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Antoni Gaudí, maqueta funi
cular de la capella de la Colò
nia Güell. (Foto: Maite Sarró.)

La nostra portada
NOVETAT A LA CRIPTA
Antoni Gaudí, que va tre
ballar quaranta-tres anys a
la Sagrada Família, per la
qual cosa podríem conside
rar aquesta obra com una
síntesi de tota la seva biogra
fia professional, està enterrat
a la part més antiga de la
cripta.
En un altre sector d’aques
ta cripta hi ha un museu de
dicat a l’obra del temple en
construcció i on es pot tam
bé seguir per mitjà de foto
grafies tota la producció del
genial arquitecte.
EI dia de Sant Joan d’en
guany es va inaugurar una
part nova d’aquest museu on
s’exposen objectes disse
nyats per Gaudí, com també
altres dibuixos i models de
la Sagrada Família. En
aquest espai, des d’on es té
una espectacular visió del
taller dels artesans maquetistes que treballen en l’obra,
hi ha exposada una peça ex
cepcional: la maqueta funi
cular que correspon a la ca
pella de la Colònia Güell de
Santa Coloma de Cervelló.
Aquesta singular maqueta,
que Gaudí anomenava estereostàtica, ha estat cedida
per la Fundació «la Caixa».
Es una reproducció realitza
da ara fa deu anys per la
Universitat de Stuttgart sota
la direcció del professor Frei
Otto, autor del cèlebre estadi
olímpic de Munic. L’original, que va ser feta cap al
1900, es va perdre l’any 1936.
El visitant queda sorprès
en veure-la perquè, més que
una maqueta arquitectònica,
sembla una complicada es
cultura abstracta. En realitat
consisteix senzillament en
una teranyina de cordills
uon pengen uns saquets de
tela plens de perdigons. En
una visió més atenta veiem
Que les formes que adopten
els cordills que aguanten els
Pesos (pesos a escala de les
carregues previstes) són, en
invertir la imatge, les que
havien d’adoptar les colum

nes, els murs, els arcs i les
voltes.
En aquest enginyós mèto
de empíric es veu com les
formes dels cordills, treba
llant en tensió pel pes dels
saquets, en capgirar-se pre
nen la configuració que Hau
ran d’adoptar en la realitat
en treballar per compressió.
Aquest sistema fa també que
tota l’estructura quedi con
nectada i que cada una de
les parts respongui al pes
que pot produir-se en qual
sevol part de l’edifici. Seria
difícil trobar en el transcurs
de la història de l’Arquitec
tura, sobretot considerant
que aquest edifici està enca
ra dins del sistema de cons
trucció pètria, un exemple
tan definitiu d’estructura
orgànica i homogènia que
no necessiti ni contraforts ni
arcbotants. És una demos
tració de com Gaudí estu
diava la natura, no per a
imitar-ne els aspectes epidèrmics i accidentals, sinó per a
aprofundir en la manera com
treballa.
La capella de la Colònia
Güell és, juntament amb la
Pedrera, la construcció més
reeixida de Gaudí. Li va ser
encarregada ara fa norantacinc anys i va quedar, com
moltes de les seves obres,
inacabada, ja que només s’ar
ribà a construir la cripta, si
tuada, com a la Sainte Chapelle de París, a la planta
baixa. Per tot això encara re
sulta més valuosa la maque
ta que actualment s’exposa a
la Sagrada Família, ja que
ens dóna una idea de la
grandiositat que hauria tin
gut el conjunt.
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ELS VOSTRES LLIBRES

CURIAL EDICIONS CATALANES, SA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ESTUDI DELS PILOTS, Josep M. Pons i Guri.
«Biblioteca de Cultura Catalana», 74.
FRANCESC MACIÀ. EL CAMÍ CAP A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. 1859-1926. Joan Alavedra. «La Mata de Jonc», 21.
ENTRE LLENGUA I LITERATURA, Pere Verdaguer.
«Edicions de la Revista de Catalunya», 9.

Recomanem als lectors desitjosos de fer
una aportació a aquesta secció que s’es
forcin a reduir l’extensió de llurs cartes:
com més breus, com més condensades,
més probable serà que puguem publicar
ies. D’altra banda, no ens podem compro
metre a mantenir correspondència sobre les
comunicacions adreçades a aquesta secció.
-Red

Senyor Director...

EDICIONS 62
TRIA PERSONAL, Pere Calders.
«El Cangur», 150, 272 pàgs.
OBRES COMPLETES VII (CRÍTICA D’ART), Joan Perucho. Introducció de Daniel Giralt-Miracle. «Clàssics Catalans del Segle XX», 69, 512 pàgs.
HELENA, AMADA, Miquel Pérez-Sànchez. Pròleg de M. Àngels Anglada.
«L'Escorpí. Poesia», 159, 80 pàgs.
SALVADOR ESPRIU; ELS ANYS D’APRENENTATGE (1929-1943), Rosa Delor. Pròleg de Raffaele Pinto. «Estudis i Documents», 47, 512 pàgs.

SIS PECES DE TEATRE BREU, LI. Villalonga, J. Oliver, J. Brossa, J.M. Benet i
Jornet, R. Sirera, S. Belbel. A cura d’Enric Gallén. «El Garbell», 43, 160 pàgs.
JOB/LA LLEGENDA DEL SANT BEVEDOR, Joseph Roth. Traducció de Judith
Vilar. «Les Millors Obres de la Literatura Universal. Segle XX», 81, 224 pàgs.

JIMMY EL NEN, Donald E. Westlake. Traducció de Jordi Civís i Pol.
«Seleccions de la Cua de Palla», 138, 192 pàgs.
ASSAIGS FILOSÒFICS, Jürgen Habermas. Traducció de Judith Vilar. Edició a
cura de Gerard Vilar. «Textos Filosòfics», 66, 352 pàgs.

EDICIONS LA CAMPANA
CATALUNYA I UN JAPONÈS, Ko Tazawa.
200 pàgs. PVP 1.400 ptes.

EDICIONS PROA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LA FIRMA, John Grisham. Traducció de Jordi Civís i Pol.
Coedició amb Edicions Columna.
DIÀLEG DE LA DIVINA PROVIDÈNCIA, Caterina de Siena. Traducció de Mercè
Ubach. «Clàssics del Cristianisme», 38.

EDICIONS DELS QUADERNS CREMA
LA BASSA DEL GRIPAU, Joan Carreras,
«Mínima de butxaca», 50, 168 pàgs.

ACTES DEL SYMPOSIOM TIRANT LO BLANC.
«Assaig», 14, 636 pàgs.
ESCENIFICACIÓ DE CINC POEMES, J.V. Foix.
«Obra poètica de J.V. Foix», 9, 56 pàgs.
FURGÓ DE CUA, Joan Brossa.
«Poesia dels Quaderns Crema», 38, 96 pàgs.
L’ILLA DE MAIANS, Quim Monzó.
«Mínima de butxaca», 18, 152 pàgs. Novena edició.
EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT, Quim Monzó.
«Mínima de butxaca», 47, 176 pàgs. Tercera edició.

EDITORIAL BARCINO
OBRA COMPLETA DE PERE MARCH, a cura de Lluís Cabré.
Col·lecció «Els Nostres Clàssics», 132, 296 pàgs. 1.800 ptes.

EDITORIAL CRUÏLLA
UN DIA COMPLICAT, Michael Ende.
«El Vaixell de Vapor» (Sèrie Blava), 44, 112 pàgs.

MEMÒRIA DE TABARKA, Ponç Pons.
«Gran Angular», 53, 144 pàgs.

EDITORIAL EMPÚRIES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LA VIDA SECRETA DE SALVADOR DALÍ, Salvador Dalí.
Col·lecció «Narrativa», 430 pàgs.
EL DISCURS DE LA MALALTIA MENTAL, Encarna Laguna.
«Biblioteca Universal Empúries», 148 pàgs.
EL DIARI SECRET D’ADRIAN MOLE, Sue Townsend.
Col·lecció «L’odissea», 252 pàgs.

L’HOME DE FERRO, Ted Hughes.
Col·lecció «La petita odissea», 80 pàgs.

LA CUINA DE L’ESCRIPTURA, Daniel Cassany.
Col·lecció «Les naus d’Empúries», 208 pàgs.

CANVI DE CAMISA?
Tots els qui han escrit al
gun llibre que tracti de la
nostra guerra civil, per més
que hagin intentat mantenirse imparcials (o potser per
aquest motiu, precisament),
saben que sempre estan ex
posats a rebre les ires d’algú
que, políticament, tant pot
pertànyer a la dreta com a
l’esquerra.
Jo, per exemple, conservo
una carta, escrita en termes
furibunds i insultants, d’un
senyor d’Igualada, d’extrema
dreta, que no estava confor
me amb bona part del con
tingut del meu llibre La bos
sa de Bielsa i, si bé no en
conservo cap testimoni es
crit, puc fer esment també
de l’opinió d’un xicot, molt
jove, que va deixar com un
drap brut el meu llibre La
batalla de l’Ebre, perquè, se
gons ell, «una obra que ha
via passat sense problemes
(en realitat, pocs problemes)
la censura franquista, era
impossible que fos impar
cial».
Que consti, tanmateix, que
aquesta afirmació no era tan
«esperpèntica» com la que
vaig haver d’escoltar mesos
després en un acte literari
on em van convidar, cele
brat a can Ballester, en què
dos dels assistents, molt jo
ves també —estudiants, se
gons em van dir—, em van
manifestar que, malgrat que
no havien llegit res ae tot el
que jo havia publicat, «els
meus llibres no els interes
saven».
Per aquest motiu no m’ha
vingut cfe nou la carta al di
rector del senyor Josep M.
Arnella i Gil, que fa referèn
cia al meu darrer llibre pu
blicat, que duu per títol La
desfeta del Terç de Requetès
de Nostra Senyora de Montser
rat, carta qué hom ha pogut
llegir, tant en aqueixa revista

com en d’altres mitjans de
comunicació.
Tot i això, i malgrat que
accepto que cadascú és lliu
re d’opinar com cregui opor
tú, no puc deixar ae pensar
que no ha llegit el meu lli
bre, el senyor Arnella, o bé
que, si ho ha fet, no n’ha in
terpretat prou bé el contin
gut.
El pròleg, d’altra banda, ja
és ben explícit. «Pel que fa a
mi —escric— haig de fer
constar, ja d’entrada, que
malgrat no compartir en ab
solut l’ideari tradicionalista,
he intentat comprendre la
posició dels qui s’hi sentien
identificats, tant la que van
adoptar abans de l'aixecament armat del juliol del
1936 com la que van adoptar
posteriorment, ja en plena
guerra civil.»
No he tingut un excés de
miraments, doncs, em sem
bla, en relació amb aquest
col·lectiu, tal com afirma el
senyor Arnella en la seva
carta, sinó desig de com
prensió; tampoc no es pot
parlar, òbviament, de «canvi
de camisa», pel que fa a mi.
Simplement, el que he fet ha
estat procurar de compor
tar-me amb la màxima im
parcialitat possible.
Puc no naver reeixit, és
clar. Tanmateix —i sortosa
ment—, aquesta no és l’opinió d’un bon nombre de lec
tors (en molts casos de
lectors que van viure molt de
prop la nostra guerra civil i
de lectors sovint d’ideologies
divergents), però, a desgrat
d’això, (jno es mostra massa
sever, el senyor Arnella, quan,
després d’haver-me desquali
ficat i d’haver recordat que
coneixia i havia admirat, la
meva obra, anuncia que «s’ho
pensarà dues vegades, a par
tir d’ara, abans de llegir algun
altre llibre meu»? —Estanislau Torres (Barcelona).

SOBRE LES
TRADUCCIONS
PLATÒNIQUES
DE JOAN CREXJELLS
A LA FUNDACIÓ
BERNAT METGE
En aquest país s’ha parlat
molt, i molt elogiosament,
de les traduccions de Plató
que Joan Crexells féu per a
la Fundació Bernat Metge, i
ara últimament veig que ho
fa, sense exagerar els elogis
tanmateix, l'Isidor Cònsul al
número de juny de la nostra
revista.
Doncs bé: cal dir que són
traduccions francament do
lentes. Jo crec que el senyor
Crexells no sabia grec, i que
traduïa del francès. Hi ha
molts errors de concepte, i
alguns d’ells greus, i que res
ponen a un coneixement en
tot cas molt deficient de la
llengua original. Però és
més, la prova més clara que
no traduïa del grec és que, si
compareu el seu text català
amb el grec que li és con
frontat, moltes vegades on el
grec presenta punt i a part
en el català trobeu punt i se
guit, i viceversa. Això vol dir
que no es mirava el grec per
a res.
Quan es va demanar a la
Fundació Bernat Metge per
mís per a reimprimir, per
part d’una editorial directa
ment connectada amb la
Universitat Autònoma, algu
na d'aquestes traduccions
un especialista en grec (que
no sóc jo) va haver-les de re
visar a fons, i no per a deixar-les en un estat òptim, la
qual cosa hauria equivalgut
a refusar-les per a fer-ne
simplement unes de noves,
sinó per a deixar-les en con
dicions mínimes de solvèn
cia en la publicació.
Cal d’una vegada que les
coses quedin en el seu lloc.
—Manuel Balasch (Cornellà
de Llobregat, Baix Llobregat).
desballestament
del discurs
Alegrem-nos: des de fa un
quant temps a TV3 podem
sentir veus que exerceixen
un accent balear o un accent
ponentí. I el bo és que no
sempre el sentim quan ve a
tomb, vull dir que no cal pas
que l’accent balear ens arribi
sempre amb informació de
les Illes. Sembla un bon pas
en el camí de la normalitza
ció d’una llengua que, certa
ment, no és pas la propietat
exclusiva dels habitants de
no sé ben bé quin barri de
Barcelona particularment de
gradat.
D’altra banda, però, TV3
continua confiant espais ben
notables a algunes persones
Que, a banda de qualitats

que ningú no negaria, tenen
la particularitat d’amollar
les paraules amb un ritme
sorprenent i, de fet, atabala
dor. A l’estructura sintàctica
del discurs sobreposen una
estructura de pauses i d’accents que sovint no hi té cap
mena de relació. És una ma
nera de fer quasi enfollidora
per a qui sni fixi. I certa
ment del tot en contradicció
amb aquella funció pedagò
gica a la qual cal creure que
la televisió pública no pot
haver renunciat.
Sabem prou bé que la
història del nostre país és
decididament anormal, que
la normalitat és un ideal que
volem abastar i prou. Per
això no ens ha ctestranyar
que una persona hagi de ca
pacitar-se per a la funció
que ja exerceix. Sense, doncs,
demanar mesures violentes,
voldria suggerir a les autori
tats competents que les per
sones de què parlem se sot
metin, pel seu bé i pel bé de
tothom, a un reciclatge se
riós, que bé deu ésser possi
ble.— Joan Homs i Corne
llà (Barcelona).
IMPOSSIBLE
RECUPERACIÓ?
Molt humilment demano
una resposta que aclareixi
un dubte que per a mi és an
goixant: quins sentits podem
atribuir —i quins no— al
verb recuperar? Llegeixo a
l’«Avui» d avui, 26 de juliol,
«el Romea recuperarà “La
senyora Florentina i el seu
amor Homer” a l’octubre».
De debò és possible que l’es
trena (d’una obra encara
mai no editada, mai no re
presentada) sigui una recu
peració? Com i de quina ma
nera podem recuperar allò
que no hem perdut o que no
ens ha estat arrabassat? Ho
tinc per impossible, però es
veu que m’equivoco. D’altra
banda, potser val la pena
d’esmentar que al mateix
número de diari, en un títol,
he topat amb telèfon inalàmbricl— Valentí Ros i Clusellas (Barcelona).
L’EDIFICJ
DEL CAFE VIENES
Fa uns guants anys —en
cara sota 1 antic règim si ho
recordo bé— unes quantes
bones ànimes van tirar en
davant una campanya per
pressionar la companyia elèc
trica que acabava de com
prar la casa modernista que
«tanca» el passeig de Gràcia
part de dalt dels «jardinets»
perquè no l’enderroqués
com en tenia la intenció per
fer-hi un «building». Van te
nir èxit i encara els n’hem de
regraciar.
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LÈXIC 1/2/3. EXERCICIS AUTOCORRECTIUS D’AMPLIACIÓ DE VOCABULA
RI, Salvador Comellas i Anna Cros, 128 pàgs.

ENCICLOPÈDIA CATALANA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COTONERS, Francesc Cabana i Vancells. «Fàbriques i Empresaris. Els prota
gonistes de la revolució industrial a Catalunya», 2.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ORFEBRERIA CATALANA MEDIEVAL: BARCELONA 1300-1500, Núria de Dalmases. «Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica», I. Obra en dos volums.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT_ _ _ _ _ _ _
ELS SEGADORS. HIMNE NACIONAL DE CATALUNYA, J. Massot Muntaner, Sal
vador Pueyo i Oriol Martorell. Col. «Biblioteca Abat Oliba» (sèrie il·lustrada), 10.
LA COMARCA D’ANOIA A FINALS DEL SEGLE XVIII, Josep M. Torras i Ribé.
Col·lecció «Biblioteca Abat Oliba», 122.

ACTES DEL NOVE COL·LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATU
RA CATALANES, II. Col·lecció «Biblioteca Abat Oliba», 124.
MISCEL·LÀNIA JOAN TRIADÚ.
Col·lecció «Biblioteca Abat Oliba», 127.
SALVADOR RIAL, Vicari del Cardenal de la Pau, Hilari Raguer.
Col·lecció «Biblioteca Abat Oliba», 131.
DESAPARICIÓ I RETORN DE LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE NÚRIA
(1967-1972), Josep Clara. Col·lecció «Biblioteca Serra d’Or», 126.

BÀNDOLS I BANDOLERS AL BAIX LLOBREGAT (1580-1630), Jaume Codina.
Col·lecció «Llorenç Sans», 4.
PER LA CATALUNYA NORD AMB ESQUÍS: ASCENSIONS I TRAVESSIES,
Oriol Guasch i Terré. Col·lecció «Llibre de Motxilla», 47.
OLOR DE CARBUR, LA PASSIÓ PER L’ESPELEOLOGIA, Jordi G. Quera.
Col·lecció «Llibre de Motxilla», 48.

ANKH. ENIGMA AL PAIS DELS FARAONS, Martina Aragay.
Col·lecció «Els Flautats», 9.
L’EDUARD EL MARINER I EL PAIS DE SOTA L’AIGUA, Jordi Sarsanedas.
Col·lecció «Els Flautats», 10.
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ICahlil Gibran

OBRA SELECTA
Volum que conté
els llibres
El profeta

—utilitzat sovint
com a llibre de
meditació-, El foll,
El precursor

i El caminant,
del poeta, filòsof i
artista Kahlil Gibran.
144 pàgs. 775 ptes.
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

D’aquell edifici modernis
ta, també esdevingut histò
ric perquè hi vivia i hi rebia
Salvador Espriu, en dèiem
«la casa del Cafè Vienès»
perquè efectivament la plan
ta baixa n’era ocupada per
un cafè, un d’aquests esta
bliments dels quals, en la
nostra Barcelona, tan ferot
gement destructora de si
mateixa —i en això tan la
mentablement diferent de
qualsevol ciutat europea de
debò que pugui recordar—,
sembla que se n’hagi perdut
la mena. El «Cafè Vienès»
era prou civilitzat, prou pre
sentable. Naturalment hau
ria estat demanar massa que
els nous propietaris de les
parets no el desnonessin.
Mireu, però, com es troba
actualment aquella planta
baixa. Fins fa pocs dies les
arcades, abans virtualment
obertes al carrer, eren tapa
des per uns falsos papers
mal enganxats als vidres
amb l'estil inconfusible de la
burocràcia balzaquiana o,
més aviat, tercermundista.
Ara els paperots han estat
substituïts per alguna altra
mena de grisa veladura de
priment.
Prou sabem que el passeig
de Gràcia ens el van assas
sinar amb un remenament
de voravies i d’entrades de
pàrking que mai no serà
prou blasmat. Així i tot, i
fràcies especialment al moernisme, no és pas del tot
insignificant. Potser val la
pena de defensar-lo, encara.
Fóra impossible de dema
nar que l’ENHER —una
d’aquestes grans companyies
per a les quals la seva pròpia
imatge no pot ésser indife
rent— es preocupés de do
nar al racó del paisatge urbà
del qual parlem un aspecte
raonablement civilitzat, que
no desdigués de la idea que
ens fem de la nostra ciutat?
No m’atreveixo a demanar
que hi tornin a obrir un cafè,
però la veritat és que, segura
ment, a molts ens agradaria.
—Enric Peramiquel i An
drés {Barcelona).
BONNÍN, UN NOM
SIOUX?
Dins el patrimoni literari
dels Estats Units, no és pas
desdenyable l’aportació feta,
quan el nostre segle co
mençava, per una senyora,
sioux de nació, que signava
Zitkala-Sa («ocell vermell»,
pel que sembla), però que es
deia, segons els documents
d’identitat, Gertrude Bonnin. Bé, la cosa és un xic
més complicada perquè el
seu pare es deia Felker i ella,
de soltera, portava el nom
del segon marit de la seva

mare, Simmons. O sigui que
Bonnin era el cognom del
marit de Zitkala-Sa, un se
nyor del qual ens diuen que
també era sioux.
Davant d’aquest fet, no em
sé estar de preguntar, a qui
pugui respondre’m, com és
que un indi d’Amèrica porta
va un cognom tan inequívo
cament català o, potser més
precisament, mallorquí.
Consti que he consultat
el Diccionari dels Catalans
d’Amèrica, aquesta obra re
cent tan plena d’informació;
en aquest cas precís, no
m’ha estat útil.— Ernest Vi
la i Perejoan {Barcelona).

GAMBIROTS, BRÈTOLS I
TRINXERAIRES
Estic d'acord amb Pere
Calders quan diu —«Avui,
18-VII-1993— que gambirot
no vol dir exactament el ma
teix que «gamberro», ja que
és evident que gambirot (noi
entremaliat, segons el Fa
bra) no recull, ni de bon
tros, la càrrega pejorativa
d’aquell mot espuri tan de
moda en el llenguatge ac
tual, sobretot el parlat.
Tanmateix, al meu parer
tenim en català unes altres
expressions, tal volta més
acostades al qualificatiu de
«gamberro», que poden estalviar-nos de recórrer a
aquest castellanisme tan fla
grant com poc eufònic. Em
refereixo concretament a
dues: brètol i trinxeraire.
Puix, sense que es corres
ponguin literalment, jo crec
que es poden aprofitar bas
tant més del que s’aprofiten
per tal de descriure o de de
finir situacions en què, des
graciadament, aquell mot
manllevat és aplicable.— Simeó Pastó i Gri {Barcelona).
SOBRE LA MARE DE DÉU
DE LES TRES MANS
Amb satisfacció veig que
cada dia la gent s’interessa
més per saber què són les
icones.
Des de fa molts anys em
dedico a aquest art, que és a
la vegada una bona font
d’espiritualitat que omple la
meva vida.
Als «Serra d’Or» de maig i
de juliol passats vau publi
car uns escrits força interes
sants sobre la icona de la
Verge Trijérusa, que vaig te
nir el goig d’oferir al poble
d’Andorra, bressol dels meus
avantpassats. Com molt bé
hi dieu, aquesta imatge ex
plica la llegenda de sant Jo
an Damascè. L’iconòleg Er
nest Ros i Leconte, autor de
diversos llibres d’iconografia, a Icones d'orfebreria i es
malts (Ortadó-Maimó, distri-

Aquesta icona de la Mare de Déu de les tres mans,
feta per Maria-Assumpta Ortadó,
és la que fou reflectida en un segell de correu andorrà i,
així, pretext del diàleg en aquestes planes de «Serra d'Or».

buidor L’Arc de Berà) en fa
una bona referència. Entre
d’altres coses, hi diu que el
prototip havia d’ésser d’abans
del segle XIII. Segons les
cròniques, Sant Sava la
portà de Jerusalem el 1223;
primer estigué a l’església de
Skoje, i deu anys després
passà al monestir de Chilandar.
Pel que fa a la icona que
es troba al santuari nacional
de Meritxell del Principat
d’Andorra, puc dir que rou
rebuda i beneïda pel senyor
bisbe, acompanyat del go
vern andorrà i els sacerdots
de les Valls, el dia 5 de no
vembre de 1989. Aquesta
icona és en forma de tríptic.
La part central va ésser es
collida per la mitra, dins de
la comissió paritària que
s’ocupa de regular les emis
sions de segells de correus
espanyols a Andorra, per a
il·lustrar el del Nadal de
1991; se’n féu una tirada de
550.000 exemplars, junta
ment amb el sobre del pri
mer dia de circulació.
Qui visiti aquest santuari
pot demanar l’estampa de la
Trijérusa on hi ha la pregà
ria de mossèn Ramon de Canillo, a qui resi la qual el
senyor bisoe, copríncep d’An
dorra, Joan Martí Alanis,
concedí indulgència parcial.
Us reprodueixo tot el text
de mossèn Ramon que cons
ta a l’estampa.
«A l’excursió als llacs de
Garzan del passat juliol, vaig
posar a la butxaca del cap
damunt de la meva motxilla
el cant del Magnificat, els
Goigs i l’Ave de la Verge de
Meritxell i una reeixida foto
de la icona Trijerussa. Men
tre la mainada i monitors ju
gaven a l’aigua —alguns hi
nedaven, al Hac—, jo, retirat
a l’esplanadeta d’entre llac i
llac, amb el material escollit
que portava, vaig fer la

pregària a la Verge Trijerus
sa de Meritxell: Bella Auro
ra, portadora de la Llum, /
Verge Trijerussa, Icona del
Sol de Migdia, / feu que en
les nostres nits de mals i de
pecat/ no ens manqui l’espe
rança de l’Albada. / Benaura
da per totes les generacions,
/ per forjar al cor dels pobres
la glòria de Jesús. / Mare de
Jesús i de l’Església / que feu
niu al puig ae Meritxell /
acordeu-nos el vostre esperit
de servei / que ens meni Ver
ge Assumpta, a la Glòria del
Cel. / Amén.»— Maria-Assumpta Ortadó i Maimó
{Andorra).

ELS ACTES CULTURALS,
AVUI
Quan vostès fan una visita
a una sala d’exposicions (pú
blica) qualsevol, han de sa
ber que la seva assistència és
anotada numèricament, i
que amb les xifres globals,
després, els nostres polítics i
gestors decideixen què fan o
què han de fer amb la nostra
Cultura. Decideixen, per
exemple: si cal organitzar
actes o exposicions sobre de
terminats creadors o si no
cal; si s’atorguen partides
econòmiques suficients per
a tirar endavant determinats
projectes o, al contrari, si es
va retallant a la baixa fins a
vorejar el ridícul, etc., etc.
Tot plegat, en nom del vot.
Per això, jo demanaria als
electricistes, fusters, cuiners,
aprenents de ferreteria, pa
gesos i ramaders, decora
dors, xofers, enquestadors,
investigadors privats, futuròlegs, distribuïdors, taxistes,
gestors comptables, venedors
diversos, massatgistes, estu
diants i professors —sobre
tot, professors—, empresaris,
promotors, comissionistes i a
la societat en general que
fessin la seva aportació

(anual) a la Cultura! Altra
ment, amb les actuals xifres
d’assistència, com de lectu
ra, etc., els treballadors de la
Cultura i la Cultura en gene
ral continuaran essent l’ex
cusa (infantil) per a les oca
sions llustroses i poca cosa
més.— Joan Borda (Bellcai
re d'Urgell, Noguera').
EL COMTE ARNAU,
BANDOLER?
Al «De vacances» de TV3,
per presentar-nos les gràcies

del Ripollès, van utilitzar
l’evocació del comte Arnau i,
repetidament, van qualifi
car-lo de «bandoler». Oi que
és un terme que no escau
gens, ni per època ni pel ti
pus de malvestats? El que fa
patir més és que TV3 té
anunciat un Comte Arnau en
uns quants episodis. Fóra
ben de doldre que la rellisca
da del «De vacances» fos un
anunci del que ens espera.—
Miquel Peremartí i Munoz
(Barcelona).

Tauler d’avisos

PREMIS LITERARIS
CIUTAT DE PALMA
Els convoca l’Ajuntament de Palma
de Mallorca i tindran les següents mo
dalitats: Novel·la, dotat amb 2.500.000
ptes, i Poesia, dotat amb 500.000 ptes.
Les obres que hi concursin han de ser

originals i inèdites, les novel·les d’uns
200 fulls i les de poesia d’uns 300 ver
sos. Cal presentar els originals per
quintuplicat, signats amb les dades de
l’autor, número del document d’identitat, títol i modalitat a què concursa. Qui
vulgui conservar l'anonimat ha de pre
sentar l'original amb lema i plica closa.
El termini d’admissió de les obres aca
barà el dia 5 de novembre d’enguany,
al Negociat de Cultura de l’Ajuntament
de Palma, carrer de l’Almudaina, 7-A,
3r, 07001-Palma. La composició dels
jurats es farà pública abans que no
acabi el termini de presentació d obres.
Es faran públics els veredictes emesos
pels jurats en l’acte de lliurament dels
Premis que se celebrarà amb motiu de
les Festes de Sant Sebastià de l’any
que ve. La primera edició de l’obra
serà a càrrec d’Edicions 62.

PREMIS CIUTAT DE PALMA
DE PINTURA
Són convocats per l’Ajuntament de
la Ciutat de Mallorca i dotats amb
1.500.000 ptes. Hi poden concórrer ar
tistes de qualsevol nacionalitat, amb
una sola obra, de qualsevol tema i tèc
nica. Les obres, d'una mida mínima 40 i
màxima 120, seran admeses conve
nientment emmarcades i amb una tar
geta en la qual figurin nom i llinatges
de l’autor, adreça i telèfon, NIF, títol de
l obra i matèria o procediment emprat, i
un dossier amb el currículum acaaèmic
1 professional, fotografies en color de

25 obres fetes els dos darrers anys,
catàlegs d'exposicions fetes aquest
any i fotocòpies de crítiques, els dies
de 1’1 al 30 de desembre de 1993 de
les 9 a les 2 al Casal Balaguer (carrer
de la Unió, 1, 07012-Palma). L’Ajunta
ment, que amb la dotació del premi ad
quireix l’obra guardonada, organitzarà
una exposició ae les obres que presen
tin major interès. El jurat, la composició
del qual es farà pública abans d’aca
bar el termini d’admissió, podrà propo
sar a l’Ajuntament l’adquisició d’altres
obres presentades.

VIATGES DE TARDOR
des de ptes.

FESTES DEL PILAR MONESTIR DE PEDRA
ANY SANT COMPOSTEL LÀ
NORD D'ESPANYA 1 RIES GALLEGUES
TENERIFE
PORTUGAL-EXTREMADURA
ITÀLIA MERAVELLOSA
VIENA-BUDAPEST-PRAGA
ORLANDO-DISNEYWORLD
ILLES SEYCHELLES
MALÀISIA
ORIENT EXPRESS - París-Venècia

22.000
50.900
73.500
52.000
69.500
89.000
110.800
168.000
183.000
267.645
175.000

Sol·liciteu informació i reserves a:

[PJnínïll companyia
II 1U IIIIIII hispanoamericana
'^gfl III IIII DE TURISME
(GAT 17)

Passeig de Gràcia, 11
08007 Barcelona
Telèfon 301 65 00

------ 1
ESTABLIMENTS

PREMI DE TEATRE BREU
ENRIQUETA ARIMANY I
COMA
Podran aspirar-hi les obres teatrals
escrites en català d’una extensió entre
5 i 15 folis. Hauran de presentar-se en
triple exemplar en fulls mecanografiats
a doble espai. Si l’autor hi vol concórrer
amb pseudònim, cal que acompanyi
l'original d’una plica tancada, amb la
indicació a l'exterior del pseudònim
que figuri en el susdit original, i a l’interior la del seu nom i de la seva adreça,
i el telèfon si en té. Els originals hauran
d’ésser enviats per correu a Miquel Arimany, plaça del Duc de Medinaceli, 7,
08002-Barcelona, i estar en poder
d’aquest per tot el dia 31 d'octubre de
1993. La dotació del premi és de
200.000 ptes., 100.000 per part de la
Fundació Miquel Arimany i 100.000 per
part d’Òmnium Cultural. L'adjudicació
del premi serà feta per un jurat format
per Bartomeu Olsina, Maria-Lluïsa Oli
veda i Araceli Bruch. L’adjudicació
tindrà lloc en el transcurs de la cele
bració de la Festa Literària de la Nit
de Santa Llúcia. Durant tres mesos
després de l'adjudicació, les obres no
premiades podran ésser reclamades

Casa fundada el 1886

Especialitats en
Confiteria
Bomboneria
Gelateria
Major de Sarrià, 57. Telfs. 204 17 91 - 203 0714
Plaça de Sarrià, 12-13. Tel. 203 04 73
Fax. 280 65 56 - 08017 Barcelona

telefonant a Miquel Arimany, al número
317 23 45, de 12 a 2, o aí 433 27 15,

per quedar d’acord per retirar-les.
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PREMI FRANCESC MASPONS
ILABRÓS

edicions catalanes

Convocat per l’Agrupació Excursio
nista de Granollers, serà atorgat al mi
llor estudi sobre l’excursionisme català
en qualsevol de les seves facetes
(història, filosofia, sociologia, antropolo
gia, etc.). S’hi podran presentar obres
referents al conjunt de Catalunya, o bé
monografies locals o estudis sobre per
sonatges, entitats, institucions o rets.
Els treballs, d’una extensió d’entre 40 i
60 pàgines, que podran contenir il·lus
tracions fora de paginació, originals i
inèdits, s'hauran de presentar mecano
grafiats a doble espai i per una sola ca
ra, en tres exemplars, amb títol, un le
ma, però sense cap indicació de qui
n’és l’autor. S’acompanyaran d’una plica tancada, a l’interior de la qual figu
rarà el títol de l’obra, el nom, I adreça i
el telèfon de l’autor, i a l’exterior el ma
teix lema que el treball presentat. El
premi tindrà una dotació de 100.000
ptes. L’Agrupació publicarà l’obra pre
miada en el termini d’un any; si no fos
així, l’autor o els autors podran publi
car-la en altres àmbits esmentant el
guardó obtingut. Els originals s'adreça
ran a la seu social de l’Agrupació Ex
cursionista de Granollers, carrer de
Corró, 10 (tel. 879 46 04), o per correu
certificat a l’apartat núm. 207 de
(08400) Granollers, abans de 1’1 de
març de 1994. El jurat serà format per
tres persones de reconeguda vàlua en
el món excursionista, a més d’un secre
tari designat per l’Agrupació. Els pre
mis seran atorgats durant la setmana
de Sant Jordi de 1994.

Josep M. Pons i Guri
Estudi dels Pilots
Versió catalana, revisada i completada per l'autor
de l'obra, esdevinguda bàsica, del 1960, sobre el
tema de l'Escola Nàutica d'Arenys, institució
modèlica dedicada a la formació de pilots per a la
navegació d'altura.
«Biblioteca de Cultura Catalana», 74

Joan Alavedra
Francesc Macià. El camí
cap a la presidència de
la Generalitat. 1859-1926
Aquesta biografia, que Joan Alavedra començà a
redactar entorn dels últims anys seixanta, és fruit
de l'admiració que el seu autor sentia pel
president Macià i de la seva voluntat de deixar un
testimoni útil a les generacions que creixien en la
més absoluta ignorància de la història de Catalunya.

