Farmament. Allí, la violència era alhora la

Luís Rojas Marcos és un dels científics que han estudiat més bé els efectes de la
violència a la televisió.

bandera dels criminals a les ordres de Milosevic i també la de
les forces «alliberadores» de l’OTAN; els culpables dels bom
bardeigs de zones civils reconeixien que «només sabien que al
mapa s’hi veia un número, que era el seu objectiu militar, i si a
sota hi havia un poble, ells no n’eren de cap manera responsa
bles».
Potser amb aquestes paoroses paraules n’hi hauria prou per
a fixar l’abast de la tragèdia que a tots ens ha tocat viure en un
moment en què, si haguéssim de jutjar pel que molts polítics
ens asseguren i pel que la «meravellosa tècnica» ens ha ofrenat,
ens trobem compartint el millor dels empiris, que bé podria és
ser el de la monstruosa idealització dels «Rambo», els «Terminator», i els «Padrino».
I és així com torno a la idea del començament, que el nostre
deure és aprendre a rebutjar enèrgicament les actituds violen
tes, també a la televisió. Sigui contra desafortunats dibuixos
animats, com «Bola de Drac» o «Mazinger», o contra els ina
cabables cicles de violacions, d’animalitat i «ninges» que, con
juntament amb la violència de la pornografia (que és la pitjor
violència contra l’amor essencial), embruten i embrutaran to
tes les pantalles grosses o petites del món. Aquest món nostre
que, tristament, insistim-hi, reflecteix una cultura en què la
violència ja és un mal endèmic.
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Tria personal

a Candem Town i escriptora reconeguda.
lat, Lessing té trenta anys i el somni, força

«El balancí», 349, Edicions 62, Barcelona,

per Lluïsa Julià

ombrívol, d’iniciar una nova vida (de mare

1999.

El 1949, al moment que s’enceta el re

soltera i escriptora) al país originari dels

pares; mentre esdevé una escriptora treba
lladora i una intel·lectual compromesa fent

Doris Lessing

Maria Barbal
CARRER BOLÍVIA

PASSEJANT PER L’OMBRA

vida en diverses cases i barris de Londres,
descriu tot un cicle polític mundial centrat

Traducció de Montserrat Vancells
«L’Àncora», 118, Edicions Destino,

en la guerra freda, l’anàlisi dels crims de

Barcelona, 1998.

nous estats africans, els exiliats, els tortu

Maria Barbal_____
Carrer Bolívia
El Balancí

Stalin, el maccarthisme, la configuració de
rats, els depurats..., i també les seves

DORIS
LESSING

arrels (la primera guerra mundial, la guerra

civil espanyola). En conjunt, doncs, ofereix

un panorama ampli del segle XX, explicat
des de l'experiència, com l'anada a l’URSS

el 1952 formant part de la primera delega

Passejant
per l’ombra

ció d’intel·lectuals, les relacions i reunions
amb gent d’arreu del món, amb inclusió
esporàdica de Kissinger, o els aspres en

contres amb Bertrand Russell en el movi

ment de la Nova Esquerra. L’autora escriu

des de la memòria dels anys noranta i amb
un extens material que ha conservat; in

tenta no valorar ni judicar els fets sota la

visió actual, que condemnaria actituds,

però remarca, ella que havia estat titllada
de «comunista perillosa», que «en realitat,

no hi ha res a fer, en política, a part d’un
bon tip de riure».

Les quasi cinc-centes pàgines s’ordenen

Després de tres volums de relats, Maria

Barbal retorna a la novel·la. L’anterior,
Càmfora (1992), ja tractava de l’emigració

significativament seguint el periple per les

del camp a la ciutat, que, de fet, esdevé en

cases que lloga al llarg d’aquests anys
(Denbigh Road Wll, Church Street, Ken-

filla petita, «la rara», de la família Vilches,

l’escriptora una mena de substrat. Lina, la

sington W8, Warwick Road SW5...), amb

nascuda a Linares (Jaén), emigra a Sant

Doris Lessing (Pèrsia, 1919), autora de tí

breus etapes vitals força descoratjadores,

Adrià de Besòs, al carrer Bolívia, a la franja

tols tan significatius com The Golden Note-

marítima entre l’emblemàtica Tèrmica i

book (1962), que ens arribà en traducció

amb amants que serveixen de report perso
nal i humà de l’enfrontament ideològic dels

castellana (£7 quaderno dorado, 1978)

dos blocs -un txec i un nord-americà- i

mera postguerra. Jove i inexperta, hi arriba

d’Helena Valentí, del cicle de cinc novel·les

amb episodis recurrents que parlen directa

seguint Nèstor, el marit, però l'amor acabat

Children of Violence (1952-1969) o de If

ment de la profunda situació d’exili que viu

d’estrenar es desfà ràpidament, tot i l’apa

the Old Could (1984), sembla que els

l’escriptora, de les dificultats d’escriure per

rent lligam que estableix la filla, quan el

darrers anys comença a tenir presència en

a una dona sola amb un fill petit, de la ne

jove comunista es converteix en un líder

català, amb traduccions entre les quals

cessitat d’arrelar del menut que malda per

sindicalista que l’abandona per iniciar la

destaca el primer lliurament de les memò

tenir «un pam de teulada», però també de

lluita clandestina antifranquista que el duu

ries (Dintre meu, 1997), emmarcades a

la irrefrenable voluntat d’avançar de l’au

a la presó i a l’exili i a iniciar una nova re

Badalona els anys negres i tristos de la pri

Rhodèsia del Sud, on per raons professio

tora. De tota aquesta dècada, d’aquest

lació amorosa, prou significativa. Mentres

nals del pare l’escriptora passà la infan

passejar o caminar a l’ombra, a les palpen

tant es dibuixen l’afany de coneixement de

tesa i la joventut, i amb la concessió, fa

tes, per a ser més fidels al títol original, en

la jove i la imbricació en l’associació de

pocs mesos, de l’onzè Premi Catalunya de

surt una dona psicològicament forta, amb

veïns, la lluita obrera, el naixement d’un

la Generalitat. Ara, amb Passejant per

una novel·la central -The Golden

barri amb el suport d’altres veïns sindica

l'ombra, arriba el segon volum de memò

Notebook- que ara vol ressituar en el valor

listes i compromesos i d’en Daniel, el ca

ries, una mirada lúcida sobre la seva vida

global que ella creu que té. Alguns aspec

pellà obrer, i l’Estif, tots dos de família

entre 1949, quan havent deixat família i

tes personals i literaris m’han fet pensar en

catalana acomodada. Després els fets es

país arriba a Londres amb el manuscrit de

Mercè Rodoreda i en la lluita de moltes es

precipiten i el final de la dictadura com

la seva primera novel·la (The Gras is Sing-

criptores del segle XX.

porta l’acabament d’una etapa en la vida

ing') i un fill de tres o quatre anys, i 1962,

de tots els personatges. Lina retorna a Li

en què esdevé propietària d'una petita casa

nares perseguint antics records i fantas
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mes; entre els primers, la seva relació amb
la senyora Josefina Solera, la mestressa ca

Sebastià Alzamora
L'EXTINCIÓ

talana de la finca Las Jaras on la seva fa

«El balancí», 345, Edicions 62, Barcelona,

una presó extrema, amb la supervivència

mília treballava; entre els segons, la família

1999.

davant de cada nou càstig que el posa al

pròpia. Però un cop retrobats uns i altres,

i d’elevació artística cap al diví, i l’esperit

encarnat de la rebel·lió, un cop tancat en

límit de les forces, de la humanitat ma
teixa, i de l’enginy per a resistir enmig d’un

un cop morta la sogra i descoberta una
amiga, Carlota Remfrey, filla de l’enginyer

paisatge desèrtic a la Guaiana; narrativa

de les antigues mines, el món se li ofereix

ment, un escenari impressionant que re

lliure i amb un nou inici amorós que la

corda el clima descrit a El desert dels

lliga al carrer Bolívia i a Daniel, el capellà

tàrtars de Dino Buzzati. Les històries d’a

ara secularitzat.

quests personatges, sobretot les dels dos

Aquesta descripció parcial de l'argument

Faurés, avancen en un èxit momentani tot i
les terribles condicions físiques: la sordesa,

no pot donar compte de la riquesa de per

sonatges i ambients, de les relacions extre

la ceguesa, el desig irrefrenable..., fins a

madament trabades que s’estableixen, de

trobar-se en el nucli desèrtic, únics super

la memòria d’una època ja històrica, entre

vivents, supervivents inútils, morts sota el

els anys quaranta i finals dels setanta, amb
extensió cap al passat, cap al món heretat

gran mirall que engoleix tota contemplació
artística, també tota acció i tot pensament.

que va desapareixent, i amb Linares i Bar

Món masculí, en què la dona benèfica es

celona com a pivots de dos mons tancats
que s’imbriquen i s’emmirallen.

devé l'anhel impossible de l’escalf matern.

Els fets històrics són al·ludits gradual

marquen l’acció; dedicats a l'autodestruc-

Són més breus els dos capítols que em

ment per elements com la mort de Joan

ció de Chesnutt, al primer també es

XXIII, la minifaldilla i els jerseis de coll alt i

presenta un altre personatge que viu en

la «canción del verano» o el ressò d’«Andaluces de Jaén» amb la veu de Paco Ibànez,

una dona que sent l’inapel·lable reclam del

una contínua i terrorífica transformació:

o l’assassinat de Carreró Blanco, mentre

plor del seu infant, viu la maternitat més

les diverses veus narratives -la de Lina en

afrontosa (reproducció de nens-ancians
que es mengen i es tornen a reproduir), el

primer terme- se cenyeixen als esdeveni
ments interns i personals. Uns aspectes

Premi Documenta 1998, L'extinció és una
novel·la agosarada i inquietant, aconse

que volen ser centrals i que porten la no

guida, amb un llenguatge ric, que s'abeura

la pròpia transformació hermafrodita fins a

vel·la cap a l’estudi de l’ànima humana

en la mateixa deu poètica que la poesia de

esdevenir servent de Chesnutt. Com a re

moderna. En el procés de la protagonista,

Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972), fins

ferents, els càstigs dels judicis finals, perfi-

una dona que espera, sotmesa a la volun
tat del marit, i que desperta lentament a la

ara l’única expressió literària que li conei

lats amb la minuciositat de Bruegel el Vell
o, evidentment, amb els cercles infernals

pròpia consciència, no podia deixar d’ha-

xíem. Des d’una estructura circular -co
mença i acaba en un paisatge desolat

ver-hi dos referents literaris: Nada de Car-

d’una Mallorca devastada, apocalíptica,

men Laforet, retrat punyent de l’època, i La

com ja augurava el darrer Villalonga-, ofe

canibalisme voraç i nauseabund a partir de

de Dante segons les tintes negres de Gus-

tave Doré. Noves formes angoixants d'a
pel·lar al no-res primigeni. Joc de miralls

plaça del Diamant, obra amb què Maria

reix un exercici d’escriptura sobre l’essèn-

esperpèntic que té en la imatge persistent

Barbal estableix un diàleg fructífer. Entre

cia humana; les preguntes ontològiques

d’un cementiri jueu una possible clau inter

aquests refrents, la parla col·loquial de

-ésser i esdevenir, Déu o el Diable, el plaer

Lina, que esdevé una mena d’idiolecte,

i el dolor, o la tortura....- esdevenen opò-

pretativa sobre la visió apocalíptica del se
gle XX i d’Europa. I l’escriptura, la

amb el «mira tu» que actua de leitmotiv i

sits indestriables que s’encadenen des de

memòria, com a forma de resistència da

la descripció de la situació interna sintetit

la idea omnipresent del doble i que evolu

vant tantes matances, tantes morts.

zada en els mots «em va agafar el dintre

cionen cap a la unicitat del no-res, la «xifra

Simbòlicament, és una ploma per a es

distret» i després «jo tenia el cap de suro»,

que expressa el no-res no és altra que l’u».

criure l’únic que perdura del món devastat

que recorda aquell «a l’últim vaig entendre

Així, el senyor Chesnutt, el gran dèspota i

-i la pietat del caminant. Abans de con

què volien dir quan deien aquesta persona
és de suro... perquè de suro, ho era jo» del

controlador de l’univers, i les seves vícti

cloure el relat, Alzamora busca en la rein-

mes, són una gran paràbola de la humani

terpretació d’alguns mites clàssics la raó

Personatge rodoredià. Carrer Bolívia, però,
avança en la relació positiva entre algunes
dones (no justament entre mares i filles) i

tat centrada al segle XX. A tall de mostra,

de tanta ceguesa. Així, en un intent de

no nega la possiblilitat de l’amor heterose
xual.

les angoixants històries del científic ame

nova síntesi mítica, presenta Homer en es

ricà Robert Julius Oppenheimer (1904-

treta relació amb una bagassa coneguda

1967), creador de la bomba atòmica, que

amb el nom d’Europa, i escriu tres paràbo
les sobre la ceguesa, la d’Homer mateix i

explotà sobre Hiroshima i Nagasaki, o del
músic Gabriel Fauré (1845-1924) i del po

lític i anarquista Sébastien Faure (18581942); vides sense sortida ni retorn que

cerquen la consecució d'un rèquiem sobre
el silenci, forma d’essencialització humana

la de dos personatges mítics, Tirèsies i
Èdip, iniciadors de la nostra cultura?

