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«Els Marges»: un quart de segle
Neva llum sobre Rossellú-Pòrcel
L'art del camuflatge a la guerra civil
{

Si aquesta és la inatge nés propera <{ue tens de la natura, val nés <|ue
t’acostis a l’exposició “Parcs naturals, nés enllà dels línits” al Palau Robert.
La natura és diversió però, sobretot, és un bé que cal respectar, conservar i millorar per gaudir-ne així en tota la seva intensitat. Del 6 d’octubre
al 30 de juny, al Palau Robert de Barcelona, podràs descobrir el passat, el present i el futur dels nostres espais naturals protegits.

Una exposició que et donarà la imatge d’una natura que va més enllà de tot el que coneixes. T’hi esperem.
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SENYOR DIRECTOR...

«Elisenda» de Pere Quart
A l’article «Quatre poemes inè
dits de Pere Quart» del número
de «Serra d’Or» corresponent a
juliol-agost de 1999, la poesia
que hauria d'haver aparegut sota
el títol «Elisenda» és la següent:
«Elisenda, t’acostes a la taula /
per a l’àpat de cada dia. / Avui,
però, què t'han servit? / Aquella
menja reservada / als nostres
déus infants, / de tan intactes /
innocents encara!».- Helena Mesalles (Barcelona).
La introducció d’Albert Balcells a
Prat de la Riba

He llegit al «Serra d’Or» de juny
el comentari que Joan B. Culla fa
sobre les obres completes de
Prat de la Riba. L’autor l’enfoca
amb agudesa i coneixement de
l’època que el caracteritza. Sola
ment lamento que liquidi amb
tres adjectius despectius l’estudi
de cent planes que hi ha fet Al
bert Balcells, que n’és el recopilador amb J.M. Ainaud. Conec
una mica els escrits de Prat i
part de la bibliografia per a saber
valorar la introducció de Balcells,
de vegades fins i tot massa
densa, però que primfila tota
l’estratègia política del dirigent
catalanista, el seu possibilisme,
l’afany de modernitat sense es
tralls, la fusta de líder d’opinió,
l'actitud davant el «tot o res»,
etc. Balcells hi dóna un enfoca
ment renovador, ofereix dades
inèdites i se’n surt de l’anàlisi i
de la síntesi. Penso que sense
l’estudi introductori el lector no
hauria comptat amb una guia
plena de suggeriments i li hauria
mancat una contextualització
que parteix d’una erudició
intel·ligent i no abusiva. D’entrada analitza com ha evolucio
nat la valoració que s'ha fet de
Prat d’ençà de la mort. No és,
doncs, un pròleg de circumstàn
cies, sinó un assaig que parteix
d’una lectura exhaustiva de l’o
bra pratiana i de la darrera bi
bliografia sobre el president de la
Mancomunitat. La trajectòria ide
ològica de Prat hi apareix clara
ment i Balcells ha procurat
combinar l’esperit crític i l’equanimitat en el judici d’una obra
escrita tan variada.

Lamento, en canvi, que un his
toriador de tanta volada com Cu
lla, que ens ha deixat, per
exemple, una radiografia esplèn
dida de Lerroux i els seus, s’hagi
deixat endur per no sabem quins
prejudicis a l’hora de judicar la
introducció a l’obra completa de
Prat.- Albert Manent (Barce
lona).

La recensió de l’«Onomasticon»

He llegit la recensió de l’«Onomasticon Cataloniae» que fa al
número de juliol-agost de 1999
l’erudit Josep Moran. La trobo
més pròpia d’una revista erudita
que no de «Serra d’Or», perquè
dedica el setanta per cent del text
a discutir etimologies de Coromi
nes. Potser té raó, però hi trobo a
faltar una explicació global i pe
dagògica d’allò que ha volgut ser
aquest «Onomasticon»: quina tria
dels topònims ha fet l’autor, per
què alguns no hi surten, què cal
dria fer per completar l’obra, etc.
I no m’havia fixat que en un dels
pròlegs es diu que l’autor co
mençà l’obra a vuitanta-nou
anys. Quin esforç i quina temeri
tat, perquè podria no haver-la
acabada! Quant als col·labora
dors, hauran de ser ells els que
expliquin el mètode i les condi
cions de treball. Ja he sentit a dir
que el professor Coromines sem
pre va treballar d’una manera
molt personal. Llàstima que en
morir no deixés una referència
clara de la bibliografia i de les si
gles. Pel que sembla, Moran n’ha
interpretat moltes, i fóra bo que
les fes arribar als que han fet l’ín
dex, per si un dia es fa una nova
edició i s’hi poden afegir.
Jo he passat moltes hores re
passant l’«Onomasticon Catalo
niae» i m’hi apassiono, encara
que de vegades la solució eti
mològica no es concreti o arriba
després de moltes giragonses.
Felicito el senyor Moran per al
guns treballs d’onomàstica que
he llegit sobre el Pla de Barce
lona i espero que en una propera
crítica tingui més en compte el
públic de la revista.
L’«Onomasticon Cataloniae» és
una obra considerable i perfecti
ble, però es veu que mou con
trovèrsia i fins enveges, perquè
em van dir que hi havia un pro
fessor universitari que deia que
no s’havia d’haver publicat.—
Clara Ferrater i Pla (Barcelona).

Sobre els fejocistes
Vaig llegir astorat la carta «Hilari
Raguer i els fejocistes màrtirs»,
escrita pel senyor A. Casas i De
vesa, amb el contingut de la qual
estic totalment d’acord («Serra
d’Or», 475-476, juliol-agost
1999). Encara em costa de
creure que, des del més objectiu
rigor històric, s’hagi escrit que
els fejocistes «sovint eren, a
més, tradicionalistes». Em sap
greu dir-ho, però una afirmació
d’aquest calibre, abans de ser
exposada, hauria d’haver estat
contrastada a fons. Des del meu
punt de vista penso que es me
reix una rectificació. No es pot
entelar amb suposicions la
memòria d’uns diàfans exemples
d’heroïcitat cristiana.
Com és fàcilment deduïble,
vaig ser fejocista. Un bon grup
d’amics, també fejocistes, m’han
autoritzat que expliciti que estem
disposats a testificar per tal de
posar en clar la veritat d’aquest
fet històric.- Josep Montmany i
Vidal (Arenys de Mar, Maresme).
La banalització de la cultura

El tema de la banalització de la
cultura de què parla Joaquim
Molas al seu «Telegrama de bata
lla» («Tractes són tractes», «Serra
d’Or», juliol-agost 1999, pàg.
27) és un d'aquells aspectes de
la realitat de casa nostra que
més ens preocupa ara per ara als
que exercim de docents i a la ve
gada mantenim aquell vell in
terès pels temes de cultura.
El procés que provoca el co
mentari del professor Molas: la
banalització de la cultura, amb
molta informació a l’abast de tot
hom però ben poca formació en
exercici, sembla haver estat de
terminat per la progressiva impo
sició de la simplificació i la
superficialitat que deriva del consumisme. Decidits a fer-nos
consumir de tot, hem vist com
també la cultura esdevenia ob
jecte i motiu de consum, un ob
jecte d’aquells de fer servir i
llençar, com els diaris o els mo
cadors de paper. Aquest fenomen
ha arribat fins a àmbits com el
de les ideologies, en què fa qua
tre dies hauria resultat certament
insospitat. Com si es tractés
d’una pel·lícula d'aquestes bara
tes, de violència i efectes espec
taculars, que es fan per omplir
espais morts a la televisió entre

uns anuncis i altres, els que ens
guanyem la vida intentant educar
joves anem veient tongades d’adolescents que diuen que creuen
blanc i un any després la nova
remesa diu que la seva convicció
és el negre, sense que ni els uns
ni els altres siguin mínimament
capaços d’aprofundir una argu
mentació sobre allò que presen
ten com la seva creença certa i
personal.
Ara, senyor Molas, tot és super
ficial, serveix una estona, s’ha de
fer servir i després cap a una al
tra banda, sense compromisos ni
obligacions a termini mitjà. Tot i
aquest panorama, que sembla
presentar dimensions interna
cionals, em consta que són molts
els docents que, tal com remar
queu al vostre comentari, treba
llen per formar més que no pas
per informar. Al primer cop d’ull
es tracta d’una guerra perduda
abans de començar, i si el que es
pretén és un efecte a curt termini
els resultats resulten veritable
ment decebedors. A la llarga hi
ha vegades que la llavor acaba
donant fruit, però han d’haver
passat una bona colla d’anys de
banalització cultural i vital.—
Joan Solé i Bordes (Vilafranca
del Penedès, Alt Penedès).
Una expressió de Torras i Bages

El meu amic i admirat col·lega,
en Jaume Medina, al «Serra
d’Or» de juliol-agost de 1999,
transcriu una carta del bisbe Tor
ras i Bages que comença així:
«...amb lo peu a l’estrep...»
No deixa de sorprendre que el
pròleg de l’última obra de Cervantes, Los trabajos de Persiles y
Sigismunda, dita més vulgar
ment el Persiles, comença exac
tament igual: «Con el pié en el
estribo...» Cervantes al·ludeix al
fet que se sent molt malalt i que
preveu per a molt aviat la fi dels
seus dies en aquesta terra. Com
realment succeí.
Assenyalo el fet, sense voler ex
treure’n conseqüències i subrat
llant la meva admiració pel recull
de l’epistolari torrassià que ha fet
en Jaume Medina.- Manuel Balasch (Cornellà de Llobregat,
Baix Llobregat).
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Una manera de dir "gràcies":
gràcies, ciutadanes i ciutadans compromesos...
XXIII PREMIS D’HONOR JAUME I
Són dos premis que s'atorguen l'un a persones i l’altre a entitats que per llur acció,
reconeguda arreu dels Països Catalans, mereixin 1’agraïment del nostre poble. Les
persones han d’ésser dels Països Catalans, vivents, d’una catalanitat conscient,
explícita, exemplar i de provada continuïtat, tant si llur residència és als nostres
territoris com si és fora. Les entitats han d’ésser actuals, i també d’una catalanitat
conscient, explícita, exemplar i de provada continuïtat, sigui quina sigui llur
residència o àmbit d’actuació.

RAMON SUGRANYES I DE FRANCH
de Capellades (Anoia)
Per la seva constant defensa dels drets
nacionals de Catalunya, especialment en els

moments més difícils de la nostra història
recent, des dels fòrums en què ha exercit
alguna responsabilitat: la càtedra de la
Universitat Catòlica de Friburg (Suïssa), la
presidència de Pax Romana i la de la
Conferència d’Organitzacions Catòliques
Internacionals, activitats que li comportaren

ser nomenat auditor laic del Concili Vaticà
II i a ser considerat un dels intel·lectuals i
humanistes catòlics més prestigiosos
d’Europa. I perquè, gràcies a la seva influència

a Roma, va contribuir a l’evolució progressista
de la jerarquia de l’església catalana.

XVII PREMIS JAUME I
D’ACTUACIÓ CÍVICA
CATALANA
Sis premis destinats a fer conèixer i distingir la tasca
(generalment poc coneguda, sovint anònima, però
exemplar) de persones vivents que sempre han actuat,
sense equívocs, al servei de la identitat pròpia dels

Països Catalans, en els diversos àmbits de la vida i
de la relació humana, com ara l’ensenyament, els
mitjans de comunicació, les ciències, l’art, la cultura
popular, la música, el teatre, l’economia, el dret,
l’acció social i cívica, etc.
Aureli Argemí i Roca, de Sabadell

Salut Camps i Russinés, de Barcelona
Vicent Gonzàlbez Montoro, d Alacant
Manuel Lladonosa i Vall-llebrera, de I.leida (Segrià)

Lluís Martí i Bosch, de Barcelona
Joan Miquel Touron, de Vinçà (Rosselló)

Menció especial a títol pòstum
Josep Tremoleda i Roca, de Barcelona

En record i homenatge a tota una vida de servei a
Catalunya.

CIDOB.
CENTRE D’INFORMACIÓ
I DOCUMENTACIÓ
INTERNACIONALS A
BARCELONA

Jurat
Joaquim Arenas i Sampera, Josep Cuní i Llaudet, Antoni
Dalmau i Ribalta, Joaquim Ferrer i Roca, Ramon Folch
i Guillén, Ramon Pla i Arxé, Miquel Roca i Junyent,
Carme Sansa i Albert i Maria Àngels Vallvé i Ribera.

Pel prestigi i el servei que aporta a Catalunya
la seva tasca de projecció exterior del nostre
país i de coneixement entre els pobles, com
a centre d’investigació, de docència i de
divulgació sobre les relacions internacionals
i el desenvolupament, tasca que realitza, en

connexió amb xarxes internacionals, mitjançant una documentació, una biblioteca
i publicacions especialitzades, i impartint diversos cursos i programes de postgrau,
així com assessorant i avaluant programes de cooperació al desenvolupament i
organitzant actes públics de projecció internacional.

FUNDACIÓ
JAUME I
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Fer possibles les relacions interpersonals
per Teodor Suau

La bona nova de Jesús és expressió de la veritat de la
vida i de la mort: del secret que dóna raó de la nostra
humanitat.
Vull dir: que no es tracta d’un conjunt de principis
normatius per a arribar a tenir Déu content i així fernos mereixedors del seu beneplàcit. Com si la volun
tat de Déu sobre els individus i el col·lectiu fóra
quelcom d’aliè a l’estructura íntima de la realitat. En
aquest aspecte, l’aflrmació del Déu creador es veuria
buidada del seu sentit més significatiu.
Més aviat convé una vegada i una altra recordar
que l’única voluntat de Déu coincideix amb la realit
zació plena de les possibilitats que, per creació, con
formen allò que som i, per tant, allò que podem
arribar a ser. El do sense mesura del Déu-Amor fa que
aquestes possibilitats es vegin potenciades més enllà
del límit imposat per la nostra condició humana: ens
fa esdevenir déus, participants de la mateixa natura
lesa de la Trinitat. Que per a nosaltres és la felicitat
plena. Tastada, intuïda, desitjada mentre dura la nos
tra peripècia en aquesta terra. I posseïda més enllà del
temps i de l’espai quan Déu, l’amor sense límits, serà
tot en tots.
És per això que els primers comentaristes del mis
satge de Jesús, tal com ens ha arribat en la tradició del
Nou Testament, identificaren la voluntat de Déu amb
l’aprenentatge de fart d’estimar sense mesura. I po
gueren afirmar que estimar és complir la llei, tota la
llei. I prou.
Però no eren gens il·lusos, aquests cristians de la
primera onada. Sabien massa bé i per experiència que
les grans utopies esdevenen desmoralitzadores si no
es poden escriure en la lletra menuda del cada dia. El
realisme és sempre l’altra cara de la utopia. Realisme
i utopia constitueixen l’estructura de l’esperança cris
tiana.
Per això i després d’haver parlat de la meravella del
Regne de Déu, present i actuant en el món com a mo
tor de facció humana, l’evangelista Mateu afegeix im
mediatament un capítol, el divuit, destinat a aclarir
un tema d’especial importància: les relacions inter
personals a la llum de la bona nova.
Mateu és conscient que no hi ha res més dificultós
que la relació entre les persones. Que passar del jo i el
tu al nosaltres, en l’actual situació de pecat social i
personal, és un miracle. Una cosa difícil. Però no im

possible. Precisament, fessència de la divinitat cris
tiana, la Trinitat, troba en la relació interpersonal re
eixida la imatge més preuada. No debades Jesús de
Natzaret parla de l’amistat com la paràbola més es
caient per a explicar la seva actitud de Déu-ambnosaltres envers la persona i la humanitat.
La primera cosa que crida l’atenció del capítol de
Mateu és la següent: les paraules més repetides en els
trenta-cinc versets que el configuren són pecat,
ofensa i perdó. I el tema del pecat-perdó ocupa gai
rebé tot el text. Sens dubte, perquè Mateu està ben
convençut que proposar una relació entre persones
limitades com som tots nosaltres sense comptar amb
la realitat quotidiana de l’ofensa i del pecat és som
niar truites: abocar la gent a la màxima frustració. El
problema, d’entrada, no és doncs aconseguir una co
munitat «perfecta», sense error, negativitat, distància
entre projecte i realització... Sinó tenir les idees cla
res sobre el que cal fer quan es donen aquestes situa
cions.
El conflicte -coexistència simultània de projectes
oposats- no és percebut per l’evangelista com a
desgràcia, infidelitat o mal que pot destruir la comu
nitat. És la gran oportunitat de comprovar a la pràc
tica si vertaderament l’amor és sense límits.
Del que es tracta no és d’evitar el conflicte, sinó
d’aprendre a resoldre’l amb la lògica de l’Amor sense
límits. Molt en coherència amb la mentalitat de Jesús
de Natzaret, que no va venir a condemnar, sinó a
mostrar les possibilitats sempre presents en l’ànima
humana, el conflicte és l’ocasió d’estimar. I el pecat,
alliberat de la culpa, oportunitat del perdó. Que no
és res més que actuar sense deixar-se determinar per
la violència o pel dret que gestiona la violència en la
societat, també en la mateixa comunitat. L’eina pri
vilegiada en serà el diàleg, que suposa obertura a la
paraula de l’altre, sempre fragmentària, però sempre
salvadora quan és pronunciada en el nom de Jesús.
Em sembla, però, que hi ha una actitud de fons
que vertebra tot el capítol divuit de Mateu: la res
ponsabilitat, sense la qual no hi ha perdó ni solució
cristiana del conflicte.
Partint del principi que, per voluntat del Déu cre
ador, tot influeix en tot, tots i cada un som respon
sables del que passa al si de les relacions que
establim. Alerta: responsabilitat no és sinònim de

control total de les causes i dels efectes. Per això no
desemboca necessàriament en la culpa: jo som res
ponsable de la fam del món, però no en som culpa
ble!
Quina diferència hi ha?
Culpable: jo en som la causa, directament o indi
rectament, de la fam del món.
Responsable: jo estic obligat a lluitar en la mesura de
les meves forces perquè la fam del món desaparegui. Al
nivell que jo puc controlar.
Responsable significa compromès a trobar la resposta
oportuna al moment oportú a la necessitat del germà.
I per això Mateu ens ho diu. Perquè sap que la
culpa és lletja. I que tots estem molt ben programats
per a cercar culpables. I que això és un dels molts
mecanismes de l’instint de conservació per a assolir
una tranquil·litat potable. I dormir a la nit. Però que
no aporta res la repartició de culpes -l’anàlisi cor
recta de les causes i de les repercussions- si no va
acompanyada de la responsabilitat: l’acció real pos
sible que cerca resoldre el problema en la línia de l’A
mor.
La raó d’aquestes afirmacions es troba en la ma
nera de ser del nostre Déu, estranya, però fascinant.
Ho diu en una frase molt coneguda, a la qual hom
no sol treure tot el suc: «el que lligareu a la terra,
quedarà lligat al cel...»
Traduït, significa que quan un cristià pren una de
cisió ponderada, lúcida, contrastada amb la Paraula
i amb els germans, quan actua la seva llibertat ho
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nestament, amb el coneixement que al moment té,
acceptat el marge d’error propi de la naturalesa hu
mana, allò esdevé voluntat de Déu; el Déu-Amor
s’arrisca a fer-ho seu, a assumir-ho i, en última
instància, a fer que, contra tota esperança, serveixi
d’una manera o de l’altra per a la vinguda del Regne
de Déu. Per qualque cosa el nostre Déu s’enginya a
treure bé dels mals, a cridar a la vida el que és mort i
del no-res el ser!
No vol servidors, el nostre Déu. Vol fills: homes i
dones lliures.
La seva grandesa rau aquí: en la seva pacient ca
pacitat de fiar-se de nosaltres i d’assumir el risc de
posar-se a les nostres mans. Tal vegada perquè sap
que sols així ens arribarem a convèncer de quina és
la qualitat d’amor que ens ofereix i que desitja ar
dentment que li retornem com a única paga de la
seva tendresa. Com a contingut de la seva felicitat di
vina. De la qual, misteriosament, nosaltres esdeve
nim a la vegada responsables!
És en aquest mateix sentit que cal entendre allò de
«si dos o tres...». Resulta molt i molt agosarat per
part de Déu comprometre’s a concedir el que li
demanin dos o tres humans, amb la sola garantia de
fer-ho en el nom del seu Fill! No hi ha cap llista
de condicions per a aquesta pregària! No hi ha cap
matisació a l’afirmació forta de Jesús! Perquè, una
vegada més cal dir-ho, Déu no juga mai amb nosal
tres. Ens pren seriosament. Ens estima així com som.
I per això ens fa homes i dones nous.

Repressió política i coacció econòmica

Les responsabilitats polítiques de republicans
i conservadors catalans a la postguerra

(1939-1942)
FRANCESC VILANOVA I VILA-ABADAL

m

Entre el 1939 i el 1942, republicans i no republicans van passar pels
Tribunals Regionals de Responsabilitats Polítiques organitzats arreu
d’Espanya. A Catalunya, el Tribunal de Barcelona va concentrar els
expedients dels principals dirigents republicans, però també en van
patir polítics i professionals de tendències obertament conservadores i
manifestament antirepublicans.
Un llibre sorprenent com a testimoniatge irrefutable d’anticatalanisme i
d’odi a la democràcia.
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El liberalisme catòlic a Mallorca al començament
del segle XIX. Un canvi de perspectiva
per Pere Fullana Puigserver

La persistència del mite reaccionari a Mallorca

A Mallorca, fins fa poc i pel que fa a la història reli
giosa, hi ha persistit una historiografia de tall con
servador i tradicionalista, amb el domini gairebé
exclusiu d’una lectura i una interpretació antiliberals
i antimodernes recurrents. Les figures de l’Església
mallorquina del segles XIX i XX, però sobretot del
XIX, han estat estudiades, descrites i explicades, en
gran part, seguint el model tradicional iniciat pels
cronistes i erudits Antoni Furió i Joaquim Maria Bo
ver. Si hom repassa, amb uns mínims d’exhaustió, les
històries publicades de la vida religiosa, dels seus
fundadors, dels preveres més rellevants, del Semi
nari, les parròquies o les institucions diocesanes, s’a
dona que aquella visió parcial i tendenciosa ha fet un
mal servei a la percepció que els mallorquins matei
xos tenen del seu passat i del seu present. En aquella
línia historiogràfica dominant no és estrany trobarhi tota mena de desqualificacions sense escrúpols
dels corrents il·lustrat, liberal, progressista o repu
blicà, tot reproduint els esquemes contrareformistes
o reaccionaris, però sobretot antiliberals. Aquest cor
rent, que persistí fins el decenni de 1970, en realitat
el que ha fet ha estat «Una història del jacobinisme a
Mallorca», tot posant en relleu que els individus més
rellevants i dinàmics de l’Església mallorquina han
estat els capdavanters del corrent tradicional. És obvi
que en aquella societat clerical, com era la mallor
quina, hi destacaren clergues i religiosos, però hom
està temptat a pensar que aquella tradició histo
riogràfica dominant ha eliminat sistemàticament i
voluntària el corrent liberal catòlic, reproduint una
visió parcial i perversa de la història. Òbviament ens
referim a la historiografia més clerical, hereva d’una
lectura parcial de Miquel dels Sants Oliver (Mallorca
durante la primera revolución, 1901), de la qual han
estat els representants principals Antoni Maria Alco
ver, Cosme Bauzà, Josep Rullan, Miquel Bordoy, Ni
colau Pascual, Mateu Rotger, Antoni Truyols o els
més recents com Gaspar Munar i Antoni Veny, entre
d’altres. Tots insisteixen, de manera intencionada i
escassament crítica, a valorar únicament el procés de
recristianització i de restauració religiosa, tot remar
cant la «despolitització» de l’Església mallorquina a

la segona meitat del segle XIX. De la primera meitat,
únicament en salven els apòstols i defensors abran
dats del reaccionarisme, com ara Tallades, Strauch,
Ferrer i alguns més, en tant que defensors de la tra
dició, que mai no es vinclaren a les pressions liberals.
No obstant això, val la pena incidir en la necessi
tat de recuperar la tradició liberal i progressista de
l’Església, els grups i individus que ja al comença
ment del segle XIX lluitaren per una Església dife
rent, liberal, moderna, depurada dels elements que
distorsionaven la religió. Aquest nou corrent, preo
cupat per oferir una imatge de l’Església més plural,
ha apuntat la necessitat de recuperar el catolicisme
liberal. En aquesta direcció s’han de referir els estu
dis d’Antoni Pérez, Josep Amengual, Gregori Mir i
Miquel Duran. Altres que aparentment també po
dien apuntar una historiografia crítica, com ara Mi
quel Ferrer Flórez o Josep Capó, han persistit en un
eclecticisme excessivament ambigu i temorenc. Un
capítol a part i una anàlisi més seriosa es mereixeria
l’obra recent de Maria Teresa Renom. Les biografies
del pare Ferrer, de Rafel Caldentey o de Jeroni Bibiloni, per citar alguns exemples, haurien d’haver
aportat una major dosi de crítica i d’agosarament,
però no sempre ha estat possible. Tanmateix, encara
som a temps de recuperar les dues grans tradicions,
l’absolutista i la liberal, perquè recuperant la con
frontació segurament trobarem una perspectiva in
terpretativa més en sintonia amb la realitat.
Recuperaria tradició liberal

La derrota del primer catolicisme liberal no significà
la desfeta dels seus ideals, ni invalidà la seva lluita,
però sobretot no és un motiu suficient per a continuar-ne oblidant o marginant l’existència. A Ma
llorca, com arreu de l’Estat, existí un contingent de
clergues i religiosos vinculats a la Il·lustració i dispo
sats a lluitar a favor dels ideals liberals. El seu oblit
posterior només es pot relacionar amb la desvertebració del primer liberalisme i la victòria dels grups
restauracionistes, tant a partir de 1814 com el 1823.
Aquelles minories dirigents, cohesionades a la Socie
tat Econòmica d’Amics del País (SEMAP) i a les
institucions polítiques creades a partir de 1808, ten-

gueren una actuació destacada en el disseny d’un
model de societat modern i dinàmic, i el seu «fracàs»
no va ser tan clar ni llampant com s’ha volgut posar
de manifest. El pes i el paper de l’Església s’han de re
conduir i reconsiderar d’una manera crítica i pro
funda a diferents nivells, sense descuidar-se -la qual
cosa seria objecte d’una altra anàlisi- els factors socioeconòmics i conjunturals. L’actuació eclesiàstica
durant el primer trentenni del vuit-cents només es
pot entendre a partir dels mecanismes de poder i de
la seva vinculació a la classe benestant mallorquina,
o el seu enfrontament.
a) A Mallorca hi hagué una Il·lustració catòlica,
però no es generà un pensament alternatiu prou sò
lid. S’hauria d’estudiar en profunditat i sense tòpics
la Universitat Literària de Mallorca, les biblioteques
i lectures, els contactes intel·lectuals amb els sectors
il·lustrats, tant espanyols com estrangers, i el com
promís dels eclesiàstics en les plataformes de socia
lització il·lustrades. D’aquesta manera ens adonaríem
que alguns dels personatges més significatius com
Bernat Nadal, Joan Muntaner García, Antoni Roig,
Cristòfol Cladera o el pare Fulgenci Palet, teatí, ha
vien estudiat i s’havien format en ambients jansenistes, il·lustrats i clarament reformistes i tenien una
preparació intel·lectual prou sòlida. Els coneixem des
de la perspectiva de la seva acció, però a penes tenim
una visió de conjunt del seu pensament.
b) Un estudi biogràfic d’alguns personatges, sols
aparentment de segona fila, ens permetria una apro
ximació a la formació religiosa i intel·lectual que es re
bia realment a la Universitat, defugint els tòpics, massa
sovint reproduïts, que segueixen l’obra parcial i obso
leta de Jaume Lladó Ferragut. Hi ha un gruix conside
rable de canonges, clergues i religiosos clarament
favorables al reformisme i al liberalisme que, tot ple
gat, tenien un pes específic en el procés de transfor
mació liberal: el paborde Bartomeu Jaume, els
canonges Antoni Evinent, Joan Dameto, Marc Ignasi
Rosselló i Joan Despuig, els beneficiats Rafel Barceló i
Rafel Salvà, i preveres com Manuel Rullan, molts dels
quals estretament relacionats amb els ideòlegs del li
beralisme més radical, com ara Isidoro de Antillón.
Així mateix valdria la pena destacar rectors i cler
gues de la Part Forana vinculats a la SEMAP i que
tengueren una actitud decidida a favor del constitu
cionalisme. No debades, durant el Trienni Constitu
cional molts clergues estaven vinculats a societats o
grups patriòtics, alguns ocuparen càrrecs institucio
nals (Miquel Salvà) i molts religiosos se secularitzaren com a conseqüència de la seva ideologia liberal.
La repressió de 1824 està íntimament relacionada

també amb aquest corrent. Una anàlisi dels eclesiàs
tics empresonats durant la segona restauració ens
aportaria dades d’un gran interès per a entendre la
ideologia d’aquest grup de perdedors. Aquest gruix
rellevant de clergat liberal no havia sorgit per gene
ració espontània, ni la seva actuació i el seu tarannà
socioreligiós no eren conjunturalistes. Existia un
clergat liberal que, emparat en els bisbes Bernat Na
dal i Pedro Gonzàlez Vallejo —clarament identificats
amb el liberalisme-, cregué fermament en una Es
glésia renovada en el si d’un estat liberal. Alguns aca
baren a l’exili, com ara Miquel Salvà o el bisbe
Gonzàlez Vallejo, obligat a dimitir i a abandonar la
diòcesi. Aquest fenomen no pot esser tractat lleuge
rament i hauria de servir per a plantejar hipòtesis
noves sobre el liberalisme illenc. Si hom ha de conti
nuar parlant de la fragilitat del liberalisme catòlic
illenc no s’ha de caure en el descrèdit sistemàtic de
jutjar-los frívolament o d’estar al servei d’un jacobinisme anticlerical i destructor de l’Església.
c) La impliciació eclesiàstica en les noves metodo
logies pedagògiques. Els historiadors de l’educació a
Mallorca (A.J. Colom, Bernat Sureda, Bartomeu Mulet, Francisca Comas) han valorat de manera extra
ordinària el compromís d’alguns eclesiàstics, en tant
que promotors de models educatius com ara el de
Pestalozzi. En aquest sentit, hi ha una tradició il·lus
trada que és menester recuperar, sobretot aquella
que covava en alguns convents -gairebé estereotips
de la reacció. En referim al compromís de personat
ges com el caputxí pare Miquel de Petra i la vincula
ció del seu convent, bastit amb una biblioteca
rellevant, com a promotors i dinamitzadors de les
ciències experimentals (matemàtiques, arquitec
tura). Així mateix, cal tenir present també els fran
ciscans, amb la figura del pare Company, vinculat a
la SEMAP, que dugué a terme experiències significa
tives de caràcter renovador a Sant Francesc.
Sens dubte, l’exemple més paradigmàtic és el del
bisbe Bernat Nadal, com a fundador del Reial
Col·legi de la Puresa, però també com a promotor
d’escoles primàries, i de la posada en funcionament
d’una escola de Nàutica a Sóller. Aquestes experièn
cies s’han de completar amb les figures capdavante
res dels teatins Fulgenci Palet i Nicolau Pons,
seguidors d’Antillón, liberals declarats i mestres.
Aquests, només es poden entendre si hom té també
present un gruix d’eclesiàstics dedicats a l’ensenyament primari als pobles, alguns dels quals clarament
vinculats al liberalisme, com ara l’acòlit santjoaner
Joan Company. El reconeixement que aquest corrent
ha tengut des de la perspectiva de la història de l’e-

ducació ens ha de portar, necessàriament, a una re
visió profunda dels plantejaments reaccionaris, i a
valorar el pes que aquesta minoria il·lustrada i libe
ral tengué en l’esdevenir de l’Església illenca.
Raons de l’oblit