PREMIS NACIONALS DE
TEATRE I DANSA, 1993

«La Mata de Jonc», 21

Pere Verdaguer
Entre llengua i
literatura
Amb aquest llibre, guardonat amb el Premi Carles
Rahola d'assaig (1992), l'autor tracta amb èxit un
gènere que la desaparició de Joan Fuster ha deixat
sense un dels seus màxims exponents: l'assaig.
Edicions de la Revista de Catalunya, 9
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Convocats per la Generalitat de Ca
talunya i la Diputació de Barcelona, són
el premi «Ignasi Iglésias» de textos tea
trals, el premi «Adrià Gual» de projec
tes de muntatge i el premi «Josep M.
de Sagarra» de traduccions, pel que fa
al teatre; el premi «Josep M. Carbo
nell», de projectes de muntatge de tea
tre de titelles, i el premi «Ricard Moragas» de coreografies de dansa.
Les obres que aspirin al premi «Ig
nasi Iglésias», dotat amb 1.000.000 ae
ptes., han d’ésser escrites en català,
inèdites i originals —s'hi admet la reelaboració de mites, llegendes o obres li
teràries—, presentades en cinc exem
plars mecanografiats. L’acceptació del
premi representa la cessió dels drets
d’edició per un termini de dos anys i la
renúncia als drets d’autor correspo
nents a una primera edició d’un màxim
de dos mil exemplars. Els drets d’estre
na i representació quedaran reservats
durant dos anys al Centre Dramàtic de
la Generalitat ae Catalunya.
Poden participar al premi «Adrià
Gual» els projectes de muntatge en
llengua catalana basats en qualsevol
procedència dramatúrgica. Podran pre

sentar els projectes de muntatge les
companyies a títol col·lectiu o els direc
tors a títol personal; els projectes in
clouran, com a mínim, l'estudi dramatúrgic i el quadern de direcció i es
podran acompanyar d’altres materials,
com esbossos escenogràfics i de figurins, pressupost de la producció, etc. El
projecte guanyador tindrà una dotació
màxima ae 5.000.000 de ptes. per a la
realització del muntatge, que serà es
trenat en una de les sales del Teatre
Adrià Gual de l’Institut abans de 1’1 de
febrer de 1995. Atès que el premi vol
servir d’estímul a l’aparició de nous di
rectors, no es prendran en considera
ció espectacles ja estrenats ni projectes
de directors que estrenin habitualment.
Poden participar al premi «Josep M.
de Sagarra», dotat amb 1.000.000 de
ptes., les traduccions inèdites de textos
teatrals d’una llista que els interessats
poden demanar a les entitats convocants. Cal presentar els originals meca
nografiats per quintuplicat i acompa
nyats d’almenys un exemplar de l’obra

original. L’acceptació del premi suposa
la cessió a l’Institut del Teatre dels
drets d’edició per un termini de dos
anys i la renúncia als drets d'autor
d’una primera edició d’un màxim de
dos mil exemplars.
Poden participar al premi «Josep M.
Carbonell» projectes cíe muntatge des
envolupat en les tècniques de titelles,
en llengua catalana si és parlat, o en
d’altres que proposin un llenguatge vi
sual. La dotació pot arribar a 1.500.000
ptes. per a la realització del muntatge,
que serà estrenat abans del 31 de de
sembre de 1994. Les companyies a tí
tol col·lectiu o els directors a títol indivi
dual han de presentar per quintuplicat
els projectes, d’espectacles inèdits i re
novadors, que incloguin estudi dramatúrgic i quadern de direcció, esbossos
d’espai i de personatges, estudi econò
mic, fitxa tècnica i currículum de les
persones implicades en el muntatge.
Poden aspirar al premi «Ricard Mo:
ragas» coreografies de dansa inèdites i
originals, en qualsevol modalitat, gène
re o estil, a excepció de les que siguin
simples reconstruccions ballades de
danses o coreografies conegudes. Es
podrà concedir un Primer Premi, dotat
amb 1.000.000 de ptes., i un Segon Pre
mi, dotat amb 500.000 ptes. Els qui as
pirin a aquest premi cal que presentin
una memòria sobre el treball, amb les
dades del concursant, i la lliurin a la
Secretaria de l'Institut, carrer de Sant
Pere més baix, 7, 08003-Barcelona,
juntament amb l’enregistrament de la
coreografia en sistemes vídeo U-Màtic
3/4 industrial, Betamax o VHS. Les co
reografies seleccionades seran presen
tades en sessió única en directe al ju
rat, en dates que s’anunciaran. Per a
les coreografies —el temps de durada
no pot excedir de 15 minuts, amb un
nombre mínim de tres participants—,
es podrà disposar d’equip d’il·luminació amb taula de regulació i equip de
so, i els participants de fora de Barce
lona disposaran d'una dieta per al tras
llat i l’estada.
Per a tots aquests premis, cal pre
sentar els treballs a la Secretaria de
l’Institut del Teatre, carrer de Sant Pere
més baix, núm. 7,08003-Barcelona, o a
la Secretaria de l’Àrea de Teatre i Dan-

sa de la Direcció General de Promoció
Cultural del Departament de Cultura de
la Generalitat ae Catalunya, fins al ter
mini màxim del dia 18 d octubre a les
sis del vespre. Cada treball serà signat
i hi constaran el nom, els cognoms i l’a
dreça de l’autor, i fotocòpies del docu
ment d'identitat i del NIF. No s’adme
tran els pseudònims.

mera, hi podran concórrer narracions i
novel·les originals i inèdites, d’entre 50 i
120 fulls, adreçades a joves de 12 a 16
anys. El jurat, format per Josep A.
Fluixà, Victòria Fernàndez, Ferran Tor
rent i l’alcalde de l'Eliana o persona en
qui delegue, atorgarà el premi de
600.000 ptes. —drets d’autor dels pri
mers 2.000 exemplars, de l’edició que
publicarà Bromera— el 20 de novem
bre, commemoració de la publicació

VII PREMI EDUARD RIFA DE
GUIONS RADIOFÒNICS
EN LLENGUA CATALANA

de Tirant lo Blanc. Cal enviar els origi
nals, abans del 8 d’octubre de 1993, a
la reaidoria de Cultura de l’Ajuntament
de l’Eliana, plaça del País Valencià, 3,
46183-L’Eliana (el Camp de Túria), indi
cant «Per al Premi de literatura juvenil
Vila de l'Eliana».

Convocat per la SCCL Ràdio Asso
ciació de Catalunya, avui incorporada a
la Corporació Catalana de Ràdio i Tele
visió, hi poden concórrer originals,
d’una durada radiofònica de 20/30 mi
nuts, que han d'ésser enviats, per qua
druplicat, a la SCCL Ràdio Associació
de Catalunya, Aragó, 281, 1r. 1a.,
08009-Barcelona, abans del dia 30 de
setembre de 1993. S’atorgaran dos
premis, un per a cadascun dels dos te

mes següents: «Defensa de la natura» i
«Tema lliure». L’import serà, per a ca
dascun dels premis, de 200.000 ptes., i
el jurat atorgarà també dos accèssits
de 75.000 ptes., un per a cadascun
dels dos temes.
El jurat estarà integrat per Eulàlia
Fuentes, Guillem-Jordi Graells, CarlesJordi Guardiola, Pepa Palau, Frederic
Roda, Cristina Ferrer, Sebastià Serrano,
Joaquim Soler, Joan Vinas, Montserrat
Agell i Rafael Ricolfe. La proclamació
dels guanyadors i el lliurament dels
premis tindrà lloc en un acte públic, a
celebrar durant la tardor de 1993. La
SCCL-RAC posarà els treballs pre
miats, enregistrats, a disposició de les
emissores catalanes per a la seva ra
diació. Igualment, el jurat podrà selec
cionar altres treballs d’interès perquè,
d'acord amb l'autor, també siguin rets
conèixer a les emissores catalanes.
L’acceptació del premi implica la ces
sió dels drets d’emissió i d autor per un
termini de dos anys. Els originals hau
ran d’ésser signats per l'autor amb indi
cació del nom i els cognoms, domicili i
telèfon.

PREMI DE NARRATIVA
JUVENIL VILA DE L’ELIANA
Convocat per l'Ajuntament de l’Eliana amb la col·laboració d’Edicions Bro

V PREMI TIRAMILLES
Convocat pels Serveis d’Informació
Juvenil, hi poden concursar tots els ma
jors de setze anys amb relats sobre
viatges que continguin dades actualit
zades i d’interès pràctic. Els treballs,
d’un màxim de cinc fulls —s'hi poden
adjuntar mapes o fotografies—, han
d’esser lliurats, anònims i amb plica,
abans del 8 d’octubre, a Sidral, Servei
d’Informació, plaça d'Espanya, 1, Mata
ró (Maresme), tel. 798 96 49, on els in
teressats poden demanar les bases
completes, amb la relació dels altres
quaranta-sis serveis d’informació on es
poden lliurar els treballs concursants.
Els premis consistiran en viatges per a
dues persones al Marroc, a Itàlia i a Pa
rís, que es faran l’estiu vinent.

CONCURS DE CARTELLS
PER ALA 143 FIRA DE LA
CANDELERA
Hi poden participar ciutadans d’arreu dels Països Catalans, amb tantes
obres com vulguin. El cartell ha de re
presentar al·legòricament l’esperit agrí
cola, comercial i industrial de la Fira, i
ha d’incloure el text: «143a. Fira de la
Candelera. Molins de Rei, 4, 5 i 6 de fe
brer de 1994». Al peu, s'hi ha de deixar

edicions
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ASSAIGS
FILOSÒFICS
Jürgen
Habermas
Traducció de Judith Vilar
Una teoria de la racionalitat que alhora és
un projecte d'humanitat, és a dir, d'una
«raó comunicativa».
Textos Filosòfics, 66

.la
rmntserratina

un espai de 6 cms., apaïsat, per a posar-hi d’altres textos. Les mides del
cartell han de ser de 63x43 cms. Els
cartells seran lliurats abans del 18 d’oc
tubre de 1993, de les 10 del matí a la 1
del migdia, a l’Oficina d’Informació de
l’Ajuntament de Molins de Rei (plaça de

SI HO SABEU,
PODEU AJUDAR
Recordem a les persones que puguin respondre les preguntes
d’aquest espai que—els bo demanem— s’adrecin directament a
qui les hagiformulades.
• Per a una tesi doctoral que preparo, agrairia qualsevol informació
sobre la biografia d'Aurora Bertrana i Salazar i sobre la seva obra
no catalana.— Catalina Bonnin, carrer del Pintor Picasso, 17,
07009 - Pla de Na Tesa (Illes Balears). Tel. (971) 60 16 83.

____________ _______ _ _________________ J

Coques de Montserrat
pastes laolços
COMTAL,15

STA.ANNA,39

Telèfon 3181691

Telèfon 318 2194

BARCELONA

Catalunya, 1), muntats amb suport dur,
sense signar, amb lema a la part poste
rior i amb un sobre tancat amb el lema
escrit a fora i el nom, l’adreça i el telè
fon del concursant a l'interior. El premi
del cartell guanyador serà de 100.000
ptes. El jurat, format per professionals,
més un representant de l'Ajuntament,
farà públic el veredicte el dia 2 de no
vembre de 1993. Tots els cartells pre
sentats seran exposats públicament
durant els dies de la Fira.

PREMIS JOSEP BREU
Convocats per la revista «Foc Nou» i el
Memorial Josep Breu, amb el tema Ter
cer i quart món i nosaltres, hi poden
concórrer articles o assaigs a l’entorn
del paper dels cristians davant els pro
blemes del tercer món i de la immigra
ció. L'extensió dels treballs serà de tres
a set fulls holandesos a doble espai o
equivalent. Hi podran concórrer textos
inèdits o publicats i escrits en qualsevol
de les llengües hispàniques. Els publi
cats ho hauran d’haver estat entre 1’1
d’abril i el 15 de desembre de 1993. El
jurat podrà prendre també en conside
ració articles que s'ajustin a les bases
del premi, per més que no hagin estat
presentats a concurs pels autors. Els
treballs caldrà que siguin enviats per
quintuplicat a carrer de Calvet 56,
08021-Barcelona. Cal fer-hi constar el
nom, l’adreça i el telèfon de l'autor. Si
és amb pseudònim, cal fer constar el
nom en un sobre a part. Els premis es
tan dotats amb 10.000 ptes. cadàscun.
Un s’atorgarà a un escrit en català i l’al
tre en una de les llengües de l'Estat. El
termini de recepció doriginals acabarà
el 31 de desembre de 1993. La compo
sició del jurat es donarà a conèixer al
mateix temps que el veredicte del pre
mi, el febrer de 1994. La revista no re
tornarà els originals presentats i es re
serva el dret de publicar els treballs
que cregui interessants, retribuint-los
talment una col·laboració i fent-ho avi
nent als autors abans de la publicació.
La concessió dels dos premis es farà el
mes de març de 1994 a la parròquia de
Sant Ramon Nonat, que fou l’últim lloc
on mossèn Josep Breu va exercir com
a rector.

VI PREMI LA PIGA DE LA
VIUDA REPOSADA
Podran aspirar-hi les obres originals
i inèdites escrites en català i que cor
responguin a l’anomenat gènere de
narrativa eròtica. L’extensió del llibre ha
de ser d'un mínim de 100 i un màxim
de 250 holandesos mecanografiats a
doble espai i escrits per una sola cara.
El premi consistirà en un avançament
dels drets d'autor, per un valor de
300.000 ptes. El llibre guardonat serà
publicat per Editorial Pòrtic, a la col·lec
ció «La Piga». Així mateix, Editorial Pòr
tic, SA, tindrà una opció preferent, du
rant un termini màxim de dos mesos,
per a decidir la publicació de les obres
no guardonades, si així ho recomana el

jurat. L’autor percebrà els drets que li
corresponguin (el 10% sobre el preu de
venda al públic). El premi serà adjudi
cat per votació d’un jurat la composició
del qual es comunicarà oportunament.
El premi serà atorgat durant la segona
quinzena de desembre de 1993. Les
obres aspirants hauran de ser presen
tades per triplicat, abans del dia 30
d’octubre de 1993, a les 6 de la tarda,
a Editorial Pòrtic, Ausiàs March, 92-98,
escala A, 4t. 4a., 08013-Barcelona. El
premi podrà no ser adjudicat si el jurat
creu que cap de les obres presentades
no assoleix la qualitat mínima per a ser
oublicada. Trenta dies després de l’adudicació i fins al cap de tres mesos,
es obres no premiades podran ser reti
rades a Editorial Pòrtic.

PRÇMI DE NARRATIVA
ERÒTICA LA VALL
D’ALBAIDA
Podran aspirar-hi obres de tema erò
tic, originals i inèdites, escrites en la
nostra Tlengua, amb una extensió míni
ma de 50 fulls mecanografiats a dos
espais per una sola cara, tot admetentse qualsevol gènere narratiu: novel·la,
narracions, biografia, etc. L’import del
premi és de 500.000 ptes. i s’entendrà
com a pagament dels drets d’autor
dels 2.000 primers exemplars que es
venguen. De la resta d’exemplars ve
nuts, l'autor percebrà un 10% sobre el
preu de venda al públic, segons con
tracte amb Edicions Bromera. El jurat
serà compost per Lluís García Berlanaa, Josep Lluís Seguí, Víctor A. Oroval,
Jesús Huguet Pascual, Fina Cardona
Bosch i el president de la Mancomuni
tat de Municipis de la Vall d’Albaida, o
persona en qui delegue, que el presi
dirà. El llibre guardonat serà publicat
per Edicions Bromera, que tindrà una
opció preferent, durant un termini mà
xim d’un mes, per a decidir la publica
ció de les obres no guardonades, si ai
xí ho recomana el jurat. Si el jurat creu
que cap de les obres presentades no
assoleix la qualitat mínima per a ser pu
blicada, el premi podrà no ser adjudi
cat. En cap cas, l’import del premi no
serà fraccionat. El termini de presenta
ció d’originals es tancarà el dia 30
d’octubre de 1993. Les obres s’hauran
de trametre a la Mancomunitat de Mu
nicipis de la Vall d’Albaida, carrer de
Sant Francesc, 8, 3r., 6a., 46870-Ontinyent (tel. 238 85 45). Caldrà indicar en
el sobre «Per al Premi de literatura erò
tica La Vall d’Albaida». El premi serà
atorgat el dia 17 de desembre del
1993. Els originals, mecanografiats,
perfectament llegibles i enquadernats,
s’hauran de presentar per quintuplicat i
caldrà fer constar a la coberta, a més
del títol corresponent, el nom de l’autor
i la seva adreça i el telèfon. Les obres
també
podran
presentar-se
sota
pseudònim; en aquest cas, s’hi haurà
d’acompanyar la plica corresponent.
Els originals no premiats es podran re
collir, a partir del dia 15 de febrer, en el
domicili de la Mancomunitat, dins d'un
termini màxim de tres mesos.

VI PREMI FERRAN SALSASI
ROIG
Convocat per l’Ajuntament de Rubí,
hi poden participar treballs, fets en
equip o en forma individual, que tractin
de la salut çomunitària en I àmbit de
Catalunya. Es dotat amb 1.500.000
ptes., i els interessats han de presentar
la proposta juntament amb tota la do
cumentació requerida, abans del 22 de
gener de 1994, al registre de l’Ajunta
ment de Rubí (Vallès Occidental), ser
veis Personals, «VI Premi Ferran Salsas
i Roig. Salut Comunitària», carrer Justí
cia, 21, de 8.30 a 14.30, on poden de
manar les bases completes i la informa
ció complementària, al telèfon 588 70
77 (senyora Rosa Toribio).

XXVII CONCURS
FOTOGRÀFIC A REUS
Convocat per la colla sardanista Ro
sa de Reus, poden participar-hi tots els
afeccionats a la fotografia, en dos te
mes: el tema Aplecs, amb fotografies
dels aplecs que organitza la colla (11

de juliol a Prades i 19 de setembre a
Reus), i el tema Dansa i costums tradi
cionals dels Països Catalans, amb foto
grafies de dansa, sardana, ballet, cas
tells, etc.; al tema Aplecs hi haurà un
premi d’honor a la millor col·lecció de
tres obres, dotat amb 20.000 ptes., i
tres premis de 15.000, 10.000 i 5.000
ptes.; a l’altre tema, els tres premis or
dinaris, i premis especials per a fotos
en color en tots dos temes. Cal presen
tar les obres i demanar les bases com
pletes a la colla sardanista Rosa de
Reus, carrer de les Galanes, 10, 1r.,
apartat 324, 43201 -Reus, abans del 31
d octubre de 1993.

VEREDICTE DEL MEMORIAL
ALEX FERRER IISBERT
El jurat, format per Eduard Castellet,
Rosa M. Malet, Josep M. Espinàs, Emili
Teixidor i August Ferrer, ha atorgat el
premi al treball «Blanx-Art 92», presen
tat pels alumnes de l’Institut Investiga
dor Blanxart, de Terrassa; l'accèssit ha
estat concedit a l’estudi «Diàlegs amb
l’espai urbà», dels alumnes de Flnstitut
Rafael Casanova, de Sant Boi de Llo
bregat.

VEREDICTE DELS PREMIS
CATERINA ALBERT I
PARADÍS 1993
El jurat dels premis, nomenat per
l’Associació Catalana de la Dona, ha
emès el veredicte següent: Poesia, a
Hermínia Mas i Marssenyac per «El
vent de les Andanes», accèssits a Mi
reia Lleó i Bertran per «Moldejaré cap
vespres ran de casa» i a Maria S. Farell
per «Martina Castells i Ballespí, reflex
d’una època»; Il·lustració, a Maria Rosa
Cubells i Castelló, accèssits a Mercè

Canals i Ferrer i a Marie Beelaerts; Mú
sica, a Eulàlia Vela i López per «Novilu
ni», accèssits a Laia Palau i Làzaro per
«Primer Lluna» i a Núria Serra i Pérez
per «Nou llunes d’amor». El text poètic
d’Hermínia Mas i Marssenyac, Premi de
Poesia Caterina Albert i Paradís 1993,
sortirà a concurs d'il·lustració i musicaciól'any 1994.

VEREDICTE DEL V PREMI
FERRAN SALSAS I ROIG
El jurat, format per Albert Oriol i
Bosch, Miquel Llugany i Paredes, An
dreu Segura i Benedicto, Josep M. Antó, Pilar Bel i Cortés, Jesús Olivan, Ri-

gobert Triola i Gol i Ramiro Vidal
Montero, ha atorgat el premi a «La mor
talitat perinatal a la regió sanitària cen
tre: estudi de l’infraregistrament, com
paració entre els diferents sectors
sanitaris i propostes de futur» de Marisa Revert.

ATORGAMENT D’AJUTS PER
A L’AMPLIACIO D’ESTUDIS
DE VIOLONCEL
Els professors Lluís Claret, Joan
Guinjoan i Josep M. Escribano, nome
nats per la Fundació Pau Casals, per
què jutgessin els mèrits dels sol·lici
tants, nan decidit per unanimitat
concedir els ajuts a Mireia Quintana i
Carbonell, Damià Martínez Marco, Nabí
Cabestany i Palau i Marc Galobardes i
Mallo.

ALTRES CONVOCATORIES
EL TERMINI DE LES QUALS
ACABA ENTRE EL 15
DE SETEMBRE I EL
15 D’OCTUBRE
XXXIV premi Sant Jordi de novel·la
(vegeu «Serra d’Or», juny 1993).
Premi Josep Pla 1994 (vegeu «S.
d'O.», juny 1993).
Premis literaris de l’Ajuntament de
Gandia (vegeu «S. d'O.», juny 1993).
X premi d’assaig Josep Vallverdú
(vegeu «S. d'O.», juny 1993).
Premi Apel·les Mestres (vegeu «S.
d’O.», juny 1993).
Beques d’ajuda a l’escola (vegeu
«S. d’Ó.», juny 1993).
XXVI premi Prudenci Bertrana dels
premis literaris de Girona 1993 (vegeu
«S. d’O.», juliol-agost 1993).
35 premi de poesia Carles Riba (ve
geu «S. d’O.», juliol-agost 1993).
Premi Joaquim Ruyra (vegeu «S.
d’O.», juliol-agost 1993).
XXXI premi Josep M. Folch i Torres
(vegeu «S. d’O.», juliol-agost 1993).
Premis literaris Ciutat de Tarragona
(vegeu «S. d’O.», juliol-agost 1993).
XIII premi de poesia catalana l’Es
purna del Clot (vegeu «S. d’O.», juliolagost 1993).
Premi de poesia Martí Dot (vegeu
«S. d’O.», juliol-agost 1993).

BIBLIOTGCA
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Josep M. Torras i Ribé
La comarca de l'Anoia a finals
del segle XVIII
Una apassionant visió de les ciutats i les viles de la comarca de
l'Anoia en un moment decisiu per a la seva modernització, basat
essencialment en les enquestes de Francisco de Zamora,
completades amb un bon nombre d'important documentació
procedent d'altres indrets.
En coedició amb el Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament
d'Igualada.

Actes del Novè Col·loqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes, II
a cura ae Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer
Segona part de les Actes del Col·loqui de l'AILLC d'Alacant-Elx,
9-14 de setembre de 1991, amb la resta de la secció de literatura i
una bona part de la secció de llengua.
En coedició amb la Universitat d'Alacant, la Universitat de
València i la Universitat Jaume I de Castelló.

Miscel·lània Joan Triadú
Homenatge amb motiu del setantè aniversari de Joan Triadú,
amb treballs que abasten els tres principals vessants de la
múltiple activitat intel·lectual de l'homenatjat: la crítica i la
història literàries, la pedagogia i l'hel·lenisme. Completen el
volum sis semblances breus de Francesc Candel, Baltasar Porcel
i altres persones que coneixen a ions la vida de Joan Triadú.

Hilari Raguer
Salvador Rial, vicari del Cardenal
de la Pau
La primera biografia d'un personatge controvertit, que governà
l'arxidiòcesi de Tarragona, en nom del cardenal Vidal i
Barraquer, durant la segona part de la guerra civil i la primera
postguerra.
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CULTURA I VIDA

TOMAS GARCÉS
PREMI
D’HONOR
El mes vinent farà un any que, a «Serra d'Or», vam tenir el goig de publicar, sota el títol «Salutació a Tomàs Garcés», un plec de treballs
que evidenciava el cas que, a parer nostre, calia fer de l'obra d'aquest escriptor. Ara, quan ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes, desitgem que ho reflecteixin en aquestes planes els parlaments que, el dia 24 de maig, a la seu d'Òmnium Cultural,
durant l'acte de lliurament del guardó —fou recollit per Pere Garcés, fill del poeta—, feren, en aquest mateix ordre, Àlex Susanna i Joan
M. Pujals, conseller d'Ensenyament del govern català. Del primer, per raó d'espai, no en recollim ni l'entrada ni el paràgraf final.

UN MONUMENT A LA CLAROR
per Àlex Susanna
ot i el seu caràcter polièdric, no

T

hi ha dubte que el pilar central
de tota l’obra de Tomàs Garcés
poesia. Una poesia que, a hores d’ara,
no crec que hagi estat a bastament lle
gida; els seus poemes haurien de ser
molt més coneguts del que ho són per
part del gran públic, com ja ho foren
en els seus inicis, i d’una manera sem
blant a com els poetes geòrgics angle
sos ho foren durant els anys deu i vint
al seu país. La poesia de Garcés reu
neix tots el requisits a fi de poder ser
apreciada per un públic molt ampli.
Massa cops se’ns ha dit que la poesia
del nostre temps no podia sinó ser abstrusa. Així, per exemple, T.S. Eliot, una
de les ments més influents d’aquest se
gle, deia en una conferència sobre els
poetes metafísics l’any 1921: «Bé po
dem dir que els poetes del nostre temps
són inevitablement difícils. La nostra
civilització abraça una gran diversitat i
una gran complexitat, i aquestes diver
sitat i complexitat, quan operen da
munt una sensibilitat refinada, han de
produir forçosament resultats diversos
i complexos. El poeta cal que esdevin
gui més i més global, més al·lusiu, més
indirecte, per tal de forçar, de dislocar
si fos necessari, el llenguatge en el seu
sentit.» Doncs bé, una obra com la de
Garcés desmenteix de manera rotunda
aquesta pretesa impossibilitat de ser
clar a què han al·ludit Eliot i tants al
tres poetes d’aquest segle. Val a dir
també que tant la claredat com l’obscuritat no són pas valors en ells mateixos,
i que si bé hi ha obscuritats del tot im
penetrables o gratuïtes, també hi ha
clarors mancades del més mínim in
terès, clarors planes i banals. El fet és,
però, que tota la poesia de Garcés, des
de les primiceres Vint cançons fins als

poemes à.’Escrit a terra —un ampli ven
tall de més de seixanta anys—, s’alça
éscom
la un esplèndid monument a la cla
ror, en el seu doble sentit: claror en
tant que diürnitat i lluminositat, i cla
ror en tant que transparència, però una
transparència acollidora, profunda i
càlida com les aigües d’aquell mar «es
quitxat de cabretes» on tan sovint ha
deposat el seu esguard.
Tanmateix, l’èxit del seu primer llibre
—sí, èxit, car d’èxit s’han de qualificar
les tres edicions en menys d’un any que
se’n feren— fou tal que, a parer meu,
eclipsà en certa manera tota la seva
producció posterior. Per sempre més,
Garcés fou el poeta de les Vint cançons,
un llibre esplèndid i gosaria dir que
únic en aquell context, però al cap i a
la fi la primera fita d’una singladura
que en tindria deu més, i que evolucio
naria de manera ben interessant i per
sonal. Encara ara sorprèn la vigència,
la capacitat de desvetllar emocions sig
nificatives i adollar-nos un ric cabal de
ritmes i imatges, d’aquell seu primer
llibre. Es un llibre que ens arriba intac
te, incontaminat, amb tota la seva fres
cor primigènia, com si fos acabat d’es
criure ara mateix. Sorprèn també el
seu grau de maduresa: ben poques ve
gades, i només cal que pensem en al
guns dels grans noms de la nostra poe
sia d’aquest segle i d’aquella època, un
primer llibre ha assolit amb tanta natu
ralitat, amb una facilitat tan elegant, la
seva justa expressió, una vitalitat i al
hora una contenció tan sàviament
equilibrades i dosificades. És, certa
ment, un d’aquests llibres que tenen
quelcom de miracle, de do, de regal
dels temps. Al darrera, ens diu el ma
teix poeta, hi havia una comesa ben
clara: «Fondre creació personal i for

mes populars en una poesia nova.» La
descoberta de «l’inoblidable país del
cap de Creus» i la de les cançons «que
els nostres orfeons havien escampat
venturosament per Catalunya» foren el
detonant d’aquella primera obra. Amb
tot, això no basta per a explicar la seva
extraordinària capacitat de seducció.
Aquest objectiu, a parer meu, és
paral·lel al d’un músic amic seu, un
dels compositors més fins i personals
d’aquest segle, Frederic Mompou, el
qual durant aquells mateixos anys tre
ballava en obres com «Suburbis»,
«Cants màgics», «Cançons i danses»,
«Fetes lointaines» o «Charmes». Les
obres de l’un i de l’altre, per la seva ex
trema originalitat combinatòria, poden
fàcilment ser mal interpretades o bé
enteses de manera parcial: ambdues es
presten, si més no, a epítets com neopopular o folklorista. Doncs bé, en tots
dos casos, diríem que es parteix d’una
lectura de les harmonitzacions i lletres
del cançoner tradicional, ja sigui en la
forma liederística del mestre Alió, ja si
gui en les versions corals de l’anomenada escola de l’Orfeó Català, amb la fina
litat de servir-se’n, d’agafar-les sobretot
com a punt de partida. Potser ha estat
l’estudiós Nicolas Meeüs qui millor ha
situat Mompou, i de retruc també Gar
cés, respecte a la música popular: «El
caràcter popular de Mompou neix de la
seva mateixa concepció naturalista, del
seu desig de simplicitat (...) En Mom
pou, les harmonitzacions de melodies
populars es distingeixen, d’altra banda,
de les obres del mateix tipus d’altres
compositors en el fet que no semblen
preocupar-se gaire de la funció de les
melodies utilitzades. D’alguna manera,
aquestes no són res més que el pretext
per a composicions, el valor de les

quals se situa únicament en el seu
caràcter culte. En aquest sentit, Mompou no pot ser considerat com un com
positor folklorista.» Ara bé, en tots dos
casos no ens trobàvem sinó al llindar
d’una aventura creadora que els hauria
de menar molt lluny: l’un, cap als qua
tre quaderns d'una Música callada
d’allò més expressiva; l’altre, cap a una
poesia atenta als més mínims «senyals»
(E7 senyal, així es diu un dels seus mi
llors llibres).
Per a Garcés hauria estat fàcil espré
mer el filó que acabava d’encetar amb
tant d’èxit: mai, ni llavors ni ara, un
primer llibre no havia assolit la projec
ció i el reconeixement d’aquelles Vint
cançons. I, de fet, un parell d’anys des
prés en vingueren més, de cançons: són
les que conformen el seu segon llibre
de poemes, L'ombra del lledoner. El po
eta tenia tan sols vint-i-tres anys i sem
blava trobar-se ja en plena maduresa
creadora. Amb tot, una cautela ben as
senyada l’allunyà del miratge: la seva
poesia, mai no perdent cap d’aquelles
virtuts inicials, anà adoptant les formes
d’un lirisme més personal, menys supe
ditat a un embolcall extern com ho era
la cançó. En un text de presentació del
seu quart llibre, Paradís, Garcés ens
diu: «Imatge, absència, enyor, espe
rança, heus ací els elements de la poe
sia i la terra grassa que la nodreix.
Abans que Freud descobrís que el som
ni era una trama de recances i de cobejances, ja l’equació poesia=somni havia
estat establerta.» No oblidem que el seu
llibre anterior s’intitulava precisament
així, El somni, i que més endavant, en
aquell mateix text, el poeta ens diu:
«Em sembla veure en els meus primers
llibres aquest somni elemental que
transfigura el món. Una visió idíl·lica,
sovint enyorívola, hi basteix els seus
mites. Són somni en el sentit en què ho
és, per exemple, l’enlluernament d’un
infant. L'amor i el paisatge, conjugats
al ritme de la poesia tradicional, pro
dueixen estampes de colors llises. Si
imaginem la poesia com un arbre que
amb les rels al fons de la terra eleva les
branques al cel esbatanat, no hi ha
dubte que l’embriaguesa dels primers
cants retenia el brancatge, i el feia llan
guir i terrejar.» Heus aquí una
excel·lent mostra d'aquell grau d’autoconsciència a què al·ludíem fa un mo
ment. Es fa doncs evident que, lluny
d’embriagar-se d’èxit i cançó, el que a
partir de llavors farà Garcés és endin
sar la mirada al fons de si mateix —per
heure’n aquest complex entramat
d’imatges, absència, enyor i esperança
de què ens parlava— i parar l’oïda, no
pas a cap melodia donada, sinó a la
música callada que es cova i nia dins de
cada un de nosaltres. És gràcies al
progressiu assoliment d’aquest equili
bri entre música externa i ressò inte
rior, d’una banda, i mirada externa i es
guard intern de l’altra, que l’obra de
Garcés aportarà un to, uns ritmes i una
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pecte que em sembla essencial dins la
poètica garcesiana: la seva atenció preferent per les formes de «vida breu».
En aquest sentit, el poema «Com la fina petjada« (del llibre Viatge d’octubre)
resulta prou explícit:

TOMÀS GARCÉS, PREMI

«Com la fina petjada de l’ocell a la
[neu,
fonedissa petjada,
com la flor d’ametller, la vida breu
se l'enduu la ventada.

Aquell nom que l’amant a l’escorça
[lliurà,
a l’escorça ferida,
és un signe oblidat que ningú llegirà.
Es desfà com la vida.
Fugissera petjada de l’ocell a la neu!
Surt el sol que l’esborra.
A la platja, l’onada —peu de plom,
[ala lleu—
colga sorres amb sorra.»
Al saló del palau Dalmases, Àlex Susanna llegeix
el seu parlament de presentació, o de definició, de Tomàs Garcés.

imatgeria, gosaria dir que únics
—únics en el sentit de no tenir parió,
com tampoc no en té la música de
Mompou— en el context de la poesia
catalana d’aquest segle (...) Davant
d’unes peces, d’uns artefactes verbals
com els que acabem de llegir (poemes
com «Cavallers vora mar», «El temps
perdut», «Tot era escrit» o «Missatge»,
tots del llibre El senyal), se’ns fa espe
cialment difícil racionalitzar les nostres
impressions, potser perquè en ef fons
són impressions sobre impressions.
Tant el músic com el poeta podrien ser
qualificats d’impressionistes en un sen
tit no històric, en el sentit de fer una
obra que aspira no tant a una moderni
tat com a una originalitat, a un retorn
als orígens: en un món tan saturat i ob
turat d’incontinència, de fressa, inter
ferències i rebombori constant, Garcés
i Mompou opten per retornar a si ma
teixos, per escoltar-se, per parar l’orella
dins seu i extreure’n ressons, impres
sions al més pures i sintètiques pos
sible. Davant seu, o bé no arribem a
sentir res —hi ha molta gent dura d’oïda—, o bé som immediatament seduïts
i captivats, embolcallats per aquesta
música primigènia que s’esquitlla dins
nostre, s’instal·la al fons de la conscièn
cia, i passa a formar part de la nostra
percepció. Això tan senzill i difícil és el
que personalment em va passar amb
l’obra de Garcés i de Mompou. Ara bé,
no ja com a crítics, sinó simplement
com a lectors o oients, també podem
intentar esbrinar amb els anys algunes
de les claus d’aquesta seducció.
Italo Calvino, en el seu darrer llibre
Lezioni americane, davant la proximitat
d’un nou mil·lenni, es disposa a analit
zar alguns valors o qualitats de la lite
ratura que li són especialment grats, no
sense abans haver dit que la seva fe en

el futur de la literatura «consistia a sa
ber que hi ha coses que només la litera
tura, amb els seus mitjans específics,
pot donar». I d’entre aquelles especificitats, per a sorpresa del lector, la pri
mera és la de la lleugeresa o levitat,
tradicionalment un concepte poc acordable amb el de gravetat o profunditat.
Però Calvino s’apressa a distingir entre
una «lleugeresa de la frivolitat» i una
«lleugeresa del pensar»: per a ell
l’autèntica lleugeresa consisteix en una
subtracció de pes del llenguatge mit
jançant la qual els significats són cana
litzats per un teixit verbal que sembla
no tenir pes. La lleugeresa fóra doncs
la capacitat d’assolir una «gravetat sen
se pes», que no cal sinó entendre preci
sament com una reacció a la pesantor
del viure. Es aquesta «levità», aquesta
gravetat alada o sense pes, allò que de
sobte vaig veure que millor definia l’especificitat de la poesia de Garcés, i la
de tants altres poetes pels quals sento
una especial atracció. Els seus són poe
mes que caminen de puntetes, que llis
quen aparentment per la superfície de
les coses, del món, de la vida, sense gai
rebé fregar-los, fins que ens adonem
que es tracta d’un autèntic conjur, d’un
encanteri, i que darrere aquesta aura
de lleugeresa s’hi amaga i articula tot
un microcosmos, tot un sistema d’analogies i correspondències saturat de
sentits, però uns sentits sempre ingràvids, alats, profundament vinculats a la
seva dimensió eufònica. Com digué Valéry: «Aquell que escriu dansa sobre la
corda. Camina, somriu, saluda i això
no té res d’extraordinari fins al mo
ment que ens adonem que aquest home
tan simple i tranquil ha fet tot això so
bre un fil gruixut com un dit.»
Aquesta capacitat d’assolir una grave
tat alada em porta de dret a un altre as-

Aquesta «vida breu que s’enduu la
ventada» és «un signe oblidat que nin
gú llegirà»: doncs bé, la comesa del po
eta no sembla altra que esmerçar-se a
rescatar i redimir aquesta immensa mi
noria de signes oblidats que ningú, si
no és el poeta, no «llegirà». D’aquí ve el
fet que Garcés es deixi temptar —poèti
cament, és clar— per motius en apa
rença tan nimis i intranscendents com
un ocell cec («Oreneta cega»), una flor
amagada entre les ruïnes d’un temple
antic («La flor de la tàpera»), els cava
llets d’un carroussel tancat en fer-se nit
(«Cavallets vora mar»), la mà inconeguda d’un minyó en un port llunyà
(«Record de Tunis»), unes evocadores
tovalles xarolades («El pont de Brooklyn») o les estampes d’un joc infantil
(«Missatge»), Es, certament, tot un rep
te construir poemes al damunt de pre
textos segons com tan fugaços, evanes
cents i fràgils, però la seva grandesa
rau precisament aquí: en aquesta renovellada capacitat per parlar de nosal
tres, de la condició humana, a partir de
les formes de vida més desvalgudes i
inateses. Garcés, però, en aquesta co
mesa no es trobà pas sol: tota una peti
ta constel·lació de poetes l’acompa
nyen, tant en el si de la nostra cultura
(pensem, per exemple, en «la vida hu
mil i breu» de què ens parla Josep Se
bastià Pons, en «la mel d’or adormida a
la gerra» que apareix en l’últim poema
de Marià Manent, o bé en les flors bos
canes, els ocells i els infants que poblen
els poemes del seu estimat, i poc cone
gut, Jaume Agelet i Garriga), com en
altres tradicions (i aquí no estarà de
més esmentar els noms de Francis
Jammes, la poesia del qual és plena
«d’ànimes petites», Walter de la Mare o
Umberto Saba, per citar noms proce
dents de tres tradicions diferents, que
Garcés coneixia prou bé).
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La intervenció del conseller Joan M. Pujals a l'acte de lliurament del Premi d'Honor.

L’ESGUARD DEL PAISATGE
per Joan M. Pujals
l món poètic de Tomàs Garcés

E

I xops encara de lluna, al fons del ca
minal, ens trobem amb els bous mati
és com un paisatge. Com un
ners
paisatge mironià, enumeratiu, enciclo
 que tots pensarosos se'n tornen a
la pastura:
pèdic, aparentment infantil d’una ma
nera volguda; infantívol, potser caldria
«Els bous se'n tornen, lents,
dir. D’una espontaneïtat controlada,
pels camins enfangats, vora les pesemblantment al pintor de Mont-roig.
[dres,
Un paisatge presidit per una gran ma
l’ull tendre, blau estany,
sia, perquè és un paisatge domèstic, so
i un ocell a la banya.»
cial, on no hi falta res, ni tan sols la llu
na, encara que sigui de dia, a ple sol.
A l’establa, ara buida, olorosa de fenc
Una lluna feixuga, enlluernada pels co
i de garrofes, un petit bestiari fa la viuets de la nit de sant Joan, d’aquella nit
viu. En l’estratègia d’una raconada,
que, com escrivia bellament un infant
l’aranya:
en un llibre commemoratiu dels 25
anys de la seva escola, «és la nit que té
«Fila parany de plata
niés colors de l’any»; una lluna que
pel vent, pel núvol, per l’ocell espenja sobre el paisatge domèstic com
[quius.»
una roda d’un castell de focs:

«La lluna de sant Joan
és una lluna cansada.
Navega sense delit,
xopa de mel i rosada.
Les ones primes del cel
li menen sospirs d’alfàbrega,
i amb ombres que no es desfan
claror de fogueres altes.»