Jaume Cabré
EL SENTIT DE LA FICCIÓ.

experiència personal i del que a ell li ser

personatge, de compartir-hi dies i pàgines

veix; per tant, que qualsevol altra actitud o

a les palpentes, de perdre-s’hi, fins que de

ITINERARI PRIVAT

enfocament és ben legítima, però no és pas

mica en mica es dibuixa la raó d’aquell

«La mirada», Edicions Proa, Barcelona,

la seva.
El text, molt ben estructurat en capítols i

nou ésser i, gradualment, la resta d’aspectes, des de l’època en què viu, el tema

apartats breus, és una defensa de l’escrip

central, l’estructura, la veu narradora... Per

tura com a necessitat interna -«o escrivia o

contrast: la manca de pautes en la redac

rebentava»- i un posicionament important

ció, el fet no saber mai ni el final concret,

davant el descrèdit de la ficció o la seva ba-

argumental, ni si l’obra està pròpiament

nalització, davant la frivolitat implícita en

acabada, tot això es converteix en aspectes

molta prosa escrita ara «que vivim una des

positius. En l’aspecte de les claus sobre l’o

orientació sobre la raó de ser de l’intel·lec-

bra narrativa de l’autor (deu novel·les i un

1999.

El sentit
de la ficció

tual». De fet, el text parteix d’una incitació

bon plec de contes), revela secrets interes

d’Oriol Izquierdo, antic director literari de

sants per a tothom qui busqui saber-ne da

l’editorial, que apuntava més en l’explici-

des exactes, per curiositat personal o per a

Itinerari privat

tació de la feina de Cabré com a guionista
de la sèrie televisiva «Estació d’enllaç»; una

de novel·listes, poetes, crítics o altres per

Jaume Cabré

feina practicada en grup, molt interessant

sones implicades en la seva obra. Final

perquè planteja problemes de ficció que cal

ment, la relació amb d’altres arts. Cabré es

resoldre immediatament, però que no cons

presenta com un gran melòman, un gran

titueix ni l’impuls ni la raó de ser de l’es

lector i un gran lector de poesia. De ma

l'estudi, tant de la gestació com dels noms

criptor. Així, «Quadern de bitàcola.

nera que l’estil i el ritme (seguint Flaubert

Reflexions al voltant d’"Estació d’enllaç”»,

o Paül Valéry) són concebuts a les entra

esdevé un apèndix interessant al llibre, però

nyes mateixes d’un text narratiu. Fa gust

un apèndix al capdavall, i en canvi Jaume
Cabré s'aventura en un recorregut detallat

de llegir-ho. Per altra banda vull apuntar
l’enveja que em produeix percebre que els

sobre la seva aposta per la durabilitat, «le

dubtes de l’escriptor se situen davant l’es

dur désir de durer», a què ha de tendir la li

criptura concreta de la seva obra, com pot
referir-se sense ansietat a una tradició i a

No és gaire freqüent en la narrativa cata

teratura.
Entre les moltes impressions que suscita

lana que els escriptors brindin un text so

la lectura del text, destacaria la seriositat

creure-se’ls des de la comoditat que siguin

bre la creació literària, sobre el procés de

davant l’escriptura, la reescriptura, la crea

uns altres els que tracin línies que després

l’escriptura pròpia. Jaume Cabré (Barce

ció, les claus de lectura que dóna per a la

cadascú primfilarà. Quina diferència quan

lona, 1947) ho fa des d’una postura franca

seva obra i el valor concedit a la lectura i a

documentar-se sobre el passat, quan refe-

i sincera en un text de lectura amena (ab

la interrelació amb d’altres formes d’expres-

rir-se a la pròpia tradició, ho fa una escrip

sent de terminologies abstractes i disquisi

sió artística. Pel que fa a l’escriptura ma

cions més aviat estèrils) i gens bel·ligerant.
És patent des del títol que parla de la seva

teixa, eix central del discurs, el novel·lista

tora! Entre les múltiples referències,
destaca l’ineludible presència de Rodoreda.

un cànon establerts, evidentment per

remarca la necessitat d’enamorar-se d’un

/
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Un manual d’història de les
Illes Balears

cià» inventada el 1833, que, d’acord amb

el tarannà menorquí de Casasnovas, «sols
serví per accentuar el centralisme mallor

quí o, millor dit, el palmesà» (pàg. 9), cosa

per Josep Massot i Muntaner

BIBLIOTECA

SANCHIS
GUARNER

de la qual he de protestar com a bon ciu
tadà, de la mateixa manera que els madri
lenys de debò no accepten les acusacions

Miquel Àngel Casasnovas Camps, Història de les
Illes Balears. «Els treballs i els dies», 44, Editorial
Moll, Mallorca, 1998.

de centralisme administratiu que els arri

ben des de Barcelona o des de la resta de
la «periferia».

Bromes a part, és ben cert que les Illes
Balears són un territori problemàtic, que

comença per estar dividit en dos arxipèlags

majors, les Balears pròpiament dites, Ma
llorca i Menorca, veïnes que tradicional

ment s’ignoren, i les Pitiüses, Eivissa i
Formentera, que mai no han tingut cap
vincle d’unitat amb les illes més grans.

Cada una d’aquestes illes ha viscut des de
l’antiguitat aïllada en tot el sentit de la pa

raula, depenent només de les pròpies pos

sibilitats i sense cap sentiment que el món
arribés gaire més lluny de les pròpies plat

ges, de les platges o dels penya-segats

L’ESTRUCTURA

d’una mar que, segons els mallorquins, fa

SIL·LÀBICA

forat i tapa i que, també segons els mallor
quins, divideix el món en dues parts, Ma

llorca i fora Mallorca. L’aïllament ha forçat
a un cert règim d’autarquia i ha influït fins

Miquel Àngel Casasnovas Camps, ciutade-

ricament es parla d’un dialecte balear, que

en realitat divergeix en qüestions impor

primeres fornades de llicenciats en geogra

tants. Ha influït també decisivament en

fia i història de la Universitat de les Illes

Balears i ha publicat alguns llibres sobre

l’aspecte eclesiàstic, sempre reflex de l’es
tructura administrativa i social: des de l’an-

l’economia menorquina al segle XIX i sobre

tiguitat trobem bisbes propis a Mallorca, a

Ha treballat igualment en el camp de la
història de la cultura, especialment en la

Menorca i a Eivissa i, després d’unes vicis
situds que ara no és el moment de detallar,

tornem a trobar-los des del segle XVIII, re
flectint el desig de cada illa de mantenir la

història del llibre. Coordinador del segon

pròpia independència, fins i tot amb uns

tom d’història de \’Enciclopèdia de Me

recursos humans molt migrats.

norca, ha intervingut en nombrosos con

En tot cas, des de la prehistòria hi ha

gressos. Tot plegat pot donar una idea que

hagut profundes diferències entre les diver

es tracta d'una persona competent i se

ses illes. La cultura talaiòtica de Mallorca i

dosa, no excessivament especialitzada
-cosa digna d’agrair en un món com el

de Menorca deixà al marge Eivissa i For

mentera, i aquestes darreres illes tingue

ren, en canvi, una relació pròpia amb el

nostre, cada cop més reclòs en les pròpies

món fenici primer i amb el món cartaginès

torres d’ivori, sense cap relació amb la

després i més endavant tingueren tractes

feina i amb els interessos dels veïns-, amb

amb els romans independentment de la re

una capacitat de treball notable i alhora

lació que aquests tingueren amb Mallorca i

d’una indubtable capacitat de síntesi.

Casasnovas ha emprès una tasca real

Jesús Jiménez

i tot en la llengua usada a les Illes, on teò

llenc per tots dos costats, forma part de les

es Mercadal i Ferreries als segles XVIII-XIX.

DEL CATALÀ

Menorca, sotmeses per conquesta militar.

A l’època islàmica, un altre període clau de

Anàlisi de diversos fenò
mens fonologies rela
cionats amb l'estructura
sil·làbica del català. En
el primer capítol, es fa
una presentació del
marc teòric utilitzat, la
Teoria de l'Optimitat;
aquest model es carac
teritza, bàsicament, per
derivar els processos
fonologies d'un conjunt
de principis universals.
En els capítols restants
es descriuen la sil·labificació; la formació de diftongs; l'elisió de vocals;
la resil·labificació postlèxica; les neutralitzacions
i les assimilacions
consonàntiques, i la
simplificació dels grups
consonàntics finals
de mot.

les Illes, la seva història tampoc no va

ment digna d’admiració: la redacció d’una
història assequible i manejable d’una en

gaire paral·lela i hi continua la independèn

telèquia existent gairebé només sobre el

cia pràctica de les illes grans, que d’una

Paper, l’actual comunitat autònoma de les
Hles Balears, hereva directa d’una «provin

manera o una altra es mantindrà al llarg

dels segles, bé que se sotmetin a un poder

PUBLICACIONS
DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

«central» que fins al segle XVIII no esde

Jaume II i un cop rebuda la submissió d’Ei-

vindrà fort i dominador.

vissa el gener de 1286.

Ja des d’abans, «el repartiment i repo

revoltats contra Felip IV, ben al contrari.

La Guerra de Successió tornà a marcar,
per sort 0 per desgràcia, rutes oposades.

La conquesta catalana del segle XIII és
un altre cas típic de descoordinació insular.

blament de les Balears es va fer de forma

Mallorca i Menorca seguiren camins dife

Jaume I només té interès a ocupar Ma

diferent. Cada illa va tenir el seu propi

rents en les seves relacions amb austriacis-

llorca i es limita a assegurar la tranquil·litat

“model” de conquesta i de repartiment, i

tes i filipistes, i la política internacional que

de Menorca mitjançant un pacte d’infeuda-

això va influir decisivament en l’esdevenir

regia el curs de la guerra posà finalment

ció amb els musulmans menorquins. En

històric de les Balears, marcant un seguit
de diferències que han arribat fins als nos

iniciaren una dominació que havia de durar

tres dies», com escriu Casasnovas (pàg.
173). La manca de projecte comú explica

cions franceses i espanyoles.

canvi, permet als seus nobles que facin

una campanya feudal per apoderar-se d’Eivissa, que des de 1235 havia de dependre

Menorca a les mans dels anglesos, que hi
una colla d’anys, alternada amb domina

Les diferències entre Mallorca i Menorca

en molts aspectes de l’arxidiòcesi de Tarra

un fet que Casasnovas mateix remarca

gona. El regne privatiu de Mallorca, del

amb una certa estranyesa: «el conglomerat

i Eivissa i Formentera, fruit d’una cultura i

qual tants mallorquins s’enorgulleixen

de territoris del Regne de Mallorca estava

d’una industrialització diferents, tornaren a

sense saber-ne res, era un conglomerat de

mancat d’un organisme de la importància

manifestar-se durant la Segona República i

territoris diversos, on predominaven els do

de les Corts que, per contra, tenien els reg

durant la guerra civil. El 1931 els monàr

minis peninsulars de Montpeller, Cerdanya

nes peninsulars de la Corona d’Aragó, és a

quics guanyaren globalment a Mallorca i

i Rosselló, Conflent i Vallespir, i d’on pràcti

dir, els regnes d’Aragó i de València i el

Eivissa, mentre que el bloc opositor s’im

cament eren excloses Menorca, encara de

posava a Menorca i Formentera. Les males

pendent d’una taifa musulmana tributària,

principat de Catalunya. Durant els segles
següents, un cop desapareguda la dinastia

i Eivissa, senyoriu eclesiàstic en mans del

mallorquina i reincorporats els comtats del

relacions interinsulars, afavorides per l’hegemonia dels clans March i Matutes a Ma

bisbe i del capítol de Tarragona, vassall no

Rosselló i la Cerdanya a Catalunya, les Ba

llorca i a Eivissa, impossibilitaren l’estatut

dels reis de Mallorca, sinó de Pere el Gran

lears també estarien mancades d'un orga

d’autonomia de les Illes Balears, reclamat

de Catalunya-Aragó. La presa de Menorca

des del juliol de 1931. El juliol de 1936,

no va sortir de Mallorca mateix, sinó de

nisme suprainsular que les representés
(...). Únicament la figura del rei i, després