Des de mitjan segle XIX fins a l’actualitat, el record
del primer liberalisme ha estat bandejat i eliminat de
la memòria col·lectiva i a penes no s’ha pogut recu
perar. Només els bisbes Nadal i Salvà han gaudit d’un
cert interès, però mai no ha estat reconegut el seu ta
rannà liberal, ni han estat reivindicats ni cultural
ment, ni políticament, ni eclesialment. Representen
una tradició que no era considerada plaent a l’Esglé
sia i tampoc no gaudiren de l’interès del romanti
cisme catòlic posterior. A banda d’això, l’Església del
Concordat i del moderantisme volgué esborrar el
compromís polític dels seus predecessors, tot consi
derant el compromís social i polític dels eclesiàstics
com una tara i un impediment en la dedicació a allò
que era prioritari, la pastoral, l’espiritualitat i una
nova manera d’entendre el servei al poble.
D’aquella llista llarga de clergues i religiosos libe
rals sols restava en la memòria la figura pregona de
Nadal, a causa de la promulgació del Catecisme, i
Miquel Salvà mateix, ja bisbe, afavorí actituds ben
allunyades d’aquelles que ell havia mantingut durant
el Trienni Liberal, fins al punt de condemnar l’obra
de Jeroni Bibiloni, el darrer representant illenc del
progresisme confessional. D’aquella experiència de
compromís amb el liberalisme primerenc en resta
viva únicament part de l’obra, recuperada pels filò
legs i historiadors de la llengua, però encara s’espera
la recuperació humana, política, social i eclesial
d’uns homes que sens dubte haurien merescut un
major reconeixement del que han tengut. Historia
dors de les ideologies i els moviments socials, de l’educació i de la cultura ens ho recorden.
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Presència caputxina a Catalunya.
Vida i servei, 1900-1999
per Valentí Serra de Manresa

El pare Miquel d’Esplugues.

El títol d’aquest article és el mateix de l’exposició
commemorativa del primer centenari de la restaura
ció de la Província de framenors caputxins de Cata
lunya, esdevinguda, el 31 de maig de 1900, ara fa cent
anys. L’exposició s’ha pogut visitar a Barcelona del 5
al 19 de juny de 1999, i amb aquesta mostra docu
mental i gràfica hom s’ha pogut aproximar, visual
ment, a les arrels de la reforma franciscana dels
caputxins (iniciada a Itàlia l’any 1525), i també ha
pogut seguir, alhora, molt detalladament, la implan
tació dels frares caputxins a Catalunya amb la funda
ció de diversos convents a partir de l’any 1578. A més,
l’exposició ha possibilitat d’endinsar-se a la vida de
cada dia dels framenors caputxins, configurada per la
pregària, pel treball domèstic, l’estudi, la predicació,
l’assistència als marginats i empestats, l’ajut als més
pobres i, també, per les missions estrangeres «ad gentes»; i això des de la primera fundació al «desert» de
Sarrià l’any 1578, fins a l’exclaustració de 1835, que
paralitzà la vida comunitària dels religiosos hispans.
En una segona part d’aquesta exposició sobre la
presència, la vida i el servei al poble de Catalunya dels
framenors caputxins al llarg de la història, s’hi mos
traven els diversos passos efectuats per tal de restau
rar la vida franciscanocaputxina a Catalunya, tenint
també molt present la inserció dels frares en la vida
cultural del nostre poble ran de la Renaixença, i l’actual presència a ultramar, a Barcelona ciutat i a les co
marques catalanes, al costat de la incidència i la
projecció d’alguns dels religiosos més destacats els
primers anys de la restauració provincial, com són,
per exemple, els esforços de Joan B. Pruna d’Arenys
de Mar, l’acció dels germans Vives i Tutó, o bé les
aportacions dels pares Miquel d’Esplugues, Francesc
de Barbens i Rupert M. de Manresa.
A més d’aquesta exposició commemorativa, tal
ment la síntesi narrativa i el record gràfic de què han
estat els caputxins catalans al llarg de la història i d’on
són actualment situats llurs convents, juntament amb
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el que ara fan pastoralment i culturalment, durant
aquest any del centenari de la restauració de la vida
caputxina a Catalunya, com a complement impres
cindible i amb perspectives de futur, aquests fills de
sant Francesc han maldat també, per mitjà d’un Ca
pítol Provincial extraordinari i d’unes Jornades de
Pastoral amb la participació del laïcat, d’apregonar en
llur arrelament en la vida pastoral i cultural de Cata
lunya; una inserció molt implicada i compromesa,
que prengué especial embranzida, a partir de l’any
1900, ran de la represa institucional de la Província
restaurada. Sobretot, els caputxins de Catalunya s’han
ratificat institucionalment, com a col·lectiu, des
d’una indefectible opció per la profunditat, a mante
nir l’esperit de sant Francesc d’Assís: esperit de dià
leg, de pacificació, de comunió i respecte amb la
natura, d’humilitat i pobresa, de fraternitat i de
pregària, per tal de poder ser «signe de llavor de co
munió en l’Església i entre els homes, tothora promp
tes a donar testimoniatge, des dels dons rebuts, allà
on l’Esperit del Senyor ens cridi, especialment entre
els més pobres», tal com indicava l’actual ministre
provincial dels caputxins, fra Enric Castells, en l’homilia de les Vespres solemnes, celebrades al convent
de Sarrià el 31 de maig de 1998, que serviren per a
inaugurar el seguit d’actes commemoratius del cen
tenari de la restauració provincial. Una sèrie d’actes
que, prioritàriament, han volgut repassar històrica
ment el passat i, alhora, reprendre amb voluntat de
futur la vocació de presència i de fidelitat dels frares
caputxins al poble català des de la predicació i l’animació pastoral, l’atenció als més pobres, i la partici
pació en la vida i en els moviments intel·lectuals i
culturals generats a casa nostra, com també en la im
plicació i el compromís per la plena i total recupera
ció de les llibertats del nostre poble.

ELS VOSTRES LLIBRES
EDITORIAL ALPHA FUNDACIÓ BERNAT METGE
ÈSQUINES, Discursos, 2 vols. Per Juli Rallí i Bonet.

EUMO EDITORIAL____________________________________
ORÍGENS DEL SINDICALISME CATALÀ, Genis Barnosell.
Col·lecció “Referències”. 270 pàgines.
RATIO STUDIORUM. L’ORDENACIÓ DELS ESTUDIS DELS JESUÏTES,
Introducció de Miquel de Batllori. Col·lecció “Textos Pedagògics”. 224 pàgines.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS_______________________
BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ DE LA TRIBU DELPHINIESE A LA
MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL, Maria Bosch i Daniel. (Arxius de les Seccions
de Ciències, 120). Premi Artur Bofill i Poch 1997. 375 pàgines.

PAGÈS EDITORS____________________________________
25 ANYS DE LA UNIÓ DE PAGESOS, Andreu Peix.
Col·lecció “Visió”, 9. 384 pàgines, amb fotos.__________________________
MEMÒRIES D’ÀFRICA, Karen Blixen (Isak Dinesen). Traducció de Xavier
Pàmies. “Lo Marraco Blau”, 1. 438 pàgines.

L'HARMONIA SECRETA, Francesc Puigpelat.
Col·lecció “Lo Marraco", 56. 228 pàgines.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT_________
HOMENATGE A ARTHUR TERRY, 3.
Col·lecció “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, 39.
DES DE LES ILLES, Santiago Rusinol.
Col·lecció “Biblioteca Marian Aguiló”, 29.

LA MORFOLOGIA DEL LÈXIC DE “SOLITUD” DE VÍCTOR CATALÀ,
Montserrat Villas i Chalamanch.
Col·lecció “Biblioteca Milà i Fontanals”, 32._____

LA LLENGUA DE LA PUBLICITAT, Anna M. Torrent.
Col·lecció “Biblioteca Milà i Fontanals”, 33.
PARAULES, IDEES I ACCIONS. Reflexions “sociològiques” per a lingüistes,
Guillem Calaforra. Col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner”, 48.

L’ESTRUCTURA SIL·LÀBICA DEL CATALÀ, Jesús Jiménez.
Col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner”, 49.

LA POLÍTICA D’ADOUISICIONS DE LA JUNTA DE MUSEUS, 1890-1923,
Maria Josep Boronat i Trill,
HARMONIA. Grau mitjà, 2. Col·lecció “Llenguatge musical”, 12.

TAVERTET
EL SEU TERME I ELS SEUS NOMS DE LLOC
I—

<

Anna Borbonet i Macià

Jordi Sanglas i Puigferrer

I—

LLI

>
o

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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Joan Carrera
o la proximitat del missatge

(Fotos: Assumpta Burgués)

per Miquel-Lluís Muntané

Des de sempre, s’ha caracteritzat per ser un treballador infatigable i per una sòlida vocació de servei als al

tres des de la vida eclesiàstica. Nascut a Cornellà de Llobregat, Joan Carrera i Planas va excercir durant molts
anys el seu ministeri en ambients obrers, en parròquies situades en pobles i barriades de l’extraradi barce
loní. Va estar present en moltes de les iniciatives de renovació del clergat català sorgides després del Concili
Vaticà II. Nomenat bisbe auxiliar de Barcelona l’any 1991, té al seu càrrec la demarcació del Barcelonès Nord
i del Maresme i les delegacions d’economia, mitjans de comunicació social i apostolat seglar. També és co
ordinador de l’equip de bisbes auxiliars de l’arxidiòcesi. És autor de nombrosos articles, en els quals es re

flecteix no solament la seva preocupació per la inserció del missatge cristià en la societat, sinó també la seva
àmplia cultura. Alguns dels seus escrits han estat aplegats en llibres, com La canya esquerdada i Del postconcili alpostprogressisme. Mesurades i alhora coratjoses, les paraules de monsenyor Joan Carrera ressonen
en la serena austeritat del seu despatx, només esquitxades pel toc majestuós de les campanes de la seu bar
celonina.

«La impressió general és que

l’Església no s’entén amb la nostra
societat.»

una insuficiència creixent de preveres, a causa, primer, del buit
que van deixar les secularitzacions, i, després, a causa de l’escassetat d’ordenacions. Entren, cada any, entre dotze i divuit jo
ves als seminaris -menor i major- i se n’ordenen una mitjana
de deu. Necessitaríem doblar aquestes xifres. Finalment, hi ha,
no cal dir-ho, encerts i errors a tots els nivells.
Quins són ara mateix els reptes principals de l’Església?

Com és una jornada laboral vostra?

És de bastants hores. Jo visc en un barri de Badalona que es
diu Bufalà i allà hi ha la petita parròquia de Sant Francesc d’Assís. Jo començo la jornada celebrant la missa a les vuit del matí
amb Laudes, en aquesta esglesiola, amb un grupet de persones,
que no passen mai de deu. Després, normalment, me’n vinc a
Barcelona i aquí rebo visites, faig gestions fins a les dues o
quarts de tres. El dinar l’aprofito per a entrevistes o alguna pe
tita reunió, trobades de capellans..., i a la tarda em dedico
prioritàriament a la demarcació, que comprèn Sant Adrià de
Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, i el Maresme fins
a Caldetes. Això no vol dir que de vegades no tingui també reu
nions a Barcelona. 1 a les nits tinc deu reunions fixes: cinc de
preveres i cinc de consells pastorals arxiprestals. I així remato
la jornada. També hi ha excepcions, és clar.
Com es troba el bisbat de Barcelona? En podríeu fer un
diagnòstic de la situació actual?

No és fàcil. Es tracta d’una diòcesi gran, complexa, frag
mentada. Hi ha l’àmbit de la fe personal, dels processos de con
versió, de l’espiritualitat més fonda: tot això no és mai notícia,
però és el més important. Hi ha l’àmbit dels cristians que par
ticipen de la missa dominical. És un grup sòlid, en el sentit que
no canvia fàcilment d’actitud. Tot i això, el seu nombre ha dis
minuït els últims vint anys. Potser últimament es recupera una
mica, sobretot en les grans festes. En l’àmbit dels seglars asso
ciats, hi ha els militants dels moviments especialitzats d’acció
catòlica que mantenen la vigoria i avancen lentament, sobretot
els obrers. Es va reprenent l’acció catòlica general. Apunten,
també, nous moviments, petits però dinàmics. Hi ha els sectors
intel·lectuals, prou importants: al voltant de la Universitat Ra
mon Lull, de la Facultat de Teologia, de l’Institut de ciències re
ligioses, de fundacions com Blanquerna i Maragall i altres
centres s’agrupa un bon nombre de professors, hi ha publica
cions notables, fòrums d’actualitat... En la pastoral ordinària
de les parròquies es treballa molt, amb pocs mitjans. Hi ha co
munitats molt vives i actives. El que més ens costa és conjuntar-nos en accions comunes, crear un clima general
d’esperança, d’autoestima diocesana, tenir confiança i genero
sitat entre tots, grups diversos, preveres i bisbes. Aquest aspecte,
i tot el que inclou, és, potser, el nostre feble més greu. L’envelliment progressiu del clergat tampoc no ajuda a l’alegria. Patim

Fer arribar la proposta de l’Evangeli a la nostra gent. En
aquest moment, la impressió general és que l’Església no s’en
tén amb la nostra societat. Aquesta està descristianitzada o,
sense arribar a tant, se situa molt al marge de l’Església. Neix
d’aquí una forta crítica, en alguns sistemàtica, que assoleix en
els mitjans de comunicació una ressonància superior, de vega
des, a la realitat, però que l’alimenta. Val a dir que aquesta crí
tica dura la respira especialment la cultura catalana més
autòctona, cosa que no havia estat així en dècades passades. A
més, no es tracta solament d’una crítica exterior, sinó que és
present també a l’interior de la comunitat eclesial, en graus di
versos: de la sana i sempre necessària autocrítica al dissens en
temes importants. Aquí hi ha el gravíssim problema de la co
hesió interna de l’Església, avui en debat a Itàlia, a causa d’enquestes entre els catòlics que revelen maneres de pensar força
allunyades de la doctrina catòlica. Com anunciar l’Evangeli, en
aquestes condicions? Molts en carreguen tota la responsabili
tat a l’Església. Li exigeixen que canviï. És cert que té molt a cor
regir. Jo no he negat ni negaré mai els defectes de la comunitat
eclesial: tots n’hi aportem. Però això no vol dir acceptar com a
defecte tot el que alguns diuen que ho és. En la societat actual
l’oferta s’adapta contínuament a la demanda, els venedors i els
polítics consulten contínuament la població sobre què volen
rebre, i miren de donar-los-ho. L’Església, en canvi, anuncia un
missatge que no li pertany i proposa la conversió. Cal, doncs,
un discerniment. Com deixà escrit Pau VI en el seu testament,
«no ajudarem el món assumint-ne els pensaments, els costums,
els gustos, sinó estudiant-lo, estimant-lo, servint-lo». Un dis
cerniment difícil. Crec que en aquest moment l’Església ha de
fer molts passos cap a la societat, ha d’escoltar-la, ha de maldar
per ser entesa per ella segons el que realment vol dir, però no
s’hi ha de dissoldre. Encara una altra observació. Avui se sol po
sar en relleu el contrast entre l’actitud de l’Església de Joan
XXIII i del Vaticà II, oberta i prestigiosa, i l’actual, considerada
tancada i amb mala imatge. Ara bé, a part de factors humans
de menor interès, cal adonar-se que allò que el pensament pro
gressista dels anys seixanta demanava a l’Església era molt més
assumible que allò que li demana el progressisme d’avui. Es
tractava, aleshores, de valors moderns que ja feia temps que els
catòlics anaven incorporant: democràcia, llibertat religiosa,
justícia social, drets humans, autonomia del món temporal, se
paració entre Església i estat, etc. Encara que aquella obertura
exigia a l’Església contradir actituds i textos anteriors, es trac
tava, en realitat, de valors d’arrel cristiana. Ara, en canvi, estem

davant una segona generació de reivindica
cions, doctrinalment molt delicada. Avui el
progressisme presenta un nou concepte de
l’ètica personal, de la família i de les parelles
de fet, de les noves tècniques de reproducció
humana, dels drets dels embrions, de l’homosexualitat, del canvi de sexe, del sentit de
la vida, del concepte de veritat, etc. No dic
que no sigui possible dialogar sobre aquests
temes. Però es tracta d’un diàleg molt més
difícil, en el qual es produiran discrepàncies
irreductibles. La societat secular no pot aspi
rar a reproduir, d’una altra manera, l’homogeneïtat de l’antiga cristiandat. Els ciutadans
-i entre ells l’Església- tenen lògiques diver
ses no reductibles a unitat ni conciliables per
un sistema de majories. L’Església ha de ser
llevat, ben barrejat amb la massa, però actiu.
No sempre, per tant, podrà ser benvista. El
que hem de procurar és escandalitzar només
per fidelitat evangèlica, no per infidelitat,
com de vegades ens passa. N’hi ha més, de
reptes... Aquests en són alguns.
Fa l’efecte que la majoria de gent jove està
bastant allunyada de la fe. Això és així? I, en

tot cas, com ho veieu de cara al futur?

«Allò que el pensament progressista
dels anys seixanta demanava a
l’Església era molt més assumible
que allò que li demana el progres

sisme d’avui.»

Si mirem la situació global i atenem les
enquestes, aquest és un fenomen generalit
zat. Una gran part de la joventut viu fora de
l’àmbit de l’Església i als qui tenen fe els costa
molt de participar de la vida sagramental,
sobretot de l’eucaristia del diumenge. I de
formar grups estables a les parròquies. Jo,
com els altres bisbes, en confirmo molts
-aquest any 99 ja en porto uns tres-cents cin
quanta—, parlo amb ells, els escolto, i els trobo oberts a la fe,
però instal·lats en uns ambients i immergits en una manera de
viure en els quals la idea de Déu no hi és. Són receptius, tenen
menys prevencions que els més grans, són generosos, però ens
senten lluny. L’arquebisbe de París diu que els joves europeus
d’avui no han deixat l’Església. Són els seus pares que la van
deixar. Ells ja n’han nascut fora. És una bona observació, si més
no pel que fa a alguns sectors. Per part nostra, ens costa de connectar-hi. Retrobem aquí la manca del capellà jove, del vicari
d’abans, del consiliari ordenat. Però, de tota manera, hi ha nu
clis de joves cristians amb molta força espiritual. Abans m’he
referit als moviments apostòlics. Caldria dotar-los de més mit
jans. Necessitem ün equip de preveres amb dedicació plena a la
pastoral juvenil. Però, a més, hi ha altres comunitats joves, al
voltant de parròquies i de congregacions religioses, grups de
pregària, com el de la catedral, i altres... Preveig que la tònica

«El nostre món, alhora que progres
sa, necessita constatar les limita

cions del progrés.»

general es mantindrà, però que, malgrat tot, hi anirem obrint
escletxes, amb nuclis de joves cristians una mica diferents dels
d’abans, amb una organització més flexible, més interclassistes,
molt centrats en la vida de fe.

glésia, sobretot quan alguns disparen sense engaltar, no ajuda
la nostra imatge. També l’episcopat català és laminat per
aquesta crítica, sobretot si se li demanen coses incompatibles
amb la comunió catòlica, que ell no accepta per aquesta raó, i
no per por o per comoditat. Una certa premsa posa en relació
amb el «nacionalisme» qualsevol tema: de l’assignació tributà
ria a la manca de vocacions. Tampoc no hem d’oblidar el gran
pes en el conjunt de l’Església de la població d’expressió caste
llana. Enumero aquests fets heterogenis per explicar la com
plexitat de la situació. Una situació de conflicte que perjudica
la fe del nostre poble. Convé que, sobretot l’episcopat, però
també els altres, ho considerem amb maduresa i ho afrontem
amb accions adequades. Tant de bo la Regió eclesiàstica ens hi
ajudi.
Parlem una mica d’economia. Com van les finances?

L’Església catalana comença a tenir una veu pròpia o cal

avançar en aquest camí dotant-la d’algun tipus d’estructura?
Sense aquesta estructura ja té uns canals per a expressar-se?

Des del punt de vista de l’organització pastoral interdiocesana, cal reconèixer que la Conferència episcopal Tarraconense
ha estat un fet molt valuós. Fa molts anys que es reuneix, té tot
un teixit de serveis, ha celebrat un Concili provincial. Ara bé,
aquesta organització és perfectible, se situa per sota de les aspi
racions de la majoria. Ara caminem cap a la meta de l’anomenada Regió eclesiàstica, la qual ha de significar un bon pas
endavant, potser no tant -o no solament- en el terreny estric
tament jurídic, sinó, sobretot, en el del reconeixement públic
de la nostra realitat eclesial. Comportarà una presa de posició
de la Conferència Episcopal Espanyola i un pronunciament de
Roma. La Regió sancionarà, així, la nostra identitat, amb data
d’avui, no només com una tradició consentida. Confiem que
això afavorirà la compenetració mútua de l’Església i Cata
lunya, tan important per a l’evangelització. Però aquesta com
penetració no es pot aconseguir només amb instruments
jurídics. Els últims anys s’ha anat accentuant un distanciament
entre sectors notables de la societat catalana, inclosos molts
catòlics, i Roma. Precisament tota l’acció empresa pel venera
ble Torras i Bages, fa un segle, tendia al contrari: cercava la con
vergència entre la cultura catalana i l’Església, amb vista a
apropar el missatge cristià a la Catalunya renaixent. La seva romanitat era ferma. Què ha passat després? En el terreny doc
trinal no hem tingut problemes: de La tradició catalana a Arrels
cristianes de Catalunya hi ha una unanimitat constant de l’episcopat pel que fa als problemes de fons del país. I hi ha una
plena coincidència amb la doctrina eclesial, admirablement re
blada i explicitada per Joan Pau II. Però la pràctica ha estat
força més complicada. Potser ens hem refiat massa que la
coincidència doctrinal ens permetia d’esperar un capteniment
romà en línia amb ella, i ni tan solament ens hem preocupat
d’explicar-la i de crear instruments al seu servei. D’altra banda,
aquell sentit crític al qual m’he referit abans, dins i fora de l’Es

L’Església és pobra, però té fama de rica. És un fet curiós. La
fama li ve, sobretot, de dos factors: de les propietats que té i dels
ajuts de l’Estat. La realitat és que el patrimoni de l’Església és,
en la majoria dels casos, invendible, i, en canvi, genera unes
despeses quantioses de conservació. Pel que fa a l’aportació
de l’Estat, és relativament petita. En el pressupost de la Diòcesi
de Barcelona, el que rebem de l’assignació tributària, per mitjà
de la Conferència Episcopal Espanyola, és un 15% del total, i la
resta s’ha de recaptar amb aportacions voluntàries. Per tot això
no ens ha de preocupar en excés. La nostra preocupació ha de
ser la conscienciació dels catòlics en ordre a l’autofinançament,
la bona administració i la transparència. Aquesta l’hem acon
seguida absolutament. Ara mateix, qualsevol persona pot venir
al Bisbat i aclarir els comptes fins a l’última pesseta. Però
aquesta transparència encara de vegades costa de fer-la arribar
a la societat, encara hi ha alguns recels, de vegades d’origen ide
ològic, que provoquen alguna turbulència sobre aquest tema.
En tot cas, jo parlo de l’economia de les diòcesis i de les parrò
quies. Després hi ha una economia que arriba menys a la gent,
que és la dels ordes religiosos. Ells tenen una economia més
complexa perquè fan obres d’ensenyament o d’assistència so
cial diversa. Això de vegades també influeix negativament en
l’opinió pública.
Us preocupa aquest avenç tan accelerat de la tecnologia?

Penseu que pot produir-se un desfasament entre el progrés tec
nològic i el sentit ètic a l’hora de fer-lo servir?

No hi ha dubte que el progrés accelerat dificulta l’assimilació dels avenços i crea alguns conflictes amb la moral cristiana,
sobretot en els camps que fan referència a la manipulació de la
vida, que ja han generat algunes polèmiques. Jo penso que hem
de mantenir el nostre missatge a favor de l’home, a favor de la
vida, i agermanar-lo amb el respecte a la persona, amb la con
fiança en els treballadors de la ciència, amb la valoració de la
consciència dels homes i dones. Més que predicar les pràcti
ques morals, ens hem de centrar bé en el missatge evangèlic, en

les raons profundes. No podem ser excessivament casuistes. El
nostre món, alhora que progressa, necessita constatar les limi
tacions del progrés, i és aquí on hem d’aprofundir, ajudar a des
triar allò que és autèntic progrés humà del que són
senzillament millores tècniques. Per exemple, veiem que, men
tre creixen contínuament les possibilitats tècniques per a la co
municació, també creix la incomunicació humana. La missió
cristiana és alliberar l’home d’aquesta incomunicació i també
de la incomunicació amb Déu. I aquí sí que dissentim dels qui
creuen que l’home és un invent de l’home i que, per tant, pot
ser manipulat segons el gust de cadascú. Per a nosaltres hi ha
una realitat intangible, una realitat profunda que ve de Déu i
de la qual l’home no es pot sostreure, així com hi ha una at
mosfera que admet un cert nivell de contaminació i si s’ultra
passa aquest nivell no és possible la vida.
En aquesta societat actual tan complexa, quina és la veu es

pecífica de l’Església? Què li pot dir l’Església catòlica a l’home

que no li digui ningú més?