Un espiadimonis guaita, espia al por
tal, per si veu la cua del diable, que ha
confós amb la cua d’un dragonet:
«Espiadimonis, bon dia,
brau cavallet de sant Martí,
deixa’m seguir la meva via:
no saps que el dimoni fugi?»

Cercant el seu niu sota la barbacana,
com un ressò de «la vaca cega» de Maragall, patèticament una oreneta cega
topa amb el mur de l’aire:

«Trista oreneta cega,
desferra del cel blau.
L’espai obert al teu desig es nega,
la terra no t’escau.»

Però la terra sí que escau a les her
bes, les plantes, les flors, que fan camí
o viuen enclaustrades en un test ver
mell:
«Romaní del caminet,
herba humil, floresta blava.
Vora la vinya has crescut,
entre el mar i la muntanya.»
La masovera ha collit un pom de
flors i n’ha fornit un gerro antic, deco
rat de blau. Sobre la taula del rafal les
flors senten el brunzir de les abelles
que dubten de fer les seves libacions en
una natura morta:
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«Rosa blanca, pàl·lids clavells,
vermell morat de buguenvíl·lea.
Lliga les flors el meu desig,
una mà blava les aguanta.»

No pas molt lluny, s’albira la cinta
blava de l’horitzó marí i s’endevina un
vaixell, com un gros ocellàs retut que
bat les ales com unes veles a mig vent:

«Un vaixell en la llunyania,
donava les veles al vent.
Com si fos d’argent relluïa,
tenia l’àncora d’argent.
Era fet de la llum del dia
amb un pàl·lid plomall de vent.»
Un vent de mestral esfilagarsa un gallardet hissat al capdamunt de la ma
sia, com aquell que voleia a la mateixa
masia mironiana, ancorada a la terra
vermella de Mont-roig:

«Gallardet de dalt del pal
és una llengua de flama.
La flama del gallardet
cap ventada no l'apaga:
si es baralla amb el mestral
l’atia la ponentada.»
En la calma del vent i alternat amb la
remor marina que arriba de lluny, se
gons la garbinada, una altra remor d'aigua floreix en una font boscana, enllà
del caminal llarg i solitari que s’allunya
de la masia:

«Camí fondal, gustosa soledat.
Sense remors es bada la natura.
Només, vora el pedrís on la passa ha
[finat,
un raig d’aigua, blaníssim, el silenci
[mesura.»

Es el silenci de les estrelles, tan cares
a Miró, que són una cal·ligrafia còsmica
per a Marià Manent, i que per a Tomàs
Garcés són com una pluja:
«Plouen, com rosada, sobre els brucs
aspres, i fa més platejada l’olivera; hu
mitegen el Camí dels Horts, s’emmira
llen en l'aigua de la riera, i cauen, per
dudes, en el mar fosc.»

Com Miró, Garcés també té el seu ca
mí de les constel·lacions:
«El meu camí passa pel cel,
camí de l’estelada.
Enmig del cel tinc mon arrel
i no en secretes balmes.»

El camí de l’estelada de Tomàs Gar
cés ens ha portat al somni, i des del
fons de la penombra d’una cambra ens
arriba una cançó de bressol:
«Dorm, infant, que el son és dolç
i l’oratjol hi convida.
A punta d’alba serà
ton pare sota la llinda.
Que et trobi dintre el bressol

com una estrella adormida.
Dorm, infant,
que ton pare n’és al camp
a collir menta florida.»
Es l’hora del recés. El camp es reple
ga en la seva solitud. El silenci fremeix
amb un frec d’ales d’ocells que van ajo
ca. Es el mes de juny, en què la nit és
com el vol curt de la merla:

«En la nit de juny,
una lluna clara.
Veles de la mar,
canyes del camí.
Surt el vent de l’arbre,
i del foc, la nit.
Vora l'espurneig
volti la rotllana
L’oratjol, de l’arbre,
i del vent, el foc;
de la flama, el vespre,
i del somni, tot.»

I del somni, tot, com un paisatge to
tal, enciclopèdic. És el paisatge de
Tomàs Garcés que se’ns fa pur i trans
parent. Amb una ingenuïtat culta, com
un joc líric i intranscendent. L’obra de
Tomàs Garcés ja pertany al món dels
clàssics. El Premi d’Honor de les Lle
tres Catalanes és un reconeixement a
l’obra i a la trajectòria vital i patriòtica
d’aquest poeta.

per saber-ho tot sobre els bolets

ELS BOLETS
Ramon Pascual
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ELS BOLETS
°n surten
“mes coneixen
c°nies cuinen

Un llibre rigorós, amè i pràctic
sobre tots els bolets.
Amb informació sobre les seves característiques
la seva toxicitat i la seva cuina.

Amb aquest llibre editorial Pòrtic
enceta la se.va nova col·lecció
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QUINZE ANYS DE CATALÀ
A
L’ENSENYAMENT
per Joaquim Arenas i Sampera

qp ot sovint la fatalitat aparenta ser
JL

una de les constants de la nostra
història. A bell ull pot semblar que, des
de finals de l’edat mitjana, Catalunya
s’ha vist sotmesa a avatars propis d’una
maledicció bíblica que, tard o d'hora,
l'han d'anihilar forçosament. Avui, en
el moment d'escriure aquestes ratlles,
encara continua la darrera de les polè
miques a l’entorn del futur de la llen
gua, que, segons alguns, només se sos
tindrà cinquanta anys més.
En aquestes matèries, el futur sem
pre és un temps de mal conjugar, i, tot
pensant en les fonamentades raons
apuntades pels més pessimistes, escau
recordar-se d’un fet d’innegable trans
cendència, precisament ara. Enguany
ha fet quinze anys que el català va en
trar a totes les escoles com a assignatu
ra obligatòria. Un Reial Decret, el nú
mero 2092/1978, publicat al BOE el 23
de juny de 1978, determinà que la llen
gua catalana es convertís, per primera
vegada en la nostra història, en matèria
obligatòria dels curricula.
El nostre pessimisme proverbial feia
desconfiar, a més d’un, d’aquest tímid
començament. Qui ens havia de dir que
el segell reial espanyol s'estamparia per
primera vegada a favor nostre en un
decret? L’esforç i la constància de la
voluntat popular, canalitzats per mitjà
de les forces polítiques catalanes, em
paraven la Generalitat provisional. Es
bonic pensar que, a tall de premonició,
aquell paper legal s’estampava el dia
que es preparen les fogueres de Sant
Joan, Diada Nacional dels Països Cata
lans. Aquesta curiositat, de ben segur
Que se’ls escapava a aquells que havien
arribat a dir que el català mai no servi
ria per a explicar física nuclear.

Un lent procés
Amb els textos legals de lepoca a la
mà —1939-1977— podem analitzar

quin va ser el lent procés cap a la recu
peració de la nostra llengua, que coin
cidí, com tothom sap, amb la descom
posició gradual d’un règim dictatorial i
programàticament anticatalà. El fran
quisme havia dedicat tota la maquinà
ria de l’estat a l’anorreament de Cata
lunya en tots els àmbits, en el nacional
i en el social.
El govern franquista actuava així res
ponent a un ambiciós projecte polític
que Luís de Galinsoga, el tristament cè
lebre director de «La Vanguardia Espanola», havia definit magistralment al
seu periòdic el dia 8 de juny de 1939:
«... todos los espanoles debemos hacer
tres cosas: pensar como Franco, sentir
como Franco y hablar como Franco que,
hablando naturalmente en el idioma ofi
cial, ha impu.esto su Victoria...»
Afortunadament, aquestes actituds,
per bé que no van desaparèixer —enca
ra avui poden endevinar-se, ben dissi
mulades no cal dir-ho—, sí que van
minvar pel que fa a l’ímpetu i al descabdellament. La resistència de la so
cietat catalana davant la colonització
cultural de l’Espanya franquista va pro
duir tímides obertures que constituei
xen la gènesi preparatòria de la legalit
zació del català a l’escola l’any 1978:
amb la Ley General de Educación
(LGE), vuit anys anterior, s’eliminava
per primera vegada l’estatus de llengua
perseguida atorgat al català. Tanma
teix, tot i que en l’article 1.3 es parlava
de «la incorporación de las peculiaridades regionales» i «del cultivo de las lenguas nativas», va caldre esperar un de
cret, el 1433, del 30 de maig de 1975,
quan el règim ja periclitava sense re
mei, perquè es tolerés la presència de
la llengua catalana a l’escola, sempre
que fos ensenyada de forma voluntària
i fora de l’horari escolar.
No podríem entendre com l’any 1978
es va iniciar l’enorme tasca de redreça

ment i de recuperació lingüística de la
nostra escola, si no tinguéssim present
la formidable acció de resistència cul
tural i política que va mantenir, molt
precàriament durant quaranta anys, la
nostra societat. Algunes entitats, com
l’escola de mestres Rosa Sensat, man
tingueren l’ensenyament del català a
base de cursos clandestins o tolerats.
Molt destacadament, Òmnium Cultural
es convertí en el principal focus de
manteniment escolar de la nostra llen
gua arreu del país. La creació de la De
legació d’Ensenyament Català (DEC),
l’any 1961, per part d’Òmnium, i de la
Junta Assessora per als Estudis del Ca
talà (JAEC), per part de la Secció Fi
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans,
constituí el punt de partença per a l’establiment de programes pedagògics per
a l’ensenyament del català i per a la
formació dels professors que més tard
havien de fer possible la introducció
del català als centres d’ensenyament.
L’objectiu més immediat era aconse
guir el permís governatiu per a l’ensenyament de la nostra llengua, i es va
posar fil a l’agulla. L’any 1968, en els
actes commemoratius del naixement
de Pompeu Fabra, per primera vegada
es va poder organitzar una campanya a
favor de la introducció del català a
l’educació, sota el lema «Català a l’es
cola». Deu anys més tard, amb la desa
parició del dictador, l’Estat espanyol
cedia davant el clam popular que de
manava una escola catalana.

La tasca de redreçament
I arriba la Generalitat provisional
—1977— i l’esperança es veu converti
da en realitat. Un dels objectius prioritaris que es proposa és la incorporació
del català al sistema educatiu. Calia
obrar amb tanta fermesa com prudèn
cia. No debades el franquisme havia
deixat petges encara avui no esborra-
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des del tot. El «Magisterio Espanol»
n’havia fet referències ben explícites:
«Don Romualdo de Toledo termino manifestando que la ensenanza primaria en
Cataluna lleva un ritmo acelerado con la
directa actuación de 700 maestros Caste
llanos que actuan en toda la región con
éxito inmejorable», Vitòria, 7 d’agost de
1939. La notícia és solament una de les
primeres mostres d’allò que s’esdevin
gué al llarg de molts anys. Calia
convèncer tothom que democràcia vo
lia dir també recuperació lingüística i
cultural de l’ensenyament.
Providencialment, el càrrec de conse
ller d’Ensenyament i Cultura fou ocu
pat per un home que, ultra les convic
cions profundes de catalanitat, posseïa
la fermesa i el saber fer. El conseller PiSunyer, amb l’equip Guitart-Noy, gua
nyà una partida memorable amb un
ampli consens polític. Tot un procés de
negociacions i d’estratègies, no exempt
de dificultats. El 23 de juny, el Boletín
Oficial del Estado publicava el Reial
Decret 2092. El català entrava per la
porta gran a l’escola, als instituts i a les
escoles universitàries del professorat.
Mauriac adverteix: «Les societats for
tes tenen el més gran respecte per la
maduresa.» El Departament d’Ense
nyament i Cultura començà la tasca de
redreçament lingüístic comptant amb
totes les forces vives que en l’oposició
al règim franquista havien maldat per
aquells objectius que aleshores es co
mençaven a fer realitat. Es reconeixia
la maduresa en la lluita, en la feina i en
l’esperança.
Un fet significatiu d’aquesta línia
d’actuació, el va constituir la incorporació dels professors de català d’Omnium Cultural a l’estructura educativa
oficial. Fins aleshores havien actuat de
manera permissiva als centres educa
tius. Òmnium tenia al seu haver, ajudat
pels Ajuntaments, el 16% d’alumnes es
colaritzats en català dues hores a la set
mana. El setembre de 1978, més de
quatre-cents professors d’aquesta insti
tució feien les classes de català a les es
coles de forma legal. La similitud no és
exagerada: aconseguida la pau, els guer
rillers s’incorporaven a l’exèrcit regu
lar.
La situació actual
Tot i l’oficialitat de l’ensenyament de
la llengua, l’estructura heretada recla
mava una atenció específica de cara a
l’eficiència. La transformació que de
manava el sistema educatiu era evident
que no es resoldria solament amb les
disposicions oficials. Calia una unitat
administrativa que coordinés, que pro
gramés, que incentivés. Calia una certa
forma de conducta que fes avinent la
màxima de Kant: «La virtut supera tota
mesura de sentit», i que fos propagada
la intenció de no restar res a ningú, si
nó de sumar. Amb aquesta intenció fou
creat el Servei d'Ensenyament del Ca
talà (SEDEC), el 22 de maig de 1978.

Fou, i és, el primer servei creat per la
Generalitat restaurada.
Els quinze anys d’activitat del SEDEC han constituït una acció que no
pot haver defraudat als inspiradors de
Is seva creació. Lluny d’exercir una tas
ca paral·lela quant a la normalització
de la llengua, circumstància que hauria
restat eficàcia als objectius pels quals
fou creat, ha estat element dinamitzador i coordinador de la magna opera
ció de fer normal l’ús de la llengua al
sistema educatiu. Sortosament, aques
ta acció de caràcter nacional a favor
del poble català, ha estat una empresa
del Departament d’Ensenyament en
pes.
La situació en què es troba actual
ment el català a l’ensenyament, tot i els
esforços institucionals i professionals,
no és encara la desitjable. El II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana,
de 1986, en la conclusió 1.5 fa avinent:
«L’augment produït en la comprensió
del català no comporta necessàriament
l’increment del seu ús.» I podríem afe
gir-hi: l’augment del seu coneixement
acadèmic, només, no comporta tampoc
l’extensió del seu ús. Aquestes conclu
sions són fruit d’una realitat. Montesquieu escrivia: «Davant d’una realitat
difícil m’abstinc de prendre partit pels
optimistes o pels pessimistes, la meva
opció és treballar.»

Feina feta i feina per fer
La Generalitat estatutària, aconsegui
des les transferències d’ensenyament
—1981—, ha seguit una línia de treball
que no ha deixat d’influir en tots els
àmbits de l’educació.
Al llarg d’aquests tres lustres s’han
definit principis en els quals calia basar
l’actuació normalitzadora de la llengua
per a arribar a la normalitat:
a) La generalització del coneixement
del català per part de tota la població,
la Direcció General de Política Lingüís
tica, la Junta Permanent del Català
amb els cursos per a adults, la promo
ció de mitjans de difusió d’expressió
catalana, en són uns bons exponents.
b) L’ensenyament ha de ser català per
la llengua i pels continguts, premissa
que estableix el perfil lingüístico-cultural de l’educació catalana.
Abans d’escometre la praxi que ha
comportat aquests criteris, voldria fer
referència al tractament ecològic o, si
voleu, d’adhesió, que un observador del
canvi a favor de la catalanitat de l’educació hi pot descobrir i que s’ha desen
volupat en aquest camí de reconei
xença oficial, ara ja llarg, del català a
l’escola. Marcel Légaut explicita la im
portància decisiva de la crida en les re
lacions humanes. La normalització és
necessàriament una acció d’autoritas
més que de potestas, encara que l’una
complementi l’altra. La credibilitat de
\autoritas i de la potestas resta vàlida
quan s’adreça a la col·lectivitat per a re
collir-ne les inquietuds o desvetllar-la i

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES MATRICULATS AL RECICLATGE DE CATALÀ
1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

7.700

9.564

14.238

18.600

Cursos donats

387

535

739

928

Localitats

47

58

64

86

Alumnes inscrits

Font, Muset i Arenas (1983)

DISTRIBUCIÓ DE LES ESCOLES DE CATALUNYA SEGONS EL MODEL LINGÜÍSTIC
Delegació
Territorial

Total

Privada

Pública
Cat
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Est.
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Cat

Evol.
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Cast

Cat

Evol.

Est.

Cast

Barcelona ciutat

22

35

43

1

29

20

47

5

27

24

45

4

Barcelona comarques

38

47

14

1

38

27

35

0

38

39

22

0

Baix Llobregat-Anoia

21

47

31

0

24

25

50

1

22

39

38

0

Vallès Occidental

20

67

13

1

23

38

38

0

21

55

24

0

Girona

68

30

2

0

64

30

6

0

67

30

3

0

Lleida

31

65

3

0

33

49

19

0

31

62

5

0

Tarragona

47

47

5

1

39

29

30

1

46

43

11

1

Percentatges segons SEDEC (1991)
Cat.: escoles unilingües catalanes; evol.: escoles bilingües evolutives; est.: escoles bilingües estàtiques; cast.: escoles unilin
gües castellanes.

Escoles

1986-87

1989-90

697 (24%)

976 (36 %)

Bilingües evolutives

1.124 (39%)

1.078 (40%)

Bilingües estàtiques

1.014 (35%)

645 (24%)

Unilingües catalanes

Unilingües castellanes

60

(2 %)

31

(2%)

Font, SEDEC, 1990.

emprendre un projecte conjuntament.
Aquesta és, ben segur, ï’explicació
d’allò que s’ha fet i d’allò que resta per
fer, que és molt.
L’actitud de reclam, l’atracció signifi
cativa, és tan ponderable com el mateix
avanç de l’empresa proposada. Es fa
inevitable aquí la referència, ja anun
ciada, a la constatació dels aspectes
que conformen la pràctica dels princi
pis bàsics suara exposats:
a) L’existència d’un cos legislatiu que
avala l’educació i l’ensenyament en ca
talà (Decret 2092, Llei de Normalitza
ció, etc.).
b) L’actualització lingüística del pro
fessorat, que va arrencar amb el recor
dat Reciclatge, el qual és continuat
amb els cursos de Normalització Lin
güística del professorat: una acció que

concorda amb l’esperit d’adhesió. Tam
bé la informació tècnica dels professors
quant a l’ensenyament de la llengua. És
a dir, un desplegament d’activitats de
formació per a la qualitat d’aquesta
docència (Seminaris d’assessorament i
del Gust per la lectura, Tallers de llen
gua i literatura planificats i coordinats
pel SEDEC). Més de 150 professionals
experts s’esmercen en aquesta tasca de
qualificació. Les accions concretes que
s’apliquen sumen 600 per setmana, xi
fra fins fa poc inimaginable.
I, encara, els projectes específics, en
tre els quals cal remarcar el Programa
l’Immersió Lingüística: una realització
didàctica i educativa que va més enllà
del mer aprenentatge lingüístic; pro
porciona viure l’escola en català i, en
conseqüència, aconseguir usuaris pri

merencs de la llengua, és a dir, bilin
gües actius, i eliminar tot aspecte de
marginació pel que fa al coneixement
de la llengua pròpia.
Jean Paul Sartre argumentava: «El
sistema de valors d’una societat en re
flecteix l’estructura.» El valor de l’educació per a la societat catalana, el valor
de l’educació en català, ha comptat des
de 1983 amb un projecte d'incentivació
de caire institucional per la participa
ció de les diverses administracions.
Ens referim als Plans Intensius de Nor
malització Lingüística; una acció adre
çada a una ciutat o comarca on la
presència del català en la comunitat
educativa era dificultosa i, en conse
qüència, escassa. Una comesa col·lecti
va dels Ajuntaments i dels serveis edu
catius a favor de la catalanitat de
l’escola, dels alumnes, dels mestres i
dels pares. Les diverses activitats dels
Plans i de la seva diversificada projec
ció, segons els sectors a què s’adrecen,
han estat un suport constatable que ha
fet del català llengua de la comunitat
educativa i l’ha apropat a la cultura del
país.
El ciutadà conscient, digne d’aquest
nom, mai no podrà admetre allò que
André Malraux anomenava Le temps du
mépris, aplicat als àmbits més amplis
del domini lingüístic, aquells en què
la llengua no és oficial i pateix una minorització que no pot deixar d’alarmar-nos.

Reptes
La nostra situació lingüística escolar
no és la desitjable, insistim-hi. Catalu
nya esdevé, però, el punt de mira i, per
què negar-ho, l’admiració dels altres
països de parla catalana. Amb aquests
pobles compartim, si més no, la condi
ció lingüística i cultural.
La relació que s’hi ha establert —Ca
talunya Nord, l’Alguer, la Franja de Po
nent, i també les Illes i el País Valen
cià— es concreta en un Programa
d’intercanvis tècnics i de suport, sem
pre demanat per les institucions ofi
cials llurs. Més que de donar, es tracta
de compartir; al cap i a la fi, tots esde
venim passatgers d’un mateix vaixell.
La incorporació del nostre país a Eu
ropa és tot un repte, com ho és el Nou
Sistema Educatiu, que ens ha d’afavorir-hi l’apropament. El fonament de la
nostra europeïtat, però, no pot ser al
tre, per a tots i per a tothom, que la ca
talanitat.
Hem passat, doncs, tres lustres de
treball intens d’un sistema educatiu
complex vers la fita desitjada de la nor
malitat lingüística i cultural, tot fent el
camí de la normalització; un camí no
exempt d’esculls.

Un racó de l'obrador de ca n'Ordines, de Sineu.

TRINXETERS
DE
MALLORCA
per Carles Riera
n diverses poblacions de l’illa de

Al primer pla, la mola d'esmolar trinxets.

pagès, com ara fer-lo servir per a em
peltar, per a tallar un lligam qualsevol i
per a moltes altres feines del camp.

Un treball d’artesania
El trinxet tradicional té el mànec de
Mallorca, com ara a Manacor,
banya de xot, val a dir de moltó o de
Sineu, Llucmajor, Consell, etc., existeix
boc, que és el mascle de Fovella (fer-se
encara el vell i acreditat ofici manual
fer, per un d’aquests artesans, un trin
de fer trinxets. Un trinxet —diguem-ho
xet amb mànec de banya de cérvol i
de seguida— és un ganivet de fulla cor
fins de búfal és un caprici que escau
bada, en forma de tall de lluna, a la
només a gent adinerada i sense escrú
qual fulla s’adapta un mànec també
pols). Fa uns anys, la primera matèria
corbat i giratori, de manera que es pot
d’aquests mànecs venia molt de la pe
dur dins la butxaca sense perill de feri
nínsula (per exemple de València), de
des ni de foradar la roba. Els mestres
revenedors que es dedicaven a comprar
artesans especialitzats a fabricar eines
banya de bestiar vell per tornar-la a
de tall són coneguts, a Mallorca, amb el
vendre a fabricants de pintes. I solien
ser precisament aquests darrers els que
nom de trinxeters.
Aquests fabricants de trinxets (o de
n’enviaven les parts sobreres als trinxe
gatzolls, com ne diuen a Sóller), mes
ters de Mallorca, perquè el tros de la
tres en Fart de forjar l’acer, també fan
punta de la banya, que és plena, per a
altres instruments: ganivets de pastor,
fer pintes no els convenia i, en canvi,
coltells, acoradors —que són unes gani
per a fer mànecs anava la mar de bé.
També s’han fet i es fan trinxets amb
vetes llargues i afuades que serveixen
per a matar el porc i fer-li donar la sang
mànec de fusta —llenya de cirerer o
dins un gibrell (o ribell)—, tisores de
d’ametller—, però els de banyam són
tondre, tisores de podar, xerracs (o xormés propis.
Un trinxet, doncs, se sol començar
racs, a Mallorca), falçs, destrals i altres.
O sia, l’ofici de Lrinxeter, com el de
fent el mànec: es talla un tros de banya,
ganiveter o ganivetaire, és el de qui for petitet, i amb unes tenalles s’acosta a la
jant l’acer (a vegades també el ferro) fa
fornal perquè, bo i escalfat, es deixi do
brica eines de tall. Els trinxeters són els
blegar i se li pugui anar donant la for
ma de mànec, cosa que s’aconsegueix
ferrers de tall de Mallorca: han après
sobretot per mitjà d’un motlle de ferro
l’ofici per tradició familiar —de veure’l
fer als progenitors—; com que, com di
on es col·loca el tros de banya. Amb
rem, han de treballar en tallers on hi
una raspa i amb paper de vidre el mà
ha una fornal, es protegeixen de les es nec es fa més brillant, i passant-hi uns
purnes del foc per mitjà d’un davantal.
draps especials es deixa ben polit i
Tradicionalment l’ús principal del
brunyit. Com en tot el procés, molt hi
té a dir l’habilitat del trinxeter, a fi que
trinxet ha estat el de llescar el pa ben fi,
«pa moreno», de cara a preparar les ce
Feina resulti amb l’acabat que li escau.
Ve ara un dels moments més delicats
lebrades sopes mallorquines, que es fan
de l’operació: trempar la fulla d’acer
amb oli i pa, barrejant-hi col i verdura
vària; però també té altres usos, a
del trinxet escalfant-la, sempre a foc

E

Al mercat d'una vila mallorquina,
una parada d'eines.
Els trinxets no hi manquen.

El trinxeter Ordiries mostra un dels trinxets que fa.

lent, a la fornal fins que agafi el punt
de duresa i d’elasticitat convenient, la
qual cosa s’aconsegueix colpejant-la
amb un martell damunt l’enclusa i dei
xant-se guiar pels diferents colors que
va agafant l’acer quan és sotmès a un
bany d’oli d’oliva —normalment és el
color blau o color de pansa el que indi
ca quan l’acer ja es troba en el punt
dolç. Cal bon ull per a endevinar en
quin moment l’acer presenta el grau de
curvatura apropiat, i ja es pot passar a
esmolar la fulla abans de deixar-la lles
ta per a encaixar-la al mànec, fent-hi
els corresponents reblats. Els reblons
són unes rodetes de llautó que es fan
amb una baldufa, que és una eina dels
trinxeters per a foradar cossos durs.
En els tallers tradicionals de Mallorca
—com ara el de ca n’Ordines, de Sineu,
que jo he visitat—, les moles per a es
molar les feien anar, d’antic, amb trac
ció animal, gràcies a la força i la volun
tat d’un sofert cavall que, a manera
d’una sínia, anava giravoltant entorn
d’un eix i tirava d’una corretja que feia
moure la mola. En aquest taller, una
grossa i singular manxa, que encara
avui s’hi conserva, avivava el loc de la
fornal. A ca n’Ordines, pare i fills feien
feina així com volien —i això que en te
nien molta!— perquè eren amos i no ha
vien d’anar a jornal, llogats. El pare no
mirava prim, i quan a Palma o a Inca hi
havia curses de toros, ells pla que hi
feien cap!, que els trinxets ja s’esperaven.
Mercats i fires
Per a comercialitzar els seus produc
tes, encara avui els trinxeters fan cap a
fires i mercats, on ja els saben les madones que acudeixen a les parades a

proveir. Temps antic, aquell cavall de
ca n’Ordines —de Sineu, que ara
dèiem— durant la setmana feia anar la
mola i el diumenge tirava un carro car
regat de trinxets, eines de tota mena, la
taula de la parada i la vela, i cap a ven
dre s’ha dit!: a Felanitx o a Pollença, a
mercat, amb el seu amo. A Sineu, el
mercat és el dimecres, i els trinxeters
paren al mercadal, devora l’església.
En cada època de l’any, segons el ci
cle de les feines agrícoles, apareixien
—i encara ara— aquells utensilis que
feien falta al pagès. Quan venia l’hi
vern, els matadors de porcs anaven a
proveir-se de ganivetes, coltells i acoradors per a fer les matances. Quan s’es
queia el temps de tondre les ovelles, les
parades dels trinxeters presentaven un
bon assortiment d’estisores tonedores,
que la gent de l’ofici comprava. A fes
tiu, els segadors feien cap a plaça i ad
quirien la falç que els semblava de més
bon tall i —a voltes més important en
cara— de més bon preu. Eren altres
temps i tothom mercadejava qui-sap-lo:
per un velló de diferència —uns vint-icinc cèntims—, el comprador se n’ana
va a una altra parada. Es clar que lla
vors una falç costava dues pessetes; un
trinxet d’aquells bons, amb mànec de
banya, valia un duro —abans de la
guerra—, mentre que avui se’n va cap a
les dues mil pessetes; i un xerrac amb
fulla d’acer i vora dentada llavors valia
sis pessetes i ara passa de dues mil.
Però cal tenir en compte una cosa:
molts treballadors guanyaven de jornal
quatre pessetes diàries, de manera que
si volien comprar un xerrac, posem per
cas, havien de menester un jornal i mig
per a guanyar-lo, i ara amb un parell

d’hores les fan, dues mil pessetes.
A Sineu, per sa fira, un sol trinxeter
havia arribat a despatxar vint dotzenes
justes de falçs en un dia. Ja les ferma
ven per dotzenes, que feien de més bon
traginar.
Quan era el temps d’esporgar els ar
bres, sortien per fires i mercats unes
estisores valentes, de ferro, que també
fabricaven els trinxeters. Com que en
aquella època els compradors que so
lien anar forts d’armilla eren més aviat
escassos, que tothom s’ho ben neces
sitava, els qui guardaven la parada ha
vien de fer full viu, perquè més de dues
i de quatre vegades un vailet o una per
sona gran es ficava un trinxet a la but
xaca, en un moment de descuit del ve
nedor, és clar.
Els trinxeters d’un mateix rodal es
trobaven per mercats i fires: tots eren
d’un mateix coll, però cadascú anava a
la seva. També hi comptava, per a la
clientela, i encara ara!, el prestigi de la
casa, la marca, el nom de la qual figura
gravat en cada trinxet; encalentit al foc,
el senyen amb un cop sec de martell
clavat damunt un motlle de planxa. De
trinxets, cases acreditades, en venien a
bufetades.

El llenguatge
A Mallorca, l’art de fer trinxets ha
tingut, doncs, la seva importància, de
manera que no és estrany de trobar, en
la fraseologia balear, expressions que
fan referència al llenguatge trinxeter.
Per exemple, «menjar pa i trinxet» vol
dir menjar pa tot sol, sense cap
acompanyament; «nas de trinxet» sig
nifica un nas molt corbat, aguilenc; i a
una persona que té molta gana, que
està afamegat, se li diu que té més gana
que un trinxet (o un ganivet) nou. ComenLàvem, més amunt, que un trinxet
se sol començar fent el mànec; qui sap
si l’expressió «ara li fan el mànec!»
(que denota dubte, desconfiança, res
pecte a la realització d’alguna cosa de
què algú parla) va néixer entre els vells
trinxeters!
Ben mirat, doncs, el trinxet ha estat i
és encara un joia de ganivet. I acaba
rem aquest escrit amb l’estrofa d’una
cançó popular mallorquina que fa:

«Mestre Miquel, vós teniu
aqueix nas com un trinxet,
i l’allargau en s’estiu
i l’arrufau com fa fred.»

F o to s : J O S E P M O L IN A

JOAN DE SAGARRA
EL TEATRE COM A PASSIÓ
per Miquel-Lluís Muntané
a calor. El passeig és tot inundat
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ha de ser la crítica. És apassionada,
perquè el teatre el visc com una passió,
de sol i la punta de garbí que cor
i és partidista, perquè hi ha un deter
re resulta amb prou feines perceptible.
minat
tipus de teatre que m’interessa
Se m’acut que avui fa una d’aquelles tar

molt i un altre que no m’interessa gens.
des en què «el caramel de l’aire es pot
Jo no considero el teatre en la seva gloxuclar», que havia escrit Josep M. de Sa
balitat. També cal dir que és una críti
garra amb la seva sorprenent capacitat
ca que es fa als diaris i que, per tant,
lírico-descriptiva. Però no és pas per at
està condicionada pel mitjà al qual per
zar que aquest vers se m'ha fet present a
tany. No és el mateix una crítica per a
la memòria: qui em respon a l’intèrfon
una publicació mensual, per exemple,
és el fill del gran poeta, Joan de Sagarra i
o la de la ràdio o la televisió, que una
Devesa, un dels crítics sens dubte més
crítica en un diari. Moltes vegades s’ha
incisius del panorama teatral català.
Proveït d'un havà respectable, Joan de
dit que la crítica ha de ser una mena de
pont entre la producció i el públic, i
Sagarra s’instal·la confortablement en
que ha d’estar una mica al servei de
una butaca situada al racó d'un salonet
l’esforç que es fa en el teatre. Jo no ho
admirablement aprofitat, centímetre a
entenc així, no crec que la crítica hagi
centímetre, per a exhibir tota mena de fide ser un instrument de suport a la
guretes artístiques, pintures, fotografies,
professió.
records de viatges, cendrers... Parla repo—Aquesta imatge que des d’alguns
sadament, sense aixecar gairebé mai el
sectors t’han atribuït, d’iconoclasta, d’a
to de veu, però sense perdre mai, tam
nar contra el corrent, és potser perquè
poc, ni la convicció dels seus raona
ets el crític capaç de dir en un moment
ments ni la coherència dialèctica amb
donat allò que tothom pensa però que
què els vehicula.
ningú no diu, el que gosa ficar el dit a la
—Com és la teva concepció de la críti
nafra?
ca teatral?
—A veure si ens entenem: jo tinc un
—La meva és una crítica subjectiva,
gran respecte per a l’ofici teatral, per a
apassionada i partidista. No és objecti
la gent que fa teatre. I és precisament
va ni res d’això que alguns diuen que

aquest fet el que em dóna una autoritat
per a atacar quan crec que cal fer-ho,
perquè sé perfectament que aquella
persona que ataco hauria de tenir el
mateix respecte que jo tinc, i, en canvi,
no en té gens. També s’ha de tenir en
compte que jo, per unes circumstàncies
determinades, he viscut el teatre des
que era una criatura i sé la història del
teatre català, l’he viscut durant més de
quaranta anys. I això suposa un avan
tatge i un inconvenient: l’inconvenient
és que, de vegades, la professió es pot
sentir incòmoda davant d’algú que té
aquesta llibertat per a jutjar, que li ve
de la seva familiaritat amb el teatre.
Això no s’ha d’interpretar mai com una
manca de respecte. Jo crec que s’ha de
tenir sempre un respecte per a les per
sones, però alhora s’han de tenir les
idees molt clares i parlar de teatre amb
tota franquesa.
—De qui és la culpa que hi hagi perso
natges «intocables» en la cultura?
—Potser sí que hi ha persones intoca
bles, però, en tot cas, jo no considero
intocable ningú. Jo he estat amic de
l’Espriu, m’havia rebut a casa seva mol
tes vegades i el tractava amb respecte,
perquè era una persona més gran que
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jo i tot el que vulguis. Però quan una
obra de l’Espriu no m’ha agradat, ho he
dit, i quan m’ha agradat, també, és clar.
Però jo no accepto allò de: «Aquest se
nyor, no se’l pot criticar.» Es pot criti
car tothom.
—Però pot ser que, de vegades, es do
nin uns determinats components paraliteraris o parateatrals que facin intoca
ble un personatge?
—En el meu cas no n’hi ha absoluta
ment cap. Per a mi no és sagrat ni Gui
merà, ni el meu pare, ni la senyora Espert, ni el senyor Flotats, ni ningú. El
que vull és una feina ben feta, que hi
hagi creació, imaginació... De vegades hi
ha actors que s’estranyen perquè els
has deixats bé en altres obres i ara
els dius que ho fan malament... Doncs
potser és perquè aquella obra li ha sor
tit malament. Ningú no té l’obligació
que sempre li surtin bé les coses... Es
pot ser un gran poeta o un gran
novel·lista, i un dia fer una relliscada
fenomenal. I els crítics també ens po
dem equivocar, com tothom. Ara, into
cable, crec que no ho ha de ser ningú.
Ni un actor, ni un metge, ni un minis
tre. Ningú.
—Quan sents o llegeixes aquell tòpic
que diu que la gent que fa crítica, de tea
tre o del que sigui, són d’alguna manera
persones que no han reeixit a crear, una
mena de creadors frustrats, què penses?
—Penso que, des del moment que es
diu, una part de veritat hi deu haver, o,
en tot cas, que es remunta a una reali
tat. Diuen que a França, abans de la
Revolució, hi havia un personatge que
ell mateix confessava que, com que no
tenia prou talent per a poder escriure
obres de teatre, es va dedicar a criticar
les que feien els altres. Però això no es
pot generalitzar. Pel que fa a mi, que
sempre m’he guanyat la vida escrivint
als diaris, això del teatre és molt sen
zill: m’agrada anar al teatre, tinc una
manera d’anar-hi que és una excusa
també per a sortir després, per a xerrar
amb els amics, per a ficar-me tard al
llit... A casa, el teatre sempre ha pesat
molt. Jo vaig estudiar a França, i em
vaig llicenciar a l’Institut d’Estudis Tea
trals de la Sorbona. He treballat amb
directors francesos, he fet teatre a
França, he estat ajudant de direcció de
directors molts bons. Però mai no m’ha
passat pel cap escriure teatre. Per a fer
crítica, l’important és que t’agradi l’ofici, que hagis vist molt teatre, que hagis
tingut possibilitat d’entrar als assaigs,
de veure com es treballa un paper, un
personatge; de seguir un actor que
tagrada i veure'l en diferents papers...
F>e tot això hi ha qui en treu suc, per
què és una manera de cultivar la pròpia
sensibilitat, i hi ha aquell a qui totes
aquestes coses li rellisquen. Llavors, és
clar, llegeixes les seves crítiques i t’ado
nes que no hi ha entès res. I passa el
mateix amb la crítica de música, o de
Poesia. Hi ha crítics tan acadèmics, tan
Professorals, que no diuen res. Jo crec