Barcelona, quan Alfons el Franc, fill de

de l'annexió a la Corona d’Aragó, del llocti

primer amb por i després amb entusiasme

Pere el Gran, ho decidí el 1286, un any

nent 0 virrei donaria coherència i dimensió

al «Movimiento Salvador de Espana», Me

després d’haver arrabassat Mallorca al rei

Atles dels
COMTATS D’EMPÚRIES

i

Peralada

balear a un Regne de Mallorca que des

norca es decantà per la legalitat republi

d’un punt de vista estrictament institucio

cana i oferí tropes regulars per a la

nal sols abastava l’illa major de l’arxipèlag»

fracassada expedició contra Mallorca el

(pàg. 176).
En aquest context, no és estrany que les

donat suport logístic a l’ocupació anterior

illes multipliquessin les seves divergències.

de Cabrera i de Formentera i Eivissa. Des

Al segle XV, quan Mallorca bullia per les re

prés, Mallorca tornà la pilota a Menorca,
«la hermana infiel», bombardejant-la sense

voltes foranes, Menorca donà empara al

pietat i sotmetent-la a un bloqueig cons

gué una ordre directa del rei Alfons el

tant, fins al gener de 1939.

Magnànim perquè les autoritats locals el

(780-981)
- Aties del Comtat de Girona (785-993)

(En preparació)
RAFAEL DALMAU, EDITOR.
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Amb l’ajut de la Generalitat per obres
d’especial interès cultural

Durant el franquisme, l’esplèndid aïlla
ment dels segles anteriors fou afavorit per

vissa, mentrestant, seguia el seu camí

les noves autoritats i per les circumstàncies

sense aldarulls. Més endavant, la guerra ci

favorables i desfavorables de l’època, i la

vil del temps de Joan II, controlada a Ma

transició anomenada democràtica tornà a

llorca a favor del rei, tingué un important
focus de rebel·lió a Menorca, on s’enfronta

posar en relleu diferències considerables a

ren Maó i Ciutadella, en un episodi més

de demanar competències en el moment

d'una rivalitat constant, amb l’ajuda dels

de l’anomenat «café para todos» autonò

reialistes de Mallorca i d’Eivissa.

mic.
Ens hem de felicitar de tenir a l’abast un

Al començament del segle XVI, els po
- Aties dels Comtats d’Empúries i Peralada

mes d’agost del mateix any, com ja havia

cabdill rebel, el «Tort» Simó Ballester, i cal

posessin a les mans dels mallorquins. Ei

- Aties del Comtat de Besalú (785-9&8)

mentre que Mallorca i Eivissa s’adheriren

l’hora de les diverses votacions i a l’hora

derosos agermanats mallorquins no acon

manual que fins ara ens mancava i hem

seguiren d’estendre la seva revolució a les

d’agrair a l’autor i a l'Editorial Moll que ens
l’hagin posat a l’abast. Estic segur que serà

altres illes i Eivissa i Menorca donaren su
port al virrei Gurrea, que havia hagut de fu

una obra llegida i consultada amb profit i

gir de Palma amb els seus homes, i

que haurà de ser objecte de noves edicions

auxiliaren Alcúdia, darrere les murades de

i de noves refoses, que permetran d’anar-la

la qual s’havien refugiat els «mascarats»

completant i d’anar-la enriquint.

(nobles) mallorquins. Al segle XVII, en

canvi, el conjunt de les illes ja s’havia
sotmès a l’autoritat reial i no hi hagué cap
moviment de simpatia envers els catalans

NOTES DE LECTURA
El pare Batllori i el segle XVIII
Miquel Batllori
Història, classicisme i filosofia
al segle XVIII: Gustà, Pou i els
Masdéu
«Obra completa», volum XI
Estètica i musicologia neoclàs
siques: Esteban de Arteaga
«Obra completa», volum XII
Tres i Quatre, València, 19981999.

Amb aquests dos volums, l'o
bra completa del pare Batllori
continua ocupant-se -com ja
havia fet als dos volums ante
riors- de la Il·lustració, una de
les èpoques que ha treballat
amb més tenacitat i més pro
funditat, especialment en rela
ció amb els jesuïtes d’aquell
moment que foren exiliats a
Itàlia per Carles III. Classi
cisme i filosofia al segle XVIII
agrupa tot un seguit de tre
balls, erudits i precisos, sobre
quatre jesuïtes eminents, els
catalans Francesc Gustà i
Joan-Francesc i Baltasar Mas
déu i el mallorquí Bartomeu
Pou, redactats a partir de la
feina que l’autor havia iniciat ja
durant la Segona República a
Itàlia, seguint les indicacions
del pare Ignasi Casanovas, i
que continuà tot just acabats
els estudis de teologia, al
col·legi de Monti-sion de Ma
llorca. Estètica i musicologia
neoclàssiques és, en certa ma
nera, un volum monogràfic, de
dicat al castellà -nascut
probablement a Moraleja de
Coca, Segòvia- Esteban de Ar
teaga, jesuïta només durant sis
anys. Batllori, amb una feina
llarga i aprofundida, ha pogut
refer-ne l’itinerari vital, n’ha es
tudiat l'ideari filosòfic i estètic i
n’ha editat La belleza ideal i
dos textos italians descone
guts, les Lettere musico-filologiche i les dissertacions Del
ritmo sonoro e del ritmo muto
nella musica degli antichi.
Com de costum, el pare Bat
llori ha revisat els seus escrits i
ha mirat de suprimir-ne reitera
cions i d’estructurar-los temàti
cament. El volum sobre
Esteban de Arteaga va precedit
del discurs que Gregorio Marahón va pronunciar amb motiu
de la recepció de Batllori a la
Real Acadèmia de la Historia
de Madrid (1958), mentre que

Història, classicisme i filosofia
duu un suggerent pròleg de
Pere Lluís Font, titulat «Miquel
Batllori, entre la història, la filo
logia i la filosofia».-J.M.

Els falangistes a Catalunya
Josep Clara
El partit únic. La Falange i el
Movimiento a Girona (19351977)
Cercle d’Estudis Històrics i So
cials, Girona, 1999.
Josep Clara, que ja ens ha
ofert un bon nombre de tre
balls minuciosos i precisos so
bre la guerra civil i la
postguerra en terres gironines,
ens presenta ara tot un llibre
sobre la història de la Falange
a la «província» de Girona. Es
tracta, no cal dir-ho, de la
història d’una entelèquia, és a
dir, d’un partit amb una im
plantació minúscula abans del
1936, que creixé vertiginosa
ment després de l’aixecament
dels militars, però que fou con
vertit, de fet, en el «partit
únic» del general Franco i es
devingué una institució bu
rocràtica que caigué com un
castell de cartes de seguida
que els polítics de torn s’ado
naren que la cosa havia d’anar
per uns altres camins. De tota
manera, el Movimiento fou una
realitat que pesà i que, de grat
o per força, comptà amb un
bon nombre d’afiliats i tingué
influència sobre molts sectors
de la vida col·lectiva. L’anàlisi
de Clara, basada en una docu
mentació de primer ordre, ens
ajuda a conèixer millor aquest
Movimiento, els seus meca
nismes i les seves febleses.A.C.

Recuperació d’un clàssic
valencià
Josep Sanchis Sivera
Estudis d’història cultural
Edició, introducció i notes a
cura de Mateu Rodrigo Lizondo.
Notícia biogràfica, de Francesc
Pérez i Moragón. Pròleg d’Antoni Ferrando
Institut Interuniversitari de Filolo
gia Valenciana - Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, ValènciaBarcelona, 1999.
Josep Sanchis Sivera, canonge
de la catedral de València i di
rector del Centre de Cultura Va
lenciana, va morir el 1937 a
causa de complicacions postoperatòries. Deixava al darrere
una important obra erudita, en
la qual destacaven La catedral
de València (1909), Pintores
medievales de València
(1914), La diòcesis valentina.
Estudiós históricos (19201921) i l’edició de diversos vo
lums de sermons de sant Vicent
Ferrer. Deixà igualment un bon
nombre d’articles, oblidats a di
versos indrets. Ara, amb motiu
dels seixanta anys de la seva

mort, l’Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana ha tin
gut la bona pensada de recollir
en un volum de la «Biblioteca
Sanchis Guarner» -no oblidem
que Manuel Sanchis Guarner
era nebot i protegit de Sanchis
Sivera- tot un seguit d’aquests
treballs referents a diversos as
pectes de la vida cultural del
País Valencià, del segle XIII al
segle XVII. Mateu Rodrigo Li
zondo ha tingut cura d’aquesta
edició i hi ha afegit una
excel·lent introducció i notes
complementàries, mentre que
Francesc Pérez i Moragón hi ha
traçat el perfil biogràfic de l’au
tor. Entre l’un i l’altre han con
fegit una extensa bibliografia
de Sanchis Sivera, que permet
d’endinsar-se encara més en la
seva producció i adonar-se de
la seva importància.- B.B.
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Memòries de l'Àfrica
Karen Blixen (Isak Dinesen)
Traducció de Xavier Pàmies

L Harmonia secreta
Francesc Puigpelat
La catedràtica de la vall Moronta
Josep M. Riera
Premi Novel·la Universitat de Lleida, 1998
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DISCOGRAFIA CATALANA RECENT
Novetats
SisCAS |

Marc Llunas
Pluja d’estels
Discmedi/Blau, DM 439-02.

Brams
Tot és possible
Discmedi/Blau, DM 445-02.

Quimi Portet
Cançoner electromagnètic
Chrysalis/Quisso records,
7243 520569 2 7.

A.Romaní, IVI·L. Cortada,_____
J.L. Gonzàlez Uriol, J.Reguant
Música de tecla hispànica_____
(1700-1850)______________
Discant 3M 3003.

El fill de Dyango, després de
guanyar el festival de l’OTI i de
donar-se a conèixer entre el pú
blic sud-americà, ha decidit ca
talanitzar el seu nom. Bé, com a
mínim per a un disc enregistrat
en la seva llengua (Pluja d’estels), que recull deu temes sig
nats majoritàriament pel cantant
mateix -les dues excepcions són
«Enmig del mar», una cançó de
Cris Juanico, el líder dels menor
quins Ja t’ho diré, i «Insomni» de
Juanjo Munoz i Nacho Tarrés.
Llunas demostra tenir una gran
veu i una tècnica envejable, i és
-digne fill de son pare- un músic
que cal tenir en compte, però
coixeja per la banda d’uns textos
sentimentals i tòpics que en cap
moment no aconsegueixen alçar
el vol, tant si ens fa conèixer el
seu gosset («Tinc un amic»), com
si intenta explicar-nos en què
consisteix «Estimar», com si ens
parla del seu país («El meu petit
racó de món») o dels seus amors
i desamors («Si no fos per tu»,
«Que tinguem sort»). Amb un re
pertori més treballat, en Marc
Llunas podria esdevenir una pri
mera figura en el camp d’una
cançó comercial de qualitat, que
tanta falta ens fa si volem considerar-nos mínimament normals.M.R

Nou disc del grup més radical
del panorama català. Força limi
tades des del punt de vista musi
cal i interpretatiu, no es pot
negar tanmateix que les cançons
que escriu i interpreta el seu líder
Francesc Ribera «Titot» sonen
sinceres i autèntiques, i vessen
una acràcia i un (permeteu-me
l’expressió) nacionalisme inter
nacionalista expressats d'una
manera senzilla però convincent,
i farcits de sana impertinència
(«Premsa lliure», «No em deixis
marxar», «Aquest món»...). Com
a detall curiós, cal esmentar la
musicació del conegut poema de
Miquel Martí i Pol «Aquesta re
mor que se sent», que ja havia
estat enregistrat molts anys
enrere, i en versions molt dife
rents, pel grup Coses (Via fora'.) i
per Ramon Muntaner (Presagi).M.R

El tercer disc de Quimi Portet en
solitari és alhora el seu primer
treball després de la dissolució
d’El Último de la Fila, i també el
primer que pensa presentar en
concert, a partir d’aquesta tardor.
Aquest Cançoner electromagnè
tic aplega tretze cançons i un
tema instrumental per als quals
en Portet ha fet tots els papers
de l’auca: n’és l’autor i composi
tor (no hi ha cap versió de temes
aliens, com sí que en trobàvem a
Hoquei sobre pedres) i ha enre
gistrat ell mateix tots els instru
ments i veus que hi sentim. Bon
músic, melodista poc imaginatiu
i intèrpret francament gris, els
seus textos poden sorprendre per
un to entre tendre i canalla, per
algunes idees realment originals
(«Insectes dissecats», «Lauren
Bacall») i per tres o quatre sorti
des inesperades, però franca
ment no fan que ens enfilem per
les parets moguts per l’entu
siasme.- M.P.