No nego pas els valors que tenen altres religions. En èpoques
precedents, a Europa hi havia més coneixement mutu entre les
tres grans religions, cristianisme, judaisme i mahometisme. I
dic coneixement i no barreja, perquè crec que, així com la uni
versalitat no es pot mai basar en una manca de respecte a les

diversitats nacionals, la relació entre religions no s’ha de cons
truir sobre la desaparició de les identitats religioses, sinó que
aquestes han de proclamar-se en tota la seva originalitat i són
justament allò que enriqueix. Dins d’aquest concert, l’oferta de
l’Església és la persona de Jesucrist, que fa que, per a nosaltres,
la religió no sigui només una recerca de Déu, per part de l’
home, sinó una aproximació que ha fet Déu a l’home, en Jesu
crist. Un Déu que s’identifica amb l’home i que, per tant, trenca
tota contradicció entre interessos de Déu i interessos
de l’home. La religió cristiana dóna a la vida una harmonia en
què l’home és la imatge de Déu, Déu és en l’home i mai no hi
pot haver res que vagi a favor de Déu i contra l’home, ni vice
versa. Això dóna al cristià una visió optimista de la vida, per
què el que pesa més és el sentit de la redempció, el sentit de la
fraternitat i de l’amor. Hi ha corrents de pensament orientals
que prometen béns no personals; en la religió cristiana és la
persona que se salva, no és un univers; la nostra aspiració de fu
tur, segons la promesa de Jesucrist, no és la de ser una gota d’aigua en un oceà, sinó la de ser jo mateix, en una comunió de
ressuscitats en Jesucrist. Aquest és un element personal que té
repercussions en la manera cristiana d’entendre la societat i la
vida. No som una religió de temples, sinó d’esglésies. No de co
ses, sinó de persones. No de sacrifici, sinó de misericòrdia. No
d’evasió, sinó de compromís.

TEXTOS I ESTUDIS DE CULTURA CATALANA novetats
► Eusebi Planas (1833-1897) il·lustrador de la Barcelona
vuitcentista

Pilar Vélez
Un estudi essencial sobre Planas, el primer il·lustrador professional
modern del llibre a Catalunya. Com a conreador destacat i divulgador
de la litografia a través sobretot de les novel·les que il·lustrà, és consi
derat l'introductor de la litografia moderna en el món editorial barceloní.

Textos
i Estudií
de Cultura
Catalana

Pilar Vélei EUSEBI PLANAS
(1833-1897)
IL·LUSTRADOR
DE LA
BARCELONA
VUITCENTISTA

► De l'Arcàdia al cafè

Formes de cultura catalana a l'Alguer (1806-1825)

Joan Armangué i Herrero

Les darreres poesies catalanes deutores de l'estètica arcàdica veuen
la llum a l'Alguer durant les celebracions per la consagració del bisbe
Pere Bianco (1805-1827). A partir d'aquest moment, la literatura culta
trobarà en l'italià el seu definitiu canal d'expressió. No trobarem cap
text poètic en català fins als darrers anys del segle XIX, en coincidèn
cia amb la Renaixença literària.
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Els Marges»
jMin quart de segle
per Amadeu Viana

número 9. «Mireu que atrevits, aquesta gent

B de Barcelona», insistia encara l’any 1977.
B Hi havien aparegut articles de gramàtica

■ Obria
primer
■ número d’«Els Marges» al
■ despatx del meu professor de literatura. L’any
■ anterior ens havia ensenyat literatura univer■ sal, des d’Homer fins a Espriu, passant per LeI wis Carroll i Bertolt Brecht. En aquell
■ moment fullejava el número de color verd de
■ maig de 1974, destacant la qualitat dels col·la■ boradors, Molas, Argente, Marfany, Rodoreda,
' Formosa, Comadira, i comentant l’equip direc
tor, Molas, Castellanos, Sullà, Benet i Jornet, Murgades. «Això que fan a Barcelona és molt
important.» I continuava: «Han dedicat una ressenya
a la col·lecció “Albatros”.» Aleshores ens va ensenyar
els dos números d’«Albatros», que dirigia Joan Fus
ter. «Albatros» va tenir una existència curta. «Els
Marges» acaba de fer vint-i-cinc anys, amb seixantatres números, de maig a maig. Jordi Castellanos i Jo
sep Murgades dirigeixen la revista a hores d’ara, amb
la redacció renovada: Josep M. Balaguer, Marina
Gustà, Víctor Martínez-Gil i Josep Paré. Les revistes
que continuen agafen, inevitablement, la pols ne
cessària perquè els números anteriors guanyin, com
els bons vins, en densitat i atractiu. Seria molt difícil
dir quantes il·lusions i quantes esperances han im
pregnat les pàgines escrites de la revista durant
aquest quart de segle.
D’«E1 més petit de tots», la mascota republicana de
Lola Anglada recreada per Vallcorba perquè anés ca
minant per les diverses portades de la revista, els nos
tres ulls admirats no en sabien res. Les portades no
adoptaren un color uniforme fins al

generativa, contribucions a la teoria de la li
teratura, un conte de Montserrat Roig, teatre de
Brossa i de Pedrolo, poemes de Gimferrer; al
número 8 (amb Ferraté, Vinyoli i Hesse) isqué una
nota de VallcorbaPlana titulada «“Underground” vol
dir metro»; les ressenyes del número 10 començaven
amb la gramàtica occitana d’Alibert i La decadència
al País Valencià de Fuster, continuaven amb una ver
sió del segle XVI del Llibre de Job i amb dos llibres im
portants sobre l’exili (un dels quals, d’Albert
Manent) i acabaven amb Víctor Mora, Quim Monzó
(L’udol del griso al caire de les clavegueres') i Isa Tròlec.
«Això és més modern que el que fan a Montserrat»,
concloïa, per subratllar la nostra perplexitat.
«Els Marges» va nàixer contenint articles originals
i traduccions, un bon apartat de creació literària, una
secció e cartes i documents (ja des del número 9), i
les importants notes i ressenyes, i pràcticament així es
manté fins ara, enriquida per un editorial (fix des del
número 46). Els estudis i els assaigs s’ocupaven de
llengua (història, gramàtica, lingüística) i de litera
tura (textos, teoria, interpretació). Una vegada hi
aparegué Heidegger, i moltes vegades, Riba i Rilke.
Als editors de la revista els agradaven la traducció i la
història literària. «Els Marges» va travessar la transi
ció: Franco va morir mentre ells publicaven textos de
Tàpies, Fuster, Pla i Andrés Estellés. Els primers nú
meros van acompanyar les generacions universitàries
que eixien per primera vegada amb el títol de filolo
gia catalana. Aquestes primeres generacions van viure
tant el context postseixanta-vuit com l’organització
de la democràcia a la península.
«Els Marges» començà a publicar articles que s’ha
vien de convertir en punts de referència, i mostres de
|«67)
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creació i de traducció que donaven el nivell de la re
vista: Catul, Calders, Leopardi, Bernhard, o un frag
ment del darrer capítol de VUlisses. Havia abandonat
els colors i havia aconseguit un disseny, diguem-ne,
professional, quan va obrir el número 15 (1979) amb
un estudi polític, signat per la redacció: «Una nació
sense estat, un poble sense llengua?» En general, en
comptes de respondre amb altres estudis polítics,
hom va dedicar-se a contestar l’article d’«Els Mar
ges». Per a molta gent, l’estudi polític d’«Els Marges»
va ser l’única anàlisi crítica, pública i seriosa, de les
realitats i les decepcions de la transició. Fuster havia
comentat que semblava que la ignició s’havia suspès
just quan s’esperava que la temperatura pugés. «Els
Marges» va contribuir, com pocs van saber fer-ho, a
aportar una valoració i un punt de vista justificats i
raonats intel·lectualment.
Els editors van demostrar que sabien puntuar en
tre espais. No havien concebut la revista només com
un àmbit per a l’especialització, ni com un objecte
amb pretensions comercials. No volien tampoc que
servís per a la confirmació de la filologia rància que
havíem conegut arreu de l’Estat fins aquells dies. Hi
havien publicat escriptors joves, traduccions atrevi
des, teories lingüístiques complicades. Volien circu
lar entre el carrer i l’acadèmia, com molta gent dels
que estudiàvem aleshores. Un «Manifest», com se’l
va anomenar, demostrava que les idees i les preten
sions dels editors es relacionaven amb les discussions
que podia tenir el públic. Si les coses, a Catalunya,
València i Mallorca, anaven per un altre camí, ells ar
güien que sabien escriure i que tenien coses per dir.
«El novel·lista a la cruïlla», «Sobre la llengua cata
lana al final de l’Antic Règim», «Història, nostàlgia i
mite», «Notes sobre “Vida privada”», són alguns dels
articles que seguiren. No tenien cap clau política:
eren la feina segura i constant dels redactors i dels
col·laboradors, completament de franc, i compro
mesos amb la construcció de la disciplina, amb els
errors i les inclinacions que sigui. Per a això calia
acumular sobretot qualitat i saber crític, el que ha es
tat (i crec que és) l’exigència de la revista. Els articles
esdevenien avanços de treballs més amplis i al mateix
temps anunciaven programes d’estudis futurs; la re
cerca en curs es lligava a la ressenya actual, a la inter
pretació temptativa, a la nota erudita. El rescat i
l’edició de cartes i documents consolidaven la pràc
tica filològica de la revista. De manera que els
estudiants la van haver de tenir en compte irremeia
blement.
Els editors van tornar a puntuar, aquesta vegada
amb un número extraordinari «de gruix i de contin-
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guts», constituït per traduccions d’autors decisius
per a les humanitats del segle XX. Quan va aparèixer
aquest número triple (27-28-29), l’any 1983, la mul
tiplicació de Facultats de Traducció i Interpretació
només podia ser un somni. L’interès amb què els edi
tors d’«Els Marges» consideraven tant la traducció
com la història de les idees va produir aquest aplec
de vint-i-dos assaigs sobre pensament, filologia, lin
güística, literatura, estètica, comunicació i paradig
mes. El mot en qüestió era la «modernitat», que
tendia, en opinió dels editors, a «adquirir el mateix
rang que el de les categories de la vella poètica».
Obrien el número una triada famosa: Marx, Nietzsche i Freud. El tancaven Steiner, Kuhn i Barth. Les
traduccions eren esplèndides. La història de la litera
tura a Catalunya és inseparable de la traducció. Pot
ser els nous editors podrien pensar ara en un
número especial sobre la història de la traducció ca
talana, tan positiva en participants com fecunda en
textos, sovint avui difícils de trobar.
Malgrat l’angoixa de les influències, la revista con
tinuà després d’aquest número. A les universitats, els
departaments de filologia catalana començaven a
consolidar-se i a crear les seues plataformes de dis
tribució del coneixement. Si algú vol avaluar els con
tinguts ideològics i acadèmics de la producció en

filologia catalana, no haurà de recórrer només als ín
dexs d’«Els Marges». Se li faran presents també les
inèrcies i els oblits, les rèmores del passat i l’espessor
relativa dels temps que ha viscut. Cap a finals dels
vuitanta també, la distància entre la política oficial i
el carrer era la previsible: molta. A alguna gent li vin
gué la temptació morbosa de celebrar els deu anys
del «Manifest», però «Els Marges» va preferir recor
dar els quinze anys de la revista. Va tornar a puntuar
l’espai amb un dur editorial on s’exposava (després
d’un any d’absència al mercat) a contrastar els seus
objectius inicials amb el context social i institucio
nal. Insistia en el fet que no aspiraven a obtenir cap
espai de poder, i que no els interessava un aparador
per al «lluïment de la tecnocràcia intel·lectual opor
tunista», ni el so de l’autobombo. Encara semblava
(com continua semblant ara) que els redactors i els
col·laboradors de la revista s’estimaven tant el rigor
intel·lectual com l’anàlisi de les condicions socials

Els Marges 63
MAIG DE

19 9 9

estudis ï assaigs
Foix, Dalí i k-x imatges liipnagógiqiics./’ér V7<vz/Í SantasnarKi. p. 7 A la reécrca de
significació: l’ctlal d'or de Francesc Parcerisas^er ïlieharil A. Carril ell. p. 21

te X'l OS
Miquel Martí i Pol: Poemes, p. 35

CA RTES I 1WCUM 1 N'I S
Un altre col·loqui valencià del segle XVII: -El col·loqui entre el doctor Chancleta y
un orat <> loco de l’Hospital'-, u ci,ra dcjo^m Tres i.Monlsemil Clsmsii.p. 39

que feien difícil fins i tot la seua pròpia existència.
Repassant els índexs apreciem perfectament la in
troducció de nous col·laboradors, gent més jove, i al
hora el manteniment de les antigues línies crítiques:
interpretació, lingüística teòrica i teoria de la litera
tura, sociolingüística, història textual. A partir del
número 39, el dels quinze anys, la revista passà de
tres números l’any a dos números, i així es manté fins
ara. El número 41 fou dedicat a l’experiència con
creta de la traducció, fet majoritàriament per tra
ductors en actiu; i incloïa una insuperable (en la
meua opinió) antologia de poemes franquistes va
lencians. El número 42 contenia un estudi sobre
Dalí, un altre sobre política lingüística i llengua ca
talana, i un sobre una novel·la valenciana de 1913; en
l’apartat de creació, apareixien poemes de Jordi Cor
nudella i contes de Sà-Carneiro; en el de documents,
un discurs de Sebastià Pons; tres notes: una, sobre
l’ortoèpia segons Fabra, una altra, sobre les tesis lin
güístiques de Pasolini, i una altra, sobre l’estètica en
Maians i Siscar, tancaven el volum, abans de les res
senyes. Tot això es publicava l’any 1990: si ho es
mento, és perquè jutgem la qualitat mitjana i
l’interès que pot tenir perfectament per a un estudiós
actual.
El febrer de 1991, amb el número 43, s’inicià una
nova etapa, amb un canvi en el disseny exterior i
exactament el mateix rigor en l’interior; apareix l’equip de direcció i redacció actual, i un equip assessor
format per antics i més recents col·laboradors; i un
editorial. Al número següent, el 44, la revista publica
un article de Joan Mascaró completament en blanc,
tret d’unes expressives notes a peu de pàgina i la bi
bliografia necessària. Hi ha gent que arrufa el nas
quan veu articles en blanc en una revista literària. La
veritat és que les pàgines cremoses de Mascaró van
aixecar algun enrenou. Una altra vegada l’hàbil pun
tuació entre espais dels editors per a recordar que
passaven coses? Una crítica a l’encarcarament d’un
sector dels estudis fonètics? Un greu error d’im
premta? Una broma intel·lectual d’una revista amb
bon gust? Aquelles pàgines en blanc van ser contem
plades amb atenció. En qualsevol cas, «Els Marges»
havia estat sempre una revista oberta a les col·labo
racions interessants i precises.
I ho continuà sent, a la seua expressiva manera. Els
gairebé vint números següents han hagut de compe
tir (en el bon sentit de la paraula) amb altres revistes
literàries i lingüístiques de diverses plataformes
(normalment) acadèmiques catalanes, valencianes i
mallorquines; cap, en qualsevol cas, com «Els Mar
ges», amb la seua decisió editorial, l’oportunitat dels

nada gent dels diaris els costa d’entendre l’existència
d’una revista literària que es llegeixi a les universitats
i que a més pugui presumir de tenir criteri intel·lec
tual propi. Ara van pel número 63. M’imagino que
continuaran.
Escric amb la il·lusió que em fa tenir els números
antics entre les mans, cercar els articles que no he lle
git encara, com un lector de la pols. M’agradaria que
hi hagués més «Marges»: en el sentit de bastants més
números i més revistes d’aquest estil. Sé que ni les
disciplines ni les persones durem sempre. Però la
impressió d’haver participat en un projecte digne és
important. No sabria avançar quina serà la pròxima
puntuació dels editors, la seua propera corba tempo
ral per a marcar els espais; a quin objecte literari
dedicaran una monografia, a quina cadena de pensa
ments un aplec d’estudis. Tant hi fa. Els estem agraïts
per la filologia que ens han ensenyat. Quan vaig anar
a Nova York, sense especials preocupacions acadèmi
ques, em vaig acostar a fullejar els catàlegs de la sala
de revistes de la Públic Library de la ciutat i hi vaig
buscar «Els Marges».

seus articles i ressenyes, i la seua elegància. Sabem
que les revistes estan condicionades pel departament
o la institució que les promou: d’ací en vénen el va
lor particular i les exigències; però «Els Marges» no
apareix especialment vinculada a cap línia, i té la lli
bertat necessària per a produir coneixement crític i
alhora especialitzat, per a publicar creació, i per a
carregar contra la coentor i la pretensió.
Fins ara, continuen apareixent Riba, Rilke i
Brossa, al costat de ressenyes de gent més jove i com
promesa, d’estudis d’història textual o de traduc
cions d’articles teòrics. Fa poc, els números 60 i 61
han tornat a puntuar el pas del temps. El 60, amb
una esplèndida crítica del diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans, que va tenir el seu ressò (i la seua
deformació) en la premsa; la crítica era intensa i
justa, i crec que recollia perfectament la perplexitat
de molts usuaris i professionals de la llengua. Al nú
mero 61, Rost i Casademunt (!) va carregar contra la
inanitat d’un dels capitosts de la crítica periodística
catalana —contra els focs d’artifici i la fatuïtat amb
què omple la seua pàgina setmanal. A una determi
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L’Alt Congost a peu i amb bicicleta
Francesc Roma i Montserrat Perramon
Tretze excursions que, a peu o amb bicicleta, permetran de
gaudir d'una terra a cavall entre el Vallès i Osona, entre el
Montseny i els cingles de Bertí: l'Alt Congost.
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Meteorologia del Pirineu català
Jordi Sacasas i Lluís

METEOROLOGIA
del PIRINEU català
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Jordi Sacasas
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Lluís

Estudi del comportament de la meteorologia que s'enregis
tra al Pirineu i al Prepirineu de Catalunya. D'interès per a
tots els excursionistes, per als afeccionats a la meteorologia
i per a aquells a qui la ciència els desperti interès.
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per Pere Ortís

Cal avesar-se a pronunciar aquest nom submergit
sota un gruix d’aigua. Tiurana, a través del gentilici
tiberiana, vindria de l’emperador Tiberi, famós per
les seves orgies, d’on derivaria també el popular «ti
beri». Tiberi d’aigua, la pobra, en tot cas. Prou que
s’hi oposaren els seus fills i veïns, valents, forts, però
no tant com el gir implacable de la vida moderna i
els seus interessos.
Devia ser a mitjan abril, d’enguany, que vaig pe
netrar pel trencall d’enfront el Pedra Negra, en di
recció a Gualter, Tremp i Tiurana. Volia veure per
darrer cop la població condemnada a negament
perpetu. Pel pecat original d’haver estat situada allí.
Sabia que ja havien tancat la comporta de la presa i
pararia compte que l’auto no es veiés sotmès, en un
moment determinat, a rodar en pla d’amfibi. Però
abans vaig topar amb la mateixa presa i el vuit im
ponent que ha creat, al qual afinàveu una psicologia
de voracitat no vista mai en els milions d’anys trans
correguts darrerament. Bé, vaig topar amb la presa,
vull dir que me la guaitava d’esquitllèbit, perquè el
rosec de la consciència col·lectiva la manté rere tan
ques, rètols i ginys arruixadors de tafaners i passavo
lants de fila sospitosa. Espantall de sabotatge de part
dels ressentits. I sí, de mig vessant veia com el corrent
del Segre, sempre enjogassat i saltironant, feia toll a
un nivell que causava estupor a la geologia, la flora i
la fauna inherents. Era una aigua quieta, neutral
i prometedora.
Després, altre cop la carretera incerta, imprevisi
ble, que solcava aquell desert humà sense mena d’oasi, tot i haver-hi abundància d’aigua a un cantó i
profusió d’arbres de mig vessant en amunt. Desert
per ressentiment, per maledicció, els quals causaven
una feresa amb ganes de topar un mortal. Vaig topar
un tractor, esperitat, fugitiu, que no se sabia d’on
sortia i on les dava, amb aquell frenesí latent, com si
fugis del mar que estava per caure. I un turisme amb

Portal de la creu.
(Foto: Portaveu)

dos ocupants, tot ulls, tot llambrecs de malfiança. Matrícula de
Barcelona, i sense pins disponibles
de mig vessant en avall.
Ja entrant al poble, un camionot
de trabuc que enretira àrids, com
diuen avui, dels afores del poble,
com si volgués dir que a l’interior
ja no s’hi aprofita res, que tot hi ha
estat prou i satisfactòriament sa
quejat. També és un camió fan
tasma, fugiu instintivament de
veure si hi ha algú assegut al volant
o no. I confirma tota aquesta dura
teoria un text escrit per la mà d’un
plaga -foraster?- a la llinda d’un
magatzem: «Tot a cent.» I la rati
fica el rètol a la llinda d’un altre
establiment que diu, fa: «Restaurante maxicano»...; de fet, alegrois
de ranxera tot escapant-se d’anar a
raure sota una alçada d’aigua com
és ara la d’alguns racons del golf
de Mèxic -\andele, manito! Con
forme avanceu pels carrers, les ins
cripcions a les parets tornen més
mordaces, bo i ventilant senti
ments recòndits respecte als polí
tics de més incidència en el cas, els
més soferts de tota la història.
El carrer Major sempre m’havia
impressionat per la seva majestat
muda, per la seva filera de porxos
vetustos, petris, introvertits, i la categoria d’un parell
de façanes amb arcades de dovelles esplèndides,
agençades amb carreus nobles, de pedra cairada i
sencera, amb pàtina de segles. Avui m’impressiona
pel seu estoïcisme i l’agonia que exhala. L’aigua serà

Portal de mig punt.
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Les primeres aigües
cobrint Tiurana.
(Foto: Portaveu)

un invasor irreversible que habitarà a l’alcova dels
amos i a l’últim cau i racó del profund celler. No
deixa de ser un ministeri.
Hi ha una parella de drapaires jovenots, amb el
nas enlaire, en actiu, peus bellugadissos i mans rapa
ces per a tota andròmina d’on exsudi un hipotètic
valor -castellà-català de marxants, firaires i pispes,
esmolats per la pesseta i la sola pesseta. Castellà-català-pessetes molt propis dels catalans d’avui. I a fe
que se’n veuen, d’andròmines; tombades a les entra
des, o a la intempèrie precària d’un solà o d’un balcó,
escrebantades, menyspreades, taula sense una pota i
mitja. Volten dos senyors de Sabadell, amb màquina
de retratar al pit, que han arreplegat l’acudit d’una
escala consistent en un pal de paller amb una sèrie de
bastons de saüc, curts, clavats transversalment que
fan d’esglaons, convençuts, els senyors de Sabadell,
que era la que usaven els ilergets per emparrar-se al
trebol mort a fer-hi l’amor. S’enduen un parell de fò
tils més, esotèrics, de contingut semàntic mai desco
bert pels vells propietaris, entriquells de corral.
S’aguanta ferma l’església romànica, al centre,
amb un campanar cadiret, que és una joia. Hi pen
gen dues campanes silencioses, esplèndides, que ja
no tocaran mai més a foc... Bé, però diu que l’Esglé
sia es mobilitzarà ràpidament per venir a rescatar
ies.
I d’allí partim, amb el cor encongit, cap als afores.
S’eixamplen a la vista les riques terres que tant han
plorat els propietaris. Oidà, són belles i velles, i han
estat pròdigues com una terra de promissió; han do
nat blat, patates, alfals, olivera i hortalisses a desdir,
per segles. Ho diu la cançó popular: «A Tiurana hi ha
bon blat / a Miralpeix les porgueres; / a la vileta de
Ponts / la flor de les batxilleres.»
Miralpeix ha de ser el nucli compacte que veig
dreçat vora el riu, aquí deçà, amb l’aspecte esbalaït de
les cases pel nivell que veuen que l’aigua cobra als
seus peus en plena secada i sense barrabassades a
muntanya... Però ell hi guanyarà: de Miralpeix pas
sarà a Miralspeixos.
Sorprèn veure com el cementiri l’han soterrat sota
un bloc de conglomerat que tapa tota la seva àrea. Es
fa difícil, i estrany, fer-hi pensaments...
Adéu, Tiurana, a reveure! Potser que un dia, en
mig d’un llarg període de secada, arribem a albirar,
des d’aquestes garrotxes, el teu campanar cadiret... I
això serà tot.

Mirada

estesa

La imperfecció
«L'art és un combat, en l’art
cal jugar-se fins la pell... Es
tracta de treballar com uns
quants negres. Preferiria no
dir res abans que expressarme dèbilment.»
He triat aquestes paraules
del pintor Jean François Millet per fer una reflexió que
s'hi emparenta. Millet ens parla de lluita fins
arribar al límit, d’un treball immens per a
aconseguir expressar-se amb força. Jo vull
parlar des del punt de vista de l’espectador.
Crec que l’artista es consolida si sap perse
verar, al llarg dels anys, en el seu treball. Així
arribarà a aplegar una obra amb algunes ca
racterístiques que els altres podran reconèixer.
La simple observació de l’obra d'art sembla
portar a aquesta deducció. Per contra, si l’ar
tista no persevera, l’obra no creix i la produc
ció de l’autor es dilueix als ulls de fora.
Admirant l’exposició del pintor Pere Pruna
a Terrassa hi pensava. Em vaig fixar en la
desproporció que unes quantes figures feme
nines presentaven de cintura en avall i que es
concretava en una llargària exagerada de les
extremitats en relació amb la resta del cos. Si
Pruna, veient que s’apartaven en un tret de la
naturalesa humana o d’un determinat cànon,
hagués deixat de pintar-les, no tindríem una
obra magnífica amb l'empremta de les matei
xes mans, personalitat, que és allò que els
dóna el valor de portar una determinada
firma. Podria posar l’exemple de Modigliani,
els seus colls llargs, les conques buides al lloc
dels ulls. Darrerament, hi he continuat refle
xionant davant l’exposició de Joaquim Sunyer
i la de Marc Chagall.
Sota la mirada de persona no entesa, l'impuls artístic, la fe en l’obra, adquireixen una
importància enorme, molt per damunt d’una
pretesa harmonia d’acord amb un cànon de
proporcions o de característiques conside
rades belles pel comú dels mortals.
En una perspectiva diferent, d’alguna ma
nera, podem afirmar que s’és artista amb error.
0 bé que, formant part de l’obra d’art, «l’error»
és precisament la característica que fa reconèi
xer la producció d’un determinat artista.
Feia temps que hi donava tombs, quan
vaig assistir a la presentació del llibre de bi
bliòfil Europa. Escrit per la malaguanyada au
tora Maria Àngels Anglada i il·lustrat per
l’artista plàstic d’Olot, Miquel Plana, amb la
tècnica del carborúndum.
En les seves paraules a l’acte, Plana sem
blava que volia aclarir la qüestió. Davant un
públic atent, en un parlament directe, afec
tuós i interessantíssim, va dir, entre altres co
ses, que avui hi ha màquines que produeixen
llibres perfectes i que, precisament, la marca
de l’artesà és la imperfecció.
I se’m va fer la llum. Ara ho tinc. No es
tracta d’error, sinó d’imperfecció.