que una de les condicions de la persona
que escriu sobre teatre és que hi posi
una certa passió.
—Segurament, però, també és més ar
riscat incorporar una dosi de passió en
la crítica...
—Jo no sabria dir si és arriscat o no,
però en tot cas no puc plantejar-me el
teatre d’una manera freda, donar-hi un
tractament de caràcter informatiu. No,
no. O t’apassiona, t’hi capbusses, i ales
hores és quan pots fer-ne crítica, o més
val escriure sobre qualsevol altra cosa:
els esports, els toros, el que vulguis. Mi
ra; quan jo vaig al teatre i m’avorreixo,
me’n vaig. Potser no s’ha de fer, per
allò de si hi ha una sorpresa al final de
l'obra. Però jo no sóc un crític ortodox,
ni he tingut mai la pretensió de ser-ho.
—Com valores la política teatral de les
institucions?
—He dit sovint que en aquest país no
hi ha política teatral per part de les ins
titucions, almenys el que jo entenc per
política teatral. Per a posar un exem
ple: des de l’any 47 i fins ara, a França,
hi ha hagut diferents polítiques tea
trals. S’hi pot estar molt d’acord, o una
mica, o no gens, però es tracta d'unes
polítiques perfectament definides, que
es poden estudiar i analitzar. Dar
rerament, sí, es van fent cosetes, però
continuem sense allò que s'anomena
una política teatral, amb un sentit de
rigor en el concepte de política, en el
concepte de teatre i dins d’uns paràme
tres com els que es desenvolupen a Eu
ropa.
—Cap on s’hauria d’anar, doncs; qui

nes serien les prioritats si es començava
a bastir una certa política?
—Mira, jo no voldria que la meva res
posta semblés impertinent, però crec
que si els ciutadans votem uns polítics
és perquè ells ens expliquin en què ha
de consistir la política teatral, i totes
les polítiques, i no pas a l’inrevés.
L’obligació d’un crític no consisteix a
explicar als polítics el que han de fer; la
meva feina, en tot cas, consisteix a va
lorar i analitzar. Si en un moment de
terminat a Catalunya es decideix tirar
endavant un Teatre Nacional, puc ex
plicar honradament com el veig, quins
continguts crec que hauria de tenir...
Però explicar als polítics com hauria de
ser la política teatral és alliberar-los
d’una responsabilitat que no és de nin
gú més que d’ells. En qualsevol cas, en
trenta anys que fa que escric sobre tea
tre, ja he anat donant orientacions de
per on crec que haurien d’anar les co
ses. És clar que els polítics estan en el
seu perfecte dret de llegir-ho o d1 igno
rar-ho.
—Tu has seguit sempre amb molt d’in
terès la tasca del Teatre Lliure. Com veus
la nova etapa que es prepara amb la sala
de Montjuïc?
—Es tracta d’una nova etapa neces
sària, dins d’un procés de creixement.
El Teatre Lliure s’ha quedat petit.
Aconseguir una butaca per a anar a
veure Dansa d’agost és realment un
problema. I se n’han fet més de cent re
presentacions. De fet, hi caben duescentes cinquanta persones. La nova sa
la del Palau de l’Agricultura disposarà

de vuit-centes localitats. D'altra banda,
com el seu nom bé indica, és un teatre
que mai no ha volgut vincular-se exces
sivament a les institucions. Dic exces
sivament perquè, de fet, el Lliure es fi
nança per mitjà de les institucions. Hi
ha una Fundació de la qual jo formo
part i en la qual també són presents
com a patrons les diferents institu
cions: la Generalitat, la Diputació, el
ministeri de Cultura, etc. El finança
ment que ve mitjançant aquests con
ductes, quan hi hagués la nova sala del
Lliure, es podria relativitzar. El Piccolo
Teatro de Milà, que és una mica el mo
del del Lliure, disposa de tres sales que
s'autofinancen en un seixanta-cinc per
cent i la resta són aportacions. En
aquest sentit, el Lliure encara és dife
rent, perquè tota la càrrega recau sobre
les institucions. Quan el Lliure tingués
més ingressos podria equilibrar la pro
porció, cosa que amb una sala petita és
difícil, perquè el cost de l'espectacle no
es pot redimir pel nombre d’especta
dors. Altrament, estic segur que el fet
que hi hagi un teatre més gran no can
viarà la línia del Lliure. No hem d’obli
dar que el teatre nou ha estat concebut
pel mateix Fabià Puigserver, que és una
de les persones que jo he conegut amb

una més gran passió, amb un gran co
neixement i una extraordinària sensibi
litat per al teatre. El teatre que fa el
Lliure és un teatre d’una notable quali
tat literària, no és allò de «donar carn a
la fera»; i això no es pot fer sense certes
ajudes, però en cap cas no crec que el
trasllat comporti una pèrdua d’identitat. Tot en aquest món evoluciona,
però jo els conec prou per a estar segur
que l’esperit que inspira i continuarà
inspirant el treball del Lliure és el d’en
Fabià Puigserver.
—Pel que fa als nous autors que es do
nen a conèixer d’uns anys ençà, tens
una visió optimista o, al contrari, penses
que hi ha pocs autors joves interessants,
o que potser n'hi ha però no se'ls facili
ten els canals per a donar a conèixer la
seva producció?
—Crec que és un fet que no es pot ne
gar: hi ha una sèrie d’autors interes
sants, alguns que són joves, d’altres que
no tant i que per sort continuen, com
pot ser el cas d’en Benet i Jornet; ja no
és cap criatura, és un home que ha fet
cinquanta anys i està en un moment de
producció molt important: després hi
ha un altre senyor que es diu Sergi Belbel... Són uns autors que em semblen
molt útils per al país i els desitjo que

facin cada cop obres més interessants,
més intel·ligents i que arribin al públic.
—Què en penses, d’aquesta polèmica
que sorgeix cíclicament sobre l’ús de la
llengua? Creus que es pot parlar d’una li
teratura catalana que faci servir una altra
llengua que no sigui el català?
—La història del teatre català és la
història del teatre escrit en català i la li
teratura catalana és la literatura que
s’escriu en català. Hi ha, a part d’això,
un teatre que es produeix aquí i que no
és en català, perquè hi ha una sèrie de
gent que escriu en català i d’altres que
escriuen en castellà. Que hi ha perso
nes en aquest país que escriuen en cas
tellà i se senten totalment catalanes? Jo
crec que hi tenen tot el dret, només fal
taria! Aquest és un aspecte de la situa
ció sòcio-cultural d’aquest país. Ara bé,
si em preguntes si allò que fan forma
part de la literatura catalana, diré que
no, perquè la seva obra és en una altra
llengua.
—Com creus que rep el país —la críti
ca, la universitat, el món editorial, el pú
blic lector— l’obra del teu pare, en
aquest moment?
—Per a mi és un moment perfecta
ment normal, atesa la cultura d’aquest
país. No me’n puc queixar. Quan l’any

passat es va representar L’hostal de la
Glòria, als dos dies ja no quedava una
sola butaca. Evidentment ho feia la Ro
sa M. Sardà, però jo crec també que
l’obra és d’aquelles que interessen mol
tes generacions, i el públic s’ho va pas
sar molt bé. Abans, amb El cafè de la
Marina va passar el mateix, va ser l’èxit
més gran que ha tingut el Centre
Dramàtic en tota la seva història. Fa
poc, Edicions 62 em van dir que feien
la vuitena edició de l’obra dramàtica
del meu pare, ara mateix acabo de re
bre un llibre que és una edició d’El foc
de les ginesteres per a l’escola, se n’ha
fet una d’El cafè de la Marina. L’any que
ve és el centenari del naixement del
meu pare i suposo que hi deu haver
previstes algunes coses. Aquest és un
país on per desgràcia es llegeix poc,
però no em puc queixar. Quant al que
passa a la universitat, he de dir que no
m’interessa gaire. Jo sé qui mana a la
universitat, i com que aquests senyors
que hi manen sé perfectament el tipus
d’anàlisi que fan dels llibres i el que els
agrada, si resulta que a la facultat es
parla molt més de Riba o de Foix que
de Josep M. de Sagarra, tampoc no
m’ha de venir de nou. Jo em sento sa
tisfet de saber que a Catalunya hi ha
quatre o cinc generacions que coneixen
l’obra del meu pare, que l’estimen. I
aquesta realitat m’interessa molt més
que les plaques, les creus, les comme
moracions..., és a dir, que la cultura
oficial, o institucional.
—A la universitat també hi deu haver
personatges intocables...
—Jo comprenc que a la universitat
els deixebles es fan per aconseguir po
der, és normal, ve a ser una mica allò
que fan els polítics: som d’aquest sector
i hem d’ocupar això, imposem el nostre
criteri, tu estudiaràs aquell autor...
Això sempre ha funcionat així. Quan jo
anava a la universitat encara era pitjor,
en el sentit que et veies obligat a estu
diar un senyor, a comprar-li uns
apunts. Però la influència dels perso
natges també és bastant relativa. Per
exemple, jo recordo que quan vaig
conèixer ei senyor Joaquim Molas, ell i
el senyor Josep M. Castellet acabaven
de publicar un llibre que era una mena
de doctrina d’allò que anomenaven «el
realisme social», i que actualment està
força desprestigiat. El senyor Molas és
un home molt positiu dins de la litera
tura catalana, que ha destapat una sè
rie de temes i ha encaminat un gran
nombre d’estudiants. Tanmateix, pel
que fa a algunes de les seves teories, no
és sant de la meva devoció. Però tam
poc no hi ha cap necessitat que ho
sigui...

J. Ros i Artigas l'any 1975.

EL POETA
JOSEP ROS I ARTIGAS
per Albert Manent
ntre els escriptors de la genera
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ció de Benguerel, Bartra, Sànchez-Juan, o Pere Ribot, alguns
fet esborradissos perquè deixaren la li
teratura o bé per un excés de discreció.
Tal és el cas de Josep Ros i Artigas, nat
a Vilassar de Dalt el 1907, i que es donà
a conèixer el 1938 amb el volum de
poemes L’oreig i la branca, publicat per
la col·lecció «Oasi». El meu pare, que
prologà el llibre, va escriure que Ros
era dels poetes «que tendeixen a intimitzar l’univers, a veure els boscos, les
estrelles i els núvols com el parament
d’una cambra». Més de cinquanta anys
després, Ros ha publicat un nou volum
líric, Petit mosaic de tanka, en edició
privada de cent vint-i-cinc exemplars.
Les quaranta tankas confirmen l’afirmació del meu pare: en Ros tot és ín
tim, arrodonit, delicat, i el pensament,
la imatge, el lirisme indefinit troben en
una composició breu el receptacle
adient de la seva poesia. Hi descobrim
personatges clàssics, petits paisatges,
reflexions vitals, tenyides de la melan
gia del cap al tard. Per exemple «Al ter
me»; «Ja a prop de l’alba, llevant les
teranyines / de la tristesa / el no-dia ens
rescata / dels artells de la pena.»
Ros publicà el 1937 les narracions
Hong-Cong, 19 (Groc-Oliva), títol de cu
riosa avantguarda. I conreà també el
teatre menor o infantil: El pessebre de la
cegueta (1933), quadre escènic en vers;
La filla del joglar (1934), també quadre
escènic en vers; L’Eloi, ferrer de Figueres
(1935), escenificació d’una rondalla del
Vallespir de mossèn Esteve Casaponce;
La Simona del castell (1935), drama
poemàtic, i El noiet del violí (1936), epi
sodi sentimental en un acte.
Ros ha estat, segons deia Joan Oliver,
un dels millors correctors que hi ha ha-

s’han
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gut en català, tant que s’hi posava ma
lalt. I un excel·lent traductor de Mig
minut de silenci (1936) de Maurice Baring; Shelley (1938), versió en prosa de
tretze poemes del poeta anglès; La Garden-Party i A la badia (1937), dos contes
de K. Mansfield, i Torrents de primave
ra (1937) de Hemingway, refeta i republicada el 1992.
Ros, que té en premsa el recull de
poemes dispersos Del mirador dels som
nis, té el gust i la gràcia de la llengua li
terària i de la llengua popular. La seva
obra, massa breu, és un exemple de
«l’obra ben feta» que va donar aquesta
segona o, segons com, tercera genera
ció del Noucentisme.

A Santa Margarida i els Monjos, l'agregat al qual correspon
un topònim evocador d'un passat islàmic: La Ràpita.

MÉS SOBRE TOPONÍMIA
PENEDESENCA

ELS ARABISMES LA RÀPITA I LA MÚNIA
per Dolors Bramon
ls bons amics del Grup d’Estu
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De la mateixa manera, com que pen
dis Rapitencs de La Ràpita de
sa que «aquell culturisme tingué altres
Santa Margarida i els Monjos em repercussions
fan
deformants dels topò
arribar una Carta oberta a la secció de
nims penedesencs», el fa extensiu a
toponímia de l’Institut d’Estudis Penedel’Almúnia, terme que considera derivat
sencs, signada per A. Margarit p. (pu
de la paraula «múnia», d’origen llatí.
blicada a «El 3 de vuit» del divendres
Per tal de negar la filiació àrab d'aquest
segon topònim, es basa en «...un docu
16 d’abril d’enguany), tot demanantme, amablement, si hi tinc alguna cosa
ment de Santa Maria de Gualter, ator
a dir. La carta en qüestió posa en dubte
gat pels comtes Ermengol i Adelaida
l’origen àrab de dos topònims del Pe
d’Urgell l’any 1090. En ell els comtes
nedès bo i proposant un ètim d’arrel
fan donació prop de la Ràpita de Bala
llatina per a ambdós. Es tracta de La
guer de "dues almúnies” que segons
Ràpita, al terme de Santa Margarida i
ens aclareixen els sarraïns en diuen
els Monjos, i de La Múnia (o l’Almú“morelles” i nosaltres en diem "torres”.
nia), al de Castellví de la Marca.
Per tant, trontolla, en dit document,
Segons explica A. Margarit (a partir
allò que els arabistes ens havien ense
d’un document de l’any 963 que fa re
nyat sobre el terme “almúnia” equiva
ferència al terme d’Olèrdola), els topò lent a jardí». A. Margarit considera que
nims «Rachefer o Rafechs (...) relacio
«el topònim penedesenc no pot ser el
nats amb l'adoberia de pells, indicant el
del culturisme "Almúnia” sinó l’original
lloc assignat al despellatge dels ani
d’arrel llatina "La Múnia”» i conclou
mals, per aprofitar-ne les pells, en la fa que «una vegada més, s’esmunyen les
bricació dels cuirs», haurien evolucio possibilitats de trobar “arrels aràbi
nat, més tard, donant lloc al nom de
gues” al nostre Penedès».
«Rafeguera». Davant d’això, sustenta la
inversemblant hipòtesi que la «forma
La Ràpita
popular "Ràpia”, que el "culturisme” va
Efectivament, els dos topònims aquí
corregir en "Ràpita”, era el topònim
al·ludits són considerats d’origen àrab
autèntic, sorgit per evolució de l’antic
per la gran majoria dels estudiosos. Pel
"Rafechs", originat per la presència
que fa al primer —Ràpita—, sens dubte
d’una adoberia».
el més estudiat, la seva arrel àrab, refe

rida a la defensa i la vigilància de les
fronteres de l’islam, restà molt clara al
Congrés que se celebrà a la del Mont
sià, el 1989.1 A la ponència que hi vaig
presentar feia un recull dels diversos
noms de lloc relacionats amb la institu
ció musulmana del ribdt, el record dels
quals encara es conserva a la toponí
mia catalana actual.2 Són els noms de
lloc «La Ràpita», vius a Santa Margari
da i els Monjos (Alt Penedès), a l’Albiol
(Baix Camp), a la Riba (Alt Camp), a
Vallfogona de Balaguer (la Noguera), al
Montsià (precedida del posterior Sant
Carles), etc.
La immediata publicació d’un resum
d’aquesta ponència va ser molt profito
sa perquè donà lloc a una sèrie d’altres
treballs que corregiren i augmentaren
el meu primer llistat de noms de lloc
avui catalans i relacionats amb antigues
ràpites musulmanes. Així, M. Pagès i
Paretas objectà ben encertadament que
el topònim Rebato (municipi d’Abrera,
Baix Llobregat) no podia tenir res a
veure amb l’esmentada institució islà
mica per una raó irreductible: «el nom
no començà a aplicar-se al lloc fins a la
fi del segle XVIII quan, mort i esquar
terat un bandoler anomenat Rebato
que operava a la comarca, el seu cap va
ser col·locat en una gàbia a l’indret que

des d’aleshores començà d’anomenar-se
Rebato o, també, el Cap del Rebato»,3
tot afegint un cas anàleg a Sant Andreu
de la Barca, on es troba «el Serrat del
Cap del Sàbat» per un motiu semblant.
Poc després A. Manent publicava un
altre interessant treball on, a partir de
la microtoponímia, afegia a la de l’Albiol altres topònims de la mateixa sèrie
al Camp de Tarragona: «...als faldars de
la serra de Prades hi ha la Ràpita de
l’Aleixar, que avui és un carrer extra
murs, part de l’anomenat de Josep
Guardiola, però que dóna al camí vell
(avui carretera) que anava de Reus a la
Mussara. A dues hores i mitja de camí
trobem la Ràpita de la Selva (...) No
gaire lluny de la Selva, a una hora llar
ga de camí, es conserva a la Riba el
barri de la Ràpita [que vaig oblidar-me
d’incloure al resum, (D.B.)J (...) i, més
lluny de les muntanyes de Prades però
en el lloc estratègic del coll que separa
el Camp de la Conca, trobem el carrer
de la Ràpita del poble de Cabra, cone
gut també per Ràpid, perquè és un
punt de sortida per a agafar de pressa
l’antic camí ral (avui carretera) que va
cap a Barberà i Montblanc.»4 A. Ma
nent remarcava el fet que avui totes les
Ràpites del Camp de Tarragona són
carrers o barris separats del centre
històric del poble i constatava, d’acord
amb la seva funció primigènia, la seva
ubicació a les vies de comunicació.
El recull d’A. Manent també fou ob
jecte d’unes precisions segons les quals
el carrer de la Ràpita, a Cabra, «no és
tal, sinó carrer dels Ràpits, amb el sig
nificat, tal vegada inventat, d’habitat,
en un temps, per veïns ràpids a fer-se
seu el que era d’altri».5 Llàstima que
l’autor d’aquesta agosarada afirmació
no l’hagi raonada tal com va fer M.
Pagès i Paretas en consignar l’origen
del nom de lloc Cap del Rebato! Amb
correccions i ampliacions fonamenta
des és com avança la ciència toponími
ca, i val a dir que el senyor Garriga i
Miró sembla més interessat a demos
trar que «Cabra té orígens ibèricoromans i que el seu poblat cossetà (...)
existia al mateix temps que els ibers
cossetans de Tarragona, dirigits per
enginyers romans, alçaven les muralles
ibèrico-romanes de Tarragona entre el
200 i el 100 a J.C.» Res a dir-hi, natu
ralment, però això no treu que, segles
més tard, continués figurant a la histò
ria i que el carrer de la Ràpita (després
—o també— anomenat dels Ràpits) si
gui un testimoniatge del seu passat
musulmà, fet que el senyor Garriga i
Miró, que escriu que «no hi ha sobre la
vila de Cabra cap referència moresca»,
sembla entestat a negar.
L’Almúnia
Pel que fa a l’altre topònim aquí
qüestionat, l’Almúnia, també cal co
mençar per dir que els estudiosos es
tem d’acord a admetre-li una filiació
àrab, a partir del substantiu múnya,

«casa d’esbargiment amb jardí», amb
l’article àrab al- prefixat. L’Almúnia del
Penedès ha estat objecte darrerament
d’un breu article monogràfic6 on s’in
clou un llistat de noms de lloc homò
nims arreu de la Península. Tots cor
responen a zones riques en aigua o són
situats al costat de rius, és a dir s’ajus
ten perfectament a la definició del seu
ètim àrab, a bastament acceptat. Es
tracta de les avui aragoneses Almúnia
del Romeral, al riu Guadalzamena; Al
múnia de San Juan, entre la Sosa i el
Cinca, a 6 quilòmetres de Montsó; Al
múnia de Dona Godina, drenada pel
Jalón; Las Almunias, junt al riu Alcanadre, i Almuniente, a la zona de regadiu
del sud d'Osca. A les almúnies situades
avui a terres catalanoparlants: la del
Penedès, al riu Foix; la de Sant Llorenç
(Baixa Ribagorça), a la divisòria d’aigües entre el riu de Queixigar i la No
guera Ribagorçana i vers la qual aflueix
el barranc de l’Almúnia que neix al sud
de la població, i la d’Alz.ira (Ribera Al
ta), a l’esquerra del Xúquer, cal afegirhi la dels Templers, al terme de Fraga
(Baix Cinca) i avui anomenada Torre
dels Frares; Sa Múnia de Santanyí (a
Mallorca), i una antiga explotació agrà
ria musulmana establerta a Xerta (Baix
Ebre) que després passà al Monestir de
Santes Creus.7
La documentació medieval esmenta
també altres almúnies, com la que hi
havia prop del castell d’Alguairé i que
Ramon Berenguer IV donà (1156) als
Hospitalers,8 la d’Alcanó, concedida pel
mateix comte als canonges regulars de
Sant Ruf;9 la d’Almussara, entre Alcar
ràs i Soses, i la de Graminella, el nom
de la qual ha persistit com una partida
rural de Lleida;10 la d’Andaní, la d’Avinverme (després dita de Granyana) o la
del Segrià, que correspon, segons Lladonosa, a l’actual partida de Gualda11
o, finalment, YAlmuniam grossam que
constituïa un dels límits del castell
d’Anglesola.12 Sense ànim d’ésser ex
haustiva n’he detallat unes quantes,
mencionades a les terres de Lleida,
però el llistat augmentaria amb un buidatge sistemàtic de la documentació re
ferida a la resta de Catalunya (i més en
cara en considerar el total de la
Península i de les Illes Balears).
D’altra banda, encara que el terme
àrab al-múnya apareix repetidament
com a topònim, el mot també ha per
sistit com a nom comú a la llengua viva
i això tant en català, com en castellà i
en portuguès.13
No he vist el document que fa creure
a A. Margarit que els sarraïns deien
«morelles» a les almúnies, però l’estu
diós de Balaguer, fra Pere Sanahuja,
que l’exhumà a l’Arxiu Episcopal de
Solsona, escriu: «Els comtes Ermengol
de Gerp i Adelaida, el 28 de maig de
l’any (X) XX (1090) consignaren al mo
nestir de Gualter dues almúnies, que
els alarbs apel·laven Morelles, a La Rà
pita davant de Balaguer...»14 És a dir,

que sembla que aquelles dues almúnies
rebien el nom de Morelles per part dels
sarraïns de la contrada. Ara bé, d’aquí
a creure que totes les finques d’esbargi
ment i enjardinades andalusines —o, si
es vol, les de les terres on després es
parlà català— eren anomenades more
lles, hi ha molt de tros..., i un argument
en contra: el d’un diccionari àrab llatí
medieval, atribuït a Ramon Martí, que
tradueix l’àrab múnya per ortus (sic,
per hortus) en llatí.15
A. Margarit argumenta que «els sar
raïns de les nostres terres no estarien
tan arabitzats com hom pensava, i se
guien utilitzant paraules d’arrel llatina,
com en aquest cas, limitant-se a afegirhi l’article àrab». Com que conclou
que, «de les construccions de servei pú
blic, seguien dient-ne “la múnia”, però
amb la forma ara reformada almúnia»,
penso que deu recórrer a un ètim llatí
munia-iorum, que els diccionaris tra
dueixen per «tributs», «obligacions pú
bliques o privades». Segons aquesta
hipòtesi, caldria resseguir novament el
mapa de les abans esmentades almú
nies hispàniques, prescindir de la seva
ubicació en zones d'aigües abundants i
buscar-hi —òbviament, per mitjà de la
documentació— edificis de servei pú
blic (romans?, visigots?, andalusins?).
Tasca feixuga, tanmateix!

Hipòtesis i processos
Si es trobés documentada —cosa que
dubto— una construcció d’aquestes ca
racterístiques —o una adoberia, per al
cas de les ràpites—, els arabistes esbor
raríem l’Almúnia i la Ràpita del Pe
nedès (o les d’on sigui) de la nostra llis
ta, tot i que les sèries de topònims
referits a un mateix ètim donen gran
seguretat a la toponímia. El seu estudi
no pot classificar-se dins del camp de
les ciències exactes. Quan faig de mes
tra a la Universitat, sovint he de recor
dar als alumnes que, davant d’una pro
posta etimològica, mai no podem
comptar, malauradament, amb «la pro
va del nou» que tan còmoda ens resul
tava quan apreníem a dividir sense mà
quina de calcular. És per això que
sempre recomano de considerar totes
les noves hipòtesis, sense bandejar-ne
cap d’entrada, cosa que acabo de fer
amb les dues que proposa —er
ròniament al meu entendre— A. Mar
garit.
Queda encara un qüestió final, que és
el pas de «la múnia a la forma ara re
formada almúnia». Probablement A.
Margarit deu referir-se novament a les
suposades repercussions deformants
dels topònims penedesencs d’aquell
«culturisme» que no acabo de veure
clar (sobretot perquè el mot no figura
als diccionaris). Creu que la deforma
ció prové de l’etapa arabòfona que uti
litzava, precisament, l’article al-?, o
pensa en la influència d’altres topò
nims propers, com Alcover, l’Albiol, Al
forja o l’Aleixar? Tot plegat, al meu en

1. La Ràpita Islàmica: Història Institucional i altres
Estudis Regionals. I Congrés de les Ràpites de l’Estat
espanyol (7-10 setembre'l 989), Sant Carles de la Rà
pita, 1993.
2. D. Bramon, De Ràpites avui catalanes: la institució
islàmica del ribàt, aparegut paral·lelament a «Antistiana», núm. 8, i a «Serra d’Or», núm. 359, pàgs. 1819, el novembre de 1989.
3. M. Pagès i Paretas, Les ràpites catalanes: una ex
cepció, «Serra d’Or», núm. 361, gener del 1990, pàgs.
4-5.
4. A. Manent, Les ràpites al Camp de Tarragona, «Ser
ra d’Or», núm. 374, febrer 1991, pàgs. 34-35.
5. R. Garriga i Miró, Més sobre les ràpites, «Serra
d’Or», núm. 378, juny 1991, pàg. 5.
6. M. de Epalza, Almúnia: el seu significat en època
àrab, «Antisliana», núm. 9, gener 1990, pàgs. 1-4.
7. Cf. Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1968,
5.V.
8. Els Castells Catalans, Rafael Dalmau editor, Barce
lona, 1971, VI, pàg. 816.
9. J. Lladonosa i Pujol, Història de Lleida, Tàrrega,
1972, I, pàg. 234.
10. Els Castells Catalans, VI, pàgs. 498, 893 i 939, i
.1. Lladonosa i Pujol, Història ae Lleida, I, pàg. 220.
11. J. Lladonosa i Pujol, Història de Lleida, I, pàgs.
215, 179 i 204, respectivament.
12. Els Castells Catalans, VI, pàg. 980.
13. J. Coromines i Vigneaux, Diccionari Etimològic i
Complementari de la Llengua Catalana, Curial-La Cai
xa, Barcelona 1980, I, pàg. 220, que afegeix que una
variant almún sembla naver existit a l’Aragó.
14. Fra Pere Sanahuja, o.f.m., Història de la ciutat de
Balaguer. Col·laboració de Domènec Carrové, Bala
guer 21984, pàg. 85.
15. Cf. F. Corriente, El léxico arabe andalusí según el
«Vocabulista in arabico», Universidad Complutense,
Madrid, 1989, pàg. 292.
16. Els Castells Catalans, vol. VI, pàg. 572.
17. R.A., Almoster, «Societat d’Onomàstica. Butlletí
Interior», L-Ll, juny-desembre 1992, pàg. 13.

D'un sondeig sobre la llengua

l 13 de juliol Jacques Blanc, el
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president de la Regió del Llenguadoc-Rosselló, es va desplaçar
net, la platja de Perpinyà, per tal de
presentar els resultats d’un sondeig que
els seus serveis havien encomanat a
Media Pluriel Méditerranée, de Montpeller, sobre la situació de la llengua
catalana al departament dels Pirineus
Orientals. Havien fet anteriorment una
enquesta semblant sobre l’occità als al
tres departaments de la Regió, i si ha
vien trigat un poc ací era per discreció,
perquè semblava que els nord-catalans
mateixos desitjaven prendre una inicia
tiva d’aquest tipus. Finalment Esteve
Hammel, responsable del Comitè Re
gional de la Cultura, es va posar
d’acord amb la Universitat de Perpinyà
en una reunió a l’Hotel Pams, al curs
de la qual hom establí el qüestionari
definitiu. Media Pluriel va enllestir el
treball entre el 15 i el 19 de març.
Els resultats semblen d’entrada posi
tius: la meitat de la població (48,6%)
parla bé el català, 1’11,4% una mica, i el
40% gens; gairebé dos terços (63,2%)
l’entenen, i el 83,16% desitja que a l’es
cola tothom tingui la possibilitat
d’aprendre’l. D’altra banda, el 56% de
la gent considera el català important, el
62% opina que l’aprenentatge del ca
talà facilita la integració en el món del
treball, el 36% escolta ràdios catalanes
i el 49% veu la televisió en català (el
43% la TV3).
A priori i en general hom hauria estat
més pessimista. Tanmateix fa pocs
anys el director de Radio France Roussillon ja havia fet fer una enquesta a
Perpinyà i rodalia segons la qual més
de la meitat de la gent volia més català
a l’antena, desig que es va satisfer en
part. Quan va començar el setmanari
«El Punt Catalunya Nord», ara fa sis o
set anys, ni els més optimistes no ima
ginaven que s’assolissin els quatre mil
subscriptors. I és que la pressió del
francès (a l’escola, als mitjans de comu

nicació, en l’ús públic) és tan forta, i la
defensa del català per part de la classe
a política
Ca
tan tímida, que hi ha conscièn
cia que a cada bugada perdem un
llençol.
De fet l’evolució és lenta, i la resistèn
cia del català tossuda. Fa un quart de
segle dos metges, Francesc Català al
cantó de Vinçà i Joan Carrera en un
barri de Perpinyà, havien trobat un re
sultat comparable a l’actual de Media
Pluriel. Ells havien observat, fent les vi
sites a domicili i sense preguntar res,
quina llengua es parlava per les cases
(milers de famílies), i havien trobat que
la proporció era d’un terç a la zona ur
bana, de dos terços a la zona rural.
Com que la meitat de la població nordcatalana es concentra a Perpinyà, n'ha
vien deduït que la meitat de la gent
d’ací parlava català. Això entre els
adults, perquè a tot arreu, a la vila i als
pobles, es parlava francès a la maina
da. L’enquesta regional és fins i tot més
favorable per a la capital, ja que el per
centatge de catalanòfons puja al 39%,
la comarca més ferma és el Vallespir
(64%), i la més malparada la Costa Ver
mella (33%), on es concentren actual
ment centenars de milers d’estiuejants.
Una altra sorpresa agradable: un de
cada tres adults que tenen de 35 a 44
anys parla català. Es admès que entre
el 1945 i el 1955 la totalitat de les famí
lies del país es va passar al francès (allò
que van comprovar Català i Carrera
vint anys després). Aquestes persones,
doncs, no tenen el català per llengua
materna i l’han après posteriorment.
En canvi és cert que el percentatge de
catalanoparlants segueix molt fidel
ment la corba de les edats, i que el pe
rill, si no es canvia de rumb, és indiscu
tible. Ara bé, què faran els polítics,
l’autoritat i l’administració? Som un
país democràtic: per poc que es respec
ti l’opinió majoritària, en caldrà treure
la lliçó, de tot plegat!

PERE VERDAGUER
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tendre, respon a un procés invers: així
com els actuals La Ràpita, foren al-Ràbita
primer, el topònim penedesenc va co
mençar essent Al-múnya i després, per in
fluència del català, es transformà en «La
Múnia», de la mateixa manera com ha
succeït amb la font homònima que hi
ha prop de Torà de Riubregós, a la
Segarra.11
15
14
13
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
16
Un fet similar pot observar-se amb el
nom d’Almoster (Baix Camp), que ha
estat objecte d’una «lleugera i benigna
confrontació periodística» entre dos so
cis de la Societat d’Onomàstica,17 en la
qual es discuteixen dues grafies: Almos
ter, normativitzada d’acord amb la seva
etimologia àrab per la Generalitat de
Catalunya, i la d’El Moster, també cor
recta, que respon a una posterior cata
lanització de l’article, aquesta vegada
en masculí.

APOLOGIES

Elogi del mercat

N

gú altre ho haurà de decidir. I històri
cament ho ha decidit qui mana, de ve
general, sobre qualsevol camp
de la cultura en particular, sobregades
els amb bona fe, de vegades amb
una fe pèssima. En cultura i en mitjans
mitjans de comunicació i gairebé sobre
de comunicació, per exemple, el fran
cap aspecte de la vida col·lectiva on no
quisme era l’antimercat. Era el règim el
sigui pronunciada en moltes ocasions, i
en ocasions creixents, la paraula «mer que havia decidit què podíem consu
mir, segons ells interpretant els nostres
cat». No siempre es pronuncia igual,
interessos, de fet interpretant —i molt
ben cert. En alguns casos es pronuncia
ben interpretats— els seus. També en
amb la cara de fàstic i de recel amb què
es denuncia el mecanisme malèfic cul els països autoanomenats comunistes
era el poder el que prenia aquestes de
pable de tots els mals. En d'altres, es
pronuncia amb el to d’ineluctable justi cisions, i el resultat era si fa no fa el
mateix. L’alternativa plena al mercat,
ficació, com qui parla d’un fenomen
l’esmena a la totalitat del mercat, és la
meteorològic davant del qual no es pot
fer res, sinó acceptar-lo i en tot cas sor dictadura. Per tant, en el millor dels ca
sos, el despotisme il·lustrat: com que jo
tir amb paraigua: és el mercat. En nom
que mano, sé el que convé a la gent, els
del mercat es condemna, es justifica,
dono el que jo vull encara que no ho
s’enyora i s’espera.
Malgrat tot, això del mercat no sem vulguin i els prohibeixo el que no vull,
encara que ho vulguin. Certament, el
bla, d’entrada, tan dolent. El mercat, en
definitiva, vol dir que hi ha una sinto despotisme il·lustrat ha portat grans
beneficis a la humanitat, al llarg de la
nia entre l’oferta i la demanda i, doncs,
uns mecanismes per a garantir la su història. Però té mala defensa teòrica.
Sobretot perquè el dèspota es pot equi
pervivència d’allò que té una demanda,
vocar molt. 1 acabem aplaudint el dès
espontània o induïda, i per a fer la vida
impossible a allò que no té aquesta de pota que coincideix amb nosaltres i
manda. El mercat, per als seus defen condemnant el dèspota que exerceix el
sors, fóra el sufragi universal de la but despotisme des de les nostres antípo
des. Entre la dictadura i el mercat,
xaca, la democratització del consum
m’apunto al mercat.
cultural: només sobreviu allò que obté
Però, per fortuna, la disjuntiva entre
la majoria social necessària per a co
mercat i despotisme no és una qüestió
brir-ne les despeses. Si alguna cosa no
pot sobreviure és perquè no té al darre de blanc o negre. No ho és en econo
mia i no ho és tampoc en cultura. Occi
ra el suficient suport social o perquè té
dent és el mercat més la política. No la
els costos sobredimensionats en relació
amb la demanda social que té al darre política en comptes del mercat: això
era el dit comunisme. La política entre
ra. L’objectiu seria, per tant, en tots els
nosaltres és la correcció del mercat, la
casos, aconseguir que el propi producte
limitació del mercat. En les lleis del joc
sigui desitjat i consumit per un nombre
econòmic hi ha un comportament es
suficient de persones.
pontani de la societat, i la possibilitat
Com deia abans, això no està, en teo
ria, tan malament. Sobretot si ho com des dels poders públics de corregir al
guns dels efectes d’aquest moviment es
pareu amb el no-mercat. Què hi ha, si
pontani. Avui dia, en economia, ni el li
no hi ha mercat? Doncs despotisme,
beral més liberal, ni el democristià més
monopoli o «tràgala». Si no és el mer
de dreta, no adoren el mercat com a
cat el que decideix què es fa i què no es
fa, com que no es pot fer tot alhora, al únic criteri. Hem arribat a un punt en

què tothom és socialdemòcrata, liberal
i democristià —en el sentit social del
terme— al mateix temps, i els partits
allò que fan és articular els matisos
d’aquest magma en què no és possible
ni l’excés planificador ni l’absència ab
soluta d’intervenció. Això, que val per a
l’economia, val també per a la cultura,
per als mitjans de comunicació. Mer
cat, per descomptat. Però mercat corre
git, compensat, limitat, per la política i
en nom de la política.
Això resulta especialment clar quan
parlem des de Catalunya. Evidentment,
en nom de la preservació de la catalani
tat no podem mantenir una cultura al
marge de la competència econòmica,
en una urna de vidre, planificada per
què tinguem tot el que hem de tenir,
però amb por que se’ns constipi quan li
toqui l’aire de la realitat. Per tant, la
cultura catalana al mercat, i tant de bo
que arribi el dia que els agents cultu
rals puguin ser patriotes només fora
d’hores de feina. Però el mercat quími
cament pur, sense correccions, tendeix
a esborrar-nos del mapa. El mercat va
contra allò que és més petit i afavoreix
la concentració i la uniformització. No
ens hi posem pedres al fetge: el món va
en aquesta direcció. Però si la cultura
catalana i en català vol sobreviure no
en tindrà prou procurant que els seus
consumidors siguin conscients i privi
legiïn les coses pròpies a l’hora de con
sumir. La cultura catalana necessitarà
proteccionisme. Mercat, però corregit.
Oferta i demanda, però compensació
política. O, si es vol, a l’inrevés: com
pensació política, però després oferta i
demanda i sortida a la selva del mercat
amb alguna ajudeta, però no absoluta
ment immunitzats. La cultura està ine
vitablement, irreversiblement en el
mercat. És ingenu pensar que se la’n
pot treure. És cruel deixar-la sense cap
mena de protecció. Mig i mig?
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o hi ha debat sobre cultura en

VICENÇ VILLATORO

GELATINA MARTIGNOLE . aliment poderós fet de camj
i de gallina

(sense greix)

Senyors del silenci
■ airebé amb tota seguretat és la
primera vegada, des que tinc
memòria diguem-ne «lectora», que pas
so una temporada llarga sense llegir ni
un llibre. Pre-campanyes electorals,
campanyes, debats d’investidura, i al
tres neguits d’igual capacitat fagocitadora, han abocat els pocs instants —i
instints— lliures que em quedaven a
cultes menys compromesos. La panta
lla de televisió i —encara més inconfes
sable— les partides de Sonic del Megadrive de ma filla han estat una mena de
vàlvula momentània que m’ha permès
la ficció de creure que tenia temps lliu
re. Ho puc confessar, que sóc una ad
dicta a aquesta mena de bestiola devo
radora d’anells, l’acció demolidora de
la qual, en el cervell de les víctimes,
s’assembla força a les set plagues d’Egipte? I, tanmateix, no hi ha cosa més es
túpida que un humà enganxat a una
consola barallant-se per anar superant
pantalletes que invariablement l’acaben
derrotant. Però com menys exigeix una
activitat, més còmoda resulta.
Llegir. No és un amor fàcil, i ho dic
des de l’amor que li professo. Reque
reix hàbit — i el cultiu de l’hàbit—, per-
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sistència —i la voluntat de la persistèn
cia—, una certa tranquil·litat d’esperit i
el mínim raonable de temps. Recordo
que, en una conversa amb alguns amics
escriptors, discutíem si la lectura era
una tendència, una mena d’inclinació
personal, o el resultat d’una educació,
d’un treball per a desenvolupar-ne el
gust. M’inclino per aquesta segona
hipòtesi, perquè, a diferència d’altres
plaers, deixar de llegir resulta més cò
mode que llegir amb regularitat. La lec
tura és un art d’intel·ligència, i com a
tal obliga. Alhora, però, quan s’aconse
gueix que formi part de la pròpia quotidianitat, esdevé un autèntic vici,
l’absència del qual resulta en certa ma
nera angoixant. No hi ha cap exercici
de llibertat més complet que la lectura
d’un llibre, i deixar de llegir és, en algu
na mesura, una derrota personal, un
acte de claudicació.
Hi reflexiono no solament perquè és
estiu i la ment em vagareja. Hi reflexio
no sobretot perquè, quan he comentat
en els cercles en què em moc el neguit

que em provoca estar un temps sense
llegir, he descobert -—la ingenuïtat és
un mal que no es guareix amb l’edat—
que la immensa majoria d’amics, els
quals considero cultes, no llegeixen
amb assiduïtat, sinó que ho fan excep
cionalment. Em deia un polític amic:
«Quan llegeixo una novel·la, sé que han
arribat les vacances.» I no ho deia amb
gaire pudor.
Si la lectura no forma part —i no en
forma— dels hàbits dels nostres cercles
d’intel·ligència, si no és una constant
en la vida dels nostres professors uni
versitaris, metges, polítics, periodistes
—ai las, la poca lectura que fan els pe
riodistes!—, artistes, com podem parlar
de la necessitat d’incentivar la lectura
en cercles més amplis? La crisi del lli
bre neix aquí, al cor mateix d’allà on
hauria de ser hegemònic.
Solucions? Només hi puc aportar la
personal, que probablement no és ex
portable: voluntat de llegir. Persistèn
cia. Que, una vegada superada la man
dra, no hi ha paradís perdut més
feliçment recuperat.
Llegir és un acte de felicitat. I, com a
tal, és un acte de rebel·lia.