El nostre país posseeix un nom
bre de clavicenistes i pianofortistes certament destacat, i ens
n’hem de felicitar. Un botó de
mostra el tenim en aquest lliura
ment de la sèrie Discant que,
sota els auspicis d’Euroconcert,
ha tret al mercat música hispà
nica dels segles XVII (tres obres
anònimes), XVIII i XIX amb ins
truments dipositats al Museu de
la Música de Barcelona. I és pre
cisament aquesta circumstància
la que fa que la nostra música si
gui un ens viu. Ara només cal
que aquests instruments no es
destinin tan sols a enregistra
ments sonors, sinó que s’aprofi
tin per a concerts públics. Les
obres de Codina, Baguer, Viola,
A. Soler, Casanoves, Gallés i Carnicer sonen amb fluïdesa gràcies
a la reconstrucció dels instru
ments, de manera que la sonori
tat és molt bona, però a més
sonen amb l’heterogeneïtat pro
vocada pels diferents estils inter
pretatius, sense que això vagi en
detriment de la unitat interna del
disc. Tan sols cal esperar que
n’hi hagi més: cal recuperar els
orgues de casa nostra i fer-ne
bons enregistraments, i el mateix
podem dir dels instruments de
vent i de corda que no fan més
que amuntegar pols en magat
zems i antiquaris - J.R.

TSQUI^LS

Joan i Ricard Lamote________
de Grignon_______________
Cançons_________________
Joan Cabero, tenor.___________

Esquirols____________
Torna, torna, Serrallonga ■
Com un anhel________
PDI, X-804584.

Manel Cabero, piano__________
Columna Música 1CM0039.
Els germans Cabero al servei
dels Lamote de Grignon, pare i
fill. Tot queda, doncs, a casa. El
disc recull les «Violetes» de Joan
Lamote de Grignon (amb text
d’Apel·les Mestres) i diverses
cançons de Ricard, d’entre les
quals es destaquen especialment
les «Cinc cançons» amb text de
Josep M. de Sagarra. La interpre
tació del tenor Joan Cabero (que
actualment és una de les figures
estables de l’Òpera de Dortmund) és extremadament acu
rada, i sap donar els matisos
adients a les frases dels poetes,
sense deixar de tenir en compte
la forta personalitat dels dos
compositors. Un disc, doncs, que
feia falta en el nostre panorama
liederístic, i que els germans Ca
bero s’han pres amb molta aten
ció. El volum presenta un breu
però interessant article del pro
fessor Francesc Bonastre, una
autèntica autoritat en els Lamote
de Grignon, que ajuda a perfilar
l’estètica i les circumstàncies del
seu ric món compositiu-J.R.

Aquest CD aplega (amb l’excepció del tema «Rondalla») els dos
darrers àlbums del grup osonenc,
publicats respectivament el
1980 i el 1982, i completa per
fi la reedició de la seva discogra
fia. Torna, torna, Serrallonga és
un disc centrat temàticament en
l'ecologisme, que conté algunes
cançons realment magnífiques
(«Vianant», «Mediterrània», «Ter
ra, que de dona tens el nom» o
la que li dóna títol). Com un an
hel, molt més heterogeni, barreja
poemes de Kipling («Si...», «Del
que vaig ser», esplèndidament
cantats per Joan Crosas), amb
cançons reivindicatives («Fes ta
festa», «Et cobriran de blas
mes»), un poema de Ventura
Gassol («La cançó dels mari
ners»), temes lírics de gran vo
lada («Com un alzinell»,
«L’àvia»), i algunes caigudes en
la facilitat, generalment signades
per Joan Vilamala («Captaire
com sóc», «Són els teus ulls»,
«Pirates de l’oest»).— M.R

LA POLÍTICA
D’ADQUISICIONS
DE LA JUNTA
DE MUSEUS.
1890-1923
Traginada________________
Menorca, Cançons de Menorca,
Pels camins de Menorca______
Discmedi/Blau, DM-BL 1061,
1062 i 1063.

Recuperació dels tres àlbums
que aquest interessant grup me
norquí va enregistrar a finals dels
anys setanta, i que continuen
fent de molt bon escoltar. Eren
dedicats, bàsicament, a temes
tradicionals arranjats per Antoni
Parera Fons, però Cançons de
Menorca incloïa també temes
propis i la musicació del poema
de Marià Aguiló «Aubada».- M.R

MARIA JOSEP
BORONAT I TRILL

Una visió de la política
d'adquisicions seguida per
la Junta de Museus, basa
da en Tanàlisi dels ingres
sos d'obres d'art en els
museus de Barcelona, des
de la seva creació fins a
l'any 1923. Anàlisi de les
diverses etapes a través de
les quals van evolucionant
els objectius de la Junta,
els canvis esdevinguts i els
resultats assolits.
PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Tel. 93 245 03 03.
Fax 93 247 35 94 - E-mail: serrador@pamsa.com.
Internet: www.pamsa.com.
Distribució: 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

TAULER D’AVISOS
PREMI ENRIC VALOR DE
NOVEL·LA

Convocat per la Diputació d’Alacant i dotat amb 2.500.000
ptes., hi poden concórrer tots els
escriptors que vulguen, amb no
vel·les originals i inèdites, de
tema lliure, no premiades en al
tres concursos, escrites en valen
cià. N'han de presentar tres
exemplars, mecanografiats, es
crits a doble espai i per una
única cara, d’extensió no inferior
a 150 fulls, que han de contenir
almenys 30 línies per full i més
de 60 caràcters per línia, tret de
les excepcions lògiques derivades
de l’aplicació d’alguns signes or
togràfics i de la pàgina correspo
nent al final de cada capítol. Els
originals s’han de presentar
acompanyats d’una sol·licitud de
participació en el premi, en la
qual ha de constar el nom, els
cognoms i l’adreça de l’autor, el
telèfon, si en té, i una fotocòpia
del document d’identitat. Si uti
litza pseudònim, és imprescindi

ble adjuntar un sobre tancat amb
les dades i el document d’identi
tat sol·licitats, que s’obrirà si l’o
bra resulta premiada. A més, cal
acompanyar-hi una declaració
subscrita per l’autor que garantesca que la novel·la és inèdita,
que ha estat redactada abans de
la data d’aprovació d’aquesta
convocatòria, que no participa en
cap més concurs pendent de re
solució ni ha estat premiada. En
les obres que es presenten amb
pseudònim, es pot subscriure
amb aquest pseudònim la decla
ració, però en la plica l’autor, sig
nant amb el nom i els cognoms
propis, s’ha de fer responsable
explícitament de l’exactitud de
les afirmacions. Sense aquest re
quisit, fins i tot després d’obrir la
plica, la novel·la no podrà ser
premiada. Les obres, enquader
nades o cosides, s’han d’enviar a
la Diputació d’Alacant, Registre
General, carrer de Tucumàn, 8,
03005-Alacant, amb la indicació
«Per al premi Enric Valor de no

Leducador és
la peça clau en

el desenvo
lupament de

persones més
informades,
més lliures i més

solidàries.

Per això, a Santillana treballem cada dia
per ajudar-vos fent nous materials,
apropant les últimes tecnologies a l'aula,

però sobretot coneixent les vostres

opinions i interessos.
Així podem oferir-vos la millor resposta.

Santillana
Amb tu,
fem escola.

vel·la en valencià 1999». La Di
putació, sempre que siga possi
ble, n’expedirà el rebut
corresponent. El termini de pre
sentació de les obres acabarà el
30 de novembre de 1999. Es
consideraran incloses dins d’a
quest termini les obres que s’en
vien per correu i tinguen
mata-segells d’origen d’aquesta
data o anterior. Si escau, una co
missió lectora designada pel pre
sident de la Diputació d’Alacant
podrà seleccionar-ne aquelles
que es creguen adequades per
què el jurat les debata. La deci
sió del premi, que es farà
conèixer en la segona quinzena
de gener de 2000, al lloc que es
dispose, correspondrà a un jurat
que nomenarà el president de la
Diputació a proposta de la co
missió d'Educació, Cultura, Es
ports i Joventut, el qual estarà
integrat per persones de prestigi
reconegut en el món de les lle
tres, amb la presidència d’honor
d’Enric Valor i Vives. Si en la de

liberació prèvia a la votació es
considera que cap de les obres
presentades no té la categoria
suficient, el premi podrà decla
rar-se desert, sempre que en el
jurat hi haja majoria en aquest
sentit. El lliurament del premi a
l’autor guardonat es farà a Ala
cant o a la localitat de la provín
cia que es determine, al lloc, el
dia i l’hora que s’assenyale. Les
despeses del desplaçament seran
a compte del premiat. La propie
tat de l’obra és de l’autor. La Di
putació d’Alacant, d’acord amb
l’autor, gestionarà amb una edi
torial de la comunitat Valen
ciana, de prestigi reconegut,
l’edició de la novel·la guanya
dora. Una vegada determinada
l’obra guanyadora, el jurat, si ho
considera convenient, obrirà la
plica de la novel·la finalista i en
podrà recomanar l’edició. Sem
pre que l’obra siga editada,
haurà de portar el subtítol
«Premi Enric Valor de novel·la en
valencià 1999, de la Diputació

d’Alacant». Els autors o les per
sones autoritzades, si ho dema
nen, podran retirar els treballs
presentats i no premiats en el
termini de tres mesos des del
moment en què es produesca la
decisió del jurat.
I PREMI DE NARRATIVA ULISSES

Convocat per la Fundació Caixa
de Castelló - Bancaixa i Tàndem
Edicions, i dotat amb 2.000.000
de ptes. (1.500.000 en con
cepte de premi i 500.000 com a
avançament de drets d’autor de
l'obra que publicarà Tàndem
dins la col·lecció «Valències»), hi
poden participar obres de qual
sevol modalitat de prosa narra
tiva, d’una extensió no inferior a
150 fulls, originals, inèdites i no
premiades, que s’han de presen
tar per quintuplicat amb lema o
pseudònim i plica closa. Cal tra
metre les obres abans del 15
d’octubre a la Fundació Caixa de
Castelló - Bancaixa, carrer d'Enmig, 82, 12001-Castelló, amb la
indicació «Per al I premi Ulisses». El premi serà atorgat 1’1 de
desembre de 1999.
PREMIS DE NOVEL·LA I DE POESIA CIUTAT DE PALMA

Els convoca l’Ajuntament de
Palma amb les següents modali
tats: premi Llorenç Villalonga de
novel·la, dotat amb 2.500.000
ptes., i premi Joan Alcover de
poesia, dotat amb 500.000. Les
obres que hi concursin han de
ser originals i inèdites, les
novel·les de 200 a 300 fulls i les
de poesia d’un mínim de 300
versos. Cal presentar els originals
per quintuplicat, signats amb les
dades de l’autor, número de do
cument d’identitat, títol i modali
tat a què concursa. Qui vulgui
conservar l'anonimat ha de pre
sentar l’original amb lema i plica
closa. El termini d’admissió de
les obres acabarà el dia 5 de no
vembre d’enguany, al Negociat
de Cultura de l’Ajuntament de
Palma, carrer de l’Almudaina, 7A, 3r., 07001-Palma. La compo
sició dels jurats es farà pública
abans no acabi el termini de pre
sentació de les obres. Es faran
Públics els veredictes emesos
Pels jurats en l’acte de lliurament
dels Premis, que tindrà lloc amb
motiu de les Festes de Sant Se
bastià de l’any que ve. En com
pensació per la dotació
enonòmica l’Ajuntament de