Ex- I i b ri s

Tractes

Estiuetari

Full de calendari

Un sol de foc calcina els pedregars de l’illa mentre amb
cerveses i tatuatges al cos
un grup nombrós de turistes
(oü sont les voyageurs d’antan?) es torra a la piscina
entre crits i música tecno. És
el sol de l’Alger que esti
mava Camus, el sol que va
enyorar Seferis i va cantar Quasimodo tot la
mentant-se pel sud; és el sol de Van Gogh
abans de pegar-se un tret al pit enmig d’un
camp de blat amb corbs. «Cadàvers ajornats
que procreen», cada vegada són més els tu
ristes grollers que criden i perquè paguen es
pensen que el món és seu. Per sort, l’estiu
també té espais de calma on desconnectar de
l’absurd i combregar amb la vida i la natura
lesa.
«Simplificar. / Ser món fora del món. /
Seure a la fresca.»
L’avi meu era paredador i s’estranyaria de
veure gent que a les dues del migdia està aja
guda al sol i es va fregint untada d’oli. Quan
toc una paret seca, sent les seves mans gruixades i bondadoses. Ell tornaria a morir-se si
veiés com han destrossat l’illa. Hi ha una
dona que llegeix (Hosanna!) una revista da
vall un para-sol. L’estiu és temps de llegir, de
passejar, de conversa. Entre tant de subpro
ducte fàcil i tanta novel·la kleenex, he rellegit
La sonata a Kreutzer i 0 crimen do padre
Amaro. Literatura moral. Amb el temps, han
deixat d’interessar-me certs tipus d’avantguardismes (què queda del nouveau roman?) i el
que vull és que algú em conti una bona histò
ria ben escrita. La resta és fum. El sol cau
calcinador sobre les platges de l’illa i pens en
Homer, en Epicur. És un sol grec que il·lu
mina tota la filosofia de saber viure i convida
a gaudir del camp i la mar, però sàtirs, fau
nes, muses, nimfes, també estan farts de re
nous. Hem substituït els temples i els teatres
a l’aire lliure per discoteques i pubs. L’aven
tura és lligar.
«Enmig del mar, / damunt el surf m’ajec. /
Sóc una illa.»
Pens en el sol que van veure Gauguin, Stevenson i Graves.
Mentrestant, els nous polítics de Les Illes
acaben de jurar els seus càrrecs i la primera
mesura que han pres ha estat apujar-se el
sou fins a un 78%. Vull fer un homenatge a
Gramsci. Si el sol brilla per a tots és gràcies a
gent com ell.

són

tractes

El 20 de novembre del 36,
va ser executat José Anton io.
I, al cap de quasi quaranta
anys, el 20 de novembre del
75, va morir al llit, després
d'una llarga agonia, la seva
parella de fet, el general
Franco. Tots dos, en els
meus records d’infant, apa
reixen, ja, units per les efígies que, una al
costat de l’altra, figuraven estampades, com
si fos amb un tampó, a les parets de diari.
Unes efígies que, alguna vegada, sobretot en
els cinemes de barri, coincidien, no sé si dir
que maliciosament, amb les d’una altra pare
lla de fet, la de Stan Laurel i Oliver Hardy,
protagonistes d’un film titulat, en la versió es
panyola, suposo que feta amb gran escàndol
de la parròquia americana, Un par de
gitanos. De José Antonio, només guardo un
record directe, ni que sigui agafat pels ca
bells. El trasllat de les despulles des d’Alacant, si no m’equivoco, al mausoleu de
l’Escorial, realitzat, a peu i a pes de braços,
per una fervorosa corrua de falangistes que,
amb els jerarques al davant, es rellevaven, de
poble en poble. Quin devessall de retòrica flo
rida, la dels discursos reglamentaris! 0 la de
la premsa! I quin devessall de corones i ban
deres! Per contra, la mort de Franco, carre
gada també de retòrica, si bé més espellada,
la vaig seguir, per televisió, a Montserrat. Una
veu anònima, a la matinada i per telèfon, em
va amenaçar, com a d’altres companys, de
mort, literalment: «Si muere Franco, mueres
tú.» I, gràcies a un amic, em vaig poder refu
giar, un cop ordenats els afers, en el monestir.
Montserrat, aquells dies, era una olla de pres
sió, ple de tipus barbuts que, com els gats,
apareixien i desapareixien en un obrir i tancar
d’ulls. Les hores de feina, les passava a la bi
blioteca, remenant llibres. Deambulava, com
Rousseau, pels jardins. 0 em perdia pels
enormes passadissos solitaris, quasi lunars.
Mirava, voltat de monjos que entraven i sor
tien amb presses, la televisió. 0, ja de nit,
discutia inacabables projectes amb el meu
amic. Ara: a les hores canòniques, ens con
gregàvem al menjador tots els qui, cada u
amb la seva història, ens hi havíem refugiat.
Tots, amb pseudònim real. 0 improvisat. Al
guns ens reconeixíem. I fèiem veure que no
ens vèiem. D’altres resultaven estranys, fins
remots. Tot just si, entre dents, comentàvem
els moviments del rellotge. 0 el vaivé del
temps. Érem gent de pelatge molt divers, una
multitud nerviosa, de gestos calculats com els
d'un gravat flamenc. Activistes durs, potser
algun membre alliberat de... 0 de... I gent pa
cífica que, com jo mateix, figuràvem per torna
en les llistes nefandes. En reincorporar-me en
el món de cada dia, tot continuava com
abans, però, en el fons, tot havia canviat. I no
sabíem què.

Tub_ d'assa ig

Andrei Platonov
tecnologia i progrés
per Xavier Duran

La densitat de centenaris d’enguany
-quina collita d’escriptors, la de 1899!—
ha provocat que els menys populars pas
sessin molt desapercebuts. Ha estat el cas
del rus Andrei Platonov -pseudònim
d’Andrei Platonovitx Klimentov-, nascut
aVorónezhel 1899, el 20 d’agost-1 de se
tembre segons el calendari gregorià, que
no va ser vigent a Rússia fins el 1917.
És una pena que Platonov resti inèdit
en català, perquè, a més de la seva catego
ria literària, va tenir una trajectòria vital
que li dóna un valor afegit i que es reflec
teix en la seva obra. Allistat a l’Exèrcit roig
amb la lloable intenció de millorar la vida
dels seus conciutadans, més tard havia de
veure que els bolxevics no triaven sempre
el millor camí per a aconseguir aquest
ideal. A les seves obres, fa una critica del
sistema des de la convicció -decebudaen el sistema. Com diu el professor Ricard
San Vicente, Platonov és difícil d’analitzar
justament «perquè és sincerament soviè
tic i, a la vegada, per la càrrega “antisoviètica” que duu la seva obra».
En tot cas, el sistema el va maltractar.
Va ser blanc de la crítica ferotge dels seus
col·legues, la censura li va impedir publi
car diverses obres i, finalment, el règim va
enviar al camp de concentració el seu
únic fill quan tenia quinze anys. Fou alli
berat uns anys després, però amb una tu
berculosi que aviat el dugué a la tomba.
Entre tant drama personal, Platonov
tenia temps de prosseguir el seu projecte
literari i de treballar en la modernització
i la innovació tècnica del camp rus. Fill
d’un ferroviari, a quinze anys havia co
mençat a treballar d’ajudant de maqui
nista i de fonedor de canonades en un
taller de locomotores. Poc més tard es de
dicà a l’electrotècnia. Potser per això en
tenia perfectament els símils tecnològics.
EI 1922 escrivia a la seva muller que
l’eslògan «La Revolució és la locomotora
de la història» el feia treballar amb més zel
sobre les màquines de tren. Però, en ana

litzar el símil ferroviari, Platonov devia
observar que no solament cal anar de
pressa, sinó que convé observar certes
condicions. A la novel·la Txevengur —la
seva obra més important-, un personatge
llegeix en un cartell: «El transport soviè
tic és la via perquè avanci la locomotora
de la història.» I el personatge s’imagina
aleshores «una poderosa locomotora amb
un estel al morro que corria sense vagons
per una via cap a no se sap on». Platonov
sap que les locomotores, per molta histò
ria que arrosseguin, poden no anar enlloc
o bé descarrilar. I per això no es cansa de
denunciar obres gegantines però mal fe
tes i d’intentar arranjar-les.
La seva formació tècnica també li fa
entendre la frase de Lenin: «El socialisme
és el poder dels soviets més l’electrificació
del país.» I no se n’està d’utilitzar aquesta
idea com a símbol. També a Txevengur
llegim: «Abans de començar les reunions
del comitè revolucionari de Txevengur
sempre encenien el llum elèctric, i així
restava fins que acabava el debat de totes
les qüestions; amb això, segons opinava
Prokofi Dvanov, es creava el símbol mo
dern que la llum de la vida solar a la terra
ha de ser substituïda per la llum artificial
de la intel·ligència humana.»
I és que, tal com es destacava arreu, el
comunisme i la ciència, junts, ho podien
fer tot. En el relat «L’excavació», algú es
pregunta si els avenços de «l’elevada cièn
cia» no podran també fer ressuscitar els
homes que ja estiguin podrits. I, davant la
resposta negativa d’un altre, el primer
s’indigna: «El marxisme ho pot fer tot. Per
què, aleshores, jau Lenin sencer a Mos
cou? Esperan la ciència, vol ressuscitar.»
En una altra narració, «Fro», un marit ex
plica els seus projectes a la muller: trans
metre energia sense cables per l’aire
ionitzat, augmentar la resistència dels
metalls, anar a l’estratosfera per trobar-hi
unes ideals condicions lluminoses, tèrmi
ques i elèctriques... El matrimoni vol tenir
fills que, un cop educats, acabaran la tasca
del pare, del comunisme i de la ciència.
Somnis d’una totpoderosa ciència i
d’una totpoderosa ideologia, que bevien
de la propaganda -convençuda- del rè
gim. La tècnica i el comunisme els sem
blaven forces imparables. Platonov no
deixa d’ironitzar. A Txevengur, l’alè de la
gent reunida en un local fa pensar a un
personatge: «Si es reunís tot el Partit a la

sala es podria posar en marxa tota una
central elèctrica: funcionaria només amb
la respiració del Partit!»
Aquesta fe en la ciència és portada a
l’extrem per alguns personatges. A Txe
vengur, n’hi ha un que valora les màqui
nes més que les persones i per al qual el
temps només existeix «com un misteri
ocult dins la maquinària dels desperta
dors». Aquest personatge i d’altres mos
tren poc interès per la natura: «L’home se
supera a si mateix en el treball; fabrica
productes millors i més duradors que la
importància corrent de l’ésser humà.»
Per a ells, els ocells són preciosos, però no
deixen res un cop morts. «On són els seus
productes instrumentals? On és l’angle
d’avançament de les seves vides? No en
tenen ni en poden tenir.» En canvi, la ca
pacitat de l’home de crear màquines fa
que transcendeixi el seu temps estricte de
vida: «Ho entens? L’home és el principi
de tot mecanisme, mentre que els ocells
són el final de si mateixos.»
Les ironies de Platonov naixien d’un
amor profund per la tecnologia i les mà
quines. Però els qui estimen de manera
intel·ligent també saben veure els defec
tes de l’objecte estimat. Seria ben ine
xacte -i injust- pensar en Platonov com
un deshumanitzat tecnòleg. Precisament
ell va voler utilitzar la tecnologia hidràu
lica i l’elèctrica i els adobs sintètics per
millorar la vida humana al camp. Ben
segur que no compartia el raonament
purament utilitarista -i limitat- del
personatge de Txevengur que volia talar
els boscos perquè aquelles terres, conrea
des, proporcionarien un benefici imme
diat més elevat. O que es preguntava per
què s’havia de deixar que l’aigua del rie
rol corregués al marge de la gent, sense
aprofitar-la per a fer un embassament.
Platonov era conscient que aquells ex
cessos tecnològics i cientificistes havien
de costar molt cars a la Unió Soviètica.
Curiosament, lluny en el temps i en la
distància del camp soviètic, encara molts
consideren les grans obres i l’utilitarisme
pur com a sinònims de progrés. Per això,
cal llegir avui Platonov, per la seva vàlua
literària i pel seu testimoniatge històric,
però també com un escriptor que con
vida a reflexionar sobre el concepte de
progrés.

Premsa

Revistes
per Josep Faulí

Entre els vint-i-cinc anys a què ha arribat «Els Marges» (for
mat: 230x160) amb el número 63 (maig 1999) i la reaparició de
«L’Espill» (240x165) amb un altre número 1 (hivern 1999) al
cap de vint anys que Joan Fuster la posés en marxa per primera
vegada, es dissenya l’actualitat editorial de les revistes catalanes
aquest 1999. És una actualitat en què s’arrenglera, amb el mè
rit de la novetat suggeridora, «Idees» (230x180), que ha publi
cat enguany un primer número (gener-març 1999) «de debò».
Ens movem, doncs, segons que indica amb claredat l’actualitat
d’aquestes tres capçaleres, entre la continuïtat, la renovació i la
innovació.
«Els Marges» ha publicat seixanta-tres números en un quart
de segle, és a dir, més de dos l’any, freqüència que, en una re
vista «universitària», és força normal. «L’Espill» va editar vinti-nou números en dotze anys (1979-1991), dades que
corresponen a una freqüència lleugerament inferior. Sabem,
però, que, en cap dels dos casos, la continuïtat i la regularitat
no han estat fàcils. Normalment, el producte acabat no traeix
els esforços i les angoixes -la lluita- que l’han generat i, com a
conseqüència, s’erigeix en exponent d’una normalitat només
aparent.
No tots els casos són iguals, no cal dir-ho. Comptem, si més
no, amb la prodigiosa regularitat de «Serra d’Or» (284x208) i
de «L’Avenç» (305x205) i, fins i tot, passant a capçaleres que es
puguin comparar més pròpiament amb les ementades primer,
amb el cas paradigmàtic de la «Revista de Catalunya»
(230x160), rigorosament fidel a les onze aparicions anuals, i el
de la revista valenciana d’història «Afers» (210x150), que, en
catorze anys (1985-1999), ha arribat al número 32 (1999).
El panorama no facilita cap mena de cofoisme enraonat,
però mostra moviments i inèrcies que, sumats, no fan d’aquest
el pitjor dels nostres sectors culturals. Ben actual és, encara,
l’esforç de «Marc de referències» (375x276) per a afermar-se,
un esforç que, des del número 1 (tardor 1997) fins al 6 (pri
mavera 1999), no ha fet més que intensificar-se en una línia de
continuïtat de publicació ben pensada, ben orientada i ben
feta, tot i que, com tantes vegades sol passar, amb una definició
difícil i, per tant, vacil·lant del destinatari.
La majoria d’aquestes revistes, amb fundació al darrere o
sense, provenen de la iniciativa privada, però, al seu costat, nor
malment sense fer-se la competència, però amb incidència en
un mateix públic, hi ha les publicacions institucionals, sovint
amb una altura intel·lectual destacada en el context de la seva
especialitat i moltes vegades recolzant en una presentació de
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preu. Valguin aquestes cinc, triades entre les que encara no han
estat esmentades, com a exemples:
«Autonomies» (240x170). Número 1 (juny 1985), número
24 (febrer 1999). Depenent de la Generalitat de Catalunya.
«Barcelona. Metròpolis mediterrània» (297x230). Número 1
(maig 1986), número 45 (febrer-abril 1999). Depenent de l’A
juntament de Barcelona.
«Llengua i ús» (295x208). Número 1 (3r. quadrimestre
1994), número 14 (lr. quadrimestre 1999). Depenent deia Ge
neralitat.
«Revista de Girona» (297x210). Número 1 (lr. semestre
1955), número 193 (març-abril 1999). Depenent de la Diputa
ció de Girona.
«Revista de Llengua i Dret». Número 1 (juny 1983), número
30 (desembre 1998). Depenent de la Generalitat.
Hi ha, també, publicacions de voluntat inicial més reduïda,
perquè, normalment, les entitats editores només les dediquen
a socis o membres i a relacions externes. Penso, com a exem
ples, en el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Políti
ques i Sociologia de Catalunya («Àmbits de Política i Societat»)
i en el Col·legi de Periodistes de Catalunya («Capçalera») i, fins
i tot, en algunes societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans
amb butlletins o revistes de vida i ambició molt variades, en les
quals sovintegen inquietants períodes de mutisme.
Continuïtat, renovació, innovació

El número que completa els vint-i-cinc anys d’«Els Marges», que
és una «revista de Llengua i Literatura» publicada, ara, per Curial,
és una aposta de normalitat feta després d’un quart de segle d’esforços en aquesta direcció. És la mateixa normalitat del número,
en què només l’editorial -un més- recorda una història que co
mença «encara calent com qui diu el cadàver de Puig Antich» i
arriba, per ara, a les «vigílies del propvinent segle -i mil·lenni-»,

moment en què, segons la consciència sempre crítica de la publi
cació, ens podem trobar, col·lectivament, «al bell mig d’un procés
de redreçament» o «a les acaballes d’una falsa aurora». Això en un
número en què destaquen uns inèdits de Miquel Martí i Pol als
qual pertanyen aquests dos versos: «Discretament aposto pel fu
tur, / discretament perquè me’n queda poc.»
El primer número de la segona època de «L’Espill», que es
proclama «revista fundada per Joan Fuster» i és editada per la
Universitat de València i l’Editorial Tres i Quatre, manifesta
com a «signes d’identitat» propis «la independència, la valora
ció del pluralisme, l’actitud crítica». A la vegada exposa clara
ment la intenció editorial que vertebra el projecte: «promoure
una revista de pensament contemporani, concretament de
pensament cívic vinculat a les ciències socials i als diferents sa
bers capaços de suscitar una atenció i un interès de caire gene
ral». Signatures properes -Ferran Requejo, Enric Sòria, Miquel
Barceló, Àngel Castineira, Alfons Cucó- fan costat a un nom
bre important de traduccions -François Dosse, Enzo Traverso,
Isaiah Berlin...- i configuren un «Espill» nou que, com diu dis
cretament l’editorial de presentació, «incorpora modulacions».
«Idees» és una «revista de temes contemporanis», vinculada
al Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat
de Catalunya. Pretén «construir un espai per al debat i la refle
xió» i «fer-ho, alhora, amb rigor i esperit independent, des de la
pluralitat, atenta a la contemporaneïtat i a la percepció que en
tenen les noves generacions». Hi ha dues «casualitats», si més
no, ressenyables. La primera té com a protagonista Àngel Casti
neira, director d’«Idees» i col·laborador del primer número de
la segona època de «L’Espill». La segona, Saul Friedlander, col·la
borador de la revista valenciana, a qui «Idees» dedica més del
12% de les pàgines del seu primer número. Més enllà de quin
pugui ser el futur de la revista, aquest número inicial és un dels
més ben travats que s’han presentat mai entre nosaltres.
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Carta a Proba i suplement a Déu és amor.
Homilies sobre la primera carta de sant Joan
SANT AGUSTÍ
A cura de Miquel Estradé i Alexandre Olivar

Un dels textos més suggestius de sant Agustí, una carta sobre la pregària
adreçada a una dama romana, que hagué de fugir del seu país. El llibre
conté, també, un suplement al volum Déu és amor, conjunt de delicioses
homilies sobre la primera epístola de sant Joan.
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Tel. 93 245 03 03. Fax 93 247 35 94 - 08013 Barcelona, 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

Quart Creixent:
lluna plena de llibres enmig del barri antic
per Sebastià Alzamora
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El carrer d’en Rubí és un passadís vell i
silenciós que es troba al darrere de la
plaça Major de Palma, perpendicular al
comercial carrer de Sant Miquel. El tro
barem fàcilment quan fem el camí que
va de la Seu i la plaça de Cort, per on
sempre ha residit el poder eclesiàstic i
polític de la ciutat (aquella mena de po
der estèril i provincià que Llorenç Villalonga caricaturava a Mort de dama, i
que encara avui conserva intactes bona
part dels seus atributs més risibles), fins
als carrerons del call jueu, amb la seva
memòria de conversions forçades i per
secucions de xuetes, de nassos ganxuts i
mans amb dits vinclats que treballosa
ment, amb paciència de talp, extreien de
la immutabilitat mineral del robí, de la
maragda, de l’or brut, la bellesa atrac
tiva i sòlida d’una tumbaga, d’un «cordoncillo», d’unes arracades o un segell

que anaven a reposar, dins capses de
fusta i seda fines, dins els calaixos dels
armaris i canteranos de les cases bones,
que eren veïnes del mateix barri i tenien
patis encara ufanosos on «hi plovia». El
carrer d’en Rubí, doncs, és una cruïlla
populosament habitada per fantasmes.
Al número 5 del carrer d’en Rubí hi
havia una d’aquelles precioses farmàcies
d’entre segles, amb el portal rodó amb
porta de vidres i fusta, i un esquinzell
dins el qual s’encabia el mostrador. En
empènyer la porta per entrar dins el lo
cal, fresc i ombrívol, dringava una cam
paneta que us obria pas a una sala
rectangular amb prestatgeries a un cos
tat i l’altre, on s’oferien, gairebé indistin
tament, medicaments i llaminadures. A
l’enfront, un mostrador amatent rere el
qual es trobava el pas que conduïa al se
gon aiguavés, on s’havien disposat la re
botiga i el magatzem, i podem suposar
que un petit laboratori on l’apotecari
elaborava amb exquisidesa les sanitoses
fórmules magistrals. Aquesta farmàcia
era la Farmàcia Artigues, propietat de la
família del conegut professor i activista
politicocultural Antoni Artigues, un dels
socis fundadors de l’empresa que en
l’actualitat ocupa el número 5 del carrer
d’en Rubí: Quart Creixent, llibreria es
pecialitzada en llibres en català.
A més d’Antoni Artigues, els socis que
ajuntaren entusiasme i diners per obrir
la llibreria foren el filòleg Jaume Corbera
i Maria Pons, que més endavant es retirà
del projecte. Posteriorment, tanmateix,
s’hi incorporaren Maria Dolors Fernàndez, Miquel Serra, Jerònia Oliver o Ar
nau Amer, que ens facilita, amb
telefònica gentilesa, les dades per a re
dactar aquest article. El poeta Joan

Brossa oficià de padrí de Quart Creixent
a l’acte d’inauguració, que tingué lloc
un ja llunyà mes de febrer del 1982: el
1994, amb motiu del dotzè aniversari de
la llibreria, Brossa tornà a Quart Crei
xent acompanyat de l’actriu Núria Can
dela per oferir una lectura dels seus
poemes que encara és recordada a la
ciutat, i regalà un poema a la seva lli
breria afiliada, que figurà durant tot
l’any al calendari corresponent (Quart
Creixent sempre regala als clients uns
calendaris i punts de llibre que ja són
inconfusible marca de la casa).
No cal dir que, a la Palma del 1982,
obrir una llibreria especialitzada en lli
bre en català (tot i que hi tenen cabuda
els llibres en castellà que toquin temes
relacionats amb la cultura catalana,
com també un servei de llibres estran
gers), amb seccions centrades temàtica
ment en literatura, lingüística, assaig
polític i literatura infantil i juvenil,
constituïa encara un acte de resistència
política i cultural, i fins i tot una provo
cació. No és estrany, doncs, que els pri
mers anys la llibreria sofrís diversos
atemptats, en forma de pintades feixis
tes a la façana i, fins i tot, una tempta
tiva de calar-hi foc. Amb tot, els
responsables de Quart Creixent no dei
xaren d’obrir de les deu a la una i mitja
del migdia, i de les quatre i mitja a les
vuit els capvespres, cada dia de dilluns a
divendres, ni de fer horari matinal els
dissabtes. Ni tampoc d’organitzar acti
vitats culturals com ara presentacions
de llibres, debats i taules rodones, fins al
punt de convertir Quart Creixent en
una llibreria particularment dinàmica
dins el tradicional ensopiment palmesà.
Foren els de Quart Creixent, per exem-

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
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EL VOCABULARI DEL
11 IBRi: DELS FETS DEL REI

EN JAUMF.

JORDI BRI GLERA

EL VOCABULARI
DEL LLIBRE DELS
FETS DEL REI EN
JAUME
Jordi Bruguera
Estudi minuciós sobre la
Crònica de Jaume I des del
punt de vista lingüístic, amb
noves precisions a l’edició
d’Els Nostres Clàssics feta
pel mateix autor.
ple, els promotors de l’experiència pio
nera a la capital de les Illes de l’avui con
solidada Setmana del Llibre en Català,
que consistí en una Mostra del Llibre en
Català en el molt historiat, i també farcit
d’ectoplasmes gloriosos, claustre de Sant
Francesc.
Tants anys després, i tret d’alguns de
talls com ara la col·locació del taulell i al
tres minúcies decoratives, el número 5
del carrer d’en Rubí no difereix gaire de
quan era el domicili de la Farmàcia Arti
gues. Continua havent-hi un portal en
cantador amb un esquinzell que serveix
de mostrador, i continua dringant la
campaneta quan travesseu la llinda de

la porta. A les parets d’un costat i l’altre
es continuen oferint, irresistibles, medi
caments per al cervell i llaminadures per
a l’ànima, o a l’inrevés, que, en lloc de ve
nir envasats dins pots i flascons, arriben
al públic impresos en paper enquader
nat. Són llibres que el visitant té ocasió
de contemplar, palpar i fullejar amb tota
la calma del món, acompanyat pel si
lenci confortable dels fantasmes del
carrer d’en Rubí, o bé per la remor tardorenca d’una conversa en veu baixa.
Després, si vol, podrà adquirir-los en un
mostrador amatent, i retornar al carrer,
deixant enrere la resplendor en quart
creixent d’una lluna plena de paraules.

Darrers

títols de la col·lecció:

Ramon X. Rosselló,

Anàlisi de l’obra teatral
(teoria i pràctica)
Jesús Jiménez,

L’estructura sil·làbica del català
Guillem Calaforra,
Paraules, idees i accions.
Reflexions “sociològiques”
per a lingüistes.
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
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Nova llum sobre

Rosselló-Pòrcel
per Roberto Mosquera

Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
A LA LLUM
Xavier Abraham
Pere Rosselló Bover

''"ni' de Palma

L’abril del 1998, l’Ajuntament de Palma va organitzar
al Casal Solleric una exposició amb motiu del sei
xantè aniversari del traspàs del poeta Bartomeu
Rosselló-Pòrcel (Palma, 1913 - el Brull, 1938),comissariada per Xavier Abraham, en la qual s’oferia una
àmplia panoràmica de la documentació personal i li
terària que la seva amiga de joventut Amàlia Tineo
(que la va rebre al seu torn, en l’essencial, de mans de
Salvador Espriu) ha conservat durant tants d’anys

El llibre ofereix una
àmplia documenta
ció, personal i
literària, de la qual
destaquen els
manuscrits, com els
que reproduïm en
aquest article.

amb devoció i fidelitat. Al material s’hi van afegir do
cuments d’hemeroteca (articles de premsa, alguns ja
coneguts i divulgats) i una part de la seva biblioteca,
proporcionada, igualment que algunes fotografies,
per la família del poeta. Resultat d’aquella meritòria
iniciativa és el llibre-catàleg de Xavier Abraham i Pere
Rosselló Bover, Bartomeu Rosselló-Pòrcel: a la llum.
Una iniciativa, per fortuna, culminada amb la cessió
del fons documental, el març d’enguany, a l’Ajunta
ment de Palma, perquè sigui conservat a l’Arxiu de
Can Bordils, la qual cosa n’evitarà la possible disper
sió i la pèrdua consegüent.
El llibre, amb pròleg d’Antoni Serra, no pretén ser
una edició crítica de tot aquell material exposat, sinó
el primer acostament a una informació que era en
gran part desconeguda fins ara, tasca difícil per la
urgència amb què s’ha hagut de confeccionar, però el
resultat de la qual cal considerar excel·lent. Reproduc
cions de lletres (en molts de casos, amb la transcrip
ció corresponent), de documents mecanografiats, de
poemes manuscrits, de fotografies i postals, tot això
organitzat cronològicament o temàticament. La do
cumentació és molt diversa. Resulta particularment
commovedor el disseny que, en el seu quadern perso
nal, el poeta esbossa del que considera el seu habitatge
ideal. Un estudi amb grans finestrals, llibres a l’entorn,
emmarcant el paisatge, amb la màquina d’escriure a
la seva esquerra, sòl de fusta i calefacció elèctrica, rà
dio, gramola (discos de fox, flamenc i Mozart) i, so
bretot, un «llit baix i pobre». També tenen un gran
valor, per desconegudes, les pàgines escrites a Madrid
durant la guerra, una mena de diari informal en el
qual s’esgranen a rajaploma impressions i successos.
Hi ha apunts escolars, quaderns amb retalls d’articles
propis i del seu mestre Gabriel Alomar, postals
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adreçades a la família durant el creuer pel Mediter
rani l’any 1933, llistes de llibres llegits o comprats,
reproduccions facsímils de poemes del manuscrit d’Imitació del foc, document aquest sí veritablement es
sencial i nou (fins ara només era conegut el
mecanoscrit del fons Llacuna, albergat a la Biblioteca
del monestir de Montserrat), l’estudi del qual haurà
d’ocupar els especialistes d’ara endavant.
Algunes de les cartes a Espriu, sobretot dues de da
tades l’any 1936 (divulgades d’una manera molt frag
mentària i incompleta el 1984 per l’autor de Laia),
són una mena de pedra de Rosetta que permet de
comprendre la formació de la seva obra pòstuma i
certes i importants claus de la seva poesia. Les cartes
als pares a partir del 1936 reflecteixen, d’una banda,
el clima d’inseguretat que es respirava durant la guer
ra, que obligava a enviar la correspondència per mitjà
de persones interposades (en particular Joan Mas
caró, passant per Anglaterra) per evitar el control go
vernatiu. Tota aquesta documentació traspua vida,
creativitat i, en certa manera, nostàlgia d’un temps
fugit que prometia grans èxits, després frustrats pels
esdeveniments.
Queden, finalment, els detalls referents a la malal

tia i la mort: rebuts del sanatori, una llista exigua de
pertinences, la darrera anàlisi feta abans del seu in
grés. Les lletres de condolença enviades a Amàlia Tineo, que es va encarregar de difondre entre els amics
la notícia de la seva mort, són reveladores de la sim
patia que el poeta havia despertat entre persones com
Marià Manent, el seu professor Dàmaso Alonso o Juliàn Marías, amic des del creuer universitari.
En definitiva, el material que Xavier Abraham i
Pere Rosselló presenten, encara que incomplet per ra
ons insalvables d’espai, té un enorme interès tant per
a l’estudiós com per al neòfit. La seva consulta pro
funda, minuciosa i detinguda a l’arxiu serà durant
molt de temps essencial per als investigadors. Però
aquest llibre amb el qual ara comptem és ja per si ma
teix una apassionant aproximació a la biografia de
Rosselló en allò que té de més entranyable i proper: hi
bateguen la vida, els desitjós, èxits i frustracions, la
tragèdia personal del poeta i l’alè de tota una època
que es va veure mutilada per les conseqüències de la
guerra civil. Es tracta d’un llegat valuós que devem a
la tenacitat dels seus amics Salvador Espriu i Amàlia
Tineo i que, afortunadament, ja no es podrà extraviar
en els revolts de la incúria i de l’oblit.
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►Montserrat

Excursions des del Santuari

JORDI MIR I CARLES ALBESA

Recull de caminades relativament curtes que ens acostaran als indrets
més evocadors i espectaculars -ermites tradicionals, roques, mirandesque envolten el Santuari, tot fent-nos saber la història, les curiositats i
els atractius paisatgístics que els singularitzen.

ona
Tots els llibres.