ATGE

PILAR RAHOLA

Brúixola o búixola?
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s prou conegut de tothom el
mot brúixola. El Diccionari Ge— neral de Fabra el recull en aquesta forma, però cal tenir en compte que hi ha
raons històriques per a creure que la
LU forma més apropiada fóra búixola.
> Això és almenys el que es desprèn de la
2 consulta del Diccionari etimològic i
complementari de Coromines, on es pot
comprovar que aquesta era la forma
habitual en català antic; també apareix
aquesta forma sense r al DCVB, com a
antiga i genuïna. Es tracta, de fet, d’un
mot pres de l’italià bussola, d’on passà
a les altres llengües: fr. boussole, occ.
bossòla, port bússola, cat. búixola, cast.
brújula; l’anglès no té el terme anàleg i
utilitza compass. Exposades així les co
ses, i observant la coincidència de les
formes que pren aquest terme en les di
verses llengües, llevat del castellà, cal
demanar-se si en català la fixació de la
forma moderna habitual amb r no és
deguda a la influència d’aquesta llen
gua. Resulta ben il·lustratiu examinar
el que exposa Coromines al diccionari
esmentat, on hi ha prou documentació
sobre aquest punt. Vegem-ho aquí re
sumidament.

L’italià bussola (mot esdrúixol) ve del
llatí buxida i aquest del grec pyxis -idos.
La r s’introduí en el castellà ja antiga
ment, i hi apareix també en català an
tic, tot i que és molt freqüent la forma
sense r. Coromines dóna una bona re
ferència de documents del segle XIV i
posteriors on apareix aquesta darrera
forma en català. Afirma, a més, que en
documents de les Balears predomina
aquesta forma, mentre que en docu
ments valencians hi figuren totes dues
variants (sense r i amb r). I si bé tant al
Fabra com en altres vocabularis mo
derns només apareix la forma brúixola,
sembla que també al Principat era ben
coneguda la forma sense r. Coromines
assegura que a la Costa de Llevant era
freqüent la forma búixola fins i tot al
principi d’aquest segle i afirma que així
és com ho deien els vells pescadors de
Sant Pol fins als anys 1920-1930; a
més, constata que la forma acastellanada brújula (pronunciada amb j catala
na, naturalment) era l’única habitual a
Barcelona fins al 1920.

LLUÍS MARQUET

Resulta evident, doncs, per mitjà de
la documentació antiga de què es dis
posa i també tenint en compte les for
mes vives de la llengua oral conserva
des, que es pot concloure que hi ha
hagut clarament una certa preferència
per la forma sense r, que a més d’ésser
la més etimològica (i per tant menys al
terada) coincideix amb la de les altres
llengües, llevat del castellà. I també re
sulta clar que la forma amb r (i encara
més la pronúncia amb j) pròpia del ca
talà modern, malgrat que ja existís en
documents antics, és deguda a la in
fluència del castellà.
Sembla, doncs, fora de tot dubte que
la forma búixola és ben genuïna i tradi
cional i caldria admetre-la, a més de
brúixola. Però, cal demanar-se encara
si no fóra preferible corregir la forma
brúixola i substituir-la per búixola. Cal
dria pensar-ho, d’acord amb tota
aquesta documentació aportada per
Coromines i tractant-se d’un mot espe
cialitzat i no pas del llenguatge corrent.
De tota manera, i al marge de totes
aquestes consideracions filològiques
exposades, els experts en nàutica hi
haurien de dir també la seva.

ELS BÉNS I LA GENT

Diferències

economista suec Gunnar Myrdal va escriure, fa uns anys,
sobre la paradoxa que les reformes
igualitàries porten més desigualtats:
«Ens trobem amb el fet que, en gaire
bé totes les nacions subdesenvolupades
no comunistes, el desenvolupament ten
deix a augmentar les desigualtats (...)
Fins i tot, si en algun lloc d’aquests paï
sos s’arriba a legislar alguna reforma
igualitària, o bé no és duta a terme, o
bé és permès que beneficiï els no-tanpobres.»
En aquesta paradoxa Myrdal ens par
la de les diferències entre els rics i els
pobres, en continu augment. Diferència
és un mot molt important en econo
mia. Les diferències constitueixen ele
ments dinamitzadors, perquè, en gene
ral provoquen guanys. Els qui els
poden fer, resten alerta davant aques
tes disparitats i s’esmercen a assolir-ne
els beneficis.
Així, els bancs es guanyen la vida, en
part, per les diferències entre les taxes
d’interès actives (les cobrades per llurs
préstecs) i les passives (les pagades pels
dipòsits que reben). Les diferències són
les que permeten l’especulació (entre
dos moments del temps) i l'arbitratge
(negociació entre diversos mercats), i
els corresponents guanys. I així succes
sivament. Sense diferències, no hi ha
plus-vàlua, ni capitalització, ni produc
ció, ni distribució, ni consum.
Hi havia també, fins no fa gaire, les
diferències entre sistemes econòmics; en
llurs extrems, el capitalista i el comu
nista. En el primer, el muntatge era ba
sat en l’explotació de les diferències. En
el segon, la propaganda deia que s’ana
va a l’abolició de les diferències, mit

jançant, entre altres mecanismes, la
supressió de la propietat privada. Es
clar que, per a tenir pau, el sistema ca
pitalista hagué de fer entrar la mecàni
ca de la redistribució, per a esmorteir
les diferències. Allò que se n’ha dit l’estat-providència o del benestar, el qual
cerca de compensar les desigualtats.
Algun economista, com el francès
André Marchal, havia predit la progres
siva reducció de les diferències entre tots
dos sistemes. S’interrogava: «L’acompliment de funcions econòmiques co
munes i irreductibles —aquestes fun
cions que són l'objecte de l’“economia
fonamental”— continuarà estant asse
gurat per institucions diferents, especí
fiques de cada sistema? O bé, aquestes
mateixes institucions seran desviades,
orientades en una direcció comuna que
serà la d’una "economia generalitzada”,
en la qual el capitalisme i el socialisme
no seran res més que casos particu
lars?»
Una altra diferència provocà molt de
rebombori els anys seixanta. Fou
l’anunciada en El desafiament americà
de J.J. Servan-Schreiber. Aquest desa
fiament era basat, sobretot, en la di
ferència tecnològica entre els Estats
Units i Europa. Tal com és citat al lli
bre que desencadenà la polèmica, el
primer ministre britànic, H. Wilson,
l’expressava tot dient: «Cal témer una
nova esclavitud industrial, per la qual
nosaltres, els europeus, fabricarem úni
cament els productes convencionals de
l’economia moderna, passant a depen
dre cada vegada més de l’aparell indus
trial americà per a tot allò que fa re
ferència a tecnologia avançada.»
Les diferències de renda i de desenvo

lupament ja fa temps que han estat ba
tejades ordinalment: el primer món (els
països industrialitzats, la crema dels
quals ostenta el críptic G7, o grup
dels set), el segon món (o països de des
envolupament intermedi), el tercer
món (països subdesenvolupats) i, no fa
gaire, el quart món (els darrers de tots).
Ara, un mot japonès, kyosei, ha estat
utilitzat per la patronal d’aquell país
per invitar els japonesos a reduir les di
ferències. Quines diferències? Doncs les
que té el «model japonès» en relació
amb la resta del món occidental; la
qual, en la seva expressió més avança
da, podríem retolar de «model ame
ricà». Des de fa anys hi ha una lluita,
mig sorda mig pública, entre aquests
dos models. Ara, precisament, a conse
qüència de la recessió mundial, la lluita
ha esdevingut fragorosa.
Les diferències japoneso-occidentals
són, alhora, filosòfiques i pragmàti
ques. Els japonesos qualifiquen el mo
del occidental de malbaratador (sous
excessius, vacances llarguíssimes, po
ques hores de treball) i ineficient (en la
formació professional, en els estímuls
laborals, en la innovació, en la recerca
de beneficis a curt terme). Els ameri
cans diuen que el model japonès és
destructor (en l’agressivitat, en les re
gles del joc) i proteccionista.
L’èxit del model japonès en la con
questa de mercats és indiscutible. Però,
resulta que aquesta diferència és, per a
l’occident, inacceptable. Davant la pres
sió mundial, els japonesos han dit que
reduiran les diferències. Són vàlides o
no aquestes diferències? Aquest nou
igualitarisme portarà més desigualtats?
Alguns així ho diuen.

JOSEP M. MUNTANER I PASCUAL

LLET D’AMETLLES

.és bona i d’aliment.

TUB D ASSAIG

Big bang literari

■on Rafel era com Júpiter:
massa gran, massa ambi
ciós, massa voluminós per ser un pla
neta sòlid; massa petit, massa dèbil per
esdevenir una estrella amb foc, energia
i llum pròpia. Tanmateix, com Júpiter,
tenia satèl·lits.» La comparació pertany
a Senyoria, la novel·la de Jaume Cabré.
No es tracta de destacar simplement la
utilització d’una metàfora astronòmica.
Cabré explica la seva afecció a l'astronomia, que li va servir a l’hora de cons
truir alguns dels simbolismes de la
història.
Així, Cabré es va inventar un cert Ja
cint Dalmases, autor del «Tractat bàsic
d’astronomia celeste», una obra del
1778. I un fragment d’aquesta obra fic
tícia presenta les dues primeres parts
de les tres de què consta Senyoria. Jau
me Cabré explica que quan tenia la no
vel·la a mig fer, amb la història ja ben
pensada però sense l’estructura defini
tiva, va observar el cel, com sol fer so
vint «per quedar-me bocabadat, per
sentir un impuls cap a l’invisible, l’inefable, la poesia».
Va veure Orió i més enllà les Plèiades. El caçador perseguint les víctimes.
I, al mig, Taure. Li va semblar veure ai
xí les tres parts de la novel·la. Perquè,
tot i que Dalmases no podia haver es
crit res sobre això, entre el caçador i les
víctimes hi rondava Plutó, el menut
planeta que havia de ser descobert el
1930. A finals del segle XVIII no se’l co
neixia, «però Plutó, el déu dels inferns,
ja avançava per la ruta de la mort acom
panyat del feixuc Caront, descobert tot
just l’any 1978 (...) Plutó i Caront ana
ven per lliure, com la mort, ignorats i in
visibles però sempre presents».
L’astronomia no és pas mala com
panya per a la literatura. Diversos au
tors s’han sentit atrets per la metàfora
còsmica o per la referència celest. I, a
més, l’astronomia dóna molt de joc.
Serveix per a plantejar un diàleg entre
la racionalitat científica i la fe religiosa,
ZZ ■

com a Senyoria. En tot cas, com ens re
corda Don Rafel Massó, el cardenal Baronio ja va dir que «La Bíblia no ense
nya com és el cel, sinó com es va al
cel», paraules enginyoses que no con
vencen Fèlix Amat.
Però l’astronomia té moltes utilitats.
Don Rafel, a més d’enfocar el telescopi
cap als cels, no pot evitar la temptació
de contemplar coses més terrenals,
com ara les migdiades de la comtessa
de Xerta. També Carles Soldevila havia
donat a l’astronomia una aplicació més
eròtica que no científica. A Valentina,
Eusebi ensenya els astres a Carmen. I,
amb tota la bona intenció, li acompa
nya l’espatlla i li frega suaument la gal
ta, per orientar correctament el seu es
guard. Carmen, potser sense acabar
d’entendre tanta amabilitat i tanta deli
cadesa, li ha de dir: «Menys anatomia i
més astronomia.» Perquè els diversos
aspectes de les ciències «no convé trac
tar-los tots alhora i en públic».
També Albert Mas-Griera, més re
centment, ha donat cabuda a l’astronomia a les seves obres. Escrits als estels
és una novel·la policíaca emocionant,
amb ritme i amb escenes contundents.
El títol té una referència astronòmica,
però els estels a què es refereix no són
pas els que observem de nit al firma
ment. En tot cas, el detectiu confessa
que de petit tenia un telescopi i que li
agradava «veure els estels i fer predic
cions». I Mas-Griera també aplica l’astronomia a la metàfora: «Se sentia més
lluny del seu company de feines que de
l'estrella Betelgeuse» o «Tenia els ulls
oberts gairebé d’esma —li semblava
que poder arribar a tancar-los fóra tan
impossible com caminar sobre Júpi
ter».
A La trapezista cega i el llençador de
nans, la seva obra més recent, MasGriera continua amb aquesta tendèn
cia. «No surt res de mi. Tot se’m queda
enganxat al jersei, arrapat a la pell,
quiet. De vegades, em penso que sóc un

XAVIER DURAN

forat negre. La llum és molt intensa
dins meu, però els altres no la poden
veure» (del conte «Un dia vindrà el
meu príncep»), O la referència a un
passat molt llunyà, «quan el temps era
un nen de bolquers que jugava amb la
radiació i la matèria i l’univers era
blanc» (de «Les monedes del bar
quer»),
A «Història d’Amèrica», un altre con
te del mateix recull, Mas-Griera fa
aparèixer la primera astronauta catala
na, que finalment arriba a l’espai per
donar voltes entre la ferralla espacial,
«les sabates de Leònov, els miralls fets
malbé del Hubble i els cadàvers dels
cobais transgènics».
La cosmologia també forneix metàfo
res errònies, però suggerents. Martin
Amis va escriure a Time's Arrow, una
història que anava enrera. Ho va fer
inspirat pel Big crunch, que hauria de
fer seguir a l’univers la ruta inversa a
aquella a la qual el va llençar el Big
bang. Per l’explosió inicial, l’univers
s’expandeix. 1 potser un dia arribarà,
com si estigués lligat per una goma
elàstica, al seu límit d’expansió i es
comprimirà progressivament. La qual
cosa no vol dir que viurem exactament
les mateixes històries com una pel·lícu
la passada cap enrera, tal com diu
Amis.
Puck, Desdèmona, Julieta, Ofèlia, Mi
randa... Són noms de personatges de
Shakespeare, però també de satèl·lits o
d’asteroides. Així s'ha simbolitzat la bo
na companyonia entre literatura i as
tronomia. I és que, en el fons, escriure
una novel·la també té a veure amb els
models de formació de l’univers. Cal
una idea brillant, un esclatant Big
bang, generador de paraules, que lenta
ment s’agrupen en frases, que s’atreuen
o s’allunyen o giren les unes al voltant
de les altres fins que conformen una
harmònica constel·lació, que és l’obra
literària.

SEDUCCIONS

La paret de la llum

o sabem què llegeix. Però tam
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abismada que transmeten les obres de
Magritte o De Chirico.
poc no sabrem mai què llegien
en relació amb aquest
la Lectora a la finestra ni La lectora Precisament
en
blau de Vermeer. Potser una guia horà darrer destaca l’estudi de l’altre gran
eix vertebrador de la llum: l’espai. Les
ria on busca el tren amb què demà procases, o les gasolineres, perdudes al
seguirà el seu camí; potser una novel·la
mig de grans extensions de terreny; els
on distreu la fatiga mentre troba una
carrers de petites poblacions o els inte
història d’incertesa que comparteix; o,
millor, un poema on contempla la vo riors íntims de les habitacions i els pú
blics dels trens, les oficines o els cine
luntat en repòs de qui admet l’esforç
del viatge... La fragilitat amb què les se mes, es presten a una escenarietal
ves mans sostenen el llibre sota una to teatral en què es contraposa la figura
humana a la soledat dels deserts artifi
nalitat groguenca es correspon amb el
cials on habita —edificis i ciutats— i a
fugaç esclat de la llum elèctrica que
la distant indiferència d’una natura tra
il·lumina l’habitació i, alhora, accentua
vessada per diferents símbols de la civi
la negror de la nit a la finestra.
Hotel Room és una de les obres mes lització tecnològica, tals com les vies
ferroviàries, els cables elèctrics o els rè
tres que conté el museu Thyssen, i una
vertadera porta d’entrada a un dels pin tols publicitaris. I això ens duu al ter
cer component: la llum com una ocasió
tors més suggerents d’aquest segle:
Edward Hopper. Certament, no es trac sentimental de la mirada. Un sentiment
ocupat centralment per una soledat
ta d’un artista excessivament fecund ni
pel que fa al nombre de peces treballa que no és tant desolació com absència.
des ni pel que fa a l’evolució de tècni D’aquí ve que prengui tanta importàn
cia l’expectativa. Tots els seus personat
ques i motius. Però tampoc no encaixa
ges semblen esperar algú o alguna co
en l’etiqueta de realista que apareix en
diverses publicacions. Sota una figura sa; tots els seus paisatges semblen
esperar algun esdeveniment, alguna
ció referencial, Hopper selecciona els
seus elements compositius per arribar presència que realitzi la seva essència
de continents. Per aquest motiu, més
a l’expressió d’un únic paisatge: la
llum. A l’espera que Jordi Coca ens ex que allò representat, de Hopper crida
l’atenció l’el·lipsi del que deixa en sus
pliqui el seu recorregut per cinquanta
quadres del pintor en el seu pròxim lli pens. Redescobreix així el misteri de
bre Paisatges de Hopper, voldríem aven ï’ésser per mitjà de la iconografia del
turar tres aspectes d’aquesta introspec nostre temps, però també una necessi
tat cabdal de la humanitat: el culte al
ció lumínica. Per un cantó, i si atenem
la dimensió temporal que implica la ve sol. N’és un bon exemple People in the
locitat de la llum, Hopper suspèn la sun, i sobretot Rooms by the sea, en
successió dels instants gràcies a uns co què una porta oberta permet unir la
lors i a unes perspectives que, en les se mar amb una paret on la llum s’hi re
coneix tot trencant les barreres entre
ves atmosferes oxigenades, buiden de
natura i artifici. Potser és això allò que
temps les escenes i els proporcionen un
no hem estat aquest segle, el sol sortint
caràcter de pura essencialitat. En
aquest punt, podem detectar la influèn dels cossos. Potser per això Hopper
afirmà que el seu «desig era pintar la
cia d’alguns pintors impressionistes
llum del sol sobre una paret».
com Degas o Seurat, però sobretot la
de la inquieta sensació d’atemporalitat
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eflexiona-hi bonament, ara que

per Sebastià Benet

R

Com tants d’altres creients, em pre
gunto amb pena, dolgut, ben a contra
en tens el lleure. No caldrà que
cor:
hi donis gaires voltes. Per mica que
hi Per què l’Església oficial, l’Església
pensis, veuràs que la vida no és tant jeràrquica, l’Església doctrinal, s’entre
té tant a parlar d’ella mateixa, quan
per a ser entesa com per a ser viscuda.
l’Evangeli parla sempre de Jesús, i Je
O sigui, conviscuda. En aquest món on
sús no parla tant d’ell com del Pare?
som tants, cadascun va pel seu camí,
més o menys en grup, més o menys so
Si no pots fer tot això que voldries,
litari, però tots fem una mateixa ruta.
fes «del tot» allò que puguis fer.
Se n’ha parlat, i se’n parla, tant de
Dogmes, cànons, rituals, normes, con
l’amor! Ja ve d’antic que el diuen po
cilis, decretals, sínodes, conclaus, consis
bre, perquè sempre vol més i mai no hi
toris, condemnes, canonitzacions, sum
ha res que el saciï. Trist, de fet, per les
limitacions i les monotonies, té tanma mes, pastorals, instruccions, catecismes,
teix la gràcia de ser sempre jove, per glosses de glosses han anat fent el seu
fet al llarg d’una vintena de segles. Amb
què sempre és nou (com el bon dia de
l’escorça cada cop més gruixuda, l’ar
cada matí, sempre igual però diferent).
bre ha tret una bona esponera de branTambé el diuen foll, perquè no li val
més mesura que la desmesura, tan in cam i de fulles, i tanmateix la medul·la
queda més i més amagada. I doncs: On
compatible amb la circumspecció del
seny. Ara, però, si estimes Déu i els al és la joia transparent, elemental, tota
primaveral, del matí de Pasqua?
tres per Déu, el teu amor serà ric amb
la riquesa de l'Esperit que n’és la font i
Havíem après, d’una moral centrada
te’l fa lliure; serà joiós de la joia d’ell
de fet en la pintoresca trilogia de fe, es
mateix; serà foll amb la follia dels folls
perança i castedat, que, en qüestió de
per Déu, endinsat més i més en el seu
«sisè», com en deien, la més petita cosa
Misteri inesgotable.
era greu. Avui, rera un capgirament ge
Els trobaràs moltes vegades formu neral que ens ha alliberat de complexos
i ens ha fet amatents al tot de la perso
lats així, però no t’hi enganyis perquè
na, reconeixem que no és sinó per a
són dilemes falsos: Déu o l’home, fe o
vida, religió o política, pregària o tre l’amor que res no és petit.
ball, contemplació o praxi, litúrgia o
Ai, la Vida! Ai, la Mort! D’on ve, ar
evangelització, vida espiritual o com
reu, tant de mal? I l’Amor ho mou tot,
promís social. Si ho mires bé, no els
per a bé, i dura sempre. No hi entenc
veuràs com obligant-te a una opció,
gaire res. Però crec en l’amor. I, doncs,
una tria, perquè res no hi és exclusiu i,
anant al fons de cadascun, hi descobri espero.
ràs la clau per a harmonitzar-ne l’oposició aparent.

MAUR M. BOIX

em començat a parlar abans de
poder engegar el magnetòfon, i
no hem parat fins que les campanes de
l’església ens han avisat que havien pas
sat més de dues hores. Mossèn Modest
Prats i Domingo és molt conegut com a
filòleg, sobretot pels seus estudis d’història lingüística i per les seves opinions
sobre el futur de la llengua, però avui
vull parlar amb el rector de Medinyà, un
poble de vuit-cents habitants al costat
mateix de Girona, estès als peus d’un tu
ró coronat per un castell i per l’església
parroquial amb la rectoria, un lloc ideal
per a treballar amb tranquil·litat.
No sé com és que surt el tema del do
cument signat per divuit teòlegs de la
Facultat de Teologia de Barcelona, que
ha provocat un cert rebombori.
—Hi ha hagut una reacció que aquí
no hi estàvem acostumats. Sempre que
hi havia algun conflicte, es resolia par
lant-ne. I ara, que fins i tot hagi sortit
una nota de tots els bisbes de les diòce
sis catalanes, m’ha sobtat molt. D’altra
banda, cal acceptar que allò que passa
a Barcelona repercuteix a tots els bis
bats, i de vegades Barcelona se’n des
cuida, d’això. Un exemple: es fan bisbes
auxiliars de Barcelona, sense pensar
que, probablement, acabaran essent
bisbes d’alguna altra diòcesi catalana.
Ara mateix tenim els casos de Tortosa,
de Tarragona i de Vic. Una altra cosa
que em preocupa és la quantitat de co
missions que, des de la conferència
episcopal espanyola, donen orienta
cions pastorals per a tot l'Estat: reu
nions de rectors de seminaris, de dele
gats de catequesi, de delegats de
pastoral litúrgica, de delegats de pasto-

Modest Prats:
«Viure il·lusionadament el cristianisme,
enmig d'una societat desil·lusionada.»

ral social, etc. Caldria reclamar que
aquesta feina es fes aquí.
—Llavors, com t'expliques que alguns
bisbes catalans diguin que ja estem bé?
—Aquesta qüestió em preocupa, per
què no l’entenc. D’altra banda, tots som
prou grans perquè, si ens diuen que hi
ha unes dificultats ics que ens vénen de
no sé on, ja ho entendríem, o en tot cas
sabríem on ens hem d’anar a queixar.
—Com veus l'actual panorama episco
pal català?
—Mira, és la primera vegada des de
Felip II que tots els bisbes de Catalunya
són catalans, capellans sortits dels nos
tres bisbats, amics nostres la majoria, i
fins i tot hi ha una mena de sintonia
primera que es produeix sense traumes
ni dificultats. (Pel que fa al bisbat de
Girona, que, òbviament, és el que co
nec més, permet-me un incís: hi ha una
bona comunicació amb el bisbe. Una
petita anècdota expressa el tarannà del
bisbe Camprodon. Una vegada vaig te
nir ocasió d’acompanyar Josep Pla a vi
sitar-lo, i quan vam sortir em va dir:
«Aquest senyor s’ho creu.») De tota ma
nera, hauríem de vigilar que aquesta si
tuació tan encalmada no ens dugués a
instal·lar-nos en una manera de portar
l’Església que no viu grans tensions ni
grans contradiccions, però que tampoc
no viu amb aquell tremp que hauríem
de tenir. També cal recordar que, fa
uns anys, el teixit eclesial s'havia dete
riorat molt: la quantitat de companys
nostres que van abandonar el ministeri,
la baixa de vocacions, l’envelliment del
clergat, el cansament. I després la nova
situació democràtica planteja la qües

tió de trobar el lloc de l’Església, amb
una certa sensació de complex d’inferioritat, malgrat que no n’hauríem de
tenir. El resultat és que la nostra Esglé
sia va una mica escaldada. I tot això
deu ajudar que tinguem aquesta Esglé
sia més aviat discreta. Em fa una mica
de por que alguns de més joves, no ha
vent après la lliçó del que hem viscut
fins ara, tinguin una empenta que sigui
més aviat un cert afany de recuperar
una mena de presència agressiva.
—Com una mena de nacionalcatolicisme a la catalana?
—Això seria exagerat, però aniria
una mica per aquí. Jo em pregunto si
serem capaços de trobar una manera
engrescadora de presentar l’Evangeli i
el servei ministerial sense que necessà
riament hagi de requerir grans tensions
ni grans esforços. En un país on l’ideal
es mesura en punts de l’ÍPC, com s’ha
de predicar l’Evangeli? Nosaltres plan
tegem Jesucrist i l’Església com un
gran ideal pel qual val la pena de donar
tota la vida; traducció immediata i ex
clusiva que en fa molta gent jove: servei
al tercer món. Com si en una societat
com la nostra no es pogués viure un
gran ideal. I després encara et plante
ges com pots presentar la vida cristiana
com un gran ideal, sense que mai el teu
discurs tingui ressons feixistes. I de
quina manera l’Església pot continuar
essent un gran ideal de vida comunità
ria i personal enmig de l’Europa benes
tant, sense aïllar-se de la realitat de ca
da dia. Per a mi és aquest el problema:
viure il·lusionadament el cristianisme,
enmig d'una societat desil·lusionada.
—Penso que una Església preocupada
prioritàriament per mantenir l’estructu
ra i el culte, difícilment pot il·lusionar
ningú. I si l’opció pel pobre no és cen
tral, totes les altres activitats eclesials
resten sense sentit. És simptomàtic que,
davant de certes qüestions morals o rela
tives a l’educació, la jerarquia de l’Esglé
sia reaccioni ràpidament i amb contundència, mentre que hom pot anar a
missa cada diumenge sense assabentarse de les situacions de marginació ben
properes.
—És que l’Església s’ha convertit en
l’objectiu prioritari, quan en realitat és
un mitjà. Resulta que el que no ens
mou ni ens corseca és l’anunci de
l’Evangeli, és el servei dels pobres, és
l’anunci de Déu en un món que no
creu, i en canvi ens preocupen les qües
tions internes de l’Ésglésia, que d’altra
banda són avorridíssimes. Recordo, a
l'acabament del Concili, que vaig anar
a una conferència que donava un teò
leg assessor, que es deia Joseph Ratzinger. Va dir que el problema fonamental
que ens havíem de plantejar en el postconcili no era l’Església, sinó Déu i Je
sucrist.
—Em sembla que ho ha oblidat, això!
—Que poques vegades ens reunim
per parlar de Déu i de la presència de
Jesucrist en la gent, i de com hem de

fer l’anunci de l’Evangeli, i, en canvi,
quantíssimes vegades ens passem hores
parlant de qüestions secundàries!
—És que sovint l’anunci de l'Evangeli
també té un significat una mica ambigu.
Es pot predicar l’Evangeli sense co
mençar per donar pa a qui té fam?
—Allò que ens hauria de preocupar
és el món que tenim davant, i com cre
em una comunitat que sigui un signe
de la presència de Crist. Cal tenir en
compte també que tenim problemes de
llenguatge, perquè moltes paraules
s’han gastat. Llavors, quan has d’expli
car moltes vegades què vol dir un signe
o un símbol, malament! Resulta que
fem un discurs sobre el discurs!
—Amb els dogmes passa una cosa
semblant.
—És que han passat a ser l’objecte de
la fe, quan sant Tomàs mateix ja deia
que l’objecte de la fe no és allò que for
mules, sinó el contingut que hi ha al
darrera. L’objecte de la fe, en definiti
va, és Jesucrist, i desplaçar la prioritat
a qüestions secundàries produeix des
gast i desorientació.
—I això és una de les causes que por
ten un bon nombre de cristians a situarse fora de l’Església.
—Mira, allò que per a un cristià és
més important, que és la fe, ho ha re
but de la comunitat, i només la pot viu
re a l’interior d’aquesta comunitat. La
temptació de dir: ja m’ho viuré pel meu
compte, no porta enlloc. Si aquesta si
tuació és viscuda sincerament, és un
gran drama. L’Església té mancances,
perquè la portem gent que tenim man
cances. Hi pot haver una mena de solu
ció de facilitat, que consisteix a projec
tar els defectes als altres; però és que jo
també en sóc, d’aquests «altres»! En
definitiva, per què sóc capellà? Per una
sèrie de circumstàncies que comencen
amb la meva família, la meva parrò
quia, i prossegueixen amb el seminari i
les diverses parròquies on he estat, i la
gent, jove i gran, de Medinyà i de Vilafreser. Jo tinc una funció especial a
la meva comunitat, però en realitat és la
comunitat la que alimenta la meva fe.
—Però costa trobar veritables comuni
tats, i massa sovint els consiliaris o dele
gats de la jerarquia condicionen les refle
xions, i s'imposa un clima de por i una
certa autocensura, no es diu tot allò que
es pensa i la discussió esdevé estèril.
—Per una raó que encara ho fa més
punyent que en altres èpoques: En una
situació de cristiandat en què tot allò
que t’envoltava era una referència cris
tiana constant, amb més o menys sin
ceritat hom no necessitava especial
ment aquesta vivència comunitària
sincera de la fe. Però si tu vius en un
món en què, de les setze hores que
estàs despert, n’hi ha quinze sense cap
referència a la fe, l’hora que fa setze ne
cessites viure-la amb una intensitat i
una sinceritat especials, i si quan es
reuneix la comunitat el rector o el consiliari et talla, on l’he d’anar a buscar la

meva vida de fe? També cal dir que als
pobles tenim més fàcil la relació dins
de la comunitat, ja que ens coneixem
tots, cosa que també té alguns inconve
nients.
—Això que deia de la por potser també
ho podem trobar en el conflicte dels di
vuit teòlegs. Tal vegada han vist que
Túnica manera de poder expressar-se
lliurement sobre certes qüestions era ferho com ho han fet.
—És una llàstima, però, que, quan es
produeix una notícia sobre l’Església,
es refereixi a qüestions internes. Això
hauria de tenir la importància que té, i
prou, però ha passat a ser una mena de
tema estrella de l’Església a Catalunya.
En canvi es parla poc, per exemple, de
la presència de l’Església en el món
de la cultura.
—Com és que t’hi dediques, al món de
la cultura, a més de fer de capellà?
—Perquè el bisbe m’hi va fer dedicar.
Jo vaig entrar al seminari a nou anys i,
quan vaig acabar, el doctor Cartanyà,
d’acord amb el rector del seminari, va
veure que tenia certes inclinacions li
teràries i em van enviar a Barcelona a
estudiar romàniques, perquè fes de
professor al seminari. Al cap de cinc o
sis anys de fer de professor de literatu
ra al seminari, jo ja n’estava cansat;
d’altra banda, hom no es fa capellà per
ensenyar literatura, i d’acord amb el
nou bisbe, el doctor Jubany, me’n vaig
anar a Roma a estudiar teologia, i quan
vaig tornar vaig fer de professor de teo
logia al seminari. Jo el que volia, però,
era una dedicació pastoral concreta, i
vaig passar a ser rector d’una parròquia
d’un suburbi de Girona. Quan feia qua
tre anys que hi era, es va fundar el
Col·legi Universitari a Girona, i en Joa
quim Molas em va demanar que em fes
càrrec de l’àrea de filologia. Vaig dir-li
que no, però el doctor Jubany ho va sa
ber i em va dir que havia de dir que sí.
Jo vaig demanar, però, que m’assignes
sin a alguna parròquia de les rodalies
de Girona, i ja fa setze anys que sóc
rector de Medinyà al mateix temps que
també tinc responsabilitats directives
universitàries, i la veritat és que n’estic
una mica cansat. És una certa disper
sió que em fatiga.
—Et dóna feina, la parròquia?
—En tinc dues, de parròquies: Me
dinyà i Vilafreser, un poblet de cent ha
bitants. En principi he concentrat totes
les activitats els caps de setmana. A Vi
lafreser només hi vaig el diumenge a
dir missa, i ells ja vénen a Medinyà per
a la catequesi i per a totes les altres
qüestions. Tot això em cansa, però em
compensa espiritualment.
—La vida d’un capellà que es limita a
ser capellà de poble deu ser dura.
—Ja no en queden. Un company meu
en porta cinc, de parròquies. Jo els di
lluns al matí dono classe de religió a
l’escola del poble; però aquest company
en té tres, d’escoles, i va de bòlit.
—Es planteja què passarà quan enca

ra hi hagi menys capellans?
—Mira, hi ha una mena de quart
món que a les grans ciutats no teniu en
compte: els pobles petits que s’estan
despoblant, i que tenen la sensació que
estan destinats a l’extinció. Han pujat
els fills, els han fet estudiar amb un
gran esforç, i se n'han anat; s’hi estan
quedant els vells guardant unes terres
que cada vegada produeixen menys. I a
més es queden sense capellà. Una solu
ció que s’ha adoptat en algun lloc: una
celebració de la Paraula els diumenges,
a càrrec d’algun feligrès qualificat, que
farà les lectures i distribuirà la comu
nió. Està bé, però no és el mateix. L’envelliment dels capellans també és un
problema. Mira, cada any anem a fer
un campament amb els que han de re
bre la confirmació, nois i noies de setze
o disset anys; jo per a ells sóc un vell, i
realment he de fer un esforç per a se
guir-los. Que diferent seria si tingués
sim un capellà de vint-i-cinc anys,
aquells vicaris que dinamitzaven els
pobles!
—Potser caldria que Roma admetés
que els capellans casats que vulguin
—que n’hi ha molts— poguessin exercir
el ministeri. D’altra banda, quines sorti
des es veuen a la manca de vocacions?
Quin atractiu té avui el sacerdoci per als
joves?
—Aquest és el problema. No som ca
paços de presentar el sacerdoci com a
forma de vida plena al servei dels al
tres, sense separar-se del món. És que,
si tota la comunitat té aquest aspecte
una mica gris o discret que dèiem
abans, difícilment podràs entusiasmar
ningú.
—En aquest context, penso que la
convocatòria del Concili provincial de
les diòcesis catalanes pot ser un recurs
que, al capdavall, potser és un símptoma
de manca de creativitat pastoral.
—Penso que la convocatòria del Con
cili ha estat la manera de sortir al pas
de la petició de la Conferència episco
pal catalana. Ara bé, la institució dels
Concilis provincials a Catalunya havia
tingut una esplèndida tradició, que es
va interrompre al segle XVIII. Ara pre
paro la publicació de les actes de dos
Concilis provincials del XVII, el tema
dels quals era en quina llengua s’havia
de predicar a Catalunya. Hi ha unes
tres-centes pàgines de les dicussions
entre vuit bisbes castellans i només un
de català, que curiosament es va impo
sar. Però la constitució que va decretar
aquesta decisió, en el viatge d’aquí a
Madrid i de Madrid a Roma, es va per
dre. Després hi va haver una polèmica
extrasinodal a favor i en contra del ca
talà —encara es conserven alguns pam
flets—, de manera que l’any següent es
va haver de convocar un altre Concili
per acabar d'aclarir la qüestió. El ca
nonge que en aquest Concili represen
tava el Capítol de la Seu d’Urgell era
Pau Claris. Per tant, d’una banda hi ha
una tradició, i el Concili Vaticà també