Palma adquirirà el dret de la pri
mera edició de les obres guardo
nades, com també, dins el cinc
anys següents, d’una edició en
rústica dins la col·lecció dels Pre
mis Ciutat de Palma .
XLI PREMI DE POESIA CARLES
RIBA

Convocat per Edicions Proa, amb
el patrocini de la Fundació Enci
clopèdia Catalana, poden aspirar-hi obres de poesia originals i
inèdites, escrites en català, no
premiades en altres concursos,
d’una extensió aproximada a la
dels volums publicats a la
col·lecció «Els llibres de l’Óssa
menor». Els originals han de ser
presentats mecanografiats a do
ble espai i per una sola cara, en
cinc exemplars. Els autors es
comprometen a no retirar les
obres abans de fer-se públic el
veredicte del jurat; la presentació
d’una obra comporta que l’autor
no en té compromesos els drets
d’edició i que no ha estat presen
tada a cap més concurs pendent
d’adjudicació. L’import del premi
serà enguany de 500.000 ptes.,
400.000 en concepte de premi
pròpiament dit, independentment
de l’edició de l’obra, aportació de
la Fundació Enciclopèdia Cata
lana, i 100.000 en concepte d’acompte d’un 10% de drets
d’autor, després de la signatura
prèvia del contracte d’edició cor
responent. L’adjudicació del
premi serà fet per un jurat format
per Sam Abrams, Oriol Izquierdo,
Lluïsa Julià, Màrius Sampere i
Jaume Subirana. El premi no
podrà ser dividit en cap cas; el
jurat, però, podrà declarar-lo no
adjudicat. Edicions Proa, mante
nidora d’aquest premi, tindrà una
opció preferent durant un termini
màxim de dos mesos per a deci
dir la publicació de l’obra gua
nyadora a la col·lecció «Els
llibres de l’Óssa menor», i es re
serva igualment al mateix termini
d’opció preferent amb relació a
la resta d’obres, presentades
abans del 15 d’octubre de 1999
a Edicions Proa, Diputació, 250,
08007-Barcelona. L’adjudicació
del premi tindrà lloc durant la
celebració de la Festa Literària
de la Nit de Santa Llúcia.

ganisme autònom de Cultura de
l’Ajuntament de Benicarló i la
conselleria de Cultura, i dotats
cadascun amb 75.000 ptes. en
concepte de drets de publicació,
són el XII premi de contes (per a
originals de 4 a 8 fulls; jurat:
Manuel Garcia Grau, Joan Gre
gori, Manel Joan i Arinyó i Josep
San Abdon), el I premi d’investigació històrica (sobre les comar
ques del Maestrat o el Ports, de
25 a 100 fulls; jurat: Josep Fà
bregas, Joan Ferreres, Marcel·lí
Pinyana, Aureli Querol i Adolf
Sanmartín) i el VIII premi d’investigació idiomàtica (sobre la
llengua catalana, de 15 a 30
fulls; jurat: Núria Gómez, Ramon
París, Vicent Pitarch i Miquel-Àngel Pradilla). Cada autor, indivi
dual o col·lectiu, només hi pot
participar amb una obra, que cal
presentar per quadruplicat, sig
nada amb totes les dades (si s’ha
de fer pública amb pseudònim
cal indicar-ho expressament), a
l’Associació Cultural Alambor,
Casal Municipal, Sant Francesc,
95, 12580-Benicarló, amb la in
dicació del premi a què aspira,
abans del 15 d’octubre. El lliura
ment de premis tindrà lloc el dis
sabte 20 de novembre de 1999.
XXVI PREMI JOAQUIM RUYRA

Convocat per La Galera, SA Edi
torial i Columna Edicions, amb el
patrocini de la Fundació Enci
clopèdia Catalana, les obres con
cursants han de ser novel·les
originals i inèdites, d’autèntic in
terès i qualitat humana i literària,
escrites en català i destinades a
lectors d’entre 12 i 17 anys, i
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d’una extensió d’entre 80 i 150
fulls, mecanografiats amb clare
dat, a doble espai i per una sola
cara. Cal presentar-les per quin
tuplicat, amb el nom i l’adreça
de l’autor. Si l’autor vol que l’o
bra sigui feta pública amb
pseudònim, cal que ho indiqui
expressament. Les obres han de
ser presentades a Fundació Enci
clopèdia Catalana, Diputació,
250, 08007-Barcelona, abans
del dia 15 d’octubre de 1999.
L'import del premi serà enguany
d'1.000.000 de ptes., en con
cepte d’acompte dels drets d’au
tor. L’adjudicació del premi serà
feta per un jurat format per Xa
vier Carrasco, Josep-Francesc
Delgado, Mercè Escardó, Oblit
Baseiria i Josep Lorman. El
premi no pot ser dividit en cap
cas; el jurat, però, pot declarar-lo
no adjudicat. No seran tingudes
en compte les obres ja premia
des o simultàniament presenta
des a altres concursos. La
Galera, SA Editorial i Columna
Edicions publicaran l’obra gua
nyadora en un termini no supe
rior als dotze mesos, comptats
des del dia de l’atorgament del
premi, després de la signatura
prèvia del contracte d’edició cor
responent, i tindran opció pre
ferent d’adquirir els drets de
publicació de les obres presenta
des i no premiades durant tres
mesos, comptats des del dia del
veredicte. Les obres no premia
des a l’opció de les quals renun
ciïn La Galera, SA Editorial i
Columna Edicions podran ser re
tirades pels autors a partir dels
quinze dies de la concessió del
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XII PREMIS ALAMBOR

Convocats per l’Associació Cultu
ral Alambor amb la col·laboració
de la Diputació de Castelló, l’or
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premi i durant tres mesos. La
proclamació del premi tindrà lloc
dins la festa literària de la Nit de
Santa Llúcia.
XXXVII PREMI JOSEP M. FOLCH

I TORRES

Convocat per La Galera, SA, amb
el patrocini de la Fundació Enci
clopèdia Catalana, les obres con
cursants han de ser novel·les
originals i inèdites, d'autèntic in
terès i qualitat humana i literària,
escrites en català i adreçades a
lectors d’entre 9 i 12 anys i
d’una extensió d’entre 60 i 100
fulls, mecanografiats amb clare
dat, a doble espai i per una sola
cara. Els originals s’han de pre
sentar per quintuplicat i amb el
nom i l’adreça de l’autor. Si l’au
tor vol que l’obra sigui feta pú
blica amb pseudònim, cal que ho
indiqui expressament. Les obres
han de ser presentades a La Ga
lera, SA Editorial, Diputació,
250, 08007-Barcelona, abans
del dia 15 d’octubre de 1999.
L’import del premi serà de
2.000.000 de ptes., com a

acompte dels drets d’autor. El
premi pot no concedir-se; en cap
cas, però, no serà fraccionat. No
seran tingudes en compte les
obres ja premiades o simultània
ment presentades a altres con
cursos. La Galera, SA Editorial
publicarà l’obra guanyadora en
un termini no superior als dotze
mesos, comptats des del dia de
l’atorgament del premi, previ
restabliment amb l’autor del cor
responent contracte d’edició se
gons les normes vigents.
L’adjudicació del premi serà feta
per un jurat format per Enric
Bayé, Anna Canals, Teresa Du
ran, Marta Luna i Antoni Garcia
Llorca. La Galera, SA Editorial
tindrà durant tres mesos l’opció
preferent d’adquirir els drets de
publicació de les obres presenta
des i no premiades. Les obres no
premiades a l’opció de les quals
renunciï La Galera, SA Editorial
podran ser retirades pels autors a
partir dels quinze dies de la con
cessió del premi i durant tres
mesos. La proclamació del premi
tindrà lloc dins la festa literària
de la Nit de Santa Llúcia.

XVI PREMI LOLA ANGLADA DE
CONTES BREUS PER A NOIS I
NOIES

Convocat i dotat per la Caixa
d’Estalvis de Terrassa i l'Ajunta
ment de Terrassa amb
1.000.000 de ptes., les obres
que hi concursin han d’ésser re
culls de contes breus per a nois i
noies, escrits en català, originals
i inèdits. Els originals, d’un mí
nim de 6 i un màxim de 8 narra
cions d’una extensió mínima de
3 folis i màxima de 5 cadascuna,
escrits a doble espai i per una
sola cara, s’han d’enviar per
quintuplicat amb les dades per
sonals de l’autor -si es desitja
que l’obra sigui feta pública amb
pseudònim caldrà que s’indiqui
expressament- a la Biblioteca
Central de Terrassa, passeig de
les Lletres, 1, 08221-Terrassa o
a l'IMCET, carrer de Sant Quirze,
2, 08221-Terrassa fins al 15
d’octubre de 1999. L’import del
premi és indivisible i està sub
jecte a les retencions que esta
bleix la llei fiscal i es considera
com a pagament dels drets d’au
tor dels primers 5.000 exem
plars venuts en una o més
edicions. El jurat, format per Sal
vador Comelles, Xavier Closa,
Xavier Vernetta, Anna Murià, Jo
sep Pascual i Andreu Sotorra,
emetrà el veredicte en el marc de
la Festa de les Lletres Catalanes
en una data encara per determi
nar. L’obra guanyadora serà ob
jecte d’una edició en dos
formats, un de publicat per la
Caixa d’Estalvis de Terrassa dins
la col·lecció «Premi Lola An
glada» i l’altre publicat per Edi
cions de la Magrana -en
col·laboració amb l’Ajuntament
de Terrassa- dins la col·lecció
«El Petit Esparver».
PREMI ABRIL 2000
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Convocat per Àmbito Cultural / El
Corte Inglés i Editors Associats,
hi poden participar escriptors de
qualsevol nacionalitat, amb
obres originals, inèdites i desti
nades a lectors d’entre 12 i 16
anys. Les obres han d’anar sig
nades amb el nom i els cognoms
de l’autor o amb pseudònim; en
aquest cas, serà imprescindible
acompanyar-les d’una plica o so
bre tancat amb la identificació
completa del concursant. Amb
una extensió d’entre 80 i 150 fo
lis mecanografiats a doble espai i
per una sola cara, han de ser en

viades per septuplicat a La Ga
lera, Diputació, 250, 08007Barcelona; Bromera, Tintorers,
117, Pol. Industrial, 1, 46600Alzira, o Tàndem, Sant Vicent,
93, la., 46007-València, amb la
indicació «II Premi Abril de Na
rrativa per a joves». La dotació
del premi és de 3.000.000 de
ptes. Les editorials integrades en
Editors Associats podran optar
per la publicació d’aquells origi
nals no premiats considerats
d'interès; el jurat podrà designar
una obra finalista i proposar-ne
la publicació. L’admissió d’originals acabarà el 10 de gener de
2000 i el premi es proclamarà el
28 d’abril de 2000. El jurat es
tarà integrat per personalitats
prestigioses de l’àmbit de les lle
tres procedents de cadascuna de
les àrees culturals que componen
la realitat plurilingüe de la Penín
sula i per un representant d’Àmbito Cultural / El Corte Inglés. El
llibre guardonat serà publicat per
Editors Associats en llengua cas
tellana i simultàniament per ca
dascuna de les editorials en les
llengües respectives. La presen
tació de les diverses edicions i el
lliurament del premi tindrà lloc el
26 de setembre de 2000 en una
festa literària que s’anunciarà
oportunament. El pagament del
premi implica el reconeixement i
l’acceptació per part de l’autor
del dret de publicació de l’obra
en exclusiva per Editors Asso
ciats en castellà i per les edito
rials integrants en les llengües
respectives. La quantitat del
premi tindrà el concepte d’acompte de drets d’autor del 10%
per a les edicions de tapa dura o
rústica i el 5% en edicions de
butxaca. L’autor premiat subs
criurà el contracte d’edició co
rresponent. Editors Associats es
reserva el dret de publicació de
les obres en altres idiomes i la
difusió en qualsevol altre mitjà.
Cal acompanyar els originals
amb una certificació escrita de
l’autor garantint que els drets de
l’obra no estan compromesos, i
que no ha estat presentada a cap
més concurs pendent de resolu
ció. En el cas d’obres presenta
des amb pseudònim, la
certificació ha d'estar en el sobre
de la plica.
IX CONCURS DE NARRATIVA
INFANTIL EMPAR DE LANUZA—-