S’ACOSTEN
LES FESTES
FEU UN
BON
REGALI

Regalar un llibre

ONA, la vostra llibreria a Barcelona
Gran Via, 654 - Tel. i fax 93 318 19 79 - 08010 Barcelona

per Nadal sempre és
una bona idea. Per
això, ONA t'ofereix
la millor selecció de
lectura i la més
completa orientació
per triar el teu regal.
Vine a visitar-nos.
I, si no t'ho podem dir
personalment, que
tinguis unes bones
festes.

Màrius

SAMPERE
de l’home i del demiürg

Màrius Sampere va néixer a Barcelona el 1928, encara
que la seva vida ha estat sempre lligada al Barcelonès
Nord, on ha tingut una forta relació professional i vi
tal amb ciutats com Sant Adrià de Besòs, Badalona i,
molt especialment, Santa Coloma de Gramenet. Per
aquesta raó, quan hom es refereix a Sampere cal referir-se a la seva condició de poeta metropolità.
Autodidacte i dedicat a tasques fotogràfiques, la
dècada dels seixanta va resultar clau per a l’escriptor.
El 1963 participà en la creació del grup musical Estrop —de remarcable activitat fins a la seva dissolució

per Vicenç Llorca

el 1967-, alhora que es donà a conèixer en el pano
rama de les lletres catalanes. I ho va fer tot obtenint
contra pronòstic el premi Carles Riba amb L’home i el
límit. Només uns dies més tard rebia el premi Ciutat
de Badalona de conte literari amb «L’home del sac»,
per davant de Francisco Umbral. L’eufòria d’un mo
ment tan brillant el va impulsar a presentar-se al
premi de narrativa Víctor Català, en què quedà fina
lista rere Terenci Moix. 1, tanmateix, quan tot feia pre
sagiar el naixement d’una estrella literària, la seva
obra va topar amb un greu problema, tant de difusió

com de posició: L’home i el límit
(Proa) no es publicà fins cinc anys
més tard, alhora que la seva poesia
quedava assimilada al moviment de
l’anomenat realisme històric.
Quan, interessat per la veu d’a
quest poeta, vaig escriure el 1989 l’assaig Màrius Sampere. Assaig de revisió
del realisme històric, ja vaig advertir
que la tasca d’oferir una lectura crí
tica d’un dels poetes que considerava,
i considero, més importants de les lle
tres catalanes contemporànies em
conduïa automàticament a una revi
sió dels esquemes imperants en la
comprensió de la poesia catalana de
postguerra fins als nostres dies. No
pretenc ara i aquí formular els meus
dubtes, intuïcions i decisions críti
ques, però sí que voldria remarcar
que per a comprendre la poesia catalana dels anys sei
xanta cal considerar la interpretació del present lite
rari que suposà llavors l’Antologia de la poesia
catalana de Joaquim Molas i Josep M. Castellet, en
què es formulà el credo del realisme històric. En
aquest sentit, hom pot observar que és cert que hi va
haver poetes que militaren activament i conscient
ment en aquest ideari. També que la fórmula que tra
vessà l’Europa intel·lectual del moment va fer de
l’encontre entre marxisme, freudisme i existencia
lisme un cànon que havia de tenir vigència en molts
dels seus aspectes fins als anys vuitanta. Finalment,
que això va provocar uns trets d’època, com el gir
temàtic cap a la realitat, la referencialitat metafòrica i
el compromís crític de la poesia envers la societat...
Ara bé, des d’una perspectiva estètica no podem en
tendre que tota la producció de la poesia catalana dels
seixanta formés part del realisme històric. Per exem
ple, un poeta cridat a renovar el panorama poètic
com Gabriel Ferrater difícilment se’l pot comprendre
des de l’ortodòxia de l’antologia de Castellet i Molas
i, per tant, ja podem parlar d’un important punt de
fuga del cànon dominant. Però, a més, autors com
Sampere no van acabar de trobar llavors el seu paper,
ja que si bé compartien allò que anomeno en el meu
assaig la nebulosa realista dels seixanta, les seves poè
tiques, com la història recent ha demostrat, anaven
més enllà. Fóra urgent aprofundir les trajectòries de
poetes com Joan Vinyoli, Blai Bonet o, des d’una al
tra perspectiva, Miquel Martí i Pol.
El següent llibre de Sampere, Poemes de baixa fre
qüència (Edicions 62), va aparèixer el 1976 després

Màrius Sampere,
pels anys de publi
cació del primer lli
bre.

d’obtenir el premi Recull, i aplegava
poemes escrits entre 1964 i la data d’edició. Cal subratllar el fet que aquest
període tan llarg de temps indica les
dificultats de publicació que va patir la
seva obra. Sigui com sigui, L’home i el
límit i Poemes de baixa freqüència
constitueixen una primera etapa de
l’autor que, compresa entre 1963 i
1976, podríem conceptuar sota el nom
de realisme existencial. Sampere fixa
com a tema central el dolor de l’absurd
existencial entre allò que neix i allò
que mor en constatar una doble
absència.
D’una banda, l’absència de sentit,
cosa que el duu a la contradicció com
a mecanisme de funcionament de la
realitat. L’absurditat del real es mostra
sovint sota la figuració del caos, que
pren forma de dimoni i que moltes vegades troba en
la ciutat la seva millor metàfora. Efectivament, Sam
pere condueix el seu instint poètic envers les imatges
que genera un món urbà caòtic que s’erigeix com a
mostra del lletgisme i el fàstic còsmics. Pocs poetes
com ell han aprofundit amb tanta força aquesta estè
tica. La literaturització del riu Besòs, del Besòs de la
postguerra, el «desarrollismo», la transició, travessa
tots els seus llibres fins als nostres dies.
L’altra absència és l’ontològica, la de déu, i, més
concretament, la del déu cristià. La recerca de l’espiritualitat desemboca en un fracàs místic, cosa que el
duu sovint a la imprecació, a la construcció d’un dià
leg tens amb la divinitat i, finalment, a la rebel·lió:
«Un altre conyac i / fins empataré amb Déu.» D’a
questa manera, Sampere adopta a vegades un to de
poeta maleït, que aviat transcendirà en diversos cer
cles literaris. El gust musical, el domini de l’analogia,
la tendència als jocs antitètics del pensament, tot això
mostra una constant desrealització d’arrel expressio
nista que no acaba de trobar la comprensió crítica en
el seu moment, però que avança les grans línies que
constituiran posteriorment la seva poesia.
Entre 1977 i 1982, Sampere va conèixer un dels pe
ríodes més incerts de la seva trajectòria. D’una banda,
volia tancar una etapa. D’una altra, es trobava davant
la responsabilitat de l’orientació futura d’una obra
que no acabava de ser compresa. En aquest estadi va
cercar una sortida en l’orientalisme. El contrasentit,
ja afirmat, és ara plenament assumit i el poeta atura
el desig d’arribar al déu cristià per tendir a una con
cepció panteista en les relacions entre allò Absolut i

allò tangible en el llibre Samsara (Prometeo), que
apareixia el 1982 després d’haver obtingut el premi
Jordi de Sant Jordi a València. El mite de l’etern re
torn, la roda del temps, envaeixen la concepció de la
vida com un pur fer que es manifesta en la paradoxa:
«Però només el contrasentit té sentit.» El poeta
arriba, en aquesta segona etapa de la seva poesia, a to
car fons. La continuïtat de la seva obra està en un
compromís.
Malgrat tot, a partir de 1982 es va concentrar en un
treball intens que cristal·litzà el 1986 amb la publica
ció de Llibre de les inauguracions (Columna), el qual
havia obtingut el premi Miquel de Palol a Girona dos
anys abans. Tot fent justícia al títol, assistim a la poetització d’una espècie d’inauguració personal, d’una
resurrecció ètica i estètica per mitjà d’uns versos que
uneixen a la força dels anteriors una maduresa sensa
cional. El poeta inverteix les paraules que definíem en
la segona etapa, i obté el sentit del contrasentit. Es
produeix un increment de món mitjançant la creació
d’un món propi on la bellesa és l’energia que s’ex
pressa en el dinamisme de la creació. Aquesta con
fiança en l’estètica respira en l’equilibri serè que regna
en tot el llibre, àdhuc en els seus moments més
dramàtics. El dolor de la primera fase queda matisat.
L’absència deixa pas a l’assumpció de la contradicció
com a portadora de noves harmonies i la linealitat del
temps cristià es veu desplaçada per una idea de con
tinu panteista: «Arbre (...)/ adaptant-te pacífic a les
estructures / del cel (...) / unit a Déu, una mateixa
fusta.» La resurrecció esdevé el tema principal del lli
bre. Ara la mort, entesa com un trànsit misteriós de
la consciència envers el desconegut, és vista com una
forma de pietat. L’obsessió permanent és guanyar ter
reny a la mort des de qualsevol posició. I a això con
tribueix un nou tema en la seva poesia: l’amor,
«Només es perden, per sempre, / els dies sense amor».
Aquest diàleg tens, quasi a la vora de l’insult, amb
Déu troba un nou motiu: el de l’estimada. Així el po
eta li demana: «Deixa Déu: amb mi estàs més segura»,
en què ressona un poeta que serà citat en el llibre se
güent, Gottfried Benn: «El Déu esperes? -Espera’m a
mi.» Ensems amb l’amor, sobresurt també la bellesa,
fins al punt d’afirmar «on l’únic terror és no enten
dre la bellesa». Sens dubte, la tendència neoexpressionista de Sampere troba en la redescoberta
d’aquesta estètica els anys vuitanta un marc de com
prensió més ampli. A això s’uneix el fet que una nova
editorial, Columna, li ofereix a partir de llavors pu
blicar els seus llibres amb normalitat, i que alguns jo
ves crítics comencen a interessar-se per la seva obra,
en un moment en què, a més, es dedica a tasques cul

turals des del Centre de Normalització Lingüística de
Santa Coloma de Gramenet, del qual acabarà essent
director.
El 1987 apareixia Oniris i el tret del caçador (Co
lumna), des de la meva perspectiva un dels millors lli
bres de poesia catalana dels vuitanta. Amb ell,
Sampere consolidava el gran pas efectuat en el llibre
anterior i fixava bona part d’allò que ha estat la seva
poesia fins als nostres dies. Fins i tot un grup de crí
tics més gran de l’habitual n’aplaudí la publicació, en
cara que, curiosament, no va rebre cap premi de
reconeixement. La qualitat del poeta, l’originalitat
de la seva veu i la humanitat de fons dels seus versos
en van decidir el 1989 a enllestir el meu assaig sobre
la seva obra amb l’objectiu final d’esmicolar l’eti
queta de poeta social.
Amb Oniris, Sampere consolida l’etapa oberta amb
Llibre de les inauguracions i obre el camí a una poètica
que sintetitza molts trets de la poesia visionària con
temporània -representada per autors com Blake o
Rimbaud- i del vitalisme que afirma la intuïció com
a mitjà de coneixement per a establir el que podríem
anomenar una mística del present, comprenent com
a tal un desig de transcedència espiritual en el vers des
de la condició carnal de la persona. Una poesia meta
física que, nua ja dels llasts existencialistes i socials del
moment, descobreix des d’ella mateixa una capacitat

mitològica original i suggestiva. Oniris, nom inventat
sobre la paraula onirisme i l’adjectiu oníric, és l’au
deessa del somni que planeja inconscient, fins que
apareix el caçador, l’al·legoria del temps que s’identi
fica amb un demiürg obrador del cosmos. El caçador
dispara sobre l’au, que cau del cel, desperta i mor. La
realitat es desprèn de la sang de l’au, i el caçador re
cull el cos i se l’enduu al desert, «xiulant una cançó /
d’amor entre l’espai / de les flors i l’espai / de la
mort». La vida és, doncs, la creació d’un demiürg que
inventa el temps, fins a recuperar amb la mort el re
torn al somni etern.
La simbologia de l’au cobra gran importància en
aquesta etapa en què es fon una poesia instintivament
metafísica amb una estètica orientada al neoexpressionisme, reblerta d’analogies i suggeriments origi
nals. La intensitat productiva de Sampere al llarg dels
anys noranta ha estat remarcable. El 1990 apareixia
L’ocell que udola (Columna); el 1992, La taula i les es
trelles (Columna); el 1995, La cançó de la metamorfosi
(Columna), i el 1996, Demiúrgia (Columna), llibre
una altra vegada fonamental i que, en una primera
impressió, sembla voler tancar la reflexió metafísica
de la vida i el més enllà al voltant de la idea del Déu
que fa i en què, un cop més, trobem un treball ex
cel·lent sobre el riu Besòs i el seu significat en el po
ema «Balada del Déu, el riu i la mar».

Precisament el 1996 va ser un altre any clau per a
Sampere. L’aparició de Demiúrgia va coincidir amb la
publicació d’un CD-Rom magnífic de poesia cata
lana contemporània titulat Dotze sentits, alhora que
era àmpliament inclòs i defensat en l’antologia de
José Agustín Goytisolo Veintiún poetas catalanes para
el siglo XXI. I si el 1997 apareixia en edició bilingüe
català-castellà Thanatos suite (Seuba), el poeta rebia
l’any passat el premi de la Institució de les Lletres Ca
talanes que atorga la Generalitat de Catalunya. De fet,
constitueix el primer premi de reconeixement a la
tasca de Sampere, al qual s’ha afegit enguany la pu
blicació de la seva primera antologia a càrrec de D.
Sam Abrams i Jaume Subirana, Si no fos en secret
(Proa).
En alguna ocasió he escrit que valoro i aprecio l’o
bra de Màrius Sampere perquè, entre altres causes ja
exposades, representa una metàfora de la perifèria en
el món contemporani: les perifèries de les ciutats, les
perifèries dels somnis, les perifèries de la posició hu
mana en el cosmos... A les fronteres de tot, en el
canvi de les coses, trobem l’ésser humà que lluita per
sobreviure i fondre’s en l’U primigeni. Per aquest mo
tiu, quan a la poesia de Sampere alenen pietat i ten
dresa, ens recorre l’esquena una estranya sensació de
resurrecció. El pas de l’àngel de la poesia i facció demiúrgica del creador de versos i cosmos.

CAVALL BERNAT

NÚRIA-PUIGMAL-CAMBRADASE

TAT

GUIA D'EXCURSIONS I TRAVESSIES
JOSEP NUET I BADIA

Descripció detallada de seixanta-nou itineraris dels camins de
la vall de Núria i dels cims que l’envolten i, també, els camins
que porten a Núria des de la Cerdanya, el Conflent i la vall
de Ribes. Inclou altres informacions, com els panorames que
es poden veure des dels cims principals, i una notable selecció
de fotografies.
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Òpera Còmica de Barcelona: segona temporada
per Jaume Radigales

Durant l’any 1998, una iniciativa pri
vada va retornar l’òpera al Teatre Princi
pal de Barcelona, el més antic de la
ciutat, conegut antigament com a Teatre
de la Santa Creu. El local havia estat ad
ministrat per l’hospital del mateix nom
(seu de l’actual Biblioteca Nacional de
Catalunya) i la seva història, que es re
munta a finals del segle XVI, testimonia
una part molt important de la vida bar
celonina. El fet d’haver estat durant gai
rebé dos segles i mig l’únic teatre de la
ciutat va donar-li uns privilegis que van
perillar seriosament a partir de 1837,
precisament quan una nova institució
(la del Liceu) començava una nova vida
teatral i operística. Precisament, els en
frontaments entre «liceistes» (assidus al
Liceu) i «cruzados» (nostàlgics de la
Santa Creu), que suscitaren el famós
«singlot poètic» de Pitarra, giraven a
l’entorn de l’òpera, fins que finalment el
Gran Teatre del Liceu va guanyar el ter
reny conquerit durant més de dos segles
per l’antic teatre. El Principal, que des
prés del segon incendi el 1917 (el primer
havia tingut lloc el 1787) es va convertir
en cinema, va caure en una clara de
cadència, sobretot a partir de la dècada
dels seixanta.
La recuperació d’un teatre

Per una d’aquelles ironies del destí, el Li
ceu va utilitzar el local de la plaça del Te
atre de Barcelona per als assaigs
d’orquestra. Ara, el remodelat teatre no
en farà ús per la seva sobrada capacitat, i
una empresa teatral privada ha decidit
explotar el Principal, fent-lo renéixer no
pas de les cendres, però sí de l’estat ruï
nós. Paral·lelament, diversos membres

de la societat catalana s’han engrescat a
recuperar una de les raons de ser de la
vida del Principal: l’òpera.
La temporada 1997-98 s’hi van esce
nificar tres títols lírics: Don Pasquale, II
matrimonio segreto i El giravolt de maig.
La novetat del cas era que les funcions es
cantaven en català, amb traducció (amb
l’excepció de l’òpera de Toldrà, amb text
de Carner) de Roger Alier, una de les
ànimes del projecte. Els tres títols deixa
ren clars alguns dels objectius de la tem
porada emergent: recuperar el Principal
com a teatre d’òpera, potenciar les veus
joves i popularitzar l’òpera fent-la asse
quible per mitjà d’unes traduccions fres
ques, àgils i adequades als nous temps.
Tota una declaració de principis, que po
dia al·ludir a l’arcaisme d’iniciatives com
les que va protagonitzar Joaquim Pena
amb les seves traduccions per a l’Asso
ciació Wagneriana i que no es van limi
tar tan sols a Wagner.
La iniciativa va ser rebuda amb una
certa expectació al llarg d’una primera
temporada en què es va constatar un ex
cés d’improvisació, manca d’assaigs i,
sobretot, un nivell musical alarmantment baix en alguns títols, sobretot per
una orquestra (la del Conservatori del
Liceu) insuficient i inapropiada per a les
òperes programades, que, malgrat la
seva popularitat, no eren pas fàcils. I és
que una cosa és ajudar els cantants i una
altra que els cantants ajudin l’orquestra,
tal com va passar en algun cas concret.
Malgrat el paper dels músics del fossat,
vocalment hi va haver grates presències,
com les de Josep Ferré, Mireia Casas,
Núria Rial o Carles Cosías, que van estar
sempre a l’altura de les circumstàncies.

El rapte del serrall de Mozart fou
el segon títol de la temporada.
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Paral·lelament, les direccions escèniques
deixaven entreveure una voluntat de
quedar bé, amb dignitat i amb esforços
notables, malgrat les limitacions d’un
espai poc apte per a l’espectacle operís
tic de final del segle XX. Cal dir que part
del material escènic (decoracions i ves
tuari) provenia d’institucions que van
cedir els seus fons, com el Festival de Pe
ralada o el Liceu, de manera que es cons
tatà una voluntat de donar suport a una
iniciativa que, tímidament, oferia una
alternativa a les programacions «ofi
cials» d’òpera a casa nostra.
Una segona temporada més consolidada

Les incerteses de la primera temporada
van provocar algunes desercions, bàsica
ment d’infraestructures que sostenien la
perdurabilitat de la iniciativa. Aquesta,
però, va renéixer amb força amb resta
bliment d’Òpera Còmica de Barcelona,
rebatejada com a Societat Operística
del Teatre Principal. La institució era
l’encarregada de muntar la temporada,
amb direcció artística de Roger Alier,
que poc després de l’escenificació del
primer títol va abandonar el projecte, di
rigit a partir d’aleshores per Artur
Arranz.
Si un dels dèficits de la temporada an
terior havia estat l’orquestra, enguany les
coses han millorat notablement amb la
incorporació de l’Orquestra de Cambra
de Granollers, dirigida per Francesc
Guillén. En aquest sentit, cal dir que s’ha
notat l’experiència del director (habitual
en les òperes muntades a la Universitat
de Barcelona per Carmen Bustamante).
Els innegables esforços han repercutit en
un nivell de correcció i fins i tot d’agradables sorpreses, com el perillosíssim
Rapte en el serrall.
D’altra banda, s’ha consolidat un ni
vell escènic que apunta cap a una quali
tat que, en el futur, pot tenir un segell
propi: Míriam Grau com a directora
d’escena i Fèlix Sandoval com a escenò
graf han fet lectures senzilles però efi
cients dels títols proposats.
Pel que fa a les traduccions, el fet de
cantar les òperes en català facilita la

comprensió dels textos originals. En
aquest sentit, tant Roger Alier com Viviana Salisi (responsable de la versió de
La filla del regiment) han fet una tasca
lloable si tenim en compte les dificultats
de la llengua catalana, tan poc apta per a
cantar.
La tria de les obres és coherent amb el
nom genèric de la temporada: Òpera
Còmica. Això vol dir que el repertori
està centrat en la tradició del «singspiel»,
l’«opera buffa» i l’«opéra comique», per
fectament representats en aquesta se
gona temporada. De títols n’hi ha molts,
i segurament la iniciativa permetrà re
posar obres que en un teatre de gran re
pertori no són freqüents, com El barber
de Sevilla de Paisiello que s’ha presentat
enguany.
La temporada té la voluntat de convertir-se en un punt de referència a Bar

celona i consolidar-se com a segona
força viva de l’òpera a la capital catalana,
després del Liceu. En aquest sentit, en
cara hi ha molta feina per fer. Tant de bo
que el model londinenc de l’English National Opera (que escenifica títols can
tats en anglès) o el vienès de la Volksoper
(que ho fa en alemany) es pugui aplicar
a Barcelona. De moment, però, hi ha
molt de camí per recórrer i també, pel
que sembla, ganes de fer-lo bé.
Paisiello, Mozart i Donizetti

La temporada d’enguany es va iniciar
amb sis funcions (se n’havien previst
tres) d’El barber de Sevilla de Giovanni
Paisiello, deliciosa òpera que va estar a
punt de fer fracassar la que Rossini es
trenà més tard sobre el mateix tema. La
producció escènica, signada per Fèlix
Sandoval i Míriam Grau, va estar a l’al-

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’en
frontar-se.

c- amb articles que aportin una avaluació crítica, original i raonada, d’alguna obra catalana del se
gle XX (literatura, música, pintura, arquitectura, cinema, etc.) o d'un autor també del nostre se

gle.
Els originals, inèdits i d’una extensió de 5 a 7 fulls holandesos mecanografiats a doble espai (de 2.100
espais cadascun com a màxim), hauran d’ésser enviats en quatre exemplars signats, amb el nom i l’a

dreça 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 Muntaner, 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 publi

cació d’altres originals, els quals, si realment apareixen, seran pagats d'acord amb les tarifes 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 pre

ponderant 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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LAURA MASIP BRACONS
Un estudi ben suggestiu sobre
el ressò de la vida eremítica a
les obres literàries franceses,
catalanes, castellanes, etc.,
dels segles XII-XV.
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tura de les circumstàncies, tot i les evi
dents relliscades de gent no avesada al
treball operístic. En el repartiment vam
trobar la veterania de Lluís Sintes, un Fi
garó de luxe, que va saber donar tota la
gràcia i la justa comicitat al personatge.
David Alegret, que cantava el paper del
comte d’Almaviva, va mostrar la seva ex
quisida veu, amb una emissió impecable
i un timbre innegablement bell, però
també la manca d’aptitud escènica, mal
grat la bona i fins i tot imponent figura.
Al seu costat, la Rosina d’Anna Feu va
ser tot un encert, gràcies a la veu de la
jove soprano (cada cop més conso
lidada) i a la seva graciosa i eficaç pres
tació escènica. L’orquestra, tot i que era
el primer títol de la temporada, va fer un
bon paper, amb resultats força satisfac
toris, en part gràcies al coneixement que
de la partitura té Francesc Guillén.
El segon títol era molt esperat per la
seva dificultat i perquè és un dels menys
representats d’entre les set últimes obres
de Mozart: El rapte en el serrall. La tra
ducció del text original al català, a càrrec
de Roger Alier, va facilitar l’accés del pú
blic a la comicitat de la deliciosa òpera
mozartiana. Hi va contribuir la direcció
escènica de Míriam Grau, amb bones
idees i recursos interessants, si bé es veia
que calia acurar encara més el treball
d’actors i les escenes parlades.
Francesc Guillén va saber treure par
tit de la partitura, de vegades amb uns
temps excessivament lents, potser per fa
cilitar als membres de l’Orquestra de
Cambra de Granollers una obra molt di
fícil per a uns músics semiprofessionals,
però sempre amb rigor i amb la voluntat
de treure’n el millor partit possible.
D’entre els cantants cal parlar en pri
mer lloc de la bona línia de David Ale
gret, que escènicament va millorar
respecte del títol de Paisiello. La Konstanze de Ruth Nabal va estar marcada
per la facilitat de la soprano davant les
terribles coloratures del paper, tot i que
la veu de la jove cantant no té un color
especialment bonic, sobretot en els sobreaguts. Anna Feu, tota una veterana en
les temporades del Principal, va ser una

deliciosa Blonde, tot al contrari del Pedrillo d’Oriol Rosés, que va tenir serio
sos problemes d’emissió. Qui també els
va tenir va ser el baix Abel García, que no
va saber entrar a temps en cap de les se
ves intervencions, malgrat tenir una veu
que, en moments concrets, semblava in
teressant. Paco Ferré va fer el paper par
lat de Selim, de vegades excessivament
majestàtic i amb unes intervencions que
no sempre van deixar veure el carisma
del personatge.
La traducció al català que Viviana Salisi va fer de La filla del regiment de Gaetano Donizetti va servir amb eficàcia les
innegables gràcies de l’ingenu llibret ori
ginal, amb una enginyosa adaptació am
biental que va situar l’acció principal a
Andorra.
La posada en escena d’Alexander Herold va recórrer a una direcció d’actors
senzilla i suficient, en el marc d’una es
cenografia excessivament passada de
moda i d’un vestuari que no passava
de correcte.
Joana Fuentes va ser una Marie des
imbolta i graciosa, amb una bona emis
sió vocal però de volum escàs, com el
Tonio de Jordi Casanova, que no obstant
això va arribar sense problemes als nou
perillosos «dos» de la seva impossible
ària del primer acte. De la resta del
repartiment, cal destacar les taules d’Àn
gels Busquets, una marquesa de Ple
gamans extraordinària per la seva
aconseguida comicitat.
L’Orquestra de Cambra de Grano
llers, dirigida per Francesc Guillén, va
sonar amb correcció malgrat la inexpe
riència dels músics en el terreny operís
tic. Capítol a part el mereix el cor, escàs
en nombre i en qualitat, la qual cosa va
ser un impediment per a unes funcions
de les quals un sempre espera molt més,
com, en general, d’aquesta segona tem
porada.
Malgrat tot, confiem en l’esforç pro
gressiu de la iniciativa. Mesurant l’ambició i treballant de valent, Òpera Còmica
de Barcelona pot acabar sent el que tots
n’esperem.
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per Miquel Pujadó

L’autor d’aquestes línies, amb Michel i
Benjamin Legrand, al Trianon Palace de

París, el 14 de juliol d’enguany.