recomana la celebració de sínodes. Lla
vors, malgrat les circumstàncies que
poden haver determinat la convocatò
ria del Concili provincial, fem-lo, i femlo ben fet. Amb tot l’escepticisme que
vulguis, però crec que seria una equivo
cació dir «que s’ho facin». No n’espero
més del que pot donar, però penso que
cal aprofitar el que pot donar encara
que sigui poc, i pot ser l’ocasió de revi
sar a fons la problemàtica de l’Església
catalana. És evident que alguns temes,
com el sacerdoci de la dona, no els po
den resoldre els bisbes d’aquí, però n’hi
ha molts d’altres que estan a la seva
mà. Després, d’acord, no ens deixen
plantejar la Conferència episcopal cata
lana, però plantegem-nos la coordina
ció entre els diversos bisbats de Cata
lunya, de manera que no hagin d’anar a
Madrid per saber com han de fer la ca
tequesi. Jo crec que no ens podem inhi
bir. Recordo ara un article de fa molt
temps, de Jaume Lorés a «Qüestions de
Vida Cristiana», en què es lamentava
que haguéssim deixat la Mare de Déu
en mans de la dreta. Seria una llàstima
que amb el Concili ens passés una cosa
semblant. Aquí a Medinyà reuniré el
grup de joves, i també la gent gran, per
preparar les qüestions del Concili.
—Em sembla que tendeixes a ser opti
mista.
—Jo el que voldria ser és un home de
fe. Penso que d’aquí ens ha vingut el
mal a l’Església, que no hem tingut fe.
A la Història Espiritual de les Espanyes,
el doctor Cardó deia que el gran pro
blema nostre era que sempre buscàvem
algú que salvés el Salvador. No ens en
fiem, del Salvador, i llavors hem de
buscar algú que el salvi, que en un mo
ment donat pot ser en Franco.
—És que, si l’Església tingués fe, ac
tuaria d’una altra manera. Es llançaria
a servir el món sense cercar seguretats de
cap mena.
■—Mirant la història del nostre país,
diem que l’Església ha de ser pobra,
serventa, martirial, i durant uns anys
ho va ser efectivament, però el primer
dia que va poder sortir d’aquesta situa
ció ho va aprofitar corrents i va pujar
al carro dels vencedors. Si això que ara
és pobresa fos humil confiança, no em
preocuparia. Em fa molta més por
aquest voler reconquerir formes de
presència forta o de poder. Que no re
sultés que allò que trobem a faltar no
és una Església que valgui, sinó una
Església que pesi. Pel que fa al medi en
què em moc, constato que poques ve
gades sorgeixen qüestions sobre l’Es
glésia, i en canvi surten qüestions sobre
Déu i el sentit de la vida. I aquestes són
les que no responem.
—Em sembla que els teòlegs tendeixen
a especular massa sobre Tessència de
Déu, que és inabastable.
—La reflexió teològica que no parteixi
de l’experiència de Déu que has fet amb
els que tens al costat és pura especula
ció. I no és solament de l’experiència

personal que cal partir, sinó de l’experiència comunitària, la qual m’ajudarà
a trobar el rostre de Déu allà on és.
Potser hi ha poques comunitats que
t’ajudin a trobar Déu en els pobres,
però crec que tenim dos testimonis sig
nificatius que han estat positius per al
país: Càritas i Justícia i Pau. Que un
home com en Manolo Vàzquez Montalbàn fes un article, esplèndid, dient que
les paraules de Justícia i Pau l’il·lumi
nen, vol dir que ja hi ha testimonis
d’Església que es projecten positiva
ment a la societat. Vull dir que tampoc
no ens hem d’autoflagel·lar més enllà
del compte. Fins allà on toca, sí, però
més no. Per tant, el camí ja hi ha gent
que l’ha iniciat. I en els llocs més difí
cils, com l’assistència als malalts termi
nals de sida, hi ha molta gent d’Esglé
sia.
—Al voluntariat social de Catalunya
hi ha una gran proporció de cristians,
però l’Església com a institució no s'ha
llançat en massa a fer-se pobra amb els
pobres.
—El que hem de fer és que aquests
voluntaris cristians siguin motiu de
conversió per a tota l’Església.
—Una altra cosa. Tu creus que l’Esglé
sia pot tenir algun paper en l’àmbit de la
qüestió nacional de Catalunya?
—Una qüestió prèvia: el país no s’ha
trencat en dues comunitats, perquè
hem tingut uns partits molt responsa
bles, sobretot els d’esquerres; i l’Esglé
sia ha fet també un esforç considerable
per atendre els suburbis i per crear co
munitats integrades. Una altra cosa
molt important: és la primera vegada a
la història que l’Església catalana no
està infeudada en un partit polític. No
havia passat mai que poguessis trobar
cristians a tot el ventall polític, i això
em sembla molt positiu. Per tant, quina
és la funció de l’Església? Copsar la rea
litat del poble on viu. I, si detecta situa
cions d’injustícia, les ha de denunciar,
sense entrar mai en opcions polítiques
concretes. Això implica renunciar a pe
sar en la societat. És clar que pesaria
més si orientés el vot des de la trona,
com ha fet en altres temps. Els cris
tians hem d’estar allà on hi ha els més
pobres, i, si descobrim que hi ha una
gran pobresa de poble, donada la situa
ció nacional del país, hem d’optar pels
qui considerem els oprimits.
Ta conversa, que només s’ha interrom
put per descompartir una garsa i el gat
que es barallaven, hauria pogut prosse
guir indefinidament. Mossèn Modest
Prats és un gran conversador, i s’expres
sa sense embuts sobre qualsevol qüestió.
Però hem d’acabar. El deixo envoltat
dels seus llibres i dels seus papers, men
tre la tranquil·litat es torna a imposar al
bell panorama de Medinyà.

EL PARLAMENT
DE LA FRATERNITAT
UNA INICIATIVA
DE JUSTÍCIA I PAU
per Sebastià Benet
n les anteriors conteses electo
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països sencers. Heus ací la lamentable i
rals —municipals i autonòmi
dolorosa llista: Nens sense escalf fami
liar, joves sense futur i abocats a la de
ques—, Justícia i Pau, en col·laboració
amb altres entitats, va organitzar cam
linqüència i a la drogoaddicció, dones
explotades i prostituïdes, persones
panyes de sensibilització adreçades als
grans amb pensions insuficients, mipartits polítics, per tal d’informar-los
nusvàlids físics i psíquics que no són
de la situació cada vegada més degra
atesos adequadament. En un segon
dada de les bosses de pobresa i de mar
ginació —el quart món— i perquè ad
bloc es va exposar la dura realitat dels
quirissin compromisos per a, arribat el
presos, que surten de la presó pitjor
cas, plantejar a fons aquesta problemà
que hi han entrat; dels ex-presos, que la
tica, socorrent els casos més greus i
societat rebutja; dels drogoaddictes,
que tenen molt difícil la recuperació, i
irreversibles i planificant una política
dels malalts de sida, mancats d’asde prevenció que freni l’espiral de la
sistència i refusats fins i tol per la famí
marginació. Les campanyes van ser re
budes amb actituds diverses pels par
lia. La plaga de la desocupació, genera
tits polítics, i evidentment no és possi
dora de tol tipus de marginació, va
iniciar un altre bloc, que es va comple
ble fer-ne una avaluació. Les polítiques
de benestar social han seguit un curs
tar amb els immigrats, víctimes d’injusoscil·lant, i els seus pressupostos han
tícies estructurals o polítiques als seus
països, i aquí altra vegada víctimes
estat els primers a reduir-se com a re
sultat de la crisi.
d’una llei d'estrangeria insolidària; els
Davant la convocatòria de les darre
gitanos, sempre inadaptats, i els indi
res eleccions legislatives, Justícia i Pau
gents sense sostre van completar el ter
cer bloc de marginats. El tercer món
va endegar una iniciativa original: el
també hi va ser present, per a denun
Parlament de la Fraternitat. L’objectiu
d’aquest parlament va ser de donar veu
ciar l’explotació a què és sotmès per
als qui no solen tenir-ne, per tal de
mitjà del comerç de la droga i de l’armament, i per un deute extern que va
conèixer a fons la seva problemàtica,
beneficiar els cacics i que ara es pretén
proposar camins de solució i evitar que
que torni al poble. D’altra banda, l’ajul
els polítics tinguin la coartada de la ig
que el primer món es va comprometre
norància.
a aportar per a impulsar el desenvolu
Amb molt pocs elements materials
pament del tercer món, un reduït 0,7%
però amb molt d’entusiasme es va con
sobre el PIB, hi ha molt pocs països
vocar el 21 de maig, primer dia de la
que el facin efectiu. L’Estat espanyol
campanya electoral, el Parlament de
arriba als voltants d'un 2%.
la Fraternitat a l’Orfeó de Sants i, mal
Alguns testimonis afectats per diver
grat la manca de publicitat, més de
ses marginacions van garantir l’autentitres-centes persones van seguir-ne amb
citat de les denúncies: un jove amb an
atenció el desenvolupament. Polítics de
ticossos de sida, que ha tingut la sort
les principals candidatures també van
de ser ben acollit per la família; diver
assistir, aquesta vegada sense veu, a les
sos immigrats de l’Africa i de l’Amèrica
exposicions dels «parlamentaris de la
del Sud amb problemes legals i d’intefraternitat».
gració social; un mariner abandonat al
Justícia i Pau va aconseguir que, al
port de Barcelona per un armador sen
menys un dia, tots els ciutadans muts,
se escrúpols; una cooperant que aquell
els ciutadans molestos, els ciutadans
mateix dia sortia cap a Guatemala.
que fan nosa, els que ja no són ni tin
El Parlament de la Fraternitat, en
guts per ciutadans, i que si alguna ve
aquest context tan dramàtic, va ser un
gada se’ls té en compte és per a mante
crit d’atenció per als polítics i per a la
nir-los callats i per a evitar que puguin
societat, i també un punt de partida per
torbar la tranquil·litat dels ciutadans
a replantejar la lluita per un món més
«normals», recuperessin la veu, per a
just. La veritat és que va ser una expe
donar testimoni de la seva existència i
riència sorprenent i colpidora. Poques
per a reivindicar els seus drets.
vegades es dóna que en una sola sessió
Quatre ponents que coneixen molt bé
s’exposi amb una autenticitat de prime
el tercer món i el quart van exposar els
ra mà tot el ventall de marginacions
diversos tipus de marginació que tenim
que afecten la nostra societat. Sovint es
aquí mateix, i la marginació que afecta
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plantegen problemàtiques sectorials i
des de punts de vista tècnics, que es ba
sen en estudis fets o per fer, però els sol
mancar l’entrocament amb la realitat
vivencial de les persones concretes. El
Parlament de la Fraternitat va tenir
l’encert de combinar l'exposició precisa
de la realitat i un compromís profund
amb les situacions dramàtiques que de
nunciava.
Com a conclusió del Parlament, es va
proclamar el Manifest de la Fraternitat,
que recull tot el contingut de la sessió i
suggereix mesures per a pal·liar les
marginacions i per a aturar els meca
nismes que estructuralment generen
marginació. El Manifest denuncia la
insuficiència dels pressupostos socials
de les diverses administracions, fruit de
manca de sensibilitat solidària, i el fet
repetidament constatat que, en cas de
crisi, les primeres despeses que es re
dueixen són les socials, quan hauria de
ser al contrari. Però no tota la culpa és
dels polítics; la societat en general s’in
hibeix de la problemàtica dels margi
nats, amb la col·laboració d’uns mit
jans de comunicació que rarament
reflecteixen la realitat, excepte quan
se’n pot treure un rendiment sensacio
nalista. Pel que fa al sistema peniten
ciari, s’hi denuncia la incapacitat rehabilitadora, i una qüestió que pot portar
a una ràpida reincidència: el subsidi
d’excarceració a què tenen dret els pre
sos que surten en llibertat tarda uns
tres mesos a fer-se efectiu; l’ex-pres,
doncs, es troba al carrer sense diners
per a acarar la nova situació. El Mani
fest constata la irracionalitat d’un siste
ma que estructuralment necessita una
certa proporció de desocupats, i recla
ma una ordenació més igualitària del
treball d’homes i de dones. Pel que fa
als immigrats, reclama la revisió de la
llei d’estrangeria.
El Manifest de la Fraternitat també
denuncia com a inacceptable que el
23% de la població mundial disposi del
84% de la renda, mentre que el 77%
només en disposa del 16%. I constata
que la reducció de les despeses mili
tars, sempre exagerades, podria contri
buir decisivament a millorar la situació
del tercer i del quart món.
Finalment, el Manifest de la Fraterni
tat anuncia la creació d’un Comitè Per
manent que vigilarà constantment la si
tuació dels marginats, en denunciarà
les causes i hi proposarà solucions.
El Parlament de la Fraternitat,
doncs, que va cloure la sessió inicial
amb emotives intervencions de Marina
Rossell i d’Ovidi Montllor, no ha acabat
la tasca. Cal esperar que Justícia i Pau
encertarà la manera de donar-hi la ne
cessària continuïtat, ja que les causes
de marginació es mantenen i augmen
ten davant la insensibilitat de la majo
ria de governs i de forces polítiques, i
fins i tot de la societat.

ral de l’empresa. No cal dir que això no
és cap demèrit i que entra amb tota
normalitat en les regles del joc. Amb
tot, com és ben sabut, una mateixa fei
na es pot fer de moltes maneres. Per
això mereix un esment especial i desta
cat «L’Illa», que s’autodefineix com a
«revista de lletres» i «és una publicació
d’Edicions Bromera, de difusió gratuï
ta, coordinada per Enric Sòria».
«L’Illa», al primer número (hivern
1990), ens féu conèixer el seu consell
de redacció, format per Josep Ballester,
Jeremies Barberà, Josep A. Fluixà, Jo
sep Gregori, Víctor A. Oroval i Josep
Palàcios. És el mateix que figura al nú
mero 8 (primavera 1993), amb l’afegit
de Víctor Borràs i Enric Salom. Aquell
número inicial ja palesava que «L’illa»,
sense contradir la seva dedicació essen
cial, aspirava a ésser diferent: això ex
plicava unes reflexions de Toni Mollà
sobre la llengua, un petit «dossier» Si-

REVISTES D’EDITORIALS
perJosep Faulí
nguany Edicions de la Magrana
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menon amb motiu de la seva mort, i
ha començat a publicar un but crítiques a llibres de la casa que no
eren simples apologies. Sembla adient,
lletí de «novetats i notícies». Al número
1 (gener-febrer 1993), sota el títol «Edi d’altra banda, recollir textos sobre lli
torial», s’explica que la publicació in bres de l’editorial apareguts en d’altres
formarà «sobre totes les novetats, re publicacions.
Durant els darrers tres anys, «L’Illa»
edicions i notícies relacionades amb»
ha seguit aquest mateix camí, amb
l’empresa. El número 2 (març-abril
1993), en aquesta línia, dedica el ma moltes fitxes dels seus llibres, però
teix espai a les novetats de la casa per amb textos que podien haver estat pu
blicats en qualsevol altre paper literari
al Dia del Llibre.
Tot i que aquesta mena de publica del país..., o dels Països Catalans, per
què Edicions Bromera és una empresa
cions escasseja entre nosaltres, la
que es projecta en tot l’àmbit català,
d’aquesta editorial —amb la capçalera
des d’Alzira, a casa seva.
«La Magrana» en la primera sortida i
amb la d’«Edicions de la Magrana» en
la segona— compta amb alguns prece
dents. Es tracta de butlletins o revistes
amb una dedicació molt concreta i, per
tant, amb poca entitat pròpia, de ma
BARCANOVA **AAAA*
nera que l’única raó de llur existència
és contribuir a una millor marxa gene-

LLIBRES & NOTICIES

«Llibres & notícies» és l’aportació de
Barcanova en aquest gènere. Es tracta
d’una publicació mensual, amb parada
pel juliol i l’agost, que subratlla molt bé
la vida de l’empresa, una vida que afec
ta principalment el món de l’ensenyament, però que el supera netament.
Joan Agut, director general de l’edito

rial, inicia cada número amb un co
mentari global, on, ultra informació es
tricta, hi ha punts de vista interessants
i declaracions que faciliten un millor
coneixement de la casa. «Així mateix
—escrivia Agut al número 14 (maig
1992)—, perquè considerem que els lli
bres de text no són un producte ideolò
gicament neutre, els nostres llibres res
ponen a una concepció pluralista i
democràtica de la nostra societat, fo
menten actituds solidàries, propugnen
la igualtat entre els sexes i les races i
procuren integrar els alumnes a la rea
litat nacional catalana. Són, en definiti
va, una aposta en pro de la formació
humana, personal i social.»
Una altra editorial amb revista prò
pia és l’Enciclopèdia Catalana. Publica
«Proa espais», que és, sobretot, una
mena d’aparador. El primer número
sortí amb data de setembre de 1991,
però hi havia hagut una temptativa an
terior, no ben bé equivalent, però a càr
rec de la mateixa empresa. Em referei
xo a «Proa literària», que la casa
definia com a «publicació exclusiva per
als subscriptors d’"A tot vent’’» i de la
qual he vist només dos números: 1 (tar
dor 1983) i 2 (primavera 1984).
Aquesta mena de publicacions ten
deix a assemblar-se als catàlegs dels
clubs de lectors. El cas de «Proa es
pais» és més clar, perquè és això preci

sament el que vol ésser, al servei dels
productes de la casa —i dels socis i
amics de Columna—, i entre els pro
ductes cal comptar els llibres, però
també els objectes de la botiga ProaMito. Joan Carreras, director, en una
nota inicial, tendeix a subratllar-ne el
caràcter de comunicació entre editors i
lectors. Per tot això «Proa espais», com
altres productes de la casa, tendeix a
crear un clima de normalitat especial i
destacat.
En realitat, totes aquestes publica
cions són un bon símptoma de norma
litat, puix que responen a la finalitat de
vendre, bàsica en tota empresa edito
rial digna d’aquest nom. Dins d’aquesta
normalitat entra que els camins em
prats siguin diferents, diferències que,
sovint, deriven dels plantejaments que
fa cada editorial. Si l’Enciclopèdia opta
pel gran públic, la Magrana ho fa amb
restriccions, mentre que Barcanova
pensa més en els mestres que en els
alumnes i Bromera és tot llengua i lite
ratura: em refereixo, no cal dir-ho, a les
publicacions respectives de les quals he
parlat. Són publicacions que, si més
no, palesen una mentalitat editora més
agosarada, imaginativa i, fins i tot,
agressiva.

Jordi G. Quera
Olor de carbur, la
passió per
l’espeleologia
En aquest llibre, que
engrescarà els novells i
divertirà els iniciats, l’autor
ens parla de l’espeleologia
donant-li el tractament que es
mereix i incloent-la dins el
món de l’èpica muntanyenca.

Oriol Guasch i Terré
Per la Catalunya Nord
amb esquís:
ascensions i travessies
Selecció d’itineraris amb
esquís per la Catalunya Nord,
breu quant al nombre, però
amb gran pretensió de ser útil.
En conjunt, quinze itineraris,
més unes reflexions de caire
personal i el comentari
detallat d’alguns aspectes
tècnics i organitzatius.
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UN LLIBRE CADA MES
LLEGIR PER ESCRIURE. ESCRIU
RE PER LLEGIR, de Carme Alcoverro. Editorial Barcanova, 1993.

escriure.
Escriure per
llegir
Tallers «eraris a
lensenyamem
secundari

(amie íUtovcrro

Escriure, per què? Aquesta és una de
les preguntes i una de les més globals,
per a dir-ho sense èmfasi, de les moltes
que es planteja aquest llibre. I que res
pon sense embuts i des de diverses
perspectives. El fenomen literari hi és
estudiat, doncs, de cap a cap, amb una
naturalitat convincent, sempre com a
expressió d’una voluntat, molt ben con
trolada, d’ensenyar i d’aprendre, par
tint d’uns objectius concrets i clars i
amb uns procediments oberts i rigoro
sos. La fórmula i l'escenari —que hi
són— per a l’assoliment dels propòsits
que descriu el títol, els descriu el subtí
tol: «Tallers literaris a l’ensenyament
secundari.» Ja veiem, així, que l’autora,
Carme Alcoverro, professora de llengua
i literatura catalanes, directora de la re
vista «Escola Catalana» de la Delegació
d’Ensenyament Català d’Òmnium Cul
tural i professora de didàctica de l’Ins
titut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona, s’ha enfron
tat de ple, durant deu anys, per cert, a
fer en persona —és a dir, no només des
de la teoria— el capgirament més radi
cal (i més necessari) en i per a l’ense
nyament de l’«assignatura» o matèria
anomenada literatura, durant el cicle
d’estudis en què, pel sistema oficial i
establert d’ensenyament i per l’edat
dels alumnes, aquest ensenyament és,
en general, més difícil. L’obra fou guar
donada amb el Premi Barcanova a la
Renovació Pedagògica, amb tota la raó.
La literatura, en efecte, a part d’en
trar amb calçador als plans d’estudis
secundaris (i ja veurem què passarà
d’ara endavant, quan s’haurà d'acreditar-ne l’ús), ha entrat malament, en ge
neral, per la didàctica —tot suposant
que ho sigui— amb la qual (en general,
repeteixo) ha estat introduïda i per la
seva programació. Aquesta situació ha
tendit a fer que el context social se
n’hagi sentit encara més allunyat, més
desmotivat, sempre amb les preguntes
a punt: De què serveix estudiar-la? Per
a què serveix saber-ne? Es ben clar
que, des del punt de vista en què són
formulades, són les preguntes les que
no serveixen, perquè parteixen de la ne
gació implícita de qualsevol valor for
matiu i, sobretot, d’aquclls valors en
carnats en allò que ha estat, és i hauria
d’ésser l’anomenada cultura general.
De fet, Llegir per escriure. Escriure per
llegir és una proposta activa, pedagògi
ca, de treball per a fer que la literatura
formi part de la desitjable, de la indis
pensable cultura general de l’educand.
Així, el llibre respon preguntes com les
esmentades, tan comunes com irritants
(justament perquè, en general, ni tan
sols no comporten cap grau de cinisme
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per part dels qui les formulen; però les
respon per ell mateix, sense que calgui
entrar en discussions, ja que s’hi de
mostra, pàgina per pàgina, el que es
pot fer per induir a la lectura i per
acostar l’alumne en cos i ànima a la li
teratura. El lector esdevé protagonista
d’una experiència vital i per ella es re
coneix ell mateix en l’experiència de
l’autor. Tot això s’integra en un marc
molt ampli que anomenem cultura, el
qual comprèn la cultura pròpiament di
ta i la capacitat d’assimilar-ne elements
nous, o sigui de fer-se-la seva. Sobre la
cultura, Carme Alcoverro sintetitza
amb decisió, gairebé diria amb gosa
dia, després de tot el que se n’ha escrit,
què cal entendre per aquest concepte i
de què ha de servir per a la formació de
l’adolescent. «La cultura —escriu (pàg.
24)— és el conjunt de coneixences
històriques, literàries, científiques, tèc
niques, tradicionals i de formes de vida
(...) és també l’art, la moral i les idees
que adquireix l’home com a membre de
la societat (...) és justament l’instru
ment amb què l’home s’adapta al seu
medi», etc.
Situada la literatura dins aquest
marc de la cultura i, per a dir-ho amb
més precisió, de la cultura general que
hauria d’ésser la pròpia de l’ense
nyament secundari, «l’actitud del lector
ha de ser oberta per comprendre i per
desplegar el llengutage. Per això el
professor haurà de contribuir a desper
tar-ne el desig, cosa ben difícil si no
s’arriba a descobrir que llegint i escri
vint textos literaris es pensa i s’aprenen
coses sobre el món i sobre un mateix»
(pàg. 22). Aquesta darrera asserció de
l’autora és, al cap i a la fi, la clau que
obre les portes de l’ensenyament de la
literatura (i de tot ensenyament, en un
grau o altre). La condició de compren
dre i desplegar el llenguatge no és prè
via, com podria semblar a primer cop
d’ull, sinó pròpia del taller. Tanmateix,
la preparació dels alumnes en llenguat
ge, si és bona (i ho hauria de ser), farà
més avinent la seva entesa amb la crea
ció literària, tant de la lectura com de
l’escriptura. Això és obvi, però no tant
com sembla. Establertes aquestes bases
i fet l’enllaç entre lectura i escriptura,
dins un marc cultural adequat (que vol
dir que ha d’ésser arrelat i conseqüent),
l’ensenyament de la literatura es pot
desenvolupar en tres sentits: el de la
sensibilització literària, el de la pràcti-

per Joan Triadú
ca literària i el de la cultura literària.
Tots tres ben encaixats en l’experiència
iniciada fa deu anys per Carme
Alcoverro.
Una experiència —que tingué lloc a
l’IB Sant Josep de Calassanç, de Barce
lona, dins una assignatura opcional de
tercer de BUP (i sovint portada a llen
gua i literatura obligatòries de primer i
segon)— basada en el gènere literari
més apropiat possible: el conte o la
narració breu. Per al professorat de li
teratura el conte literari, de qualitat, ha
estat sempre, al costat de la poesia, el
millor «centre d’interès» a què s’ha po
gut recórrer per a la motivació dels
alumnes de l’ensenyament secundari.
Avui, com fa remarcar l’autora, hi ha
un bon repertori de contes en català,
tant autòctons com traduïts. D’aquesta
darrera procedència, cal fer-ne ús per
tal de fer palès que la literatura és un
fet cultural dels més universals que hi
ha a la història de la cultura i que no té
gaire sentit, o no en té gens, de fer estu
diar —a l’edat en què l’ensenyament
s’hauria de dedicar a dotar l’estudiant
d’una sòlida cultura general— les
«històries» de la literatura per separat,
cosa que cal deixar per a l’accés a la
universitat. Per a la literatura pròpia,
en aquest cas la catalana, n’hi ha prou
de concedir-li, sempre comparant-la
amb les coetànies, l’atenció, en exten
sió i en profunditat, que es mereix. Re
cordem que el conte modern s’inicia
amb la Renaixença, amb autors com
Robert Robert, C. Bosch de la Trinxeria, Emili Vilanova i el mateix Verda
guer. Ja l’any 1950 es podia parlar de
cent anys de narracions catalanes, com
vaig fer a l’AníoZogza de contistes cata
lans, que arribava fins a aquella data i
hi eren representats cinquanta-dos au
tors, en més de mil cinc-centes pàgines.
El darrer narrador era Jordi Sarsanedas, un jove i nou valor de vint-i-cinc
anys, precedit de Salvador Espriu, el
qual, malauradament, ja havia abando
nat el gènere narratiu (o gairebé), i pre
cedit també de Pere Calders i, més en
rera, de Mercè Rodoreda, els contes
dels quals encara no havien estat reco
llits en volum. Tots ells i un bon nom
bre d’altres foren treballats pels afortu
nats alumnes de Carme Alcoverro, al
costat de grans i ben diverses figures de
literatures estrangeres, tant europees
com americanes (amb inclusió dels de
llengua espanyola, amb Borges i Cortàzar al davant).
Una proposta perfectament definida,
molt preparada, doncs, i servida amb
safata per a qui se’n sàpiga aprofitar.
Però també un llibre atractiu per ell
mateix, resultat d’un llarg i minuciós
treball intel·ligent i sensible, ofert a
l’educador però obert a tothom que
s’estimi la lectura i la literatura (co
mençant per la nostra).

Pau Faner, MAL CAMI I BON SENYOR. Edicions 62, Barcelona, 1993.
Ja fa temps que el novel·lista i pintor
menorquí Pau Faner és conegut als
ambients literaris; guanyador de pre
mis del prestigi del «Sant Jordi» (amb
Un regne per a mi, del 75) o el «Ramon
Llull» (amb Moro de rei, del 88), obtin
gué el darrer «Sant Joan» amb aquest
Mal camí i bon senyor, bon exponent
del seu món i del seu estil per tal com
prolonga la línia d’obres anteriors; la
qual cosa implica un abarrocament
considerable i una fantasia sovint exa
cerbada, deutora del «realisme màgic»,
a partir de la recreació històrica. En
aquest cas, la Menorca del segle XVIII
és el marc dins el qual Faner planteja
un extens relat de tons entre onírics,
grotescos i lírics, amb la confrontació
de vida i art com a tema de fons.
La novel·la ens explica la densa tra
jectòria vital de Jaume Blau, pintor me
norquí que, a la recerca de la perfecció
estètica, viatjarà per París, Londres,
Venècia, Florència i Roma acompanyat
de presències fantasmagòriques com
ara la musa Àurea, que apareix als mo
ments més inesperats i amb les formes
més insòlites, o l’espectre de la model
Flora Espineta, que va envellint a me
sura que Blau va oblidant-la. Episodis
escatològics, surrealistes, eròtics o pi
carescos se succeeixen en un clima de
vitalisme despreocupat que desemboca
en un desenllaç en què el conflicte en
tre vida i art es resol alhora en l’assoliment de la perfecció estètica i la mort
del protagonista. Obra eficaç i ben es
crita —Faner és un estilista remarca
ble—, peca però de la tendència a l’ex
cés que acostuma a caracteritzar
l’autor. L'acumulació defectes sorpre
nents provoca així un cert cansament
en el lector, malgrat l’assoliment d’un
clima suggestiu i la presència d’un
nombre considerable de bones idees.
Es llàstima, doncs, que Pau Faner es
deixi endur per la facilitat de l’escriptu
ra i no se cenyeixi a una major sobrie
tat que, sens dubte, augmentaria les
virtuts d’una obra no pas mancada
d’interès.

Albert Mas-Griera, LA TRAPEZISTA
CEGA I EL LLANÇADOR DE NANS.
Tres i Quatre, València, 1993.

Donat a conèixer a finals dels vuitan
ta, Albert Mas-Griera —novel·lista, tra
ductor i guionista, entre altres activi
tats— ens ofereix amb La trapezista
cega i el llançador de nans, finalista del
Premi Andròmina d’aquest any, un
conjunt de set narracions amb signifi
catius trets comuns: des del punt de
vista temàtic, es tracta d’històries
d’amor desesperat o de situacions ex
tremes que sovint comporten el desen
cís final; pel que fa a l’estil, hi trobem

la immediatesa en el llenguatge pròpia
de la nostra narrativa breu recent, i el
to general del llibre oscil·la entre el
nihilisme, la crueltat i l’humor negre.
Així, hi trobem per exemple una ado
lescent que acaba per matar aquell qui
havia cregut que era el seu príncep; el
trasplantament sorpresa del ronyó d’un
personatge benestant que així veu com
s’esfondra tot el seu aplom; l’amor en
tre el gegant tartamut d’un circ i una
trapezista cega, amb un nan gelós com
a intermediari; o la volguda incons
ciència d’un adolescent de casa bona
que odia el seu entorn amb el cinisme
més accentuat. Personatges desplaçats,
solitaris, que voregen l’abisme i ben so
vint hi cauen, desfilen doncs per aques
tes pàgines punyents i intencionades
que depassen el simple divertiment.
La unitat de l’obra es troba, per tant,
en el to, àgil i funcional, i, sobretot, en
el regust nihilista que ben sovint es
desprèn de les situacions. Potser el
conte més reeixit sigui el que dóna títol
al llibre, que per l’ambient circense i les
possibilitats en certa manera fantàsti
ques o oníriques que això ofereix
s’aparta una mica del realisme cru pre
sent en altres. En tot cas, les narra
cions de Mas-Griera colpeixen pel seu
caràcter directe i per la volguda impas
sibilitat amb què l’autor ens enfronta
amb situacions extremes, sense fer en
cap moment judicis de valor i servintse d’un humor soterrat fins i tot en els
moments de major duresa.
Francesc Trabal, UNA CONVERSA
AMB JOAN MIRÓ. Fundació La Mi
rada, Sabadell, 1993.

La Fundació La Mirada és una edito
rial sabadellenca que va recuperant
amb tenacitat obres ja introbables dels
membres de l’anomenada «colla de Sa
badell»: els articles de Francesc Trabal
i de Joan Oliver o els poemes d’Armand
Obiols han estat així rescatats, mentre
s’anuncien obres de Joaquim Folguera,
de Lluís Parcerisa o, novament, d’Ar
mand Obiols. El cas que comentem és
força singular, ja que es tracta d’una
petita entrevista amb Joan Miró feta
per Trabal i publicada a «La Publicitat»
l’any 28. El llibre, doncs, que corre el
risc de passar desapercebut per petit,
prim i local —no pas localista—, conju
mina així la recuperació de la «colla de
Sabadell» amb les celebracions de l’any
Miró, en una combinació ben atractiva.
D’entrada, la breu descripció que al
principi Trabal fa de Miró ja és tota
una delícia: afirma que «La vermellor
de la seva cara contrasta amb la seva
absoluta pulcritud» o el compara amb
un maniquí sortit de l’aparador i enca
ra somrient, i «només quan parla fuig
el ninot de cartró i lluu una claroreta
de cuca de llum antediluviana». Tot se
guit, Miró fa un repàs de la seva tra

jectòria, tot reivindicant l’esperit català
per damunt del francès, si bé matisant
que «en nacionalisme és preferible
sempre la repercussió a la llagrimeta, i
en lloc de cantar funerals els nostres
homes joves haurien de cantar cants
guerrers». Desautoritza, franc i agut,
pintors com Sunyer, Elias o Togores,
classifica Breton i Eluard «dins el més
mansoi tradicionalisme», i fa unes
quantes afirmacions summament rellevants sobre la pròpia estètica i, per
tant, l’ètica que hi és consubstancial.
Per exemple, «crec que només compta
el que té una quantitat de vida i en la
més petita ratlla o el més petit punt em
posi la seva sang i la seva ànima», o bé
«a mi m’interessa molt més, em tras
balsa molt més un fet humà que tots
els museus». Amant del risc i de l’aven
tura, amb un menyspreu profund pel
conformisme, Joan Miró diu més coses
en aquesta breu conversa que la majo
ria de crítics d’art en les seves extenses
digressions. Cal celebrar, doncs, la pre
sent reedició, que, malgrat una apa
rença modesta, és més aclaridora que
tants volums luxosos i erudits com
s’han editat a l’entorn d’un dels artistes
aparentment més celebrats però potser
encara avui més incompresos del nos
tre segle.
Mikhaïl Bulgàkov, ELS DIES DELS
TURBIN (LA GUÀRDIA BLANCA).
Traducció de Josep M. de Sagarra.
Quaderns Crema, Barcelona, 1993.

L’escriptor rus Mikhaïl Bulgàkov
(1891-1940), conegut sobretot per la
novel·la El mestre i Margarida, havia
practicat abans el gènere amb La guàr
dia blanca, de la qual féu l’adaptació te
atral, Els dies dels Turbin, l’any 26. Es
trenada al Teatre de l’Art de Moscou,
l’obra obtingué un èxit molt remarca
ble, fins que fou prohibida pel règim
stalinista l’any 29 i tornada a represen
tar l’any 32. Tal com el traductor, Josep
M. de Sagarra —nét del cèlebre escrip
tor homònim—, explica en el postfaci,
l’actitud que Stalin adoptà enfront de
Bulgàkov fou ben sovint contradictòria:
si, d’una banda, hi veia la defensa d’uns
valors tradicionals que en el fons el fas
cinaven, de l’altra no podia admetre la
clara identificació de l’autor amb els
estaments socials més oposats al bolxevisme. D’aquí ve que tan aviat el dicta
dor condemnés Bulgàkov a l’ostracisme
com que, en un moment donat, dema
nés quasi personalment la represa de
les funcions d’Els dies dels Turbin, ja
que hi veia, malgrat tot i segons parau
les textuals, «la demostració de la força
incoercible del moviment bolxevic».
De fet, l’obra és escrita des de la de
fensa dels postulats i els hàbits dels
blancs, l’anomenada intel·ligentzia rus
sa, de bon nivell de vida i de cultura re
finada, durant la guerra civil: per això

F o to : B A R C E L Ó

L'obra de Mikhaïl Bulgàkov Els dies dels Turbin (La guàrdia blanca)
fou representada no fa pas gaire, al Centre Dramàtic de la Generalitat,
dirigida per Pàvel Khomsky.
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al desenllaç un personatge constata,
arran de la victòria dels rojos, que «el
vespre d’avui és el gran pròleg d’una
nova obra històrica», afirmació que un
altre respon, just abans que s’abaixi el
teló: «Per a alguns el pròleg, per a mi
l’epíleg.» Epíleg, doncs, d’una època,
Els dies dels Turbin conté múltiples
tocs autobiogràfics i narra episodis re
als de la guerra, en una crítica constant
de les minories causants de revoltes i
dels representants de l’autoritat que fu
gen covardament. D’aquí vénen el re
gust final de desencís que traspua, el to
tragicòmic d’algunes escenes o la clara
divisió entre personatges positius i per
sonatges negatius. Bulgàkov no dóna
lloc doncs a lectures ambigües.
La força i l’interès d’aquesta obra, re
presentada no fa gaire al Teatre Romea
de Barcelona, provenen tant de la seva
inesperada actualitat enfront de les
convulsions que pateix l’Europa de
l'Est com, sobretot, del dinamisme
quasi cinematogràfic d’alguns mo
ments clau. En la tradició del teatre
clàssic rus, Els dies dels Turbin és al seu
torn un clàssic per damunt de les con
notacions biogràfiques o els condicio
naments ideològics que portaren Mi
khaïl Bulgàkov a escriure-la.