Convocat per l’Institut Municipal

de Cultura de Meliana, els origi
nals que hi concursin, un per au
tor, han de tenir una extensió
mínima de 20 fulls i màxima de
30, presentats per quintuplicat,
anònims i amb plica closa. La
dotació del premi és de 300.000
ptes., i els drets de publicació de
la primera edició restaran propie
tat de l’entitat convocant. Cal
trametre les obres a l’Ajuntament
de Meliana (Horta Nord), Institut
Municipal de Cultura, plaça Ma
jor, 1, 46133-Meliana, certifica
des i abans del 25 d'octubre de
1999. La proclamació del conte
guanyador tindrà lloc el 28 de
novembre de 1999.
III PREMI DE CONTE INFANTIL
HOSPITAL DE SANT JOAN
DE DÉU

Convocat per l’Hospital de Sant
Joan de Déu, el Cercle de Lec
tors i La Galera SA Editorial, les
obres concursants, originals i
inèdites (en queden excloses les
adaptacions i les traduccions),
han d’ésser adreçades a lectors
d’entre 6 i 11 anys i els originals
han de tenir una extensió mà
xima de 5 fulls, mecanografiats a
doble espai i per una sola cara i
grapats. Cada autor pot presen
tar un únic original, que cal lliu
rar per sextuplicat, identificat
només amb el títol (les dades
personals de l’autor han d’anar
en un full a part, amb el títol del
conte; si vol que l’obra sigui feta
pública amb pseudònim, cal que
ho indiqui expressament). Les
obres s’han de presentar abans
del dia 25 d’octubre de 1999 a
la secretaria de gerència de
l’Hospital de Sant Joan de Déu,
passeig de Sant Joan de Déu, 2,
08950-Esplugues de Llobregat.
El jurat serà format per Teresa
Duran, Mercè Escardó, Miquel
Martín, Francesc Boada i Fran
cesc Infante, amb Pilar Beltran
com a secretària. L’import del
premi és de 500.000 ptes., en
concepte d’acompte dels drets
d’autor. El Cercle de Lectors i La
Galera SA Editorial editaran l’o
bra guanyadora en llengua cata
lana, en un termini no superior
als dotze mesos, comptats des
del dia de l’atorgament del
Premi. Les editorials es reserven
el dret de publicació de l’obra
guanyadora en la resta de llen
gües de l'Estat espanyol. L’obra
serà publicada com a àlbum
il·lustrat. La il·lustració s’encarre

garà a l’il·lustrador o il·lustradora
que hagi excel·lit especialment
durant l’any natural anterior en la
il·lustració d’una publicació en
català. La dotació per al treball
d’il·lustració serà també de
500.000 ptes., en concepte d’a
compte de drets d’autor. La pro
clamació del premi tindrà lloc la
primera quinzena de març de
2000, en el marc de la festivitat
anual de l’Hospital de Sant Joan
de Déu.
PREMIS ATENEU DE MAÓ

Poden concursar al premi Doctor
Orfila, dotat amb 450.000 ptes.
(150.000 aportades pel Consell
Insular de Menorca, 150.000
per «La Caixa» i 150.000 per
«Sa Nostra») treballs d’investigació científica referits a l’illa de
Menorca, d’una extensió d’entre
100 i 200 fulls, presentats per
quadruplicat, anònims i amb
plica closa, abans de 17 de de
sembre de 1999, a la Secretaria
de l’Ateneu, Sa Rovellada de
Dalt, 25. El veredicte del jurat
serà fet conèixer dins el mes de
gener de 2000, en ocasió de la
festivitat de Sant Antoni Abat.
L’obra guanyadora restarà en pro
pietat de l’Ateneu, que es com
promet a fer les gestions
oportunes per a l’edició.

novel·la, i a un projecte d’estudi
o assaig en el camp de les hu
manitats, són dotats amb
2.000.000 de ptes. cadascun,
que es faran efectives durant el
període de realització de l’obra,
en els terminis que s’establiran
d’acord amb les característiques
específiques del projecte. Poden
aspirar-hi els sol·licitants que
presentin un projecte amb el pla
general de l’obra, un fragment al
més extens possible i un currícu
lum, juntament amb una decla
ració que acrediti que no han
demanat cap més ajuda o sub
venció per a la mateixa obra i
que no en tenen compromesos
els drets d’edició. La concessió
del premi implica la reserva del
dret d’edició a l’Editorial Empú
ries. Els sol·licitants es compro
meten a fer constar a l’obra,
quan sigui publicada, que ha re
but, per a la seva elaboració, el
premi Octavi Pellissa. Les sol·li
cituds es poden adreçar a Edito
rial Empúries, carrer Peu de la
Creu, 4, 08001-Barcelona, amb
la documentació en cinc exem
plars, abans del 30 d’octubre de
1999. La concessió del premi es
farà pública abans del 15 de de

sembre de 1999. El jurat és for
mat per Josep M. Castellet, Xa
vier Folch, Jordi Herralde, Pere
Portabella i Manuel Vàzquez
Montalbàn.
ELS PREMIS DE L’INSTITUT

L’Institut d’Estudis Catalans ha
publicat el LXIX Cartell de Premis
i de borses d’estudi. Els treballs
que hi aspirin cal que siguin pre
sentats abans del 10 de desem
bre d'enguany, i el lliurament de
premis tindrà lloc el 26 d'abril de
2000. Aquests premis són els
següents:
Premi Prat de la Riba,
d'1.000.000 de ptes., ofert a
una obra sobre ciències de la ter
ra, matemàtiques, física, química
o tecnologia, publicada de 1995
a 1999.
Premi Milà i Fontanals, de
700.000 ptes., a una tesi docto
ral o un treball d’investigació so
bre història literària de les terres
catalanes.
Premi Artur Bofill i Poch, de
700.000 ptes., ofert a una tesi
doctoral o un treball d’investiga
ció sobre zoologia referent a les
terres catalanes.
Premi IEC d’Ecologia, de
700.000 ptes., ofert a una tesi

CARTELL DE PREMIS A LA CREACIÓ I A LA INVESTIGACIÓ

Convocats per la Fundació Enci
clopèdia Catalana i dotats amb
2.000.000 de ptes. cadascun,
són adreçats a un projecte d’obra
en prosa narrativa, a un projecte
de recerca o assaig en el camp
de les humanitats en sentit ampli
i a un projecte de recerca pe
dagògica especialment referida a
l’ensenyament de primària i se
cundària. El resultat serà comu
nicat abans del 31 de desembre
de 1999. Els interessats han d’a
dreçar la sol·licitud amb tota la
documentació requerida, i el
compromís de presentar l’obra
acabada en el termini d’un any,
abans del 31 d'octubre de 1999
a la Fundació Enciclopèdia Cata
lana, Diputació, 250, 08007Barcelona, tel. 933 017 631,
fax 934 123 370, on poden de
manar les bases completes.
IV PREMIS OCTAVI PELLISSA

Convocats per l’Editorial Empú
ries, i adreçats a un projecte de
creació literària, preferentment

CAPDEVILA
JOIERS I ARGENTERS
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CARRER PAU CLARIS
ENTRE ARAGÓ I CONSELL DE CENT

CATALUNYA A LA UNESCO
Els sotasignats
demanem que el Parlament de Catalunya proposi una reforma de la
Delegació Permanent d’Espanya a la UNESCO per a fer-la també
representativa de les cultures catalana, basca i gallega, i una reforma de
la Comissió Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, que hauria
d’estar constituïda per quatre comissions representatives de les diverses
cultures de l’Estat espanyol;

PRIMERA
Abril Pinell, Josep
Agent comercial
Aguado de Cea, Antonio
Director. Escola tècnica superior
d'Enginyers de Camins, Canals i
Ports. UPC
Aiguadé Aiguadé, Ramon
Professor. Universitat Ramon Llull
Albó Vidal de Llobatera, Imma
Presidenta. Associació J.N. Roca
i Ferreras
Alonso Sancho, Miquel
Síndic de greuges. Universitat de
Lleida
Amell Comas, Maria Josepa
Presidenta. Col·lectiu de Dones
en l'Església
Anton Vives, Josep
Secretari. Associació per a les
Noves Bases de Manresa
Argullol Murgadas, Enric
Rector de la Universitat Pompeu
Fabra
Armadans, Jordi
Director. Fundació per la Pau
Astals Coma, Francesc
Professor. Universitat Politècnica
de Catalunya
Bacardí Tomàs, Montserrat
Professora titular. Universitat
Autònoma de Barcelona
Bagunyà Monjo, Jaume
Biòleg. Catedràtic. Universitat de
Barcelona
Ballada Serra, Josepa
Bibliotecària
Barba Tomàs, Margarida
Mestra
Barbarà, Joan
Pintor-gravador
Barraquer Bordas, Lluís
Metge neuròleg
Bastardas Boada, Albert
Professor titular. Universitat de
Barcelona
Bellavista, Joan
Professor. Universitat de
Barcelona
Bellés Centelles, Alfred
Societat Catalana d'Estudis
Numismàtics. Institut d'Estudis
Catalans
Benages Olivé, Jaume
Societat Catalana d'Estudis
Numismàtics. Institut d'Estudis
Catalans
Bernà, Joan
Notari
Bertranpetit, Jaume
Catedràtic. Vicerector Política
Científica. Universitat Pompeu
Fabra
Billoch Barceló, Miquel
Advocat
Bofarull Comenge, Artur
Societat Catalana d'Estudis
Numismàtics. Institut d'Estudis
Catalans.
Bofill Levi, Ricardo
Arquitecte
Bohigas Santasusagna, Eduard
Director general. Fundació EmiManresa
Bolós Capdevila, Josep Oriol de
Professor. Universitat de
Barcelona
Bonet Armengol, Jordi
Arquitecte
Bosch, Elisabet
Catedràtica de Química Analítica
de la Universitat de Barcelona
Botam Casals, Joan
President. Centre Ecumènic de
Catalunya
Bou Geli, Joan
Càtedra UNESCO Universitat de
Vic-Universitat de l'Havana
Bramon Planas, Albert
Catedràtica. Universitat
Autònoma de Barcelona
Brugué, Joan Carles
Economista
Cabana, Francesc
President. Fundació Catalana
Cabeza Valls, Joaquim
Mestre industrial
Cabré Fabré, Jaume
Escriptor
Cambra Bassols, Jordi de
Càtedra UNESCO Universitat de
Vic-Universitat de l'Havana

..... —

Camps Aleu, Josep
Assessor lingüístic
Candel Tortajada, Francesc
Escriptor
Caparrós, Antoni
Rector de la Universitat de
Barcelona
Carrasco Azemar, Raimon
President. Fundació Enciclopèdia
Catalana
Carreras de Nadal, Josep-Rafael
Llibreria Signe
Casanoves Casals, Manuel
Religiós sacerdot
Casas Plens, Montserrat
Traductora
Casassas Simó, Oriol
Metge, membre de l'Institut
d'Estudis Catalans
Casellas Vilà, Carles
Director general. Col·legi Mare
de Déu del Carme de Terrassa.
Castineira, Àngel
Professor titular. ESADE
Ciurana Xirgo, Mateu
Periodista
Climent Corberó, Eliseu
Editor. Acció Cultural del País
Valencià
Coll d'Alemany, Miquel
President. Club d’Amics de la
UNESCO de Barcelona
Coll Monteagudo, Ramon
Arqueòleg
Colomines Puig, Joan
Metge
Comín Oliveres, Maria
Historiadora. Associació Catalana
de Professionals per la
Cooperació
Cortacans Calvera, Oriol
Periodista
Cruanas Matas, Xavier
Advocat
Cruanas Tor, Jordi
Metge
Cuadrench Font, Antoni
Comerç
Dalmases, Antoni
Escriptor i professor
Descalzi Farreres, Carles
Economista. Secretari general de
la Federació d'Organitzacions
Catalanes Internacionalment
Reconegudes (FOCIR)
Dexeus, Santiago
Metge Ginecòleg. Institut
Universitari Dexeus
Domènech Duran, Anna
Química. Associació d'Amics de
la UNESCO de Valldoreix-Sant
Cugat
Donate Sanglas, Ignasi
Advocat
Duran Escribà, Xavier
Periodista científic
Egozcue Cuixart, Josep
Institut d'Estudis Catalans
Escardó Bas, Mercè
Directora. Biblioteca Infantil i
Juvenil Can Butjosa, de Parets
del Vallès
Espina Devés, Joan
Enginyer industrial
Esteve Rufié, Núria
Presidenta. Fundació Roca Galès
Estruch, Joan
Catedràtic. Universitat Autònoma
de Barcelona
Farré Escofet, Maria Rosa
Mestra. Institució Cultural del CIC
Federico Salellas, Esteve
Director. Escola Pia de Calella
Feliu Mabres, Eduard
Societat Catalana d'Estudis
Hebraics
Feliu Montfort, Gaspar
Societat Catalana d'Estudis
Històrics
Ferrer Mallol, Maria Teresa
Institut d'Estudis Catalans
Figueras Sabater, Agustí
Advocat
Fisas Armengol, Vicenç
Càtedra UNESCO sobre Pau i
Drets Humans de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Fluvià Escorsa, Armand de
President. Societat Catalana de
Genealogia, Heràldica,
Sigil·lografia i Vexil·lologia

ens proposem crear una comissió que examini, conjuntament amb altres
països que formen part d’estats plurinacionals i en consulta amb totes
les parts implicades, les possibilitats d’obrir noves vies a la representació
de les cultures a la UNESCO, tenint en compte l’article II.3 de la seva
constitució, que estableix la categoria de membres associats.