El proppassat 14 de juliol vaig tenir la sort de par
ticipar, al Trianon Palace de París, en un festival
d’homenatge a Léo Ferré (el qual, com a bon pro
vocador àcrata, havia tingut la idea de desaparèi
xer el dia tricolor per excel·lència de l’any 1993).
Hi vaig retrobar vells coneguts (Paco Ibànez,
Georges Moustaki, Francesca Solleville) i vaig ferhi interessants descobriments (Alain Aurenche,
Jean-Luc Debattice, Nathalie Solence) dels quals
espero parlar-vos algun dia. Ara bé, potser el que
més il·lusió em va fer fou compartir per primer
cop l’escenari amb un dels grans noms de la mú
sica i de la cançó del nostre segle. Parlo de Michel
Legrand, un artista tan complet com eclèctic i in
classificable, que va cloure l’espectacle tot cantant
una esplèndida versió d’«Avec le temps», acom
panyat al piano pel seu fill Benjamin, després
d’haver estat ell el pianista mentre en Benjamin
feia seu «L’amour fou».
Perquè Michel Legrand és també un excel·lent
cantant, tot i que la gent sol pensar-hi sobretot
com a autor de les bandes sonores de pel·lícules
tan populars com Summer of 42, Les parapluies de
Cherbourg (amb Catherine Deneuve) o Yentl (que
fou la primera pel·lícula dirigida per Barbra Streisand). Potser que fem un petit repàs a la seva histò
ria per tal de desfer tòpics i temptacions
reduccionistes...
Michel Legrand neix a París el 1932, fill de Raymond Legrand, un dels pilars bàsics, amb Paul
Misraki, de Ray Ventura et ses collégiens (aquells
de «Tout va très bien, madame la marquise» i «Ça
vaut mieux que d’attraper la scarlatine»), Guanya
dor des de molt jovenet de tots els premis de con
servatori que se li posen al davant, el jove Michel,
sense renegar de la música clàssica, s’enamora
aviat del jazz i de la cançó. Dirigeix l’orquestra que
acompanya Maurice Chevalier en una de les seves
darreres gires, i comença a escriure arranjaments
per a diversos intèrprets, tot revolucionant els vells
hàbits orquestrals basats en el decorativisme i la
redundància. Considera la veu com un instrument
més, i enriqueix les orquestracions al servei de
l’expressivitat de l’intèrpret i del contingut del text
(quants arranjadors del nostre país, tot fent-se els
grans músics, no han menyspreat l’evidència que
una cançó és la unió harmònica entre una melo
dia i un text, i han ignorat que eren ells els qui
s’havien de posar al servei de la cançó, i no la cançó
al servei del seu exhibicionisme!). Les seves troba
lles beneficien cantants com Henri Salvador, Jacqueline François..., i Claude Nougaro, amb qui viu

uns anys de complicitat extrema, i amb el qual com
pon algunes obres mestres com «Les don Juan», «La
chanson» i, sobretot, «Le cinéma», tema que el 1971
fou enregistrat en català -traduït per Josep M. Espinàs amb el títol «El cinemascop» — pel malaguanyat
actor i cantant Llorenç Torres.
El 1964, Michel Legrand s’anima a enregistrar ell
mateix una sèrie de cançons que compon sobre tex
tos d’Eddy Marnay («La valse des lilas») o Jean Dréjac («Comme elle est longue à mourir ma jeunesse»).
La seva veu, dúctil i nascuda per al swing, és convin
cent -tot i que recorda una mica la de Charles Aznavour en els aguts-, però algunes d’aquestes cançons
(«Le vieux costume», «Contre vents et marées»,
«Édith») esdevindran amb el temps més populars en
la veu d’altres intèrprets, com Serge Reggiani. No obs
tant això, el 1965 la intranscendent però simpàtica
«Trombone, guitare et compagnie» i l’esplèndid duo
amb Nana Mouskouri «Quand on s’aime» esdevenen
honestos èxits populars. Legrand, però, no s’atreveix
a cantar en públic fins a inicis dels setanta, quan els
seus temes de pel·lícules (de «The windmills of my
mind» a «Les demoiselles de Rochefort» -passant,
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evidentment, per aquell «Estiu del 42» en el qual Ser
rat sembla haver-se inspirat per a les primeres notes
de «Penélope»—) ja són popularíssims a banda i
banda de l’Atlàntic, i quan ja ha dirigit i arranjat tot
un àlbum de Barbra Streisand (Je m’appelle Barbra)
en què la gran cantant interpreta en francès i en
anglès temes de Bécaud, Coquatrix, Trenet..., i del
mateix Legrand («Love and learn» i «Martina», ver
sions, respectivament, de «Qui es-tu» i «Les enfants
qui pleurent»). Legrand acabarà essent considerat a
l’Estat francès el més americà dels músics francesos i,
als EUA, el més francès dels músics americans.
Durant els anys vuitanta i noranta, Michel Legrand
sembla que es consagra -al marge de les pel·lícules—
al món del jazz, tot i que també publica àlbums d’alè
clàssic, com un impecable Erik Satie by Michel Le
grand (1993): comparteix amb Stéphane Grappelli, el
1992 i el 1996, dos dels darrers àlbums de l’excepcional violinista, dedicats a versions jazzístiques de
cançons franceses, de «Le temps des cerises» a «Les
feuilles mortes», i es lliura a experiències molt diver
ses amb instrumentistes de tota mena. Però la cançó
mai no li queda gaire lluny: el 1996 presenta amb Jean
Guidoni, un dels intèrprets més dotats de les darreres
generacions, un espectacle conjunt al Casino de París
(«Comment faire partie de l’orchestre»), en què canta
les cançons que l’any anterior havia enregistrat sol al
piano en un àlbum d’una gran bellesa (Présence),
consagrat a catorze textos del seu amic Jean Dréjac
(«Les premières amours», «Rupture»...) musicats per
ell mateix.
Al llarg de les darreres dècades, les cançons de Mi
chel Legrand han estat enregistrades i cantades per
Louis Armstrong, Frank Sinatra i un llarg etcètera de
noms llegendaris, a part dels ja citats. Però al compo
sitor no li han pujat mai els fums al cap. Al Trianon,
entre bastidors, mentre parlàvem dels temes més di
versos, em va dir, amb una bonhomia gens fingida,
una frase que em va quedar gravada a la memòria:
«La meva carrera m’ha permès sobretot tenir el pri
vilegi de conèixer i tractar artistes de talent i de gran
qualitat humana.» Massa sovint les mediocritats ten
deixen a alçar la veu tot inflant el pit i l’ego, mentre
que els autènticament grans coneixen la relativitat de
tot allò que els envolta i saben distanciar-se d’ells ma
teixos amb lucidesa i ironia. I cal dir que Michel Le
grand és d’aquells que porten merescudament el
cognom que els ha tocat.
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L’art del camuflatge a la guerra civil
per Maryse Badiou

Joc de disfressa i simulacre

Dins la dialèctica de l’atac i de la defensa, tant en el terreny de
la biologia com en el camp militar, el que es posa en qüestió és
la realitat visible. Per microscòpic que sigui el visible, una ve
gada descobert, és potencialment desarmat. D’aquí neix el joc
de la disfressa i del simulacre que, abans de ser un element fo
namental del teatre, forma part de l’ecologia i de les anomena
des estratègies de la vida en què radiquen, en estat embrionari,
les regles de la guerra. Vèncer o si més no neutralitzar l’adversari implica, en última instància, una organització d’ordre mi
litar. Fa uns quants segles, a l’escenari de les operacions
bèl·liques, l’heroi era posat en escena, destacat de l’exèrcit.
Magnificat, transformat amb un vestit de colors resplendents,
amb la màscara i la bandera brodada del bestiari heràldic, feia
de la disfressa una provocació destinada a atemorir i allunyar
l’enemic. De la mateixa manera que molts peixos dels esculls
coral·lins, les damisel·les o els anomenats peixos Picasso, adop
ten l’estratègia de fer-se veure arborant una coloració vistosa i
llampant rica de contrastos amb el paisatge, com si volguessin
dissuadir els depredadors i significar-los que posseeixen unes
armes perilloses capaces de destruir-los si s’atrevissin a pene
trar dins el seu territori.
També, el fet de desaparèixer al mig d’un ramell, fer-se obli
dar en un decorat de fullatge, és una altra possibilitat que la na
tura ens permet constatar, per exemple, en els insectes bastó
que, imitant les minúscules i fràgils branques verdes de l’entorn, es mantenen en una sana immobilitat per tal de no ser de
tectats fàcilment. Del camaleó, la boa constrictor, a la zebra,
passant per aquelles mosques que en llatí s’anomenen chrysotoxum festixum, i que prenen la forma, el color i el so de les ves
pes, els testimoniatges de camuflatge abunden en el si dels
organismes vius. Així mateix, el desenvolupament de les forces
armades s’efectua en el secret de la instància militar. El treball
sobre la realitat amagada i les intencions ocultes s’inicia fora de
la mirada i les previsions del contrincant i culmina amb l’art
del camuflatge, del qual els casos més edificants, realitzats per
l’ésser humà, provenen d’un passat recent, lligat, com diuen els
historiadors, a la mecanització de l’exèrcit. El guerrer modern
no solament ha perdut la individualitat posant-se un uniforme
que «l’uniformitza», sinó que ha passat a confondre’s amb el

medi. AI segle XX, a Occident, tal com destaca l’arquitecte i teò
ric Paul Virilio, l’ideal humà de l’home invisible ha aconseguit,
per mitjà de l’art d’amagar-se, una considerable extensió. A les
imatges de maquisards i de guerrilleros disfressats de vegetals
ambulants respon, a partir de la sofisticació de la màquina de
guerra, l’art complex de dissimular tot un arsenal logístic. La
premsa s’ha fet ressò de la quimera de bombardeigs americans
a la guerra del Golf -els tancs pintats de l’exèrcit de Hussein,
per exemple- i, últimament, de Kosovo, on el camuflatge fou
una de les estratègies més eficaces de Milosevic. És en aquest
aspecte de la guerra industrial que al nostre país, i sense cap
precedent a la península, la Generalitat de Catalunya va incidir
creant un servei de camuflatge durant la guerra civil.
Una tarda de 1985, l’escenògraf Rafael Mora Salvadó (19101988) em va parlar d’algunes de les missions de camuflatge que
li van confiar durant la guerra civil, però tot seguit em pregà
que no n’emprengués la publicació aleshores. Va ser respectat.
Avui, completen les informacions que em va facilitar, els re
cords d’Avel·lí Artís-Gener, en Tísner, qui va tenir la gentilesa
extrema de rebre’m el proppassat mes de juliol.
La mobilització «artística»

Per bé que en aquella època els mètodes de detecció eren poc
precisos, es tractava à'inventare el vero per tal de desorientar el
pilot i de donar temps de fugir a la primera passada de l’aviació. Fóra doncs un dels objectius prioritaris el camuflatge d’edificis clau exposats als bombardeigs de l’enemic, tal com els
francesos ho havien posat en pràctica durant la guerra de 19141918. Els parisencs iniciaren aquesta estratègia aprofitant la
corba del riu Sena, en què van instal·lar, al llarg de centenars de
quilòmetres, unes xarxes que, una vegada tractades i havent-hi
col·locat a sobre milers de bombetes, la majoria enceses segons
l’hora del dia, van prendre, vistes des de l’aire, l’aspecte d’una
ciutat. Gràcies a aquell estratagema París va poder protegir-se
de l’aviació del kàiser.
A l’inici del projecte polític de camuflatge de la Generalitat,
trobem un artista català de mirada cosmopolita, d’esperit com
promès i trapella, sempre disposat a les aventures més arrisca
des: Francesc Fontanals i Mateu (1900-1968). Pintor,
decorador i sobretot escenògraf, apreciat tant a Catalunya com

(Foto: Patrick Forestier. Sygma.)

a l’estranger, Francesc Fontanals s’havia acostumat a camuflar
el seu nom a les signatures dels dibuixos humorístics que pu
blicava al «Virolet», al «Be Negre» i a «Destino». Va ser ell qui,
en el moment en què l’equip del «Be Negre» fou perseguit per
l’afer dels germans Badia, i Josep M. Plana fou localitzat sota
centenars de cadàvers no identificats als soterranis de l’Hospi
tal Clínic i Ventura Gassol expatria en Tísner perquè s’amagui
a París, fou aleshores doncs que Francesc Fontanals i altres au
toritats competents proposaren al ministeri de mobilitzar un
grup d’artistes, principalment barcelonins, perquè portessin a
terme operacions de camuflatge. Consten com a bases de mis
sions Castelló de la Plana, Nàquera, Alberic-Alzira, Seròs i
Onda, on es trobaren reunits decoradors, pintors, escenògrafs,
grafistes, dibuixants, però també camperols, manyans i paletes.
Sembla que el govern va crear aquesta brigada aprofitant el re
glament del cos civil de carrabiners, com també el seu uni
forme verdós, del qual es va transformar el casc eliminant la
visera i el cartó que cenyia el crani, cosa que li va donar l’aire
d’aquella gorra que portaven els mariners en El cuirassat Potemkin. A Castelló, l’escenògraf Joan Musté va ser nomenat cap
d’aquesta unitat pel tinent coronel Alexandrino, socialista por
tuguès, que transmetia les ordres. Allí, l’estructura militar era
molt escassa i la vintena d’homes que hi havia van haver d’or

ganitzar-se per conviure en una comunitat a la qual de mica en
mica s’anaren afegint alguns estrangers. El santuari de la Mare
de Déu del Lledó, al nord-est de la ciutat de Castelló, fou trans
format en dormitori i les tasques es van anar repartint segons
els càrrecs i segons el principi de tota jerarquia militar. S’elegí
per vot nominal Francesc Fontanals com a primer sergent, el
cap dels fusters com a segon sergent, i Rafael Mora com a pri
mer caporal i responsable del camuflatge de llocs estratègics
que podien ser diana per a l’enemic.
El caporal Mora, que durant més d’una dècada havia apro
fundit en l’art de l’escenografia en els tallers de la firma Batlle
i Amigó, que, entre d’altres, servia el Romea, l’empresa Canals
i el Liceu, dominava els plantejaments i elements tècnics d’un
ofici els fonaments del qual s’iniciaren amb el neoclassicisme i
amb Itàlia com a centre de referència. El caporal Mora recollia
aquesta tradició que subordina les formes a la realitat i que
opta per la versemblança i la precisió geomètrica de les pro
porcions. Mora, com els altres escenògrafs catalans de la
quinta, sabia pintar en perfecte trompe-l’oeil i manejava les lleis
de la perspectiva amb finalitat imitativa. Però, malgrat el do
mini dels recursos fonamentals de l’escenografia, la brigada
treballava sempre buscant la superació dels possibles fracassos
i procurava aconseguir un resultat durador.
Missions de camuflatge

La primera missió va consistir a camuflar, a dos quilòmetres al
nord de Castelló, la construcció d’antics cellers on s’havia tras
lladat, des de Madrid i amb tot el personal, la fabrica de la mo
neda. En un espai de tres o quatre naus, peces, bitllets i segells
eren produïts quotidianament. La brigada, que hi tenia prohi
bida l’entrada, treballava des de l’exterior per intentar, princi

palment, fer desaparèixer l’ombra de l’edifici, que era el primer
que el delatava a l’enemic. El valor donat a la llum, el joc de
clarobscurs, tret essencial de l’estètica preromànica, que els es
cenògrafs aplicaven en els decorats de les comèdies de màgia o
de costums i dels drames, resultava un repte cromàtic i un ob
jectiu militar que s’aconseguia utilitzant unes xarxes tenyides
de negre, primer pintades a l’oli, després remullades a l’interior
de bótes, a fi d’obtenir un pendent suau que, una vegada reco
bert amb cartó, drap i papers, i pintat del color del paisatge del
voltant -verd, ocre o clapat-, formava unes grosses taques irre
gulars destinades a rompre les formes quadrilàteres de la fà
brica. En el curs de la missió, després d’unes diferències entre
Musté i Fontanals, aquest darrer fou autoritzat a incorporar
una altra unitat, probablement la d’Alzira, i Mora assumí les
funcions de primer sergent, bé que guardà el mateix grau que
tenia durant tota la guerra.
La segona operació del caporal Mora va localitzar-se a Nà
quera. Allí, al mig d’un bosc, s’hi trobava un xalet que s’havia
de camuflar. Era el xalet on Juan Negrín, el cap del govern, es
retirava a la nit. Dos cotxes solien arribar-hi cap a les onze del
vespre. D’un en baixava en Negrín i, de l’altre, dos o tres homes
més. Era prohibit apropar-s’hi. Però, al matí, quan tothom ja
era al ministeri, el caporal Mora, per tal de tornar a la seva co
mesa, recorria els cent metres que el separaven del xalet, tra
vessava obligatòriament l’habitació de Negrín i, mentre entrava
en la intimidat d’aquell personatge, intentava copsar també el
seu altre món: llibres d’història, de medicina i de política que
li omplien, sembla, les nits.
En lloc de set o vuit homes, com era habitual, la tercera mis
sió, de molta més envergadura, necessità una cinquantena de
col·laboradors. Fou el caporal Mora qui va rebre el mandat de
traslladar el centre de carrabiners número 10 a la petita locali
tat d’Alberic, d’uns dos mil habitants l’any 1938, a fi de camu
flar-hi la fàbrica d’armament de la República espanyola.
Encàrrec, a més, tranquil·litzador i de gran influència psicolò
gica per als treballadors, en aquest cas majoritàriament bascos,
que havien passat la frontera francesa i entrat a Catalunya. En
aquells últims temps de la guerra, però, la història ja donava
avantatge al camp enemic. D’una revolada, la fàbrica va quedar
buida de la gent i dels responsables. La retirada era general, ex
cepte per al caporal Mora, el soldat de més alta graduació de la
missió, que tenia l’ordre de lliurar la fàbrica als «nacionals».
Molts anys després l’escenògraf encara es preguntava com, en
aquella fatídica situació, s’havia pogut salvar de la mort.
Vida que imita el teatre i teatre que imita la vida

Els grups tenien una total autonomia ells amb ells. Cada un
comptava amb la seva secció d’escenografia i de cartografia. Els
dibuixants i cartògrafs treballaven en silenci, distanciats dels
fusters més sorollosos. A la secció de delineants de Castelló hi
estaven incorporats Enric Cluselles i Pere Calders, que treba
llaven amb urgència, en condicions molt precàries. A Alzira,
s’intentava també de crear la il·lusió de la realitat reproduint

amb contraplacat, amb cartó i amb colors pertinents, tota la
bateria de canons i d’avions de l’exèrcit, com ara els mosques,
els xatos i els katiuska. Francesc Fontanals s’encarregava de de
tectar els llocs més apropiats no solament per a dissimular, sinó
per a fer aparèixer una altra realitat, un fals paisatge, com
aquells pops que, per tal de desorientar els depredadors, fan es
clatar la tinta i creen una imatge virtual d’ells mateixos. A
Seròs, Francesc Fontanals féu un maquillatge geoestratègic de
la natura del voltant: Amb l’ajut del tractor, la brigada va di
buixar unes vies sobre el terreny d’unes vinyes arruïnades. L’espai desfigurat simulava unes pistes d’aterratge que provocaren
durant unes quantes hores el trasbals de l’estat major fran
quista: «Hemos descubierto un areopuerto, senores!» Aquesta
frase, llançada en un to de victòria, significava que havien fa
llat els mecanismes d’espionatge de Franco. En aquest cas, l’efecte era purament d’ordre psicològic, la qual cosa convé no
minimitzar. En temps de guerra ningú, d’entre les brigades de
camuflatge als serveis d’espionatge, no coneixia l’abast del que
feia: cada ordre arribava traduïda per l’escalafó que li corres
ponia.
No hi ha dubte que dins d’aquest joc de la desaparició, de la
simulació, d’una disfressa de la mateixa natura, s’elabora una
estètica del camuflatge, estètica que fa trampa amb l’espai i
posa paranys al temps, tot desestructurant les formes. En l’art

del camuflatge, sotmès a les lleis de l’òptica, les estructures se
gueixen un procés de destrucció a fi de fer-nos vacil·lar la per
cepció. El signe ja no és portador de sentit, sinó de bluf. El
camuflatge treballa sobre el concret, treballa sobre la matèria,
fins a fer-la esclatar per tal de treure al visible tota possibilitat
d’arrelar. En l’art del camuflatge, la vida imita el teatre. El real
esdevé pura il·lusió i ens enganya els sentits. A les arts de l’escenari, al contrari, és el teatre que imita la vida, és la il·lusió,
l’artifici, que esdevé realitat, realitat més impregnant que la re
alitat mateixa i més duradora. A l’escenari tot són signes i tots
els signes són portadors inesgotables de sentit. Utilitzant el si
mulacre, el teatre permet que arreli i que prengui cos una rea
litat que encara no és visible. El teatre fa visible l’invisible, la
intangibilitat de les idees i dels sentiments, com la música fa au
dible el que encara no existeix dins la realitat sonora dels ho
mes. Potser la paradoxa de la percepció ens la donaria una
vitrina del Museu de la Ciència de Barcelona: a partir d’una
foto d’Oriol Maspons es pot veure, de lluny, la cara de Salvador
Dalí, però mentre el visitant s’hi va acostant descobreix un con
junt de mosques de plàstic negres... A l’explicació científica es
pot afegir el concepte de l’art com a divulgador i encarnació
d’allò amagat, objectiu totalment contrari, com hem vist, de
l’art del camuflatge.

Miscel·lània en homenatge
a Joan Ainaud de Lasarte, I i II
SÈRIE IL·LUSTRADA

Així com el primer volum de la Miscel·lània recollia la biografia
miscel·lània

EN

del doctor Joan Ainaud, la bibliografia dels seus treballs, cartes que

homenatge

A
JOAN AINAUD
DE LASARTE
II

tracten de records o vivències personals i articles ordenats de

manera cronològica des de la prehistòria i l’antiguitat a l’època
medieval, en aquest segon trobem aplegats els articles que van des
del segle XVI fins al segle XX.
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La bona feina de

BTV

per Joan F. de Lasa

No fa pas gaire temps -fou l’agost de 1997, si no m’erro— que
BTV va iniciar una nova etapa, el plantejament de la qual es va
basar a dividir la programació en tres grans blocs: l’actualitat,
l’oci i la informació i els temes. Això en principi ja ens va sem
blar força positiu, perquè el propòsit bàsic era d’oferir als ciu
tadans de Barcelona diverses maneres de participar en la
programació, aportant peces audiovisuals inèdites o bé donant
a conèixer les seves opinions.
Ara ja es pot assegurar que l’excel·lent direcció de Manuel
Huerga al capdavant d’aquesta gens fàcil empresa va donant
uns bons fruits.
D’una banda, la informació local resulta puntual i actualit
zada, basada en una oportuna divisió en barris, portada a terme
per uns joveníssims equips d’entusiastes aprenents del mitjà que
constitueixen un autèntic planter, en el qual ben sovint desco
brim clars indicis de talent. És una mena d’informació de tu a
tu en un sistema de multidifusió, tant en la vessant lúdica com
en la cultural i social, dins d’un tarannà que de vegades ens re
corda les tècniques de la ràdio. Insisteixo que aquest és l’aspecte
que m’interessa més de BTV, perquè, amb la visió de les dife
rents barriades, ens conforma dia rere dia un adient mosaic
d’activitats i panoràmiques que no podem trobar en cap més
cadena de televisió. I quan dic això penso també en les pulcres
edicions en castellà, en anglès i en altres llengües, com a mostres
d’una generositat informativa gens menyspreable.
Pel que fa als temes, les «Nits temàtiques» volen mostrar la
creació cultural des del seu origen, amb una especial atenció al
nostre cinema (tant l’amateur com el professional), i així és
com darrerament hem pogut assaborir films gairebé inèdits,
com els de Vall-Escriu, Padrós, Nunes, Capdevila, Balanà, Pomés, Portabella, Ripoll-Freixes i uns quants més, al costat de
certs clàssics del vell art mut i d’alguns rars assaigs sobre el ci
nema i la televisió que constitueixen una viva memòria videogràfica.
Un encert particular -o, si ho preferiu, una tafanera i diver
tida curiositat- resulta la secció «Videomaton», que avui és la
manera més directa que tenen els ciutadans de Barcelona de
participar en la programació de BTV: al llarg d’un minut, en
registren aquell missatge que cada ciutadà vulgui engegar i que
tot sovint es pot convertir en una sensacional lliçó de psicolo
gia i fins i tot de filosofia, més o menys barata. Sociològicament
parlant, és ben curiós aquest experiment, les ressonàncies del

qual poden anar des de la bonica troballa fins l’estupidesa més
flagrant.
Potser el més fluix de BTV sigui aquest arítmic espai de Car
les Flavià, «Qualsevol nit pot sortir el sol», amb un sentit de
l’humor que molt sovint caboteja, sense que per això li neguem
certa gràcia, més en la locució que en la imatge que transmet
generalment. En canvi, l’entrevista del gran Joan Barril em
sembla quasi sempre boníssima, com l’espectacular coordina
ció de «Moebius» i l’orquestració d’espais tan recomanables
com «La nit de les imatges».
Destacaré ací l’interessant documental de Xavier Juncosa so
bre Leni Riefensthal, i també el «magazinemedia» sobre temes
relacionats amb l’àmbit televisiu, «AcT-Vity», i diferents edi
cions de «La nit de la música», «La nit del teatre», i «La nit de
l’esport».
No cal afegir que la quasi total manca de publicitat ens fa en
cara més agradosa aquesta televisió local barcelonina, per a la
qual reclamem molt més ajut i molta més col·laboració, públics
i privats.
Nosaltres, el millor que podem fer, com ho apunto des d’a
questa senzilla pàgina, és recomanar-la apassionadament, amb
la seguretat que us fem un evident servei. Perquè BTV va bé,
molt bé.
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Tria personal
per Josep M. Ripoll

MAURICI PLA ......................
DISSABTE A LES FOSQUES
------------ --

QUADERNS CREMA

una obra en què no ha passat, pròpiament,
gairebé res.
Dissabte a les fosques és en definitiva una
novel·la per als amants de la literatura en es
tat pur, relacionable en part, en el seu elogi
implícit de la inactivitat, amb obres tan singu
lars com ï’Oceanografia del tedi d’Eugeni
d’Ors o la recent La télévision de Jean-Philippe Touissaint-si bé el món de Maurici Pla
és, en comparació, força més inquietant. Cal
destacar, finalment, l’alternança de passat i
present en la narració de les accions, o la de
la primera persona i la tercera, singularitats
afegides a la peculiar escriptura de l'autor, un
veritable cas a part en les nostres lletres i que
cal tenir molt en compte.

EMPAR
MOLINER
L’ensenyador de
pisos que odiava
els mims
Maurici Pla
DISSABTE A LES FOSQUES
Quaderns Crema, Barcelona, 1999.
Maurici Pla és un dels escriptors veritable
ment rars sorgits aquests últims anys. Ar
quitecte de professió, es donà a conèixer amb
El mal enamorat el 1996 i, sobretot, amb A
favor del suspens el 1997 -un conjunt de
narracions torbador, personalíssim-; ara ens
ofereix una primera novel·la igualment perso
nal, torbadora, rara. Com en els seus contes,
el lector s’introdueix aquí en un món tancat,
obsessiu, tenyit però d’ironia, per mitjà d’un
estil precís, aparentment simple, d’una estu
diada neutralitat. En aquest cas, assistim a
les vivències -escasses-, les reflexions
-abundants- i les rareses -considerablesd’un pintor en el transcurs d’una setmana; un
personatge solitari, esquerp, que més que
treballar medita: «En realitat, en Gabriel no
era ni de bon tros un artista. Era més aviat
un home d’esperit metafísic, és a dir, un
home qualsevol, a la recerca de la identitat
de les coses i d’ell mateix» (pàgs. 142-143).
Les seves reflexions giren gairebé sempre a
l’entorn del temps, que a la novel·la apareix
sota formes múltiples, una de les més extra
vagants en estricta relació amb el títol. Més o
menys vinculats a aquest tema central, tro
bem una sèrie de motius recurrents: una
dutxa d’aiguarràs, un jugador de futbol precís
i eficient, \'A/ícia de Lewis Carroll, una
bandada d’ocells, una pistola i, sobretot, la
relació impossible del pintor amb la seva
marxant. Alguns d’aquests elements conflui
ran en un desenllaç contundent i inesperat en

progressisme ben intencionat, i si no té gaire
sentit de l'humor, val més desaconsellar-li el
llibre.
I és que aquesta és una obra sarcàstica,
cruel a estones, més corrosiva encara que
aquells gloriosos Contes per a nens i nenes
políticament correctes de James Finn Garner
de 1995. Primer llibre d’Empar Moliner, ac
triu de teatre i de cabaret i periodista, és un
recull de contes tan divertits com àcids en
què és fàcil reconèixer els pitjors tics d’una
pseudoprogressia patètica en la seva medio
critat. Els personatges diuen una immensa
quantitat de bajanades i fan un ridícul cons
tant sense adonar-se’n, amb l’agreujant que
mostren la cara més grotesca com més prete
nen estar per damunt de les circumstàncies:
tant si es tracta de parelles que fan intercan
vis com de poetes que escriuen en els grans
magatzems, de mestres a punt de plorar com
d’escriptors que canvien de llengua. El retrat
és sempre implacable, ferotge, i només cal
dria posar-hi dues objeccions: que els contes
es quedin molt sovint en l’apunt costumista
sense tenir una veritable història per explicar i
que el llenguatge oscil·li de vegades entre el
registre informal que es caricatura i el cul
tisme ocasional fora de lloc. El que realment
compta, però, és que, petit prodigi d’observació i caricatura, aquesta és una de les sàtires
més rotundes que mai s’han escrit sobre el ri
dícul quotidià que ens envolta.

Empar Moliner
L’ENSENYADOR DE PISOS QUE ODIAVA
ELS MIMS
Destino, Barcelona, 1999.