Xavier Pérez i Torío, COMBAT D’AB
SÈNCIES. Amós Belinchón, Valèn
cia, 1993.
Malgrat que no sigui dels més cone
guts ni prolixos, Xavier Pérez i Torío
(Barcelona, 1962) és un dels poetes
més rotunds i coherents de les últimes
promocions. Donat a conèixer amb Tre
ball de món, Premi Martí Dot 1984,
obra densa, ambiciosa i barroca, reco
pilà després poemes anteriors a Eteri
cos d’intriga l’any 87, i ara, amb Com
bat d’absències, Premi Manuel Rodrí
guez Martínez editat a València, ens
ofereix un nou recull que supera els an

teriors en contenció i elegància. Si a
Treball de món la forma abarrocada
embolcallava una reflexió sobre el pro
pi distanciament vital —tal com ho de
mostraven versos com ara «tanta cultu
ra / vol ser un intent fal·laç de fer-me
pur» o bé «el cos, un sortilegi d’art po
ruc»—, ara en canvi es produeix una
identificació amb l’estimada que el poe
ta resol amb una major sobrietat. Si,
tal com diu al pròleg Vicenç Llorca,
Xavier Pérez s’havia servit de la retòri
ca per tal de «proporcionar un escut
moral davant el terror de l’experiència
física», en aquest últim llibre es pro
dueix el «reconeixement dels altres és
sers humans mitjançant la figura de
l’estimada».
Amb una major llibertat mètrica, el
poeta contraposa l'escenari de la cam
bra, i el de la ciutat, que esdevenen so
vint protagonistes; si, per un cantó, les
«intimitats de flauta» pertanyen a l’àmbit de la cambra, per l’altre el quiosc,
els clàxons, els cables o «les vermelles
ombres del senyal de stop» en suposen
el contrapunt; però interior i exterior
conflueixen en l’omnipresència de l’és
ser estimat: «concebre la ciutat com un
senyal de tu» és potser en aquest aspec
te un dels versos clau del llibre. Val a
dir, d’altra banda, que el ritme de vega
des vertiginós amb què s’acumulen les
imatges remet sovint al muntatge cine
matogràfic o fins i tot al del vídeo-clip
—i aquí caldria recordar altres activi
tats de Xavier Pérez, com les de crític i
guionista de cinema, gens en absolut
doncs deslligades de la seva obra poèti
ca. Dens i rotund, però més sobri i ma
tisat que els anteriors, aquest recull ens
retorna una veu lírica d’una força ex
pressiva i una riquesa imatgística con
siderables.

om a ell mateix li plau d’autode-
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finir-se, Georges-Emmanuel Clancier (Llemotges, 1914) és un poeta
doble o triple vida, és a dir, pertany a la
mena d’escriptor que, tot partint de
la seva poesia com a nucli primicer de la
seva obra, després s’ha anat desplegant
simultàniament en diversos gèneres,
com ara la novel·la, la crítica, el perio
disme i la direcció de programes cultu
rals a la ràdio i la televisió.
El 1917 l’Acadèmia francesa li va
atorgar el Gran Premi de Literatura pel
conjunt de la seva obra. Fou president
del PEN Club francès i ara és sots-president del PEN Club Internacional.
Com a novel·lista sobresurt la seva te
tralogia Le pain noir, i com a poeta els
seus darrers llibres són Le paysan celes
te i Passagers du temps (obra amb què
ha guanyat el Premi Goncourt de poe
sia 1992). Es tracta d’una obra unitària
i fortament travada en què els poemes
es despleguen a manera de fris o retau
le tot alternant un doble registre líric i
narratiu. Amb un clar afany totalitzador, Passagers du temps és una d’aquelles obres que creix i es ramifica de
manera gairebé orgànica, i alhora de
mostra com la poesia, a les acaballes
del segon mil·lenni, pot acarar-se amb
tot, sense necessitat de deixar de ser
ella mateixa.

Un magnífic volum enquadernat,
de 496 pàgines, amb profusió de
dibuixos i mapes
Amb la col·laboració del lingüista
Xavier Lamuela
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Georges-Emmanuel Clancier
de

per Àlex Susanna

Aquesta mirada que encanta
el més enllà dels esbarzers,
uns infants la inventaren
repte ingenu
a les vilanies
i a llur misèria.

Ce regard qu’enchante
L’au-delà des ronces,
Des enfants l’inventèrent
Défi ingénu
Aux vilenies
Comme à leur misère.

Ja palau dels núvols
la petita pastora l’habità
nodrida de pa amargant.

Palais des nuées déjà
La bergère petite l’habita
Nourrie de pain amer.

I com brillava
l’horitzó
sobre les llàgrimes.

Et qu’il brillait
L’horizon
Au-dessus des larmes.

Els àngels col·legials curullaven
amb el remoreig de les seves rèmiges
l’altíssima nau primaverenca.
Envoleu-vos amb aquest cant
cap a la foscor dels orígens.
Així l’avantpassat inventa
aquest himne amb lleugeresa d’alba
mentre el rierany de sang
corria corre i s’esmuny sense pausa
en nom dels fastos demoníacs.
Canteu alumnes que hom creuria
davallats de les escoles celests,
que la font de la vostra veu
renti un instant amb la seva rosada
la ferida oberta de la innocència.

Les anges collégiens comblaient
Du bruissement de leurs rémiges
La très haute nef printanière.
Envolez-vous avec ce chant
Dans la fraïcheur des origines.
Ainsi l’ancétre invente-t-il
Cet hymne à la légéreté d’aube
Tandis que la rivière de sang
Coulait coule et roule sans tréve
Au nom des fastes démoniaques.
Chantez élèves qu’on dirait
Descendus des célestes écoles,
Que la source de votre voix
Lave un instant de sa rosée
La plaie à vif de l’innocence.

En llum
no haurà pogut
canviar nostre fang.

En lumière
11 n’aura pu
Changer notre boue.

A l'amor
no va saber
sinó elevar-li
un temple massa fràgil

A l’amour
11 ne sut élever
Qu’un temple
Trop fragile,

i aquestes mentides tot al voltant
que mai no dissipava.

Et ces mensonges alentour
Qu’il ne dissipait point.

Sols d’ací d’allà
alguna claror,
el buf
una mica més lliure,

Juste çà et là
Quelque lueur,
Le souffle
Un peu plus libre,

una florida d’englantina
al damunt
del caos.

Une poussée d’églantine\^.
Au-dessus
Du chaos
1982-1991

TEXTOS
Un dels aspectes de l'ample homenatge a Josep M. Llompart que s'organitzà abans de la seva mort i que, per aquesta mort, continuà amb
un canvi de to, fou l'exposició titulada «Josep M. Llompart, un home que ha fet país». Muntada a Mallorca per l'Obra Cultural Balear, i
mostrada a diferents indrets de l'illa, la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes la va portar a Barcelona, on es va poder
veure a la galeria alta del claustre de la Casa de Convalescència, seu de l'Institut d'Estudis Catalans, del qual Llompart havia estat mem
bre. El 21 de juny, dia de la inauguració a Barcelona, hi va haver, a la sala Prat de la Riba de l'IEC, un acte en el qual van intervenir Emili
Giralt —president de l'IEC—, Antoni Mir —president de l'OCB—, Jordi Sarsanedas —degà de la ILC—, Avel·lí Artís-Gener —president de
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana—, i els escriptors Lluís Alpera i Jaume Pomar, del qual publiquem aquí el parlament.

RECORD DE JOSEP M. LLOMPART
perJaume Pomar
empre recordaré la meva prime

S

ra visita a Josep M. Llompart.
Era pels voltants de 1963 i el vaig
tar en companyia de Jaume Vidal Alco
ver i de Guillem Frontera. Arribàrem a
casa seva horabaixando i, en sortir, era
ja mitjanit passada. Al llarg d’aquelles
hores, el diàleg, fluid i espontani,
autèntic, passava fàcilment de l’aprenentatge de l’ofici de poeta a la situació
del país, la resistència per activa o per
passiva i l’atomització de les esquerres.
Vaig prosseguir freqüentant aquella ca
sa i són moltes les vetllades que passà
rem, amb ell i amb Encarna Vinas, un
petit grup en el qual també recordo el
malaguanyat Guillem Sureda Molina i
Rosa, la seva esposa, que en el Madrid
de la guerra civil havia conegut Dolores
Ibàrruri. Altres vegades, vaig passar al
gun cap de setmana a les cases que Jo
sep M. i Encarna habitaren a Deià. La
primera, havia estat propietat del pin
tor Joan Antoni Fuster Valiente, i la
que es van construir després, des d’un
turó privilegiat, mostra la millor pers
pectiva d’un dels més bells indrets de
Mallorca, i del món.
Per a nosaltres, els agitats poetes
classificats «dels anys seixanta», el
mestratge de la generació anterior: Jau
me Vidal, Blai Bonet i, molt particular
ment, Josep M. Llompart, ens portava
a conèixer i reconèixer el foc de l'antiga
flama, repreníem, amb ells, un camí es
troncat per la guerra i pel silenci de la
postguerra. Més tard havíem d’enten
dre com fou llarg d’esperar un alça
ment de llum en la tenebra des de
la il·lusió i la generositat pròpies de la
lluita difícil dels anys quaranta i dels
anys cinquanta. Tots, ells i nosaltres,
volíem refermar les potencialitats
d’una llengua i d’una cultura per trobar
de bell nou «el recte camí d’accés al ple
domini de la terra», tal i com ens
ensenyava Espriu. En aquest sentit, Jo
sep M. Llompart fou per a molts de
nosaltres un mestre que ens arribava
investit amb l’autoritat moral d’una tra
jectòria honesta i coherent. Seria bo de
fer recordar, ara, la cronologia d’una
existència que trià en tot moment estar

amb el seu poble on el seu poble es tro
bava, per desgràcia. Una línia recta de
visi
servei

que va des de les aules de poesia,
teatre i novel·la fins a la primera fila de
la manifestació contra la reforma de la
Llei d’Espais Naturals del nostre go
vern autònom, on l’alè vital començà a
faltar-li. Era pocs dies abans de la seva
mort.
Pel maig de 1982 li era concedit el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
Aquest reconeixement a l’esforç de tota
una vida i a l’actitud ètica mantinguda
al servei d’una llengua i d’una cultura,
en temps bons i dolents, era la culmi
nació d’una trajectòria —civil i literà
ria— que havia passat ja pel Premi de
la Crítica «Serra d’Or», pel Premi Na
cional de la Crítica i per la Lletra d’Or,
obtinguts amb els seus llibres Mandràgola i La capella dels dolors i altres poe
mes. Premis, tots ells, als quals certa
ment mai no havia concursat. Com
tampoc no havia demanat obtenir el
Premi Ciutat de Palma, el primer any
que es concedia a una obra ja publica
da, atorgat al seu llibre Spiritual, la
darrera i definitiva reflexió que féu so
bre la mort.
«A partir de 1968 —em contava, en
una entrevista que li vaig fer arran de
la concessió del Premi d’Honor—, vaig
unir obertament una actitud cívica a la
meva actitud estètica. L’antifranquisme
in pectore s’exterioritzà.» Aleshores, a
Mallorca, començava a plantejar-se la
possibilitat d’accions concretes i Josep
M. Llompart féu acte de presència a
una gran quantitat de reunions clan
destines dels únics partits que tenien
infraestructura a les Illes: els comunis
tes i els carlins. Es fa notori el seu com
promís, i la seva capacitat d’actuar posant
el prestigi d’intel·lectual independent,
sempre solidari, al servei d’una munió de
projectes, polítics i sindicals, propis de
l’etapa final del tardo-franquisme.
«Aquell temps d’encant vingué seguit
d’un temps de desencant —em deia, a
l’entrevista esmentada—. Però jo he
mantingut sempre les meves constants
en la defensa de la llengua i en una ac
titud socialista.»

A Mallorca, la causa del desencís de
Llompart té noms ben precisos: «autoodi», «enveja» i «complex d’inferioritat». Dins la lluita pels seus ideals com
partits, hagué de verificar repetides
vegades que les coses no eren, ni prop
fer-hi, allò que ell i tants altres espera
ven. I aquest fet es troba a la base de la
tensió, estètica i emocional, que, pro
gressivament, anà assolint la seva poe
sia. Ell hauria volgut poder esser poeta
més que qualsevol altra cosa, si li ha
gués tocat viure en un país normalitzat.
Repetia sovint que, a la petita pàtria,
no hi ha més remei que haver de jugar
tots els papers de l’auca. I ell els jugà,
deixant una empremta de solidaritat en
el seu poble; de paciència, comprensió
i estímul en els seus deixebles; de gene
rositat i desinterès en el seu pas per
càrrecs presidencials. Els que vam te
nir l’honor de poder tractar-lo de prop,
el recordarem com l’amic fidel, sempre
disposat a l’encoratjament dels altres,
ocultant, quan calia, el seu propi desà
nim. El buit que ens deixa serà mal
d’omplir. Ell pertany, per dret propi, al
temps dels guepards, dels lleons i dels
aristòcrates de l’esperit. Mai no tingué
res a veure amb l’ascensió de les heu
res, tumultuoses i desbaratades, que
blasma en un dels seus poemes. Tingué
la sort de morir envoltat d’homenatges
merescuts i demostracions d’afecte. I a
tots ens deixa el record d’una existència
plena, dedicada per complet a les coses
estimades: la seva companya Encarna
Vinas, l’enaltiment d’una llengua i una
cultura i la lluita per la veritat, la lliber
tat i la justícia, els sempre inassolibles
llumenerets blaus de la rondalla. Per a
nosaltres, la seva absència només pot
ésser el compromís de continuar, en el
lloc de sempre, la mateixa tasca, esde
vinguda avui la nostra esperança. Para
frasejant les paraules que dedicà a Cè
lia Vinas en la seva mort, diré per
acabar:
«Nosaltres sols, amb tota la mort teva,
reprendrem el camí.»

Adéu, company.

El dia 1 de juny el Departament de Cultura de la Generalitat celebrà el centenari del naixement de l'escriptor C.A. Jordana amb un acte
al Palau de la Generalitat, en el qual fou presentat un llibret commemoratiu publicat per la Institució de les Lletres Catalanes. Publi
quem el text del parlament que, en aquest acte del Saló de Sant Jordi, féu Anna Murià.

C.A. JORDANA
L’HOME DE QUALITATS DEFINIDES
per Anna Murià

f
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agrada haver de parlar
d’una personalitat com
C.A. Jordana, perquè en la meva
memòria cordial hi té un recer d’admiració i d’estima la persona, l’home Jor
dana, que era, abans (ja deveu endevi
nar què vol dir abans per a mi), un dels
escriptors d’anomenada i és avui un
dels que mereixen commemoracions.
Aquest escriptor, el trobareu en les se
ves obres i en els comentaris de crítics i
d’estudiosos. L’home, l’home vivent, i a
més escriptor, que vaig conèixer de
prop, aquest voldria evocar per a vosal
tres i, si en fos capaç, fer-lo reviure da
vant vostre. M’agrada haver de parlar
de C.A. Jordana no pas per poder xer
rar d’uns temps que la majoria de la
gent d’avui no ha vist, com ens passa
sovint als vells. M’agrada perquè el d’ell
és un record amable, perquè evocar-lo
comporta una mena d’entendriment no
gens sensibler, sinó sobri, com era ell.
Quan el vaig conèixer personalment,
vers l’any 1933, ja havia publicat una
colla de llibres, se’n parlava, era co
mentat i discutit. Va ser a Extensió
d’Ensenyament Tècnic, una escola per
correspondència, pertanyent a la Gene
ralitat, on jo treballava com a funcionà
ria de secretaria. Allà el major i més
important volum d’activitats era el dels
cursos de català a càrrec d’una quinze
na de professors, alguns ja prestigiosos
com Emili Vallès i Eduard Artells, però
també hi havia cursos de matemàti
ques, de peritatges en electricitat i en
mecànica. El director era un enginyer
que es deia Arnald Margarit, i el secre
tari, l’escriptor Alfons Maseras. Els en
carregats dels cursos tècnics eren dos
enginyers, un d’ells, Jordana, C.A. Jor
dana, que tenia la carrera d’enginyer.
Venia només per un parell d’hores per
què estava obligat a dedicar les altres a
l’Oficina de Correcció de Textos, també
de la Generalitat. Arribava, es posava a
la feina i en acabat se n’anava; gairebé
no conversava amb ningú, no tenia
temps. Per això dir que el vaig conèixer
és una mica exagerat, seria més exacte
dir que vaig començar a veure’l en per
sona. En els tres o quatre anys que vam
coincidir a l'Extensió d’Ensenyament
Tècnic, veient-lo cada dia, no hi vaig te
nir tracte, ni tampoc durant la guerra,
quan jo havia passat a la Institució de
les Lletres Catalanes, on ell sí que hi

C.A. Jordana, val la pena recordar
la seva personalitat i la seva obra.

anava alguna vegada, però no gaire.
Fou cap al 26 de gener del 1939 quan
me’l vaig trobar amb la seva família al
mític Mas Perxés de f Agullana, i allí la
meva mare i jo vam compartir el llit
amb la seva dona (els homes dormien a
terra, érem tants) i uns dies després
vam passar junts la frontera i ja no ens
vam separar en tot l’any fins que ells
marxaren cap a Xile. A Tolosa de Llen
guadoc, a Roissy-en-Brie, allà sí que
vaig conèixer Jordana.
M’hi he referit abans dient que era
sobri. D’aquella sobrietat potser caldria
dir-ne mesura. Era mesurat, doncs, i
això el feia benvoler.
Domènec Guansé conta, en els Re
trats Literaris del llibre Abans d’ara,
com Jordana cronometrava el seu tre
ball professional.
Més aviat alt, amb una calba que li
esqueia, corpulent sense obesitat —es
velt, segons Guansé—, no tenia l’aspecte imponent però es feia respectar de la
mateixa manera afable com ell respec
tava. Polit en el vestir, amb prou mesu
ra per a no arribar a l’elegància ni a
l’aire senyorívol. Donava la impressió
de ser curós fins i tot en el desori de
l’èxode. Produir aquest efecte devia ser-

li connatural. No el recordo en màni
gues de camisa, i bé devia anar-hi, a
l’estiu.
Si la seva obra, a més d’elogis, havia
suscitat crítiques i fins i tot atacs, la se
va persona era apreciada per tothom.
No tenia enemics. Vull dir que no en
tenia en el seu cercle, el nostre. En un
altre àmbit és clar que tenia enemics i
era enemic sense gaire mesura, per
això anava a l’exili com tots nosaltres, i
d’aquest fet devia venir l’agressivitat
que desfoga literàriament en narra
cions com «El punt de la mort» que es
troba a l’antologia Contes de guerra i re
volució de Maria Campillo. També a
vegades és àcid envers actituds que li
desplauen de persones més o menys
allunyades de la seva immediatesa,
com quan a la novel·la El món de Joan
Ferrer parla encobertament de Carles
Riba sota el nom de Carmel Margenat,
un personatge que resulta transparent
per als qui saben del tarannà literari i
social dc Riba i per als poquíssims que
coneixem l’anècdota de la visita de Jor
dana a Bierville. Però es desentenia assenyadament de les nostres picabara
lles —ja he contat alguna vegada com
els catalans de Roissy-en-Brie estàvem
dividits en dos bàndols hostils—, es
mantenia neutral, amic de tots.
Era així de mesurat interiorment? Ho
era en la seva realitat íntima? Si no, és
que tenia una força admirablement
gran per a dominar-se. Tanmateix, quel
com de desafinat hi havia en la seva
vida privada: les relacions amb la se
va muller, Aurora Benet, qui se’n sepa
rà bon punt arribats a Xile. Ara bé, fins
i tot en això aplicava contenció; es
comportava correctament, amb tanta
naturalitat que per ell ningú no hauria
pogut endevinar que hi havia un pro
blema. Fou ella qui ens revelà, a les
amigues, que des de feia temps la unió
conjugal entre ells dos no existia. Ho
vam acceptar sense esforçar-nos per es
tudiar el cas, esbrinar en què consistia
realment el conflicte i com n’era el pro
cés. Aurora, poc inclinada a l’escorcoll
psicològic, ho explicà d’una manera
lacònica i simplista: el marit no l’atreia,
se’n sentia distanciada. Ella no tenia
gaires interessos intel·lectuals i els d’ell
li eren indiferents. Posseïa una cultura
mitjana, una intel·ligència mitjana. Era
llesta i traçuda, bonica, de figura esvel

ta, juvenil —trenta nou anys—, presu
mida, li agradava arreglar-se. Ell mai
no parlà de la qüestió. Si la va transfe
rir a algun personatge de la seva narra
tiva, és difícil de comprovar excepte en
el cas de la novel·la pòstuma El món de
Joan Ferrer, tan clarament autobiogrà
fica, on sota el nom del protagonista sí
que conta el fracàs del seu matrimoni,
molt breument, només en una pàgina
en la qual dóna les raons que ja havíem
suposat. No arriba a les profunditats de
la relació de parella. Potser no va voler
mai pouar-hi, encara que això sembla
estrany si en altres punts de les confes
sions «Joan Ferrer» mostra força
tendència a analitzar-se els sentiments.
Nosaltres bé devíem fer-nos preguntes
d’aquest caient, però aquells mesos de
l’any 39 la situació personal de cada u
era prou embrollada per a privar-nos
de rumiar massa sobre les incògnites
alienes.
Ara hi hauria qui agraís alguna claror
sobre aquelles incògnites. Quan es trac
ta d’un creador, tant com estudiar els
continguts i els aspectes de la seva
obra, interessa esbrinar i analitzar els
components, els trets característics, el
fons i les manifestacions externes de la
persona de carn i ossos que l’ha feta,
perquè no és treball d’un robot produc
tor d’art i de pensament, sinó d’un ho
me o d’una dona, d’un ésser humà, i és
això, la seva humanitat, el que li dóna

el més gran atractiu, i per això volem
saber com és aquella humanitat. I per
tot això jo penso en l’home Jordana
que em va ser plaent tractar en proxi
mitat física, que compadia per les pe
nes que vagament li endevinava, que
quan feia d’escriptor amagava el doble
nom pompós que li van imposar en
néixer, César August!, darrera dues
simples inicials. Evoco l’ésser humà
que escrivia, que fumava, que duia ulle
res i era borni, que en la conversa mes
clava humor i bonhomia, que tenia un
fill i una filla adolescents. «Famós,
il·lustre, eximi, ínclit i òptim borni»,
diu d’ell amb broma afectuosa Mercè
Rodoreda en una carta, i encara afe
geix que, segons notícies rebudes de
Xile, «pobre... està en plena misèria. Et
sap greu, oi? a mi també», paraules que
són mostra dels sentiments de tots
nosaltres per Jordana.
Significatiu i en part revelador del
seu caràcter és el fet curiós de l’amistat
entre ell i un xicot de divuit anys, el
meu germà Jordi, que potser li era
el més amic de tots els del grup i ell
era indubtablement, allà, lunic amic
per a aquell noi que vivia la conflictiva
problemàtica d’una adolescència arros
segada a les angoixes i desgavells de
l’èxode. Sostenien llargues converses
bo i passejant o asseguts en algun racó.
No vaig escoltar-ne mai cap. De què
parlaven? Cal suposar que de tot, de la

vida. És segur que el noi devia apren
dre-hi molt, com també ho és, per a qui
coneixia Jordana, que aquest no prenia
mai el to alliçonador que hauria fasti
guejat l’oient. Devia posar-se al nivell
del xicot de divuit anys, tractar-lo
d’igual a igual, però amb tota la saviesa
de l’home madur.
Quantes de les seves característiques
pròpies devia haver-hi en la seva obra?
Guansé també diu, quan es refereix al
molt que treballava Jordana per mante
nir la família: «No devia tenir gaire
temps per practicar els amors que tan
bellament descrivia.» I hom es pregun
ta què hi havia, en la vida real d’aquell
home d’assenyada mesura, de les pri
meres sis pàgines del quart capítol de
la novel·la Una mena d’amor, que són
un model, una lliçó de la literatura erò
tica, veritable literatura eminentment
eròtica, sense anatomia ni mots barro
ers però també sense pudibundesa ridí
cula; efusió musical, tot respir i tacte,
aire i sensació, mostra de com l’erotisme és més intens amb poesia que amb
expressions de realisme vulgar.
No semblava... Tot és això, suposi
cions, aparença. No semblava que hi
hagués en el seu conscient les giragon
ses infinites de l’home sense qualitats.
Al contrari, s’hi veia l’home de qualitats
definides, íntegre a mantenir-les.
Així és la imatge que en servo i que
us en puc transmetre.
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SERRA
D’OR
NOVETATS

Josep Romeu i Figueras
Estudis de lírica
popular i lírica
tradicional antigues

Un estudi precís i minuciós d’un bon nombre de
poesies líriques dels gèneres popular i tradicional, des
dels primers exemples medievals fins al Renaixement
del segle XVI a Catalunya.

Josep Clara
Desaparició i retorn
de la imatge de la
Mare de Déu de Núria
Vint-i-cinc anys després de la misteriosa desaparició de
la imatge de la Mare de Déu de Núria, en ple règim
franquista, un historiador gironí ens explica el fet amb
tot detall, partint de la consulta d’arxius privats i
públics, de fonts escrites i sobretot de converses amb
els autors mateixos del segrest i del retorn de la imatge.
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EL REGENERACIONISME
DE MARIÀ VAYREDA
per Marc Aguilar
n l’àmbit de la literatura contem

E

ment. Era un llibre del que n’he perdut lo
rastre i donaria quelcom per retrobar-lo.
porània, el terme «regeneracionisLo títol, si la memòria no m’és infidel, era
ta» ha estat aplicat, gairebé sempre
aquest: Cataluna vindicada de la nota
d’una manera exclusiva, al programa de
de rebelión con la que la han motejado
transformació radical de la societat cata
lana propugnat pel Modernisme de Jau
sus detractores. L’autor, qual nom no
me Brossa i d’Alexandre Cortada, que
m’ha quedat, era un precursor dels ac
tuals patricis que s’han pres a pit la de
es caracteritza pels continguts esquer
fensa dels particulars drets de la nostra
rans i antitradicionalistes.
Durant el període de major efer
terra, doncs si bé es presentava encara
encongit per la força de les corrents lla
vescència del moviment, però, un es
vors dominants, que consideraven com
criptor de formació vuitcentista i de sòli
un fet providencial i necessari el de la
des conviccions cristianes també llança
“unidad nacional”, —com si abans d’ella
la seva proposta de renovació, i ho fa
no ens ho passéssim bastant melloret—,
des de l’antípoda de la Barcelona mo
era, amb tot, una valenta exposició
dernista, des d’allò que es coneix com el
d’agravis i una raonada defensa dels
«rerapaís». El regeneracionisme de Ma
drets conculcats de Catalunya. (...) Amb
rià Vayreda, d’Olot, no és un aspecte aï
llat o anecdòtic en el conjunt de la seva
semblants disposicions, se comprèn
que les doctrines proclamades per
obra, sinó que tota la seva producció li
l’Aparici i sa escola venien a omplir un
terària i periodística té per finalitat la pre
sentació, el desenvolupament i la divul
buit de mon esperit, i la carta, programa
de D. Carlos a son germà, seguida del
gació d’un seguit de propostes de
decret de restauració dels Furs havia
transformació política i cultural de Cata
lunya.
d’aparèixer a nos ulls com lo “verb” de
la nova idea. Era la doctrina regionalista
Sentiment catalanista
que em seduïa. Encara que no la com
prenia pas bé, portat per un intens amor
D’entrada, resulta sorprenent que una
a les coses de casa, pressentia la re
proposta regeneracionista del tombant
de segle vingui d’un home com Marià
construcció de nostra antiga nacionalitat
Vayreda. Vayreda va néixer a Olot el
i la resurrecció d’una federació espa
1853, en una família de l’anomenada
nyola com a única reparació de pu
«aristocràcia d’espardenya», grup que
nyents injustícies i desastrosos errors
polítics. Així concebia jo el carlisme, i ai
constitueix la base social del carlisme
xí vaig acceptar-lo.»1
català del segle XIX. Al llarg de la centú
ria, aquest sector de la població rural
En realitat, aquesta era una manera
s’oposa amb fermesa a l’avanç de la ci
molt personal —i gairebé diríem que
vilització industrial i a l’Estat burgès sor
pròpia d’un il·lús— d’entendre el carlis
git de la Revolució francesa i defensa,
me. La restauració dels furs, que tan im
portant era per al jove Vayreda, no va
en canvi, el seu model d’organització
tradicional, de caràcter pairalista i semiser sinó una maniobra propagandística
feudal, en el qual el catolicisme té un
del pretendent per a involucrar en la re
bel·lió carlina del 1872 les sensibilitats
paper preponderant.
El cas de Vayreda és el de molts altres
catalanistes de la Renaixença; es tracta
fills d’aquesta noblesa muntanyenca.
va, doncs, de proporcionar una major
Decideix iniciar la militància en el carlis
base social al moviment.

me arran de l’onada anticlerical i antitradicionalista de la Revolució de Setem
bre, el 1868. En el seu llibre de memòries,
Records de la darrera carlinada (1898),
l’escriptor explica que allò que empe
nyia els joves a integrar-se en el carlis

me era la necessitat urgent de vertebrar
un moviment de reacció i d’autodefensa.
Ell —i això és el que ens interessa— en
cara hi afegeix un altre motiu: «Aquí dec
afegir un detall. Furgant per la poc ame
na llibreria de mon pare, me vingué a les

mans una obra que m’impressionà forta

Però és precisament aquest sentiment
catalanista el que permet desvincular
Vayreda del tradicionalisme ortodox i el
que, a la llarga, va constituir la base ide
ològica del seu regeneracionisme: si
«l’intens amor a les coses de casa» del
1872 es tradueix en una reivindicació
del sistema foral, el Vayreda del 1900 ja
parla de la necessària defensa dels
«principis nacionalistes de Catalunya
sobre els fonaments de l’Evangeli».2 Es,
en definitiva, l’evolució que segueix el
catalanisme tradicionalista des de la Re

naixença fins a la confluència amb el
progressisme d’Almirall, el 1901, a la Lli
ga Regionalista.
Així doncs, podem distingir tres eta
pes en el catalanisme de Vayreda. La
primera, que hem vist, és l’etapa foralista, que acaba amb la tercera i definitiva
derrota militar dels carlins, el 1876. Per
als sectors tradicionalistes, aquesta der
rota va significar la consolidació del mo
del de societat burgès i urbà, i la fi de
tota esperança de restabliment de l’An
tic Règim. A l’acabament de la tercera
carlinada, Vayreda s’exilia a França i s’hi
està dos anys. Les seves principals ocu
pacions durant els anys vuitanta seran la
pintura i l’empresa d’art religiós que la
família té a Olot. Però al final de la dèca
da es decanta cap a la literatura i cap a
l’assaig periodístic i acaba per tornar
a l’activitat política.
A la vista dels articles publicats a «El
Olotense» —a partir del 1890, «L’Olotí»— durant el període 1888-1898, el
sentiment catalanista dels primers anys
guanya en consistència ideològica i
adopta les tesis del sector tradicionalista
del catalanisme polític, especialment del
seu màxim representant, el bisbe Torras
i Bages. Amb tot, els plantejaments de
Vayreda revelen encara un cert grau de
fidelitat envers els principis tradicionalis
tes de la seva joventut. L’intent de fon
dre el carlisme d’aquells anys amb els
nous corrents del catalanisme queda
ben palès en aquestes paraules, pro
nunciades el 1897: «I concretant-me en
l’acte que ens té aquí reunits com és
festejar la simpàtica i digníssima perso
nalitat que acaba d’obtenir la investidura
de la nostra representació a les Corts,
declaro: que l’he votat i sostingut amb
les meves insignificants però entusiastes
forces, perquè em constava que com a
bon soldat de la tradició catòlica-monàrquica sosté el programa tradicionalista
amb tota la seva puresa, i, per tant, in
terpreta el lema de “pàtria” en el sentit
de Regionalisme, com així espero que
ho sentireu avui confirmat de la seva bo
ca.»3
És clar, però, que Vayreda no encaixa

en el carlisme de fi de segle, perquè des
de la direcció del moviment no s’accep
ten les vel·leïtats catalanistes. En aquest
sentit, la crítica del periòdic tradicionalis
ta «El Norte», de Girona, és implacable:
«También "L ’Olotí” se ha metido a de
fensor de los “catalanistas". Lo que sen-

timos mucho, porque demuestra que el
fruto de este nuevo partido no es otro
que ahondar y multiplicar las diferencias
que dividen a los católicos espanoles.
»iComo si no estuviéramos sobradamente divididos! Nos consta que muchos de los principales catalanistas de
Olot, y de los muchos redactores de
“L ’Olotí", son, no sólo católicos a macha
martillo, sino carlistas de convicción y
de abolengo, por esto les damos la voz
de alerta: porque estamos persuadidos
de que han sido engaríados por exceso
de buena fe. »1
4
3
2

«Sang nova»
L’any 1898, un any decisiu tant per al
nacionalisme espanyol com per al nacio
nalisme català, representa l’inici de la
tercera etapa, la més «revolucionària»
de Vayreda. És a partir d’aquest moment

que publica les seves obres més impor
tants: Records de la darrera carlinada
(1898), Sang nova (1900) i La punyalada
(1904, un any després de la seva mort).

La que ens interessa més és la novel·la
de tesi Sang nova, perquè l’autor hi re
cull els principis catalanistes que ha
anat assimilant al llarg del decenni ante
rior.
L’acció de la novel·la se situa en un
poblet de muntanya, l’any 1868. El fet
que el protagonista —Ramon Montbrió—
exposi les seves tesis en una època
passada no resta validesa a la proposta,
perquè, per a Vayreda, les condicions
que van propiciar la Revolució de Se

tembre encara persisteixen el 1900, i,
per tant, els valors regeneracionistes de
Montbrió són bons per al segle que-comença. En la dedicatòria de Sang nova
Vayreda explica que el llibre Records de
la darrera carlinada, que parla d’un
temps en què la sang li bullia «a impuls
d’inconscients o no ben dibuixades àn
sies de regeneració», el va dedicar als
seus fills, i que ara ofereix a la seva es
posa una novel·la escrita per a fer «quel
com de bé per a la meva estimada pà
tria Catalunya» i per a concretar les
«esperances de l’avenir».5
En Ramon Montbrió és un noi de
pagès que estudia per a enginyer agrò
nom a Barcelona i que es declara catòlic
i revolucionari: vol portar el desenvolu
pament econòmic (capitalisme?) al món

rural mitjançant la millora de les comuni
cacions, [aplicació dels avenços cientí
fics a la producció, i la recuperació dels
valors morals tradicionals, que, segons
ell, són plenament progressistes. Aques
ta veneració del passat és el punt que
l’uneix amb el seu oncle i protector,
mossèn Joan, un escolàstic de soca-rel.
A la fi de la novel·la, però, el testament
de mossèn Joan demostra que és pos
sible assumir les idees progressistes del
nebot sense haver de renunciar a les
conviccions cristianes.
A l'altre bàndol hi ha el Cerdà i don
Eudald. L’un és un funcionari que es
proclama cap de la Junta Revolucionària
quan esclata la revolta; l’altre és el ter

ratinent del poble, un home aburgesat i
intransigent, representant de la moral
conservadora. Tot i que són enemics, el
Cerdà i don Eudald han sortit del mateix
patró: són el resultat de l’acció cor
ruptora de l’Estat. És interessant asse

esborrat la història, que és la memòria
de l’ànima social. Això explica el feno
men desesperador de sentir aquestes
desviades masses glatir la llibertat en la
mateixa parla del botxí que els l’ha cre
mada.»9

nyalar que, quan Vayreda parla de con
servadorisme, es refereix a l’actitud
egoista i mesquina de la burgesia urba
na, que, cada vegada més, adquireix els
vicis de l’«hidalgo» castellà. A Records
de la darrera carlinada, l’escriptor de
nuncia que durant el trasbals del 1868
aquests «conservadors purs» es van
afegir a la reacció tradicionalista, i la van
abandonar «tan bon punt consideraren
que havia ja complert la seva missió,
que per a ells no era altra que traure’lshi les castanyes del foc».6

Vayreda, com Brossa, situa l’origen
dels mals de Catalunya en l’Estat espa
nyol, pel fet d’ésser «Estat» i pel fet
d’ésser «espanyol» —castellà. Així com
les pàtries són obra de Déu, els Estats
han estat creats pels homes. L’Estat
espanyol, doncs, ha substituït les enti
tats tradicionals de caire organicista que
eren pròpies dels catalans. Malgrat això,
Montbrió, a Sang nova, creu que el futur

A Sang nova, doncs, la defensa de la
tradició no implica pas el retorn a la so
cietat medieval. Per a Ramon Montbrió,
l’immobilisme és una mala interpretació
de les doctrines tradicionalistes: «Tam
bé és un altre error inconcebible l’adagi
que diu “Cols plantava l’avi, cols planto
jo savi", amb la qual cosa es vol suposar
que no hem de separar-nos del que fe
ren els nostres passats. És evident que

l’antic esperit de la nostra raça», retor
narà a Catalunya la puixança i resplen
dor d’èpoques passades.10 Per a Vayre

si aquells haguessin practicat sempre
aquesta doctrina, avui aniríem nosaltres
encara vestits de fulles de figuera».7
Vayreda aplica aquesta mateixa idea en
l’anàlisi del catalanisme polític: el movi
ment ha de modernitzar-se, ha d’aban
donar el jocfloralisme de la Renaixença.
En un article de 1893, per exemple, re
butja la tesi de Mané i Flaquer segons la
qual el manteniment del caràcter literari i
folklòric del catalanisme de la Renai
xença és preferible, abans que una ir
rupció en el camp de la política, que po
dria provocar una reacció hostil de
Madrid.8
El pensament polític de Marià Vayreda
es forneix, com el de Torras i Bages i el
de Prat de la Riba, de les doctrines de
Le Play i De Maistre, del positivisme de
Comte, del nacionalisme germànic i del
romanticisme contrari al nou Estat jaco
bí. La pàtria és obra de Déu. La pàtria
catalana, com totes, té unes lleis que li
són pròpies, que emanen de la seva es
sència. Aquesta és la idea del Volkgeist,
desenvolupada pels romàntics alemanys.
El Volkgeist—l’ànima del poble— és qui
produeix el dret. Per tant, els textos que
genera la Revolució francesa són una
farsa, perquè les autèntiques llibertat,
igualitat i fraternitat ja són en l’essència
del poble, en les constitucions naturals.
Vayreda considera que és molt impor
tant mantenir els lligams amb el passat,
perquè, si la continuïtat es trenca, el po
ble, indefens davant l’Estat disgregador,
desapareix. «Tot és inútil —diu Montbrió,
en un passatge de la novel·la—: el nos
tre poble no la coneix, la seva història,
perquè, a, semblança d’aquells antropòfags de [Àfrica, que diu que per engrei

xar els presoners destinats al festí els
subministren un beuratge que els fa per
dre la memòria, a nosaltres se’ns ha

és esperançador,

perquè

la gent del

camp, que conserva una sang «munta
nyenca pura, regenerada i vivificada per

da, els catalans són «una raça potent
que es constitueixen en nacionalitat tres
segles abans que els espanyols»,11 que
són una gent amb «cervells semites»12

—seguint les teories racials de Pompeu
Gener i de certs modernistes—; així
doncs, la disjuntiva dels catalans és la
següent: o prosperem com a catalans o
desapareixem «confosos entre les des
pulles de les races més inferiors».13
El regeneracionisme de Marià Vayreda
coincideix en alguns aspectes impor
tants amb el de Jaume Brossa: són dues
propostes idealistes, radicals, de con
frontació oberta amb l’Estat i amb els va
lors burgesos, dues propostes que ce
deixen el protagonisme del procés de
transformació a les classes populars.
Estan fetes, és clar, des de dos punts de

vista diferents, però no contraposats,
perquè en realitat no són per al mateix
país. El programa de transformació de
fensat per Brossa no és viable més enllà

de la Barcelona industrial i cosmopolita,
i el tradicionalisme renovador de Vayre
da s’ha de circumscriure forçosament a
la Catalunya agrària. No és, doncs, la
mateixa proposta modernitzadora per a
dues situacions socials diferents?