setembre de 1999

LLISTA

Font Camí, Lluís
Societat Catalana d'Estudis
Numismàtics. Institut d'Estudis
Catalans.
Font Nolla, Joan
Realitzador de TV
Fontbona, Francesc
Institut d'Estudis Catalans
Forcano Aparicio, Neus
Filòloga. Comissària General dels
Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya
Fornés Gili, Eduard
Director d'Editorial Mediterrània
Galceran Huguet, Teresa
Professora. Facultat Química.
Universitat de Barcelona
Garcia Grau, Manel
Professor. Universitat Jaume I de
Castelló
Garrell Rosell, Roser
Cantant
Garreta Torner, Francesc
Professor titular. Universitat
Ramon Llull
Gasch Huriós, Txe
Advocat. Comissari general dels
Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya
Gayà Trullenque, Isabel
Psicòloga
Gelis Bosch, Joan
Societat Catalana d'Estudis
Numismàtics. Institut d'Estudis
Catalans
Gibert Pujol, Miquel M.
Professor. Universitat Pompeu
Fabra
Giner, Salvador
Institut d'Estudis Catalans
Giralt Raventós, Josep
Mestre jubilat
Gomis Sanahuja, Joan
Escriptor i president de Justícia
i Pau
Gonzàlez Sastre, Francesc
Institut d'Estudis Catalans
Gracia Barba, Enric
Universitat de Barcelona
Granés Presas, Josep
President de l'Associació d'Amics
de la UNESCO de Palafrugell
Gudiol Corominas, Anna
Tècnica de normalització
lingüística
Guinovart, Joan J.
Professor. Universitat de
Barcelona
Herrero Casanovas, Josep
President. Associació d'Editors
en Llengua Catalana
Janer Manila, Gabriel
Escriptor. Catedràtic de la
Universitat de les Illes Balears
Jou Mirabent, David
Científic
Just Riba, Cassià
Abat emèrit de Montserrat
Lira Morel, Raül
Sociòleg. Associació Catalana de
Professionals per la Cooperació
Llena Miralles, Ramon
Advocat. Col·lectiu Ronda
Llimona Pagès, Xavier
Institut d'Estudis Catalans.
Professor de la Universitat de
Barcelona
Llopis Sarrió, Joan
Professor Institut Superior de
Ciències Religioses de Barcelona
Lluch Martín, Enric
Professor emèrit de geografia.
Universitat Autònoma de
Barcelona
Loayza Porcel, Jaime
Arquitecte-publicista
López Arnabat, Xavier
Director. Fundació Món-3
López Sala, Francesc d'Assís
Societat Catalana d'Estudis
Jurídics. Institut d'Estudis
Catalans
Lozano Bojadós, Antoni
Universitat Politècnica de
Catalunya
Malaret Sureda, Albert
Advocat
Maluquer Sostres, Joaquim
Institució Catalana d'Història
Natural

D

ADHESIONS

| • Marí Mayans, Isidor
Director. Estudis d'Humanitats i
Filologia. Universitat Oberta de
Catalunya
Martí, Fèlix
Director del Centre UNESCO de
Catalunya
Martí Carreras, Albert
President de la Federació
Catalana d'Associacions i Clubs
UNESCO
Martí Castell, Joan
Catedràtic de la Universitat Rovira
i Virgili
Martí Llobet, Jaume
Professor. Universitat Pompeu
Fabra
Martí Solé, Miquel
Coordinador del pla d'escoles
associades a la UNESCO de
Catalunya
Martinell Taxonera, Maria
Directora honorària de l'ICESB
Martínez Gil, Mireia
Secretària general. Associació
d'Estudiants de Ciències de la
Salut
Mas Solench, Josep M.
Societat Catalana d'Estudis
Jurídics
Masalles Saumell, Ramon M.
Universitat de Barcelona
Masllorens, Xavier
Psicòleg
Massip Fonollosa, Jesús
Director honorari Museu-arxiu de
Tortosa
Mayer Olivé, Marc
Institut d'Estudis Catalans
Mir Sala, Narcís
Patronat Català pro Europa
Miralles Ferrer, Jordi
Biòleg. Fundació Terra
Miret Solé, Maria Teresa
Bibliotecària. Biblioteca Central
d'Igualada
Molas Rifà, Alba
Gerent. Coordinadora Catalana
de Fundacions
Molly Martí, Neus
Presidenta. Associació Catalana
d'Esperanto
Moran Ocerinjauregui, Josep
Lingüista. Universitat de
Barcelona. Membre de l'Institut
d'Estudis Catalans
Morillas Gonzàlez, Àngel
Coordinador. Projecte de la
UNESCO "Joves i Patrimoni"
Muntané Sicart, Miquel Lluís
Escriptor
Navarro Morgades, Josep Lluís
President. Sindicat d'Estalvi de
Catalunya
Ninot Sugranes, Josep M.
Universitat de Barcelona
Obradors Ribot, Joan
President. Associació UNESCO
d'Igualada
Olivé Duran, Joaquim
Professor. Escola Universitària
Politècnica de Vilanova i la Geltrú.
UPC
Olivella Puig, Joan
Director. Departament de Ciència
i Enginyeria Nàutiques Universitat
Politècnica de Catalunya
Oliveras Badia, Jordi
Advocat
Oliveres Boadella, Arcadi
Vicepresident. Justícia i Pau
Otero Vidal, Mercè
Ensenyant
Padrós Enamorado, Jaume
Economista
Padrosa Campderrich, Enric
Cap gabinet normalització
lingüística
Pallí Buxó, Lluís
Catedràtic Universitat de Girona
Pàmias Grau, Jordi
Escriptor
Panikkar, Raimon
Filòsof. President de Vivarium,
Centre d'Estudis Interculturals
■ Pascual de Sans, Àngels
Professora. Universitat Autònoma
de Barcelona
1 Penuelas Reixach, Josep
Investigador científic. CREAFUAB.

Petrus Carreras, Llorenç
President. Fòrum Cívic Tercer
Mil·leni
Pi Tramunt, Daniel
Secretari. Associació
Excursionista d'Etnografia i
Folklore
Pla Arxé, Ramon
Professor. Universitat de
Barcelona
Plantalech Colomer, Salvador
Societat Catalana d'Estudis
Numismàtics. Institut d’Estudis
Catalans
Planas Montanyà, Josep
President. Casa Catalana de
Mallorca
Ponsetí Vives, Miquel
Arquitecte
Poquet Miquel, Montserrat
Universitat de Barcelona
Porrera Olivella, Mercè
Assistent social
Porta Ribalta, Jordi
Director. Fundació Jaume Bofill
Prat Masip, Carles
Advocat
Puig Boix, Josep
Científic
Puigjaner Matas, Josep Maria
Periodista. Escriptor
Pujol Moix, Jordi
President. Associació Catalana
per a la Seguretat Social
Quadrench Fort, Antoni
Comerç
Raimon
Cantant
Ramis Coris, Joaquim
Metge
Ramon Morros, Jaume
Argenter
Raspall Juanola, Joana
Escriptora
Regí Rodríguez, Coral
Directora tècnica. Escola Virolai
Reig Malla, Antoni
Periodista
Ribas Piera, Manuel
Arquitecte. Membre de l'Institut
d'Estudis Catalans
Riera Melis, Antoni
Professor. Universitat de
Barcelona
Roca Formosa, Teresa
Promotora cultural
Roig Rosich, Josep M.
Professor. Universitat Rovira i
Virgili
Romia Agustí, Carme
Catedràtica. Facultat formació
professorat. Universitat de
Barcelona
Rosselló Bover, Pere
Professor. Universitat de les Illes
Balears
Rosselló, Anna
Escriptora
Roura Gómez, Maria Isabel
Presidenta. Acció dels Cristians
per l'Abolició de la Tortura (ACAT)
Rué Torremorell, Montserrat
Presidenta. Federació Catalana
de Voluntariat Social
Ruiz Palà, Ernest
Enginyer industrial
Sala Gascons, Joan
Demall. Club UNESCO de Lloret
de Mar
Sales Cabré, Joaquim
Catedràtic. Universitat de
Barcelona
Sallas Campmany, Valentí
Filòleg
Sanahuja Anguera, Xavier
Societat Catalana d'Estudis
Numismàtics. Institut d'Estudis
Catalans
Sànchez Ferrando, Francesc
Catedràtic. Universitat Autònoma
de Barcelona
Sans Sabrafen, Jordi
Membre de l'Institut d'Estudis
Catalans
Savalls Nadal, Anna
Advocada
Segarra Plans, Agustí
Escriptor
Sellarès Perelló, Miquel
Director. Fundació Centre de
Documentació Política

.... ... - Noves adhesions: per correu al carrer Mallorca, 285, pral. 08037-Barcelona, o per fax al núm. 93 457 58 51

Sepa Bonaba, Eduardo
President. ETANE
Serra del Pino, Jordi
Director del Centre Català de
Prospectiva
Serrat Congost, David
Catedràtic. Universitat de
Barcelona
Simó, Isabel-Clara
Escriptora
Singla Sangrà, Jaume
Periodista
Soler Ricart, Antoni
Membre del patronat de Fundació
per la Pau
Strubell, Miquel
M.a. Oxon
Suris, Josep M.
Director. Fundació Empresa i
Ciència. UAB.
Taboada Gonzàlez, Manel
President. Federació Catalana
Joves Cambres
Teniente, Ernest
Universitat Politècnica de
Catalunya
Terradas Serra, Jaume
Catedràtic. Universitat Autònoms
de Barcelona
• Torner, Carles
Escriptor. Centre Català del Pen
Club
• Torra Cot, Mariona
Societat Catalana d’Estudis
Jurídics. Institut d'Estudis
Catalans
• Torrents Bertrana, Ricard
Rector de la Universitat de Vic
• Torres Mestres, Estanislau
Escriptor
• Triadú Font, Joan
Pedagog i escriptor
• Trias Vidal de Llobatera, Xavier
Membre del secretariat
permanent de CDC
• Trueta, Amèlia
Historiadora
• Turró Martínez, Antoni
Societat Catalana d'Estudis
Numismàtics. Institut d'Estudis
Catalans
• Valiente Perucglio, Gabriel
Universitat Politècnica de
Catalunya
• Vallès Xirau, Joan
ia
Professor. Facultat de Farmac
Universitat de Barcelona
Vallverdú Aixalà, Josep
Escriptor
Valor Vives, Enric
Escriptor
Veiga Lluch, Anna
Biòloga
Verdaguer, Pere
Escriptor
Vernis Domènech, Alfred
.
Professor d'ESADE. Universn*
Ramon Llull
Vidal Huguet, Carme
Filòloga. Editora. Fundació
Pública Institut d'Estudis
llerdencs
• Vila Closes, Josep
Pintor
• Vila-Abadal Vilaplana, Jordi
Metge
• Vila-Hors, Joan Pere
.
Institució Catalana d'Estuo
Agraris
• Vilanova, Evangelista
.
Professor emèrit de teolog
Monestir de Montserrat
• Villamor Salazar, Enric
Traductor
• Vives March, Matias
arcitat
Síndic de Greuges. Umven>
Rovira i Virgili
• Xercavins Valls, Josep
~
Càtedra UNESCO a la u^ent
Tecnologia, Desenvolupa'
Sostenible, Desequilibris
Global
Xuclà, Jordi
.llt
Secretari general.
Nacionalista de Cataluny
Ymbernon Tarrida, Àlvar
c/íj /
Professor. Centre de for
iniciatives.