La sàtira sempre s’ha basat en l’exageració
d’unes actituds que el lector pot reconèixer fà
cilment en el seu entorn proper, fins al punt
que pot acabar rient-se, si no ben bé d’ell
mateix -cosa que requereix un sentit de l’humor poc corrent-, sí com a mínim de l’estupidesa ambiental que l’envolta. És possible que
molts dels lectors de Eensenyador de pisos
que odiava els mims tinguin la sensació que
l’autora, si no es riu d’elis, sí que ho fa de
molts dels tòpics, actituds, mites i conven
cions del seu petit món quotidià; sobretot si
aquest és més o menys hereu del maig del 68
i passa per l’afecció als mims, la fe en la psicopedagogia, la companyonia entre cònjuges
separats, una suposada falta de prejudicis se
xuals o un optimisme a frec de la beneiteria.
Si el lector-i/o lectora!-s’identifica, però,
més del compte amb aquestes mostres de

Nick Hornby
UNA MENA DE PARE
Traducció de Xavier Dilla
Edicions 62, Barcelona, 1999.

Sembla prou clar que aquests últims anys la
literatura i el cinema britànics s’inclinen per

un cert costumisme, més o menys crític se
gons els casos. De la trivialitat del Diari de
Bridget Jones a la duresa de Trainspotting, de
l’agudesa de Stephen Frears a la denúncia de
Ken Loach, els britànics ens descriuen el
propi entorn amb diferents graus d'ironia, verisme o protesta, sempre però amb la realitat
immediata com a punt de partida.
Nick Hornby -que pertany, com Irine
Welsh, l’autor de Trainspotting, a l’última for
nada de narradors britànics- ja és autor de
tres novel·les, la segona de les quals, Alta fi
delitat, fou publicada per Columna el 1995.
Les seves obres es nodreixen de referents com
el futbol o la música pop, parlen de la solitud
o el desarrelament dels personatges, i han ob
tingut un èxit enorme al seu país, fins al punt
d’atraure, segons que sembla, masses de lec
tors reticents fins fa ben poc a obrir un llibre.
Una mena de pare -els drets de la qual ja
han estat venuts a la productora de Robert de
Niro- deu tant, en paraules de l’autor, a les
cançons de conjunts de rock -com REM o
Nirvana- com a possibles antecedents litera
ris -els realistes americans Richard Ford o
Raymond Carver. Podria semblar, a partir d’a
questes referències, que ens trobem amb una
novel·la dura de continguts i descarnada en la
forma; però la lectura desmenteix aquesta
possible imatge prèvia en oferir-nos una de
les cares relativament amables dels realismes
presents a la novel·la i el cinema anglesos
d’aquests últims anys.
Ambientada al Londres actual, l’obra gira a
l’entorn de dos personatges principals: d’una
banda, un nen de dotze anys introvertit i des
manegat, fill de pares separats i que viu amb
una mare neuròtica d’ocasionals impulsos
suïcides; de l’altra, un solter de trenta-sis
anys que no ha treballat mai -viu dels drets
d’una cançó nadalenca del seu pare. Ociós,
frívol i despreocupat, serà però el guia que el
nen necessita per a ser acceptat pels com
panys d’escola i deslliurar-se de la influència
de la mare. La relació entre ambdós és ei
centre d'una obra immediata, en to de comè
dia agredolça, en què les situacions rarament
arriben al límit i les consideracions del narra
dor omniscient palesen sovint un agut sentit
de l’observació dels comportaments humans.
L’obra, agradable, llegidora i prou optimista
en el desenllaç, no és però tan comparable al
Vigilant en el camp de sègol de Salinger com
va afirmar el crític del «Saturday Telegraph»;
és una novel·la àgil, aguda i benintencionada,
bon reflex del seu moment -l’ambient de
l’instituton estudia el nen protagonista serà
familiar als nostres soferts professors refor
mats-, però queda lluny de ser imprescindi
ble. Cal destacar, això sí, l’excel·lent traducció
de Xavier Dilla, sempre en el registre adequat
i amb breus i oportuns aclariments ocasionals
a peu de pàgina.

OBRA EN PROSA
KMNOUVER

Joan Oliver
OBRA EN PROSA
Proa, Barcelona, 1999.
Cal repetir el que ja comença a ser un tòpic,
és a dir, que Joan Oliver ha tingut un cente
nari ben migrat i que, com és lògic en un in
conformista permanent, als poders públics no
els ha interessat gaire recordar-se’n. De tota
manera, potser també és el moment de reconsiderar algun altre tòpic, en aquest cas a
l’entorn de la seva obra: per exemple, el que
afirma que la prosa d’Oliver és menor enfront
de la poesia i el teatre. L’oportuna publicació
d’aquest volum, quart i últim de les seves
obres completes, serveix -mentre esperem la
reedició de la poesia- per a reconsiderar un
conjunt prou nombrós, que comprèn tant les
narracions com els articles.
D’entrada, és significativa la nota inicial de
l’autor a Biografia de Lot i altres proses, obra
miscel·lània de 1963 que reunia textos de
1923 a 1960, en què constatava com «gène
res, temes i estils s’hi juxtaposen i s’hi barre
gen, i quasi s’hi barallen». No cal dir que
l’afirmació és encara més aplicable a la prosa
íntegra reunida, que va des del conte de res
sons carnerians fins a la iconoclàstia de les
provatures d’avantguarda, de la nostàlgia de
l’apunt costumista a la voluntat crítica i polè
mica rere la qual hi ha tan sovint un mora
lista. El volum ens mostra així les diferents
cares d’un escriptor que experimenta enfront
de la crisi de la narrativa tradicional, que evi
dencia en i’estil una certa herència del nou
centisme, que evoca la infantesa amb tocs de
costumisme amable, i que es compromet a
fons, sobretot a partir de la guerra, amb la so
cietat a què pertany. Quatre aspectes bàsics
que es complementen i que comparteixen
l’humor, una certa acidesa i un escepticisme
de fons sobre les relacions humanes eviden

ciat, per exemple, en les abundants narra
cions a l’entorn de la vida matrimonial.
Val a dir que són especialment reveladors,
en tant que van configurant un lúcid autoretrat
del personatge, els articles publicats gairebé
sempre a «Serra d’Or» els anys seixanta, sota
la rúbrica «Tros de paper»: Oliver hi elogia la
peresa -«la folgança és al capdavall el bé su
prem»-, les aparences com a configuradores
de la realitat-«puix que de la resta, és a dir,
de les essències, ningú no en sap quasi res»o la mentida entesa com a indispensable per a
la creació -«renunciar a la mentida fóra tant
com abdicar la imaginació»-, alhora que es
manifesta contra la «massificació», el soroll o,
curiosament, la blasfèmia. En resum, se’ns
mostra com un individualista, un imaginatiu i
un empíric, contrari a les modes i a la vulgari
tat. És així com aquest «poeta vell i cristià
sense intermediaris», tal com es definia els
anys vuitanta -i que també deia d’ell mateix
que «de molts anys ençà, aigualeixo el pessi
misme amb la ironia»-, va conformant succes
sius fragments d’un autoretrat que acaba per
mostrar-se prou complet, al costat d’uns textos
de ficció cada vegada més lliures. Ens trobem,
en definitiva, amb una part important de l’o
bra de l’inconformista irreductible i l’escriptor
remarcable que fou Joan Oliver.

Més memòria que literatura.
A propòsit del «Dietari»
de Josep M. López-Picó
per Vinyet Panyella

Textos
i Estudis
de Cultura
Catalana

Josep M. DIETARI
López-Picó 19294959

Josep M. López-Picó, Dietari (1929-1959). Edició a cura de Joan de Déu Domè
nec. Pròleg d’Enric Bou. «Textos i estudis de literatura catalana», 70, Curial i Pu

blicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999.

«Per tal que no es perdi la il·lusió d’amistat i de diàleg con
substancial amb la vida mateixa dels homes de la meva pro
moció, cal renovar el gust antic dels diaris íntims, veritable
amistat sense fallida i diàleg sense llanguiment» (1-XI-1929).
Aquesta hauria estat la motivació primera i més important
d’un escriptor amb autèntica fal·lera per la literatura, per la
poesia i per l’assaig, a parts gairebé iguals, si no hagués estat
pel trencament brutal que es produí a Catalunya no solament
durant la guerra civil, sinó, sobretot, després. Aquesta és la pri
mera conclusió posterior a la lectura, apassionant, del Dietari
de qui ha estat un dels escriptors més prolixos i més injusta
ment tractats per la historiografia literària com fou Josep M.
López-Picó, funcionari exemplar de la Mancomunitat i la Ge
neralitat de Catalunya, i la Diputació de Barcelona finalment,
i un dels escriptors amb més títols a les biblioteques del seu
temps.
L’historiador i escriptor Joan de Déu Domènec ha tingut
cura de publicar un ampli extracte dels set volums manuscrits
que constitueixen el Dietari que abasta els darrers trenta anys
de la vida del poeta. El resultat ens fa a les mans un treball ri
gorós, complet i equilibrat entre el que és la vida pública i li
terària del personatge que el protagonitza i l’ajustada
dosificació d’anotacions que remeten a la vida familiar i per
sonal. Res no hi és sobrer, i res no hi manca; les gairebé quatre-centes pàgines de lletra impresa constitueixen un
document literari i històric indispensable per a qualsevol cul
tura civilitzada. Les observacions i notes del curador i la prosa
literària de l’autor converteixen el llibre ja des de la primera
anotació en una lectura indefugible que, a mesura que
avança, esdevé corprenedora i tràgica en determinats mo
ments: la tendresa i la tristesa amaren les pàgines escrites amb
el cor a la mà.
La fallida total. Dietari d’un perdedor

La preocupació de López-Picó per l’anotació del pas del temps
i de les seves activitats personals, professionals i literàries s’ha
via materialitzat en la sèrie «Moralitats i pretextos», publicada
periòdicament a les pàgines de «La Revista», i també en diver
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sos reculls, com A mig aire del temps, Dietari espiritual, A con
traclaror del seny, entre altres títols. Fins a 1936, la memorialística de López-Picó és marcada per la literatura i per
l’actualitat civicocultural. El seu és un pensament conserva
dor, d’aquell que se sap part integrant i activa, des de la fideli
tat i la convicció, d’un sector de la societat catalana
històricament vinculat a la Lliga i a la seva imbricació institu
cional, dretà però irrenunciablement catalanista.
Des de la proclamació de la República fins a l’esclat de la
guerra civil, López-Picó adopta un to obertament crític amb
la situació social i política i la responsabilitat dels qui gover
nen el país al llarg dels anys trenta. L’esclat de la guerra és, per
a l’autor del Dietari, un sotrac que fa que ben aviat sàpiga que
res no esdevindrà igual en el futur, ni en la vida col·lectiva ni
en la personal. Una frase anotada el 1938 és premonitòria:
«Percepció de la fallida total de la meva vida.» Ell, que ha fet
gala de la seva independència, «no haver-me volgut doblegar
mai a cap partidisme», pressent que pagarà amb la seva sort
individual el destí col·lectiu del país. El to del dietari a partir
dels anys de la guerra i fins ben entrats els cinquanta és el d’un
ésser devastat. Les frases, de tan simples, esdevenen patètiques,
tant si fan referència a la misèria material com a la pobresa i la
mesquinesa morals dels que a cada moment tenen el control
de la situació. Amb el fill gran al front, i, per tant, vivint des de
la llar la tragèdia de la guerra, reivindica la dignitat de la dis
creció en el dolor familiar i col·lectiu: «Em repugna el turisme
polític al marge de la tragèdia d’Espanya» (10-1-1938); es veu
obligat, com escriu, a anar venent el patrimoni per poder as

segurar la mesquina frugalitat de recursos —«Molt defallit.
Venuda l’englantina d’or dels Jocs Florals de 1936» (27-111938)-; i, llevat de moments extremadament difícils, mai no
deixa d’expressar la seva crítica, emparat en el caràcter secret
del dietari, com a vàlvula d’escapada de l’aclaparament de la
depressió crònica que pateix: «Moixiganga del parlament es
panyol a Montserrat. Sessió molt ben estudiada, molt prepa
rada, amb públic internacional propici d’embadalir-se amb
aquest simulacre d’eficiència democràtica» (1 -II-1938).
«I si no ens parléssiu més del favor, que ens heu fet, d'alliberar-nos?

La victòria dels franquistes comporta, per a l’escriptor, la «desfesomiació» i «l’espoliació» del país. Aquí comença un dels pe
ríodes més interessants, que depassa l’interès literari i cultural
d’aquest document autobiogràfic. Finida la tragèdia del «suï
cidi col·lectiu», arriba l’hora de l’exclusió per a tots aquells que
des de l’opció de la «gent d’ordre» no volgueren renunciar ni
al llegat historicocultural del país ni a la catalanitat. «La des
feta i la persecució no són res comparades amb la victòria se
guida de la temptació d’exercir una opressió» (18-VII-1943).
La repressió i l’exclusió de tot el que fos identificable amb la
continuïtat i el manteniment dels elements d’identitat del país,
especialment de la llengua catalana, constituí el darrer gran
capítol del drama personal i intel·lectual de López-Picó. El po
eta ho narra en un to en què la vocació sentenciosa sovint
apreciable a les anotacions dels anys trenta deixa pas a una
amarga clarividència, expressada amb contundència i conten
ció: «I, mentrestant, es tanquen tots els camins que haurien
pogut menar a una fruitosa convivència de la pluralitat hispà
nica dins seny de catolicitat» (15-III-1944).
El posicionament moral de López-Picó és una manifestació
extraordinària de despullament interior i de -relativa- confidencialitat literària. Mostra fins a quin punt hi hagué, a Bar
celona i a Catalunya, una classe conservadora i poc o molt
benestant que es mantingué fidel a la llengua catalana i a unes
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posicions cíviques des de l’arrelament i des de la confiança en
un catalanisme polític poc o molt adaptat a les circumstàncies
nefastes d’una postguerra que no tingué cap mena de consi
deració ni de pietat per part dels vencedors. «Els pocavergonyes especulen a l’ombra dels doctrinaris. Com els altres. Com
sempre. I aquesta és la gran revolució; i el nostre patir sempre,
és el nou ordre que els uns i els altres ens prometien» (12-11942). Per als qui actualment se senten fascinats per la recu
peració memorística o novel·lada del que alguns escriptors
denominen «la burguesía catalana del franquismo», el Dietari
de López-Picó és indispensable per tal com fa conèixer una al
tra mena de burgesos que no feren fortuna ni econòmica ni
social. La revisió de determinats capítols de la història recent
a casa nostra hauria de comportar l’esforç i la generositat in
tel·lectual d’atendre la memorialística de López-Picó, expo
nent de tota una època, perquè hi tingui ampla i digna cabuda.
Maurras, Charlot i el Barça... La vida quotidiana

La narració de la tragèdia no trenca la successió de la
quotidianitat del Dietari. Les anotacions de les variacions es
tacionals i climàtiques; les lectures dels clàssics i dels contem
poranis, que reprèn de mica en mica; la gana —«Comencem
d’aprendre a mirar la fam cara a cara» (8-IX-1937)—; les ca
minades per les rodalies de Vallirana o de Barcelona; els no
menaments i les destitucions; els judicis de la postguerra a
escriptors i funcionaris que restaren lleials al govern legalment
constituït; l’esclat de la segona guerra mundial i la nova tragè
dia d’Europa, amb el record, encara, de la Gran guerra; la lenta
represa de les exposicions d’art i de la vida cultural a Barce
lona; el creixement dels fills; els esdeveniments de la vida fa
miliar pròpia i de les amistats més entranyables; el cinema i el
futbol; tot això són els senyals visibles del pas del temps i de la
vida.
L’amor i l’admiració vers la muller, Angelina, expressats de
manera constant i contínua i en tota mena de circumstàncies,
mereixeria tot un capítol. En aquest sentit, la tria de textos que
ha efectuat Domènec és creditora del doble mèrit d’haver res
pectat la privacitat dels éssers i d’haver mostrat el vessant més
humà d’un marit enamorat fins a l’admiració sense límits de
qui fou l’únic puntal d’una llarga convivència. La relació amb
els fills, sobretot amb el gran, Jordi, que fou combatent al
front, hi és anotada amb passió i enyorament en les cir
cumstàncies més tràgiques, i amb distant objectivitat a mesura
que l’estabilitat retorna a la família.
El futbol, és a dir el Barça, i el cinema, és a dir, Charlot -el
personatge que encarna Charles Chaplin-, són, potser, els dos
signes més evidents de l’adscripció de López-Picó als «temps
moderns»: «Vist al Tívoli, amb l’Angelina, el darrer film de
Charlot (...) de la millor qualitat satírica i d’escaient finesa psi
cològica» (8-111-1936). Dinou anys més tard, a la vista de Candilejas, es permeté la llicència de comparar Chaplin amb
Wagner: «(...) podem assegurar, sense equivocar-nos, que

Charlot és el Wagner de la cinematografia» (26-IV-1955). L’equip del FC Barcelona era una de les inclinacions del poeta
abans de la guerra, i un dels pocs àmbits públics que li per
meteren alguna identificació amb el país vençut. Una de les
poques alegries de 1940 fou una victòria de l’equip: «Escoltat
per ràdio el magnífic partit de futbol Barcelona-Sevilla al
camp de les Corts. Quatre zero a favor del Barcelona» (15XII). Tres anys després, el poeta es dolia «que emboliquin el
deport amb el partidisme polític» amb motiu d’una semifinal
de la Copa del Generalísimo, que el Barça havia perdut a Ma
drid per onze a un, amb la intervenció arbitral que cal supo
sar (15-VI-1943, pàg. 209).
La desfilada dels adéus

A mesura que avança, el Dietari va prenent el to de la desfilada
dels adéus dels amics, als quals López-Picó manifesta periòdi
cament testimoniatges de fidelitat sense defallir en cap mo
ment. Coneixences i amistats van passant pels fulls, de vegades
amb anotacions entranyables -els pares de Joaquim Folguera,
la vídua Verdaguer i Callis-, i altres de més crítiques. Al costat
d’un Massó i Torrents «baldat i mig liró», un bon dia saluda
«Martí de Riquer jove cavaller del Terç de Montserrat, heroic
defensor de la nostra Catalunya tradicional» (13-VIII-1939).

Mentrestant, llegim com passen avall, en circumstàncies di
verses, Antonio Machado, Joaquim Ruyra, Plàcid Vidal, Freud,
Bergson, Virgínia Woolf, Emili Guanyavents, Enric Jardí, Ma
nuel Reventós, el cardenal Vidal i Barraquer, Gustau Gili i
Roig... La mort d’Angelina, el 1957, clou aquesta llarga i ma
lenconiosa desfilada. El retorn d’Agustí Calvet, Joaquim Su
nyer, Carles Riba, entre d’altres, i la represa de relacions
personals i literàries amb J.V. Foix, i amb alguns dels supervi
vents de «La Revista», atorguen un caire terminal de tota una
època als anys més durs de l’autarquia.
«Els llibres són la meva ciutat» (20-1-1932), anotava LópezPicó en un moment en què podia fer seva la frase del Dant del
«mezzo del cammin»... Poc devia pensar que la ciutat ideal
s’havia d’esfondrar per sempre més, i que ell havia d’esdevenir cronista lúcid i amarg de l’esfondrament i de la petita i ín
tima fidelitat que, anys a venir, va sumar els seus esforços a
d’altres vers el moment de la represa. Però ell ja havia viscut
massa, i els temps, diferents, no el retornaren mai més al món
que havia perdut. Premonitòriament, com en tantes altres cir
cumstàncies, havia escrit: «La història no és la mestra de la
vida. Per la vida comprenem la història i ens n’expliquem el
sentit quan ja hem fet tard» (29-X-1942). Més que a la litera
tura, el Dietari de López-Picó és un monument a la memòria.

Actes de l’onzè Col·loqui Internacional
de Llengua i Literatura Catalanes
Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1998. Volum II.
A cura de Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Monserrat i Pere Rosselló Bover
Recull de les ponències de la secció “Història de la llengua:
oralitat versus escriptura” i de la secció “Literatura popular”.

Actes de
I Onzè Col·loqui
Internacional
de Llengua i Literatura
Catalanes
**
Palma (Mallorca).
8 12 de setembre de 1997
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NOTES DE LECTURA

Un recull d’estudis en honor de
Dietrich Briesemeister
Dulce et decorum est philologiam colere. Festschrift für Die
trich Briesemeister zu seinem
65. Geburtstag
2 volums. Domus Editoria
Europaea, 1999.

Sybille Grosse i Axel Schònberger
han preparat amb molta cura dos
gruixuts volums d’estudis dedi
cats a commemorar el seixantacinquè aniversari de Dietrich
Briesemeister, nascut a Altena
(Westfàlia) el 1934 i gran impul
sor dels estudis d’hispanística i
de lusitanística a Alemanya, es
pecialment com a director de 1’1bero-Amerikanischen Institut de
Berlín (1987-1998). En total es
tracta de gairebé dues mil pàgi
nes, en les quals trobem succes
sivament articles sobre llengua i
literatura llatines, llengua i litera
tura espanyoles, catalanes i llati
noamericanes; llengua i literatura
portugueses i gallegues, llengua i
literatura franceses, llengua i li
teratura italianes, estudis gene
rals sobre llengües i literatures
romàniques, i estudis sobre al
tres qüestions. D’acord amb el
costum, clou el volum una àm
plia bibliografia de l’homenatjat
(1958-1998), on no manquen
referències a bibliografia sobre
Catalunya. Per als lectors de
«Serra d’Or», volem destacar no
més algunes contribucions d’a
quests dos volums directament
relacionades amb la literatura ca
talana. Heinrich Bihler hi tracta
de l’«obra de vellesa» de Salva
dor Espriu; Thomas Gergen, d’al
guns aspectes dels Usatges de
Barcelona; Josep Massot i Mun
taner, de la segona etapa de la
revista «Occident», dirigida per
Joan Estelrich (París, 1940-41),
i Curt Wittlin, de les profecies a
les obres de Francesc Eiximenis i
la seva influència en els missio
ners d’Amèrica del Sud i en re
bels de l'època de les Germanies
i de la guerra dels Segadors.A.C.

A propòsit de Llorenç Villalonga

La guerra civil i el franquisme

La capritxosa memòria

Carme Bosch, Jordi Làrios,
Jaume Pomar, Rafel Ramis i
Pere Rosselló Bover
Bibliografia de i sobre Llorenç
Villalonga
Miquel Font Editor, Mallorca,
1999.

Albert Manent
De 1936 a 1975. Estudis sobre
la guerra civil i el franquisme
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1999.

Josep M. Madern
El vent de la memòria
Ed. Columna, Barcelona, 1998.

Carme Bosch i Jordi Làrios ja ha
vien publicat a la revista
«Randa» una bibliografia gairebé
exhaustiva dels escrits de Llorenç
Villalonga (llibres, articles, res
senyes, pròlegs i traduccions), i
Jaume Pomar havia utilitzat una
àmplia selecció de la nombrosa
bibliografia sobre Villalonga a la
seva biografia La raó i el meu
dret. Ara, amb el patrocini del
Consell Insular de Mallorca i
amb la col·laboració de Rafel Ra
mis i de Pere Rosselló Bover, ens
ofereixen un repertori molt ex
tens, encara que no exhaustiu,
que conté en primer lloc la «Bi
bliografia de Llorenç Villalonga»
(novel·les, teatre, volums de nar
racions, turisme, escrits auto
biogràfics; pròlegs i
presentacions; participació en al
tres volums; traduccions; recen
sions; col·laboracions a diaris i
revistes) i en segon lloc la «Bi
bliografia sobre Llorenç Villa
longa» (llibres; opuscles; pròlegs
i estudis introductoris; estudis
especialitzats; referències en
obres generals; articles, resse
nyes, entrevistes i altres escrits
apareguts a revistes literàries i
culturals; articles, ressenyes, en
trevistes i altres escrits apareguts
a la premsa i en altres publica
cions, i referències en altres
obres). No cal dir que el conjunt
resulta d’una gran utilitat i hem
d’esperar que els autors conti
nuaran posant al dia aquest re
pertori. En noves edicions, fóra
convenient d'afegir-hi un índex
d’autors citats i potser també un
índex de matèries estudiades.B.B.

Albert Manent ens sorprèn amb
un recull de vint treballs, inèdits
en alguns casos, ja publicats en
altres -però sempre revisats i
completats-, que ens donen vi
sions de conjunt o ens il·lustren
sobre casos molt concrets de dos
períodes decisius de la nostra
història recent, la guerra civil i el
franquisme. Després d'unes pin
zellades sobre Viladrau el 1936,
basades en l’experiència personal
de l’autor i al·lusives a l’actitud
del seu pare Marià Manent en
aquell moment, segueixen uns
capítols d’una extraordinària im
portància sobre el convent dels
carmelites descalços de la Diago
nal i la revolta a Barcelona i so
bre diversos aspectes dels exilis
durant la guerra (1936-1938), i
sobre la manera com se salvaren
els prohoms de la Lliga i altres
industrials, monàrquics i perio
distes; una síntesi sobre la posi
ció dels intel·lectuals durant la
guerra civil; uns apunts biogrà
fics de l’oficial de les milícies pirenenques Carles Balaguer, i
valuoses notes sobre la guerra ci
vil a l'Aleixar i a quatre pobles de
les muntanyes de Prades. Els te
mes referents a la guerra civil in
clouen encara una semblança
de Rafael Tasis, director general
de presons de la Generalitat, i un
comentari polèmic sobre «La Re
pública, Catalunya i Euzkadi van
perdre la guerra civil». Els tre
balls referents al franquisme són
més concrets i més breus, però
no deixen de tenir un interès
considerable. S’ocupen de la re
vista d’arqueologia «Museu», de
Mataró; de «La Veu de la Parrò
quia», intent de revista fet per
mossèn Muntanyola; del ressò de
la mort de Francesc Cambó en la
premsa de l’exili; d’un caputxí
amençat per l’alcalde d’Arenys
de Mar el 1950 perquè predi
cava en català; de la revista
monàrquica «La Víspera»; de les
emissions en català de Ràdio Pa
rís promogudes per Ramon Xuriguera entre el 1958 i el 1964, i
de l’abat Escarré, amic dels
allunyats i autor d’unes famoses
declaracions contra el règim de
Franco a «Le Monde».- F.A.

Amb aquesta obra l’autor ens fa
veure que el seu propòsit és des
envolupar certes idees, certs sug
geriments i certes reflexions que
li susciten algunes frases que
conserva a la memòria. El llibre,
el formen vuitanta-una citacions
que desencaden els comentaris
de Madern, cadascun dels qual
ocupa un parell de pàgines. Al
gunes referències són d’autor co
negut-filòsofs, escriptors,
artistes, polítics...- i d’altres sim
plement les recorda sense es
mentar-ne la font. Així el lector
es troba davant d'unes frases i
les divagacions que provoquen
en l’autor. L’encert, des del meu
punt de vista, rau més en la
prosa de Madern, que en el que
veritablement diu i aporta. Per
mitjà dels comentaris se’ns pot
dibuixar mentalment la fesomia
intel·lectual de l’autor, que potser
és el que en el fons ell volia.G.O. de L.B.

DISCOGRAFIA CATALANA RECENT
Novetats

ESPEC I Hl.. F ES TES

Orquestra Plateria___________
Cobertura total_____________
Gemecs/Out line, ET290 CD.

Alara Kalama______________

Toni Saigi «Chupi»__________

L’essència dels colors________
Ventilador Edicions, CDA 015.

Poti-poti Disco Mix. Per saltar i
ballar____________________

Discmedi/Blau, DM 448-02.
Després de Ballautors (1990),
hem hagut d’esperar ben bé nou
anys perquè la Plateria publiqui
un nou àlbum cantat íntegrament
en català. Cobertura total aplega
versions ballables (molt ben fetes
des del punt de vista literari pel
cantant Manel Joseph) de temes
molt diversos: dels «Gitanets i
morenos» («Gitanitos y more
nos»), de l'enyorat i insubstituï
ble Gato Pérez, a la preciosa
«Tens un amic» («You ‘ve got a
friend») de Carole King -que ja
va enregistraria uns anys Marina
Rossell, en una altra versió, a
Rosa de foc-, passant per
cançons de Stevie Wonder («Ets
la llum de la meva vida»/«You
are the sunshine of my life»), Gilbert O’Sullivan («Sol altre
cop»/«Alone again») i un llarg
etcètera, en què destaca un cu
riós combinat dels temes dels
Rolling Stones «Satisfaction» i
«Honkey Tonk Women» a ritme
de txa-txa-txà. L’única cançó de
text original català del conjunt és
«Qualsevol nit pot sortir el sol»,
l’inoblidable tema de Sisa que
Manel Joseph va interpretar moltíssim en públic cap a la meitat
dels anys setanta, tot acompa
nyant el «cantant galàctic» a les
percussions i a les segones veus.
El protagonisme vocal del disc el
comparteixen el mateix Joseph i
Eva Gomariz, i el resultat global
mereix una nota ben alta.- M.P.