doctoral o un treball d’investigació inèdit sobre ecologia.
Premi Antoni Martí i Franquès,
de 700.000 ptes., ofert a una
tesi doctoral o un treball d’investigació sobre ciències químiques.
Premi Rafael Campalans, de
700.000 ptes., ofert a una tesi
doctoral o un estudi sobre les
ciències de l'enginyeria.
Premi Francesc de B. Moll, de
700.000 ptes., ofert a una tesi
doctoral o un treball d’investigació sobre dialectologia catalana o
sociolingüística.
Premi Pompeu Fabra, de
700.000 ptes., ofert a una tesi
doctoral o un treball d’investigació sobre fonètica, fonologia,
morfologia o sintaxi de la llengua
catalana.
Premi IEC de Dret, de 700.000
ptes., ofert a un treball inèdit
d’investigació doctrinal o histò
rica sobre temes jurídics.
Premi IEC de Sociologia, de
700.000 ptes., ofert a un treball
inèdit d’investigació o d’assaig
sobre sociologia.
Premi Mercè Rodoreda,
d’1.000.000 de ptes., ofert a un
treball d’investigació sobre l’obra
de Mercè Rodoreda o sobre la
novel·la i el conte de 1930 a
1975.
Premi Ferran Sunyer i Balaguer,
de 10.000 euros, ofert a una
monografia en anglès sobre ma
temàtiques.
Premis Tercer Congrés europeu
de Matemàtiques, 10 premis
d’1.000.000 de ptes., oferts a
investigadors joves en matemàti
ques. S’atorgaran el 10 de juliol
de 2000.
Premi Miquel Mas Molas,
d’1.000.000 de ptes., ofert a un
treball d’investigació en el camp
de la indústria tèxtil.
Premis per a estudiants, dotats
amb 100.000, 150.000 i
200.000 ptes., oferts per les socie
tats filials en diverses disciplines.
Borses d'Estudi Generalitat de
Catalunya, de 700.000 ptes.,
ofertes a estudiants estrangers.
Borsa d’Estudi Abelard Fàbrega,
de 500.000 ptes., oferta als so
cis de les societats filials de la
Secció de Ciències i Tecnologia
de l’Institut d'Estudis Catalans.
Borsa d’Estudi Ramon d’AlòsMoner, de 500.000 ptes., oferta
a un treball bibliogràfic.
Borses d’Estudi Eusko-lkaskuntza - Institut d’Estudis Cata
lans, de 600.000 ptes., oferta a

investigadors joves interessats en
l’estudi d’algun aspecte de la cul
tura catalana o de la cultura
basca.
Per a més detalls, demaneu el
LXIX Cartell de Premis i de Bor
ses d’Estudi a la Secretaria de
l’Institut, carrer del Carme, 47,
08001-Barcelona.
PREMI JOSEP M. PINOL A LA
MILLOR INICIATIVA INNOVADORA DE LLUITA CONTRA L’ATUR

Convocat per Acció Solidària
contra l'Atur pera les iniciatives
en funcionament de lluita contra
l’atur, que tinguin un projecte
d’expansió, consolidació o mi
llora de les seves activitats i que
a la vegada serveixi d’estímul a
la posada en pràctica de respos
tes innovadores i creatives al
greu problema de l’atur, les ini
ciatives han d’ésser presentades
per entitats amb personalitat jurí
dica pròpia i poden ser, sense or
dre de preferència: iniciatives
col·lectives d’autoocupació o em
preses d’inserció creadores de
llocs de treball, situades a Cata
lunya. Els aspirants han d'apor
tar: memòria de l’activitat
portada a terme, descripció del
projecte de millora, expansió o
consolidació, i pressupost i justi
ficació del projecte. El termini de
presentació acabarà el 28 d’oc
tubre de 1999 i la documentació
ha d’ésser tramesa per duplicat a
Acció Solidària contra l’Atur,
Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r.
2a, 08006-Barcelona, on els in
teressants poden demanar més
informació i els formularis d’inscripció. El premi és dotat amb
1.000.000 de ptes., i hi ha dos
accèssits de 50.000. El jurat
serà format per Joaquim Ferrer i
Mallol, Àngel Llobet i Díez, Al
bert Recio i Andreu, Maravillas
Rojo Torrecilla, Alfred Vernís i
Domènech, Francesc Domingo i
Francàs, Joan Garcia Vilaseca i
Ignasi Vivas i Llorens. La decisió
del jurat es farà pública el dia 24
de novembre de 1999.

dotat amb 75.000 ptes, el segon
amb 40.000 i el tercer amb
20.000. El termini d’admissió
acabarà el 23 d’octubre. Els inte
ressats han de demanar el full de
convocatòria, amb les preguntes
que cal respondre a la redacció,
a l’Associació Cultural Cèsar
Martinell, Carretera, 6, 43594-EI
Pinell de Brai (Terra Alta).
PREMI CIUTAT DE PALMA DE

PINTURA

El convoca l’Ajuntament de
Palma amb el nom de premi Ciu
tat de Palma Antoni Gelabert i
dotat amb 1.500.000 ptes. Els
artistes hi poden concórrer amb
una sola obra, de qualsevol tema
i tècnica. Les obres, d’una mida
mínima de 100x81 i màxima de
220x160 cms., han de ser tra
meses convenientment emmar
cades i amb una targeta en la
qual figurin nom i llinatges de
l’autor, adreça i telèfon, NIF, títol
de l’obra, data i matèria o proce
diment emprat, suport, i un dos
sier amb el currículum acadèmic
i professional, fotografies en co
lor, mida 9x13, de deu obres fe
tes els dos darrers anys, catàlegs
d’exposicions fetes aquest any i

ALTRES CONVOCATÒRIES PU
BLICADES A «SERRA D’OR» EL

TERMINI DE LES QUALS ACABA

ENTRE EL 15 D’OCTUBREI EL

15 DE NOVEMBRE

X premi Joan Maragall (vegeu
«S. d’O.», maig 1999).
III premi de recerca a Lleida
(maig 1999).
II premi de contes i narracions
Mercè Rodoreda (juliol-agost
1999).
II premi literari de teatre d’humor El castell dels tres dragons
(juliol-agost 1999).
XIX premi de narrativa juvenil
Enric Valor (setembre 1999).

Per què teniu por,
bisbes de poca fe?
A l'entorn del Congrés: Cristianisme,
Església i Societat del segle XXI

Salvador Cabré Puig
Un nou llibre de l’autor de
Diàlegs d'un rector i l'Església del s.
SALVADOR CABRÉ PUIG

PER QUÈ TENIU POR,
BISBES DE POCA FE?
A L ENTORN DELCONC.RÉS. CRISTIANISME,
ESGLÉSIA I SOCIETAT AL SEGLE XXI -

Pròleg de Joan Llopls

IV CONCURS DE REDACCIÓ
ESCOLAR CÈSAR MARTINELL

Convocat per l’Associació Cultu
ral Cèsar Martinell del Pinell de
Brai (Terra Alta) amb motiu de
l’any Cèsar Martinell, és adreçat
als alumnes de 6è de primària
de les escoles de Catalunya. El
concurs ofereix un primer premi

fotocòpies de ressenyes i críti
ques, els dies feiners, de dimarts
a divendres, de 1’1 al 23 de de
sembre de 1999 de les 10.30 a
les 13.30 al Casal Solleric, pas
seig del Born, 27, 07012-Palma.
L’Ajuntament, que amb la dota
ció del premi adquireix l’obra
guardonada, organitzarà una ex
posició de les obres que presen
tin major interè, dins les Festes
de Sant Sebastià de l’any que ve.
La composici'del jurat es farà
pública aband no acabi el ter
mini de presentació de les obres.

ÍMIOMAL MrMHMlKU

XXI

Pròleg de Joan Llopis

Encara
hi ha cristians
que estimen
VEsglésia
amb
responsabilitat
Col·lecció
Temes d' Ara Mateix núm. 16
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ENTRETENIMENTS
Mots encreuats de Raixu
Problema núm. 321

TARGETA DE VISITA

Número 196

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. 321 de mots encreuats que

Definició: No seria estrany que algun dia

hagin estat enviades abans del dia 30 d’oc-

obtingués el Nobel, aquest reconegut poeta.

tubre a: “Serra d’Or", mots encreuats, apar
tat 244, 08080 Barcelona. Al sorteig fet

FERMÍ PEREGRER

entre les quaranta-set respostes correctes,
d'entre les cinquanta-dues que han estat re
budes a temps, corresponents al problema
número 319, el lot de llibres ha correspost

a Dolors Caubet i Sansa, d’Olot (Garrotxa),

Concurs:

a qui serà properament enviat al seu domi

Un lot de llibres serà sortejat entre els au

cili.

tors de les respostes correctes a aquesta
“targeta de visita” núm. 196 que hagin es

tat enviades abans del dia 30 d'octubre a:
“Serra d’Or”, targeta de visita, apartat 244,

HORITZONTALS:

VERTICALS:

1. Ara mateix en comenceu un. Construc

1. Prova eximent que hom presenta bas

tor especialitzat en cases de riu.

2. Una u fa un bon paper. Fer llufes, i per

doneu l’expressió.
3. Planta d’oli. Moviment oscil' latori. Una

ena és bona renda.
4. Entreteixir cabells. Sopada de conso

nants.
5. Fonda anglesa. Via d’aspecte lletós.
6. Tots els projectils volen encertar-lo. Fal

dilla llarga de seda passada de moda.
7. Illa d’Ulisses. Mona feta un desastre.
8. Quòrum de cor. Polític basc indepen

dentista. Una o per acabar el rengle.
i venint d’allà cap aquí.

10. Remar endarrere. Mostra sorollosa de
complaença.

11. No li falta res. A vós, amb respecte i
consideració.

12. Es presenta sense avisar.

2. Una o. Té fama d’animal estrany i rar.

3. El professional se la mira embadalit.

Dues terceres parts de la batuda.
4. Els tres que queden del clan. Tothom
diu que en té un, pel cap baix, però no

trenta-sis que han estat rebudes a temps,

corresponents a la “targeta de visita” núm.
194, el lot de llibres ha correspost a Fran
cesc Morfulleda i Caralt, de Folgueroles

(Osona), a qui serà properament enviat al

seu domicili.

en pot disposar mai.
5. Una q. Comprovant de lliurament. El

que té de gros i greu el gra.
6. Avaluar una mercaderia. Planta amb ar
gument.
7. Prominència facial que puja. Pigment

SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE

MOTS ENCREUATS NÚM. 319

blau verd. A nivell.

8. Dinastia reial de mal record. Una c de

Catalunya, per treure el regust anterior.
9. Cosa sense caps ni peus. Bloc de fusta

on el carnisser talla la carn. El dia que
llegiu aquest problema.
10. Cal fer-ne la declaració contents i sa
tisfets, segons que diuen. És plena de

nusos.
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9. Preveure ombres naturals. Donar abans

tant freqüentment.

08080 Barcelona. Al sorteig fet entre les
trenta-cinc respostes correctes, d’entre les
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Solució a la
TARGETA DE VISITA NÚM. 194

TOMÀS MOLINA
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informació

•

esport

•

espectacle

Hipoteca Personal
Banc Sabadell
La casa...

i tots els somnis.
Prepari's per fer realitat els seus somnis d'avui... i els de demà.
Amb la Hipoteca Personal Banc Sabadell, vostè disposarà
d'una hipoteca que, d'entrada, li cobrirà la compra del
seu habitatge o qualsevol altra necessitat com fer reformes,
comprar la segona residència...i, en el futur, disposarà
d'un préstec personal amb el qual pagarà tot allò que

Sabadel

vostè desitgi, des de la compra d'un cotxe fins als mobles
de l'habitació dels seus fills, i amb l'avantatge de gaudir
d'un tipus d'interès molt més baix que per a qualsevol
altre préstec personal. Infórmi-se'n a qualsevol de les
nostres oficines.