Segon disc, en poc més d’un any,
d'aquest grup empordanès forjat
al voltant de la personalitat i la
veu d’Albert Alforcea, que beu
sobretot de la rumba, però
també de la música africana i la
llatina, del funk i del rock. L’àlbum és vital i optimista («Qui no
té do, té àngel», «És màgic»...)
però no hi manquen moments de
duresa («Samuel només estudia»
-cançó sobre un seguit d’humilacions que aboquen un jove al
suïcidi-) i intents de crítica social
(«El predicador») que topen amb
les limitacions d’uns textos no
excessivament elaborats. El més
original del disc el trobem als
tres temes finals («El somni», «El
viatge» i «El mar»), que formen
un agradable conte protagonitzat
per en Tomeu, un vell ratolí que
desitja veure el mar abans de
morir, i que compten amb la bri
llant col·laboració del cantant va
lencià Joan Amèric i del
guitarrista Toti Soler- M.P

Seguit de temes populars («La
lluna, la pruna», «El gegant del
pi», «Sol, solet», «El ball de la
civada»...) adaptats a l’estètica
«disco» per Toni Saigi (músic
que ha col·laborat amb Jordi Batiste, Els Pets, Jarabe de Palo i
molts més grups i solistes). No
sé si es tracta de respondre a
una demanda de so «modern»
per part d’uns infants ja tocats
per l’estètica dels seus germans
grans, o bé al contrari d'anar cre
ant hàbits mentals que preparin
futurs clients de discoteques... Ja
se sap: els compradors de discos
cada cop són més joves (dels
adolescents hem passat als preadolescents) i cal anar «definint»
els gustos dels clients d’acord
amb els interessos del mercat.M.P

Xavier Montsalvatge
Integrals (vols. I i II)
Columna Música
1CM0036/1CM0042.

Columna Música ha engegat una
iniciativa lloable: l’edició de l’o
bra completa de Xavier Montsal
vatge en un llançament
discogràfic que, al moment d’es
criure aquestes ratlles, consta de
dos discos: la integral de l’obra
per a piano sol i la dedicada a
les obres completes per a piano i
violí i piano i violoncel. Un dels
al·licients de l’edició, a banda
dels discos en si mateixos, és
que no s’ha recorregut a enregis
traments mítics i introbables (al
gunes de les obres s’enregistren
per primera vegada), sinó a joves
artistes que, amb el lògic entu
siasme que susciten aquestes
circumstàncies, s’han abocat a
fer prestacions de qualitat. Potser
l’homogeneïtat que hom podia
esperar d’una integral d’aquestes
característiques quedi en un se
gon terme, però hi ha qui pot
veure-ho com un mal menor:
precisament una integral també
pot servir per a fer diverses lectu
res d’un mateix autor. I si l’autor
és algú com Xavier Montsalvatge,
l'heterogeneïtat és encara més
acceptable. La presentació dels
discos és francament bona, amb
textos de Mònica Pagès i, en un,
amb la inclusió d’una breu però
interessant entrevista feta al
compositor per Mac McCIure, un
dels pianistes protagonistes de
les edicions. Només ens resta es
perar que els successius lliura
ments respectin la periodicitat
que hom espera d’un esdeveni
ment com aquest i que la quali
tat i l'entusiasme del primer
lliurament es multipliquin-J.R.

Reedicions en CD
lamàdeguido

tots els èxits

Cor Lieder Càmera. Dir: Josep
Vila i Casanas______________
Cançó tradicional i popular cata
lana_____________________
La Mà de Guido LMG 2030.

La Trinca_________________
Tots els èxits_______________
BMG/Ariola, 74321678282.

Pep Vila, actual director de l’Or
feó Català, ho ha estat també de
Lieder Càmera, una de les forma
cions corals de més solvència al
país. Amb un repertori eclèctic,
Lieder Càmera és un referent
obligat en la nostra ja llarga
història coral. Aquest disc, amb
un repertori centrat en la cançó
tradicional catalana, presenta un
interessant ventall que va des de
temes tan emblemàtics com «Els
Segadors», «Muntanyes regala
des» o «Les flors de maig» fins a
d’altres potser no tan prodigats
com «La noia de l’Empordà», «A
l’horta del meu pare» o «Ton pare
no té nas», tema popular mallor
quí que en aquest disc es pre
senta amb una esplèndida
harmonització de Baltasar Bibiloni. I és que, al costat de les
harmonitzacions més arxiconegudes, com les de Pérez Moya, En
ric Morera o Pau Casals, se’n
troben d’altres que donen a les
obres un caràcter fresc i nou.
Són, per exemple, les degudes a
Josep Ramon Gil-Tàrrega, el ja
citat Bibiloni o el mateix Vila. I a
tot això cal afegir, lògicament,
l’acurada tasca de Pep Vila da
vant la formació coral, amb una
indiscutible qualitat, complemen
tada amb la presa de so del tot
eficient i sempre al servei d’una
música ben feta, ben cantada i
ben nostrada que no podem dei
xar perdre.- J.R.

Fa uns anys, PDI va publicar en
CD tots els enregistraments que
La Trinca havia fet per a Edigsa;
és a dir, tots els discos que el
grup de Canet havia enregistrat
fins que el 1977 va decidir fitxar
per Ariola. Ara, BMG/Ariola es
decideix a treure al mercat no
pas una integral, però sí un do
ble CD amb una quarantena de
temes força representatius. Al
guns formen part, de fet, de la
seva etapa a Edigsa («La Trinca»,
«A collir pebrots», «Coses de l’idioma», «Els tres mosqueters»,
«Califa», «El canonge de la Seu»,
«La faixa», «La patata»...) però
foren reenregistrats el 1977 al
doble LP Set anys i un dia de
cançons, executat per tal de fas
tiguejar la seva antiga compa
nyia, que havia publicat sense el
seu consentiment el recull Ves
tits de milionaris. La resta de te
mes procedeixen d’àlbums de
1977,1979,1981,1985,
1986 i 1987. És a dir, de Trempera matinera («Oda al paper de
wàter», «Un gran dia», «Avanti o
popolo»...), Pel broc gros («No
ve d'un pam» i «El meu
col·legi»), Nou de Trinca («La
dansa del sabre», «El baró de Bi
det», «El baion de l’Otan»...), És
que m'han dit que... («Sevillanes
de la proveta», «La guerra de
l’enciam» i «Alça Manolol»),
Trinca, sexe i rocanrol («L’home
light», «L’IVA fet fàcil»...) i Marro
(«La goma» i «Ho farem tota la
nit»), L’únic àlbum de l’època
Ariola que no queda representat
en aquesta antologia (i que me
reixeria una edició íntegra en CD)
és Don Jaume el Conquistador,

la divertida adaptació de l’obra
de joventut de Pitarra. En tot
cas, la selecció és prou àmplia i
encertada, i si alguns dels temes
ja es troben massa «datats»
(«Per primer cop»), d’altres con
serven, malgrat el pas del temps,
el seu poder hilarant.— M.R

TAULER D’AVISOS
PREMI DE NARRATIVA BEARN,
1223

Convocat per l’Ajuntament de Bi
nissalem i Di7 Edició, les obres
aspirants, de caràcter narratiu i
tema lliure, han d’ésser originals
i han d’estar escrites en llengua
catalana, amb una extensió d’en
tre 75 i 100 folis, mecanogra
fiats a doble espai. S’estableix un
únic premi d'1.000.000 de
ptes.; 500.000 en concepte d’avançament de drets d’autor per
la publicació de l’obra, a càrrec
de Di7 Edició, i 500.000 dona
des per l’Ajuntament de Binissa
lem. El jurat tindrà la facultat de
recomanar la publicació d'una
segona obra i una tercera, els
drets de les quals queden, en cas
d’estar-hi interessada, en posses
sió de DÍ7 Edició. Els partici
pants han d’enviar cinc originals
acompanyats amb el títol de l’o
bra i les dades identificatives del
concursant: nom i llinatges,
adreça i telèfon (en cas d’utilitzar
pseudònim, s’han de trametre,
en sobre tancat, les dades de
l’autor), fins al 15 de novembre
de 1999, a les dues, a l’Ajunta

ment de Binissalem, carrer Con
cepció, 7, 07350-Binissalem,
Mallorca. S’acceptaran els origi
nals que arribin per correu si
duen data d’abans del termini de
la convocatòria. El jurat serà do
nat a conèixer oportunament. El
lliurament de premis tendrà lloc
en el transcurs d'un acte literari,
la data del qual serà comunicada
oportunament.
XXXVI PREMIS «RECULL»

La revista «Recull», de Blanes,
convoca els premis següents: Jo
aquim Ruyra, dotat amb
250.000 ptes. i la publicació a
Edicions Proa, per a una narració
o un conjunt de narracions de 60
a 70 fulls; Benet Ribas, dotat
amb 175.000 ptes. i la publica
ció patrocinada pel Consell Co
marcal de la Selva, per a un
recull de poemes de 30 a 40
fui Is; Salvador Reynaldos, dotat
amb 75.000 ptes., a un article
d’opinió inèdit sobre un tema
d’actualitat de 4 a 6 fulls que
serà publicat a la revista «Re
cull»; Rafel Cornellà, dotat amb
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75.000 ptes., a un retrat literari
d’un personatge (amb il·lustració
gràfica), d’una extensió d’entre 4
i 6 fulls, que serà publicat a
l’«Avui», i Josep Ametller, dotat
amb 200.000 ptes. i la publica
ció, a una obra inèdita de teatre.
Cal presentar els treballs, inèdits,
a doble espai i en set còpies
(cinc els del premi de teatre),
amb el nom i l’adreça de l’autor,
a «Recull» (Apartat de Correus,
88, 17300-Blanes, la Selva, o a
mà al carrer Mercaders, 4) abans
del 31 de desembre d'enguany.
A la primera pàgina cal fer cons
tar el premi al qual concursa. El
jurat pot concedir els premis, no
concedir-los o concedir accèssits
en lloc d’atorgar-los. Els guardo
nats dels premis literaris no per
dran la propietat intel·lectual de
les obres premiades, però durant
divuit mesos des de la concessió
cediran la prioritat de la publica
ció a «Recull», i l’import dels
premis serà considerat un
acompte sobre els drets d’autor.
Cada vegada que es publiqui un
treball premiat, caldrà fer-hi
constar el premi, amb la indica

ció «Convocat per la revista
“Recull” de Blanes». L’adjudicació serà feta el 12 de març de
1999 per un jurat format per
Carles Duarte i Montserrat, David
Castillo, Màrius Sampere, JoanJosep Isern, Jaume Reixach, Sal
vador Roca i Francesc Robert,
amb Maria del Vilar Puig de se
cretària, per als premis de narra
ció, poesia, periodisme i retrat
literari, i, per al premi de teatre,
Carles Duarte i Montserrat, Guillem-Jordi Graells, Domènec Rei
xach, Jaume Reixach i Salvador
Roca.
PREMI LITERARI DE PROSA DE
FICCIÓ SANT JUST DESVERN

Poden participar-hi els autors i
les autores que presentin una
obra original i inèdita, en la mo
dalitat de prosa de ficció
(novel·la, recull de contes, etc.),
escrita en llengua catalana,
d’una extensió d’entre 100 i 150
pàgines. Cada concursant pot
presentar només una obra. S’a
torgarà un únic premi de
250.000 ptes. a l’obra que el ju
rat consideri de més qualitat glo-
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► Semblances i comentaris
JOSEP MASSOT I MUNTANER
Conjunt de treballs referents a persones concretes i alguns altres de tipus més gene
ral, sobre el coneixement del fet català més enllà de les nostres fronteres, sobre les
ambigüitats de la «història de les Balears», sobre els cinc-cents anys de la impressió
del primer llibre a Montserrat, sobre el quarantè aniversari de «Serra d’Or» i sobre
l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

► El meu pare i el seu món
ENRIC JARDÍ
Enric Jardí i Casany (Barcelona, 1924-1998) fou autor de nombrosos estudis biogrà
fics, històrics i de crítica d’art. La seva darrera obra, publicada ara pòstumament, és
una excel·lent biografia del seu pare, Enric Jardí i Miquel, mort quan ell tenia setze
anys.
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bal, i que serà publicada per l’editorial Columna. Si el jurat con
siderés que cap obra no reuneix
les qualitats suficients per a ser
mereixedora del premi, aquest
podria ser declarat desert. L'im
port del premi no es podrà repar
tir entre dues o més obres. El
jurat estarà format per tres perso
nes de reconeguda solvència en
l'àmbit de la creació literària i el
món editorial; l’Ajuntament de
Sant Just Desvern designarà el
secretari. La presentació dels ori
ginals s’ha de fer per quadruplicat
a l’Ajuntament de Sant Just Des
vern (08960, plaça Verdaguer, 2,
tel. 934 804 800). Les obres
han d’anar signades amb el nom
complet de l’autor o autora i fenthi constar l’adreça completa i un
telèfon de contacte. En el cas que
es presenti l’obra amb pseudò
nim, aquestes dades han d’anar
escrites dins un sobre tancat. El
termini de presentació dels origi
nals acaba el dia 30 de desembre
de 1999. La decisió del jurat es
farà pública en una festa cultural
que se celebrarà durant el mes
d’abril de 2000.
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VII PREMI DE RELATS BREUS A
PENÍSCOLA

Convocat pel Patronat Municipal
de Turisme, hi poden participar
relats d’una extensió màxima de
vuit fulls, originals, inèdits i no
premiats, de tema lliure, que cal
presentar per triplicat, anònims i
acompanyts de plica, abans del
30 de novembre, al Patronat Mu
nicipal de Turisme, 12598-Peníscola (Baix Maestrat). El Patronat
designarà un comitè de lectura
que seleccionarà vint textos, so
bre els quals el jurat designarà el
guanyador, dotat amb 375.000
ptes., el segon premi, dotat amb
125.000, i del tercer al desè,
amb 31.250. Les obres seran pu
blicades conjuntament dins un
volum editat pel patronat.
XIV PREMI D’INVESTIGACIÓ CUL
TURAL FRANCESC DE BORJA
MOLL

L’Institut Menorquí d’Estudis con
voca el premi instituït per l'Ajun
tament de Ciutadella i dotat per
aquesta corporació amb 400.000
ptes., per tal de promoure estudis

NOVETAT

Jesús, nascut de Maria, és
el Déu amb nosaltres
KecLill de les xerra
des, el material de
reflexió, tant perso
nal com de grup, i la
vetlla de pregària
que es feu servir a la
jornada que ha tin
gut lloc en l’any que
tota l’Església ha
reflexionat i contem
plat el misteri de
Deu Esperit Sant.
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que contribueixin a consolidar la
nostra llengua i la nostra cultura.
El premi, de caràcter indivisible,
s’atorgarà en aquesta convocatò
ria a un projecte d’investigació
vinculat a l’àmbit de les ciències
socials, referides a Menorca. Els
projectes, incloent-hi un currícu
lum personal amb els estudis rea
litzats i l'obra publicada o no, han
d’explicar el tema, la metodologia
i la bibliografia dins el marc d’una
memòria que desenvolupi les lí
nies d’actuació del treball. Tota la
documentació s’ha de presentar
per quintuplicat a l’Institut Me
norquí d’Estudis, carrer Nou, 35,
3r., 07701-Maó, tot fent-hi cons
tar «per al Premi Francesc de
Borja Moll». El termini d’admissió
dels projectes es tancarà el 10 de
desembre de 1999. El veredicte
es farà públic en el marc dels ac
tes commemoratius de la diada
de Sant Antoni de 2000 (dia 17
de gener) en el lloc i l’hora que
s’anunciaran prèviament. L’estudi
final s'ha de lliurar abans del 31
de desembre de l’any 2001. La
composició del jurat es donarà a
conèixer abans del 10 de gener
de 2000. L’Institut Menorquí
d’Estudis es reserva el dret de pu
blicar l’estudi premiat, amb el
benentès que si la publicació no
té lloc dintre del termini de divuit
mesos l’autor queda lliure per a
portar a terme la publicació pel
seu compte. L’import del premi
correspon als drets d’autor del
treball premiat en la seva primera
edició en llengua catalana.
VIII PREMIS EUGENI MOLERO

Es convoca una beca per a la ca
talogació dels jardins amb histò
ria i encant del Garraf, dotada
amb 350.000 ptes. Els aspirants,
que hi poden participar indivi
dualment o en grup, han de pre
sentar abans del 30 de novembre
de 1999 un projecte, no superior
a deu fulls, amb lema i plica, al
Consell Comarcal del Garraf,
plaça de Beatriu de Claramunt,
7, 08800-Vilanova i la Geltrú, on
poden demanar les bases com
pletes.
VEREDICTE DELS PREMIS DE
LtlNSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Els premis del LXVIII cartell han
estat els següents: Premi Interna
cional Catalònia, a Curt Wittlin;
Premi Josep Puig i Cadafalch
d’arqueologia i història antiga, a
Xavier Terrades i Batlle per «La

gestió dels recursos minerals en
tre les comunitats caçadores-recol-lectores: vers una
representació de les estratègies
de proveïment de matèries prime
res»; Premi Pròsper de Bofarull
d’història medieval, a Jordi Bolòs
i Masclans per «Paisatge i socie
tat a Catalunya a l’edat mitjana.
Introducció a l’estudi de l’organització del territori en època medie
val»; Premi Joaquim i Antoni
Trias i Pujol de fisiopatologia qui
rúrgica, a Manel Trias i Folch,
Carme Balagué Ponz i Eduard M.
Targarona Soler per «Resposta
biològica a una agressió quirúr
gica produïda per laparoscòpia:
influència sobre el desenvolupa
ment d’una infecció intraabdominal»; Premi Pius Font i Quer de
botànica, a Jaume Llistosella i Vi
dal per «Russulals de Catalunya i
de les illes Balears»; Premi
Eduard Fontserè de ciències físi
ques, a José M. Martín Senovilla
per «Singularitats en la teoria de
la relativitat general»; Premi Lluís
Domènech i Muntaner de teoria i
crítica d'arquitectura, a Jordi Bo
net i Armengol per «L’últim
Gaudí. El modulat geomèric del
temple de la Sagrada Família»;
Premi Joan Coromines de lexico
grafia i onomàstica, a Xavier Favà
i Agud per «Lèxic català dels
noms de ceps i raïms»; Premi
Marià Aguiló de gramàtica histò
rica i història de la llengua, a
Francesc Feliu i Torrent per «L’o
bra filològica d’Antoni de Bastero
i Lledó. Edició de la “Història de
la llengua catalana”»; Premi IEC
d’economia, a Josep Banyuls i
Llopis per «Una anàlisi dels de
terminants i els processos d’adquisició de les qualificacions
laborals»; Premi IEC de filosofia,
a Jordi Pigem i Pérez per «El pen
sament de Raimon Panikkar: una
filosofia de la interdependència»;
Premi de la Societat Catalana
d’Economia, a Jordi Canals i Mar
galef per «Universal banking. International comparisons and
theoretical perspectives»; Premi
Catalunya d’urbanisme, a Josep
M. Llop i Torné per «Pla general
de Lleida, 1995-2015»; Premi
Ferran Sunyer i Balaguer de ma
temàtiques, a Patrick Dehornoy
per «Braids and self-distributivity»; Premi Ferran Armengol i
Tubau, a Ramon Morral Soldevila
per «El seguro de crédito. Espe
cial referencia a la delimitación
del riesgo»; Premi de la Institució
Catalana d'Estudis Agraris a Jo-

sep Rosera i Simó per «Efecte de
la disponibilitat hídrica sobre els
continguts minerals, la qualitat
organolèptica i l'aptitud per a la
conservació de la poma Golden
en la zona frutícola de Lleida.
Campanya 1996», accèssit a
Eulàlia García Domingo per «L’agricultura familiar i l’agricultura a
temps parcial. Presentació d’un
cas empíric a Sant Joan de les
Abadesses (el Ripollès)»; Premi
de la Institució Catalana d’Histò
ria Natural a Roger Eritja i Mathieu per «Anàlisi integrada
sobre dues formes ecològiques
de Culex (Culex) pipiens Linné
1758 (Diptera: Culicidae) al Baix
Llobregat», accèssit a Francesc
X. Valldeperas i Hernàndez per
«Estudi taxonòmic, paleoecològic
i estratigràfic de les biofàcies de
coralls plans de l’anticlinal de
Sant Corneli (Cretaci superior,
unitat sud-pirinenca central)»;
Premi de la Societat Catalana de
Biologia, a Betlem Mezquita Mas
per «La vulnerabilitat de les
cèl·lules immortals», accèssits a
Araceli Rosa i de la Cruz per «Va

riabilitat dermatoglífica i dels
plecs de flexió palmar en una po
blació infantil afectada per retard
mental» i a Anna Fernàndez Ro
dríguez per «La comunitat asso
ciada al cinípid Andricus kollari
(Gartig)»; Premi Societat Cata
lana de Química, a Sílvia Cerezo
i Gàlvez per «Creació d’enllaços
carboni-carboni i carboni-nitrogen sota catàlisi per Pd(O)»,
accèssits a Lourdes Cucurull
Sànchez per «Cap a la modelització de proteïnes de coure: fac
tors que estabilitzen els tiolats de
coure (II)» i a Berta Ballesteros
Serra per «Desenvolupament de
tècniques immunoquímiques per
a l’anàlisi de pesticides de tipus
s-triazina en matrius ambien
tals»; Premi de la Societat Cata
lana de Tecnologia, a Miquel
Cots i Torrelles per «Estudi i si
mulació del sistema de control
actiu del primari segmentat d’un
gran telescopi», accèssit a
Jaume Figueras i Jové per «Sis
tema informàtic de control d’un
pèndol invertit»; Premi Évariste
Galois de la Societat Catalana de

Matemàtiques a Sílvia Cuadrado
Gavilàn per «Un model d’equacions integrodiferencials per a la
dinàmica evolutiva de l’edat de
maduració»; Premi Jordi Porta i
Jué de la Societat Catalana de
Física, a Francesc Ferrer i Escursell per «Forces de llarg abast
degudes a l’intercanvi de pseudoescalars»; Premi Lluís Casassas i
Simó de la Societat Catalana de
Geografia, a Francesc Romagosa
Casals per «Les zones humides:
una aproximació des de la geo
grafia», accèssit a Xavier Farré i
Sahún per «Cooperativisme
agrari a Lleida els anys noranta»;
Borses d’estudi Generalitat de
Catalunya, a Catharine Macedo
(Anglaterra) pel projecte «Pers
pectives sobre la música i el pen
sament a la Barcelona
modernista», a Roxana C. Recio
(Estats Units d’Amèrica) pel pro
jecte «La traducció catalana del
“Trionfo d’amore”: el petrarquisme i la cultura peninsular» i
a Maria-Sabina Draga-Alexandru
(Romania) pel projecte «El surre
alisme català: origen del cons-

tructivisme postmodernista»;
Borsa d’estudi Abelard Fàbrega,
a Bàrbara Arias i Sampériz pel
projecte «Anàlisi de la variabilitat
en gens implicats en la neurotransmissió serotoninèrgica i risc
per la depressió major: estudi de
l’efecte genotípic combinat i rela
ció amb la prevalença psquiàtrica familiar»; Borsa d’estudi
Eusko-lkaskuntza - Institut d’Es
tudis Catalans, a Antoni F. Canales Serrano pel projecte
«Catalanisme i nacionalisme
basc al segle XX des d’una pers
pectiva locai. Barakaldo i Vila
nova i la Geltrú».
ALTRES CONVOCATÒRIES PUBLI
CADES A «SERRA DOR» EL TER
MINI DE LES QUALS ACABA
ENTRE EL 15 DE NOVEMBRE I
EL 15 DE DESEMBRE

Premi Enric Valor de novel·la (ve
geu «S. d’O.», octubre 1999).
Els premis de l’Institut (octu
bre 1999).

EL GRA DE BLAT NOVETATS

Agosarats
JOAN GUITERAS I VILANOVA
Una colla de reflexions, vives i amb un sentit molt positiu, que mostren com els

deixebles del Senyor són gent que dóna la cara, que s'ho juga tot a una sola
carta. Llibre d'una gran utilitat per a acompanyar els diversos moments de la

vida del creient.

JOSEPRAMON
BADIA
MARGARIT
PASTORAL
DELS MALALTS

Pastoral dels malalts
JOSEP-RAMON BADIA MARGARIT

Vivències i testimoniatges de persones diverses, reflexions sobre algunes cele
bracions de l'any i altres temes interessants des del punt de vista de la salut,

relacionada amb el camp de la pastoral.
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ENTRETENIMENTS

Mots encreuats de Raixu
Problema núm. 322

TARGETA DE VISITA

Número 197

per Amanci Mestre i Tirador
123456789
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Concurs:
Un lot de llibres serà sortejat entre els au
tors de les respostes correctes a aquest pro

blema núm. 322 de mots encreuats que
hagin estat enviades abans del dia 30 de

novembre a: "Serra d’Or”, mots encreuats,

Definició: Mai no se li ha fet prou justícia mal
grat la seva extensa i magnífica carrera dins el
món del teatre.

apartat 244, 08080 Barcelona. Al sorteig

ARCADIVLARST

fet entre les trenta-vuit respostes correctes,

d’entre les quaranta que han estat rebudes
a temps, corresponents al problema núm.
320, el lot de llibres ha correspost a Mont

serrat Zapater Sitges, de Barcelona, a qui

serà properament enviat al seu domicili.

Concurs:
Un lot de llibres serà sortejat entre els au

tors de les respostes correctes a aquesta
“targeta de visita” núm. 197 que hagin es

tat enviades abans del dia 30 de novembre

a: “Serra d’Or”, targeta de visita, apartat

HORITZONTALS:
1. Escola budista japonesa. No para de mi
rar el rellotge.

2. Deixar de banda. Fa la caseta.
3. Una o hi fa un paper magnífic. M’atrau

VERTICALS:
1. Et fa anar d’aquí allà, o d’allà aquí, sense

tocar-te ni un pèl. Beelzebub és un dels
seus pseudònims.
2. A mi mateix i perdoneu la confiança.

particularment el de tres branques. Afer

Contrària al culte de les imatges sagra

que té lloc. Una saborosa be.

des.

4. Vehicle bacterià de mala fama. El meu,

que no me’l toqui ningú!
5. Tancar de manera que no es pugui reo
brir.
6. Entra per una orella i no surt pas per l'al

tra. Personal, però anglès.
7. Senda enrevessada que separa Xile d’Ar
gentina. El James és el més popular.

8. Color d’un so i sonoritat d’un color. Ces

sar de viure, que no és cosa de fer-hi
broma. Una altra o.

9. Plaent, cordial i afectuós, encantador,

vaja. També encantador, però molt car.
10. Fa que la xocolata sigui suïssa. Marrà,

mascle de l’ovella.

244, 08080 Barcelona. Al sorteig fet entre
les vint-i-cinc respostes correctes, d’entre les

vint-i-nou que han estat rebudes a temps,
corresponents a la “targeta de visita” núm.

195, el lot de llibres ha correspost a Joan
Capdevila i Bou, de Barcelona, a qui serà
properament enviat al seu domicili.

3. No té turisme de platja, només de mun
tanya. Una de desinhibida. No té gens

d’accent.
4. Brasa que fa fum. Et pren el que és teu

de manera legal, segons que diuen.

5. Mitja arna. Un furóncol sencer i molest.

El començament de la rua.

SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE

MOTS ENCREUATS NÚM. 320

6. Autènticament un mal dia. Però això el
pot arreglar.

7. Sé si trec l'entrebanc. Vall seca de les zo

nes desèrtiques. Aparell per a assecar fi

gues.
8. Posar-se enmig amb ganes de buscar-sela. Una a acaba la columna.

9. Demana confirmació. Agulla d’estendre

11. Acudir i socórrer. Baixa a segona.

roba. L’orde desfet i el poder escapçat,

12. La sang el torna boig.

res, un desastre!

10. Sol afectar la boca i el nas. Funcionari

que allò que diu va a missa.
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IAG0 PERICOT

Montserrat
ALLOTJAMENTS
TOTALMENT
RENOVATS
Les habitacions estan equipades amb
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

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
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INFORMACIÓ
Central de reserves i informació de Montserrat
08199 Montserrat

espai mallorca

C

Servei de llibreria amb tota la producció

editorial i discogràfica de les Balears

j

i

I V

Botiga de productes gastronòmics i artesanals

La cafeteria Via Fora!
de l’Espai Mallorca amb la seva oferta
especialitzada en gastronomia illenca

Una àmplia i variada
programació d’activitats cultu
per al vostre oci

G

NO US HO PODEU PERDRE !
Carrer del Carme, 55 - 08001 Barcelona

• Telèfon 934 429 193 - Fax 933 298 125

•

e-mail: espaimallorca@mx4.redestb.es