1. M. Vayreda, Obres completes. Editorial Selecta,
Barcelona, 1984, pàgs. 174-175.
2. M. Vayreda, Encoratjament, «Sanch nova», 1-VII1900, dins Obres completes, pàg. 847.
3. M, Vayreda, -Brindis a l’àpat en obsequi al diputat
Llorens» (manuscrit), Obres completes, pàg. 800.
4. «El Norte», 23-V-1897, pàg. 1.
5. M. Vayreda, Obres completes, pàg. 245.
6. Ibídem, pàg. 173.
7. Ibídem. pàg. 292.
8. M. Vayreda, El regionalisme del -Diario de Barcelo
na-’, «L'Olotí», 2-VÍI-1893, dins Obres completes.
pàgs. 630-631.
9. M. Vayreda, Obres completes, pàg. 385.
10. Ibídem, pàg. 293.
11. M. Vayreda, Oui són els enemics de les conclu
sions catalanistes de Manresa i Reus?, ••L'Olotí». 18VI-1897, dins Obres completes, oàg. 630.
12. M. Vayreda, Sang nova, a Obres completes, pàg.
384.
13. Ibídem, pàg. 279.

al com ho va comentar la premsa,
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l'any passat se celebrà el cente
nari del naixement de Josep M. Capde
vila i Balanzó (Olot, 1892 - Banyoles,
1972). Alguns articulistes han ponderat
la importància de l’obra de Capdevila
com a crític literari i com a assagista de
prestigi, altres han recordat aspectes
oblidats de la seva biografia, i gairebé
Josep
tots han coincidit a destacar el testimo-

M. Capdevila, una vocació filosòfica.

va abans de morir.
D’entre tots els escrits filosòfics de
Capdevila, el més important és el llibre
intitulat En el llindar de la filosofia (Edito
rial Barcino, Barcelona 1960). Es tracta
d’una obra concebuda com un epistolari
que intenta presentar l’ontologia a mane
ra d’introducció. Capdevila parteix de la
constatació del moviment i de la diversi
tat dels éssers per a arribar a postular

JOSEP M. CAPDEVILA
PRINCIPIS D'UNA FILOSOFIA PER A L'ACCIÓ
niatge que com a cristià obert donà en
el món de la premsa i de la cultura cata
lana dels anys trenta dirigint magistral
ment la revista «La Paraula Cristiana» i
el diari «El Matí».*1
Tanmateix hi ha una faceta de la vida i
de l’obra de Capdevila que no ha estat
prou posada de manifest i que és indis
pensable per a comprendre la solidesa
tant de les seves actuacions com dels
seus escrits: la vocació filosòfica que hi
ha darrera de tot allò que va emprendre
i que apareix com el fonament ferm so
bre el qual va bastir la seva labor
intel·lectual.2

J.M. Capdevila entrà en contacte amb
la filosofia acadèmica de forma autodi
dacta l’any 1914, després d’una apas
sionada i asistemàtica dedicació juvenil
a la lectura i havent acabat els estudis
de Dret a la Universitat de Barcelona.
En la gènesi del seu pensament po
dem distingir dues etapes: una primera
de formació i una segona de maduresa,

ambdues separades per la data simbòli
ca del trencament amb Eugeni d’Ors
l’any 1921.3
Capdevila conegué Eugeni d’Ors l’any
1912 i de seguida restà pregonament
seduït per la filosofia del Noucentisme
d’en Xènius. Aquesta influència durà fins
1921, any en el qual s’esdevingué la se

paració. Malgrat la col·laboració que
d’Ors i Capdevila dugueren a terme

per Jordi Giró i París
que mai més no abandonà i que havia
de redescobrir amb força com a reacció
enfront de l’«esportivisme» filosòfic i la
moral de l’èxit que propugnava Eugeni
d’Ors.
Consumada la separació amb el Nou

centisme, la lectura d’Alcover i els estu
dis sobre Joubert i De Sanctis li feren re
néixer la necessitat d’una filosofia que
tingués per fita descobrir la veritat i ser
vir-la.
D’aquesta manera,
Capdevila
adoptà el mateix estat d’esperit d’altres
pensadors europeus com Maritain o Gilson que, com ell, giraren de bell nou els
ulls envers el pensament cristià de l’edat

mitjana.
L’any 1923 col·laborà intensament en
la fundació de la Societat Catalana de
Filosofia, filial de l’Institut d’Estudis Cata
lans, i començà a publicar articles i as
saigs sobre estètica que li donaren mol
ta anomenada. Aquests foren els seus
primers escrits estrictament filosòfics.
Des de 1925 dirigí la revista «La Pa
raula Cristiana», on escrivia assídua
ment, i entre 1929 i 1934 dirigí també el
diari «El Matí». Aquests anys els dedicà
febrilment al periodisme i a la divulgació,
decantant-se sobretot per temes socials

—cal recordar que Crexells i Capdevila
foren assistents al seminari que dirigia Eu

i polítics.
Amb la guerra civil vingué l’exili a
Colòmbia, on exercí de professor de filo

geni d’Ors—, el nostre autor es decantà
per l’adopció de la filosofia neotomista.
Com a precedent d’aquesta posició fi
losòfica esmentaré que, abans del con

sofia i de literatura. Hi retrobà la seva vo
cació filosòfica i des d’allí escrigué la
correspondència amb Maurici Serrahima
que esdevindria més tard un llibre d’in

Capdevila

troducció a l’ontologia.
Finalment, ja de retorn a Catalunya,
deixà inèdites dues obres, una d’ètica i
l’altra de lògica, sobre les quals treballa-

tacte amb el

Noucentisme,

aprengué de Maragall, Verdaguer, Cos
ta i Llobera, Torras i Bages i Ramon Llull
les bases d’un cristianisme consistent

l’existència de Déu com a explicació ne
cessària per a la comprensió d’ambdós
fenòmens. Els articles «Lletres de filoso
fia» («Criterion», vol. VI, 1930) són una
primera redacció matriu del llibre, i les
lletres són adreçades a una neboda,
amb la finalitat de familiaritzar-la amb els
aspectes bàsics de la filosofia de

l’ésser.
Una segona branca de la filosofia que
conreà fou l’estètica. Els articles més re
presentatius de la reflexió de Capdevila
sobre la bellesa i l’art són: «El concepte
de creació en l’obra artística» (Anuari de
la Societat Catalana de Filosofia, 1923),
«Bellesa i veritat» («Estudis Francis
cans», vol. XXXIV, 1924) i «El concepte
de la bellesa» «Revista de Catalunya»,
número 86, maig 1938). Capdevila hi de
fineix la bellesa com un reflex de la veri

tat i de la bondat de Déu.
A més d'aquests escrits d'ontologia i
d'estètica, sobre la filosofia de la cultura
cal esmentar «Filosofia de luxe» («Franciscàlia», 1928) i la sèrie d'articles «Prin
cipis de la civilització» («El Matí», agost
'1931); i sobre la filosofia social i política,
l'assaig «Principis de la Teoria política»
(«La Paraula Cristiana», núm. 27, març
1927) i la sèrie d'articles «Un aspecte
polític del sindicalisme» («El Matí», octu
bre 1931 ).4
Afegiré finalment tres estudis que, de
forma indirecta però aclaridora, mostren
les inspiracions i les inclinacions de
Capdevila. Dos estudis, l’un sobre Jou

bert i l’altre sobre De Sanctis, apareguts
dins l’obra Poetes i Crítics (Editorial Catalònia, Barcelona 1926), i un tercer so
bre l’obra d’Eugeni d’Ors aplegat en el
llibre Eugeni d’Ors. Etapa barcelonina.
(Editorial Barcino, Barcelona 1965).
Per explicar el contingut i la forma de
la reflexió filosòfica de Capdevila hau-
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rem de partir, seguint la interpretació de
Maurici Serrahima, de dues constata
cions. La primera és que per a Capdevi
la la filosofia ha d’ésser literalment recer
ca de la veritat 0 amor al saber, i la
segona és que l’estudi de la filosofia no
ha de servir tant per a fer ofici d’investigació erudita com per a solidificar les
conviccions personals.1
5
4
3
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Aquestes dues raons explicarien per
què totes les seves obres són articles o
assaigs breus i de vegades prenen for
ma epistolar. Totes tenen per finalitat la
síntesi i la divulgació de la filosofia i van
dirigides a persones reals com Maurici
Serrahima, la neboda, els alumnes o els
lectors del diari.
Per mitjà del seus escrits Capdevila

pretenia delimitar els principis bàsics de
la civilització occidental, que ell situa en
la síntesi cristiana medieval de la Bíblia i
de Grècia i Roma, i contagiar als lectors
una tasca a fer: l’extensió del Regne de
Déu enmig dels homes.
Hom podria dir, per tant, que a l’origen
de la seva vocació filosòfica hi ha una
opció de fe cristiana que ho anima tot,
l’adhesió al missatge de salvació de Jesucrist. Aquesta opció de fe explicaria la
seva acció, la dedicació al món perio
dístic com un mitjà idoni per a influir en
la societat, com també la seva reflexió,
la recerca filosòfica dels principis consti
tutius de la cultura occidental.
Capdevila adoptà l’escola neotomista,
tal com ja he dit, però no fou mai un «to

mista» estricte, «...va anar a parar a
Sant Tomàs, no pas a través dels tomis
tes, sinó directament en la lectura de les
Summes... Però, només en prenia allò
que li semblava sòlid, i ho completava
amb el pensament posterior que conei
xia amb la precisió d’un professional.»6
El primer principi de la seva filosofia
és el realisme. Cal partir de la vida i ex
plicar-la mitjançant la filosofia i no pas

utilitzar la vida com una excusa per a
bastir explicacions filosòfiques més o
menys enginyoses 0 plausibles. Així
doncs, la filosofia ens ha de servir per a
viure millor, en tant que és explicació
acurada sobre la vida mateixa.

ha esgarriat el sentit i la direcció preci
sament perquè ha tergiversat i desequili
brat l’ordre dins de la mateixa filosofia.
«Les filosofies», enlloc d’ésser fidel re
flex de l’harmonia del món i de Déu, han
acabat per projectar el seu propi desor
dre més enllà d’elles mateixes i per ac
tuar més com a ídols falsos que no pas
com a icones de Déu.
En aquesta polèmica oberta amb la
modernitat, Capdevila vol replicar en es
pecial alguns pensadors com Descar
tes, Voltaire i Rousseau emprant com a
punts de referència sant Tomàs, sant
Bonaventura o Ramon Llull. Malgrat el
seu prejudici sobre el pensament mo
dern, Capdevila transmet una visió posi

tiva de la història de la filosofia, atès que
per a ells fins i tot els errors poden ésser
un motiu de fecunditat intel·lectual.
Com a conseqüència immediata d’a
questa posició realista, l’estudi de l’ontologia ens ha de mostrar l’ordre i l’harmonia del món. Davant de la constatació
d’aquest ordre i d’aquesta harmonia que
ens envolten, la mateixa filosofia desper
tarà en nosaltres un pregon desig de reequilibrar-nos-hi,
de
formar-ne
part.
D’aquesta manera la filosofia apareix
com una propedèutica per a la saviesa i
la contemplació de la bellesa.
L’ontologia ens duu necessàriament a
l’estètica. L’eix central de la reflexió

estètica de Capdevila és la comprensió
que la bellesa que percebem per mitjà
dels sentits i que recreem en l’art és una
imitació o una participació de la supre
ma bellesa de Déu. Tot home està ínti
mament cridat a ésser un artista i a rea
litzar en
la seva vida la vocació
d’esdevenir una nota perfectament acor
dada amb l’harmonia i la bellesa de
Déu. La filosofia és simplement el mitjà
que ens ha de permetre redescobrir
aquesta vocació i de copsar quin és el
nostre lloc per relació amb Déu, la natu
ra i els altres homes.
Una altra de les funcions de la filosofia
és desfer la inutilitat de «les filosofies» i
mostrar el desequilibri i el desordre que
impera en el món modern. La modernitat

1. Vegeu J. Carreres, «Josep Maria Capdevila i Balançó: un olotí oblidat» (I i II), «Doble set», núms, 3435, i «J.M. Capdevila tindria cent anys», «Serra d'Or»,
núm. 393; É. Jardí, «J.M. Capdevila, el deixant d’una
amistat», «Serra d’Or», núm. 393; A. Anglada, «Re
cord de Josep M. Capdevila», «El 9 nou», 10-VII-92;
N.J. Aragó, «Memòria de Josep M. Capdevila», «Re
vista de Girona», núm. 152; J. Castellanos, «Capdevi
la, un intel·lectual conseqüent», «La Vanguardia», 9-V1992; A. Manent, «Capdevila critico novecentista»,
«La Vanguardia», 15-VI-1992; M. Prats, «Josep M.
Capdevila: una memòria a refer», «El Punt», 14-V1992; J. Triadú, «Josep M. Capdevila en el record i en
els llibres» «Avui», 14-VI-1992. En especial cal consul
tar M.D. Pujol i J. Galtés, «Bibliografia de Josep Maria
Capdevila i de Balanzó», Anuari 1990-91 de la Socie
tat d'Estudis d'Història Eclesiàstica, Moderna i Con
temporània.
2. Només se’n fan ressò M. Serrahima, pàgs. 193-218.
Josep Maria Capdevila. Assaig biogràfic, Editorial Barcino, Barcelona, 1974, i J. Molas, «Josep M. Capdevila
crític literari», «Serra d'Or», febrer 1966.
3. Vegeu M. Serrahima, Josep Maria Capdevila. As
saig biogràfic, Op. cit., i J.M. Capdevila Eugeni d'Ors.
Etapa barcelonina, Editorial Barcino, Barcelona, 1965.
4. Fa poc s’ha publicat una antologia de textos filosò
fics de Capdevila que inclou la major part d’aquests
articles i assaigs: J.M. Capdevila, Els principis de la ci
vilització i altres assaigs, Barcelonesa d’Eaicions, Bar
celona, 1992. La selecció d’articles i l’estudi introduc
tori que els encapçala són de qui signa aquest article.
5. «...per a ell, la filosofia no era en cap sistema, sino
en una recerca incessant de la veritat, per tots els ca
mins possibles. De fet, no parava mai en cercar-la. En
la conversa, en la correspondència, en l’estudi.”
«L’estudi era per a ell una feina que cal fer, no pas per
arribar a manifestar-ne els fruits, sinó per la millor for
mació del propi enteniment i del propi criteri de veri
tat.» M. Serrahima, Josep Maria Capdevila, Op. cit-,
pàgs. 108 i 93 respectivament.
6. M. Serrahima, «Antologia: Josep M. Capdevila.», separata dins «Quaderns de pastoral», Presbyterium,
Barcelona, 1972, pàg. 446.

UN LLIBRE
INFORMATIU
BÀSIC
per Jaume Vallcorba i Rocosa
EL
LLENGUATGE
CIENTÍFIC
I
TÈCNIC, per Lluís Marquet i Ferigle.

Hem simplificat abusivament en fer
aquesta descripció del llibre, per no fer-

«Cultura, Tècnica i Societat», 6, As
sociació d’Enginyers Industrials de
Catalunya, Barcelona, 1993.

nos carregosos però sobretot per tenir
espai per a referir-nos a l’últim capítol
del llibre, denominat «El català científic i
tècnic», en què, partint de la particular
situació en què s’ha trobat el català pel
que fa a la terminologia, en fa una expo
sició històrica, fa referència a l’aportació
sobre aquest particular de Fabra i de di
verses entitats i d'autors de després de
Fabra, entra en els problemes terminolo
gies del català actual, es refereix als
manlleus i als perills dels calcs i ens par
la d’una molt il·lustrativa regla de tres
terminològica, feta servir sovint per a ob
tenir termes tècnics i científics catalans,
partint del corresponent mot castellà.
Hi diu, si fa no fa: Amb aquesta regla
hom obté el mot català bombeta de la
manera següent: si al castellà bomba li
correspon el català bomba, al diminutiu
castellà bombilla correspondrà bombeta
(diminutiu de bomba en català).

Heus ací un llibre informatiu bàsic pel
que fa a les característiques diverses
dels mots tècnics i científics i als aspec
tes que cal tenir en compte per al seu
establiment i la seva implantació.
El caràcter informatiu del llibre prové
d’aplegar ordenadament els estudis i
propostes fets pels autors especialitzats
més importants del nostre entorn cultural
sobre l’anàlisi de les característiques
d’aquest
camp
de
la
terminologia.
Aquest aspecte és el que l’autor desen
volupa en la primera part de l’obra.
Exposada aquesta part, passa a expo
sar les indicacions fonamentals sobre
els camins que cal seguir per a obtenir
adequadament els nous mots necessa
ris per al vocabulari tècnic i el científic,
alhora que a defugir els esculls que ens
desencaminarien de l’encert. Val a dir

Lluís Marquet i Ferigle.

En aquest cas la solució és accepta
ble. Però no ho és en el cas següent: Al
mot castellà cerebro li correspon en ca
talà cervell; doncs al derivat castellà ce
rebral li correspondrà el català cervellal
(en comptes de cerebral).
D’aquesta darrera manera bàrbara, ho
afegim nosaltres, hem traduït el mot cas
tellà hormlgón per dir-ne en català formi
gó i el seu compost formigó armat.
Aquell mot obtingut de la regla: hormiga
és a hormigón com formiga és a
formigó, essent així que hormigón no té
res a veure amb hormiga. Formigó i for

que, ja en la primera part, l’autor inclou
alguna d’aquestes indicacions.
La gran riquesa, l’extensió i el detall
amb què ens són exposats aquells te
mes ens en fan lleugera la lectura, no
sols per la traça expositiva de l’autor,

ans també perquè hi inclou constant
ment exemples de mots il·lustradors de
la particularitat que exposa.

El llibre de Lluís Marquet té així un
marcat sentit didàctic. Això no és gens
estrany per tal com l’autor ha exercit el
professorat de terminologia científica a

migó armat, disbarat lingüístic difícilment
reparable. I, com aquest terme, en tenim

centres diversos, com ara a l’Escola de
Biblioteconomia de Barcelona, i a les
Universitats de Castelló de la Plana i
Alacant.
Altrament, Lluís Marquet, és prou co
negut dels lectors de «Serra d’Or» com
a investigador i analitzador de la termi
nologia tècnica i la científica pels nom
brosos articles que sobre termes de tal

caràcter hi ha anat publicant.
Atesos aquests antecedents no fa es
trany que el llibre no es desenvolupi pas
com una exposició solament per a ente
sos, en què es donin per coneguts un
conjunt de coneixements previs de llen

guatge necessaris, sinó que escaridament, breument, hi són explícitament
mostrats perquè qualsevol lector pugui
seguir l’exposició sense entrebancs.

Així ja de bon començament ens infor
ma sobre el vocabulari en general i la

seva formació. Passa seguidament a re
ferir-se als llenguatges d’especialitat; la

relació que hi ha d’haver entre concepte
i terme, els neologismes de forma i de
significat. Hi ha un extens capítol sobre
les obres lexicogràfiques: diccionaris,
enciclopèdies i les seves diferents pecu
liaritats. En un altre es refereix a les par
ticularitats de la traducció científica i tèc
nica; les condicions que ha de complir i
els paranys en què acostumen a caure
els traductors d’obres literàries.

uns quants més.
De passada, en aquest capítol, Mar
quet assenyala d’una banda la conve
niència d’intentar establir com a mot
català científic aquell que sigui morfolò
gicament semblant a l’adoptat per les
llengües del nostre entorn. Això, però,
no pas defugint el nostre mot propi quan
existeixi (per exemple triant llargada i
llargària per damunt de longitud), o bé
formant amb propietat el nostre derivat
(per la qual cosa s’estima més petrolier,
de petroli, que no pas petroler, més
acostat a petróleo).
El llibre es clou amb una bibliografia

força àmplia relacionada amb la termi
nologia tècnico-científica.

CRÒNICA / CINEMA

CRÒNICA/TEATRE

TEMPS
ERA TEMPS
per Miquel Porter i Moix

n la lenta, difícil i irregular tasca

E

Allò que convoca el públic és un joc quasi imprevisible de prestigis.

Foto: barceló

ON ÉS EL PÚBLIC?
per Joaquim Vilà i Folch

I

exemple, entre la pressió publicitària i
aquesta qualitat). Tots hem vist especta
cles magnífics amb poquíssims especta
dors, i cues i expectació per a autènti
ques misèries.

indubtable encert i aprofitant que molts

dels coprotagonistes de la història enca
ra són vius, han sabut combinar degu
dament notícies, intervius, declaracions i
documents escrits amb un seguit de ma
terials obtinguts per via oral, en llargues

converses.
A més de l’excel·lent aportació i de

no em refereixo a aquell petit cercle

d’espectadors fidels enverinats pel fet
teatral —un cercle cada vegada més
petit— que et trobes a gairebé totes les
estrenes; ni tampoc als qui hi accedei
xen per invitació —podríem fer una anà
lisi sòcio-política del moment fixant-nos
només en els espectadors que tenen in
vitació—, que te’ls trobes a ventades se
gons el vent d’on bufa. Em refereixo al
gran públic, a la gent del carrer que va
—o, més ben dit, que no va— als espec
tacles teatrals.
No és qüestió de la crisi econòmica
general. En la recent temporada del
Grec, la Companía Nacional de Danza
de Nacho Duato va omplir dos dies el
Palau Municipal dels Esports, amb unes
condicions sota mínims però amb una en
trada de «platea» de 3.600 pessetes.
No és tampoc un problema de publici
tat. Hi ha campanyes que semblen dis
senyades perquè els espectadors no sà
piguen de què va i et trobes amb les
sales plenes, i, en canvi, d’altres molt
ben pensades no aconsegueixen de
portar públic a les representacions.
Tampoc no hi té gaire a veure la quali
tat del producte (no hi ha relació, per

d’historiar els fets cinematogrà
fics, poques vegades els autors tenen
possibilitat de treballar amb el temps
necessari. Per això i per altres raons, so
vint la tasca de l’historiador s’assembla
a la d’un detectiu mal pagat davant d’un
cas complicat. Poder veure els films, po
der tenir a l’abast els materials bibliogrà
fics —quan n’hi ha—, hemerogràfics i
documentals, no és pas freqüent. Potser
per això resulta més impressionant la
tasca feta per Esteve Riambau i Casimiro Torreiro a Temps era temps. El cine
ma de l'Escola de Barcelona i el seu en
torn. És clar que els autors, amb

El comportament del públic —no sola
ment el de teatre, sinó l’espectador en
general— és totalment imprevisible. No
té hàbit i es mou per estranyes motiva
cions. Jo m’he trobat més d’una vegada
que, amb una cartellera plena de bons
productes, algú em deia: «Ahir vaig anar
al teatre, feia temps que no hi anava; sí,
vaig anar a veure...», i et deixen anar el
pitjor espectacle que et podies esperar.
De fet, hi ha una mena de prestigi,
aconseguit de maneres molt diverses:
un treball rigorós, coherent i continuat;
una conjunció d’individualitats o de
«noms» atractiva; uns esclatants focs
d’artifici, una hàbil entrevista radiofònica;
una citació oportuna a la televisió; els
comentaris de certs amics o coneguts, i
el més llarg dels etcèteres... Aquest
prestigi juga de manera totalment impre
visible, no es pot provocar i pot desa
parèixer com aigua en un cistell.
La veritat és que es pot prescindir
d’anar al teatre, més que d’anar al cine
ma (també cal considerar la diferència
de preu), i, en períodes d'una certa des
gana col·lectiva, el teatre se’n ressent. I
ara, potser per l’efecte del pèndol, des
prés de l’excitació creixent dels últims
anys, la desgana col·lectiva és conside
rable.

l’ordenació del material, al llibre trobem
almenys dos altres elements que merei

xen agraïment especial:
la voluntat
d’aconseguir l’objectivitat, que no s’ha
de confondre amb l’asèpsia, i que es
demostra des del començament fins a
les conseqüències finals i, el darrer as
pecte, la pruïja de no deixar-se res o
quasi res al tinter, dir tot el que se sap i

dir-ho de la manera més clara possible,
fugint de tecnicismes inútils o de formu
lacions retòriques complicades.
D’aquest darrer aspecte surten dos
avantatges clars. D’una banda el llibre,
sense pretendre fer una història general

d’un

període,

il·lustra

no

solament

la

història cinematogràfica, sinó també una
concepció potser passatgera i limitada
però d’indubtable influència en la cultura
de Catalunya. De l’altra, aquesta facilitat
de lectura pot fer que persones estra
nyes fins ara a allò que el cinema repre
senta culturalment per al país, en llegirlo, entenguin una mica més i valorin allò

que desconeixen.
Pel que fa a l’element que he esmentat
en segon lloc, la voluntat d’objectivar,
que hauria d’ésser primordial en tot es
criptor d’història, val la pena de dir que
els autors han fugit tant dels ditirambes
dictats per la passió de qui treballa amb
materials engrescadors, com d’una posi

ció apriorística que portaria a una falsa
valoració dels fets i dels resultats.

Els homes, les obres
i les circumstàncies
Des d’aquestes mateixes planes de
«Serra d’Or» m’he referit altres vegades
a l’anomenada Escola de Barcelona,
tant des del punt de vista crític com de
l’històric, i tothom sap que, els anys que
va existir plenament, més aviat en vaig
ésser un contradictor. En cap moment
no se m’acudia menystenir unes perso
nes i unes obres, uns esforços i unes vo
cacions perfectament lícits o unes posi
cions ideològiques concretes, quan n’hi
havia. Érem però en unes circumstàn
cies concretes, que no ens havíem pas
inventat, sinó que ens havien estat impo
sades, i cadascú reaccionava de la ma
nera que creia encertada o que li era
possible. Contra l’uniformisme que ens

havien imposat, responíem amb el plura
lisme en què volíem viure.
És per això que em sembla admirable
que unes persones d’unes generacions
posteriors refacin, en un clima de plura
lisme acceptat, el camí que seguiren
aquells que volgueren escapar de la tris
ta grisor d’un món fet de dictats, prohibi
cions i reticències. En aquest aspecte,
potser caldria que el capítol I, «D’un
temps, d’un país: l’Espanya dels anys
seixanta» fos ampliat i revisat, perquè hi
manquen algunes dades, de precisió i
de caràcter ideològic, que farien com

prendre millor les circumstàncies so
cials, econòmiques, polítiques i de vida
quotidiana que van marcar i emmarcar
les aventures vitals d’un grup de gent

molt variada i molt concreta alhora.
Algunes coses queden precisades als

capítols següents. Entre les quals, el des
interès bàsic, si no el menyspreu, per
allò que podríem anomenar la «catalani
tat», ja no política, sinó circumstancial.
Es constata un salt des del barcelonisme fins al cosmopolitisme, sense passar
per l’apreciació del país. Això pot anar
lligat a una segona constatació: el paper

que el marxisme en general i el co
munisme en particular van tenir en la
formació internacionalista d’un grup de

persones que, en desacord amb els plan
tejaments i les realitats d’unes genera
cions de la burgesia acabalada i confor
mista, pactista o fins i tot compromesa
amb el règim de Franco, trobaven una fi
nestra per a mirar a fora i intentar ésser
com eren els joves d’altres països i dels
mateixos temps. De l’ortodòxia del PSUC
a les posicions gramscianes, del radica
lisme de Mao a unes interpretacions
molt personals de les tesis lukacsianes,
hi havia una mica de tot menys Andreu
Nin o Comorera, per a posar dos exem

ples antagònics però del país.
Tal com pot constatar-se, en el dir i en
el fer, en la manera de viure dels prota
gonistes d’aquest llibre, es produïa allò
tan català de «tants caps, tants barrets».
De les posicions i proposicions d’un Jo
sep M. Nunes a les d’un Carles Duran, o
de les d’en Vicente Aranda a les de l’Endc Jordà, hi havia distàncies ben difícils
de salvar i només l’aglutinador de sortir

del marasme, juntament amb un interès
econòmic compartit, podia conduir a
unes enteses concretes i de poca dura
da. Fos com fos, i tal com ho demostren
a bastament els autors d’aquest llibre,
aquests punts d’encontre i de trenca
ment tingueren un lloc i uns resultats
tangibles. Fins i tot les contradiccions in
ternes poden ésser creatives en certes
circumstàncies. Només cal fer referència
a l’anomenada Nouvelle Vague france
sa, en la qual en certa manera s’inspira
ven, per a constatar que tampoc a
França aquell moviment no tenia cap
vertebrador seriós, llevat d’allunyar-se
del «Cinéma de papa».
Una altra realitat queda palesada a
l’obra de Riambau i Torreiro: l’Escola de
Barcelona fou enormement canviant, i si
bé el nucli concret de «Filmscontacto»
mantingué una certa continuïtat, figures
com les d’Aranda, Suàrez, Camino o

r
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Fata morgana, de Vicente Aranda, fou el primer film,
quasi el manifest, de l'Escola de Barcelona.

Portabella ben aviat se’n desmarcaren,
en l’aspecte d’organització, tot i mantenir-hi posicions estètiques i fins ideològi
ques de certa afinitat.

Les difícils previsions de la realitat
Una ideologia marxista actuant sobre
els fills d’una burgesia amb mala cons
ciència no era pas l’única realitat de
l’època, però la veritat és que, per una
acumulació de fets i per astúcies inne
gables, en tots els aspectes de la vida
de Catalunya passaren coses semblants
a les que succeïren en el cinema. Hi ha
via un progressisme catòlic i hi havia
moviments catalanistes clarament pro
gressistes des de l’òptica social, però en
molts casos no van tenir el mateix encert
tàctic que els qui, per posició ideològica
i per realitat sociològica, no considera
ven seva la realitat nacional de Catalu

nya.
Potser per això resulta interessantíssima la descoberta o, millor dit, la troba
lla de Maria-Aurèlia Capmany parla
d’«Un lloc entre els morts», cinta realit
zada el 1969 per Joaquim Jordà, amb
una durada de quasi una hora, i que mai
no fou estrenada públicament. Una per
sona la catalanitat cultural de la qual
quedava fora de tota sospita s’avenia a
col·laborar amb unes persones amb les
quals podia compartir ideals socials,
però que, des d'un punt de vista cultu
ral, provenien d’un camp ben diferent.
Riambau i Torreiro examinen aquesta fita
amb un rigor i amb un encert que els ho
noren.
La realitat, però, és sempre dinàmica i
inexorable. Els anys passaren i les dè
ries i els objectius canviaren. Algunes de

les previsions estètiques de la gent
de l’Escola i dels seus afins han resultat
profètiques, i allò que aleshores sembla
va rupturista o provocatiu, avui apareix
integrat en les maneres normals de fer
cinema o televisió. D’altres, com l’organització política, social i ideològica del
país —i del món sencer— després de la
mort del general dictador, han deixat en
rera plantejaments que, potser idealis-

Dante no es únicamente severo, d'Esteva i Jordà,
implicava una actitud provocativa.

Noches de vino tinto de Nunes
aportava al moviment una poètica surreal.
tes, s’havien desarrelat de la realitat físi

ca i humana del país. Però l’aventura de
l’«Escuela de Barcelona», els seus pre
cedents i els seus deixebles o epígons,
bé mereixia una anàlisi tan seriosa i acu
rada com la que han fet els autors. Una
bona prova en poden ésser els apèndixs
documentals, la filmografia i la bibliogra
fia que tanquen el volum. Un senzill
repàs d’aquests apèndixs és prou per a
fer comprendre, d’una banda, el rigor de
la tasca realitzada i, de l’altra, la seva
imbricació en la realitat d’un temps i
d’un país.
El lector podrà valorar com vulgui les
obres dels cineastes, però no podrà pas
dir que els historiadors no hagin com
plert amb escreix el seu deure.

CRÒNICA / TELEVISIÓ
«La màquina de la verdad», una andròmina nord-americana sense garantia científica,
amb el tècnic que la comanda i Juliàn Lago, que dirigeix i presenta aquest humiliant programa.

eren consumits per gent de molt baixa
cultura; en canvi, ara, la televisió ofereix

SENZILLAMENT
REPUGNANT
per Joan F. de Lasa

es que han entrat al joc televisiu

D

a tothom sang gratuïta i crim salvatge,
convertits en espectacles «de gran au
diència», que també molt sovint, fins i tot
dins espais de notícies, arribaran a ulls i
orelles dels nens.
Som, doncs —ningú no ho pot ne
gar—, dins un trist procés de degrada
ció. I no s’hi val a dir —com ho va fer
Adolfo Marsillach no fa gaire— que «no
es pot parlar de degradació social de la
televisió, perquè és el gran públic el que
demana el “reality show”, per tant, des
de la televisió se li dóna només allò que
vol». No, benvolgut amic. Parlar en
aquests termes —l’ou o la gallina— seria
oblidar del tot la gran missió cultural
dels mitjans de comunicació, als quals
tots hem d’exigir un codi ètic.
És veritat que la televisió no és l’origen
d’aquesta forma d'explotació de la mor
bositat, però no és menys veritat que
avui és el mitjà que més influència té en
els costums, i que l’epidèmia dels «rea
lity shows», com tantes altres, ens ha
vingut dels Estats Units, on un mal dia
els publicitaris van comprendre que els
cínics, els dolents i les dones-vampir ve
nien més que els bons i els normals. Així
fou com, partint del repulsiu J.R. de
«Dallas», es va passar a «Falcón Crest»,

les cadenes privades —i no és la
i altres repel·lents subpro
primera vegada que ho reconeixem—«Dinastia»
, el
ductes que significaren el darrer pas en
nivell mitjà de la programació ha baixat
vers aquests nous programes de sang,
uns quants punts quant a qualitat i a ide
fetge i crim, trets de fets més o menys
es. Ara diríem que l’«Espanya negra»
reals, astuciosament manipulats per hà
s’ha posat de moda, i així un tant per
bils periodistes de televisió.
cent prou elevat de la programació es
A la televisió espanyola, la pública i la
dedica només a omplir la pantalla amb
privada (perquè sortosament TV3 i el
robatoris, assassinats, misteris sense re
Canal 33 es mantenen, ara com ara,
soldre, violacions i altres fets per l’estil.
bastant al marge de la contaminació),
Els
nord-americans
han
anomenat
Paco Lobatón analitza les contínues des
aquest tipus de producció «reality show»,
aparicions d’homes i de dones en
que és el mateix que dir «la realitat con
«Quién sabe donde»; Arturo Pérez Revertida en espectacle» (com si la realitat
verte i Mayte Pascual reconstrueixen fets
de la nostra vida es concentrés només
diversos i crims en presència de la insu
en el fang, la brutícia i el crim).
portable Margarita Landi i un expert de
—I de l’ànima, què en dieu, amics?
la policia; el carregós Alfredo Amestoy,
—Ah! De l’ànima! —responen els ge
una mena de pallasso del periodisme te
nis encarregats de la programació—.
levisiu, ens apropa una mica més a la
Que potser no en teniu prou amb les
màgia i a l’enigma; Rosa Maria Mateo, la
històries de màgia negra, de vodú, de
més creïble informadora que TVE ha tin
sectes, d’exorcismes i d’aparicions de
verges en uns poblets d’Andalusia?
Heus ací doncs que la televisió —i so
bretot l’enganxosa «Tele-5», que és la
que bat totes les marques de vulgaritat i
de mal gust— es converteix a poc a poc
en una mena de sucursal visual d’aquelles antigues revistes com «La Linterna»
i «El Caso», on sempre el component
morbós anava emparellat amb el fet di
vers d’actualitat. Llavors, però, aquells
subproductes de paper barat només

gut fins ara, intenta remuntar la investi
gació criminal, sense aconseguir sortir
del tot de la trampa en què ha caigut; a
València, el Canal 9 ens surt amb «Crò
nica amarga», que tampoc no diu res de
nou dins del cada dia més fastigós gè
nere; i, finalment, el que s’ha emportat la
palma és Juliàn Lago, amb el seu pro
grama «La màquina de la verdad», que
ara amenaça de tornar a la programació
un cop passat l’estiu, i que encara que

el presentador mateix el defineix com
«un espai d’investigació i detector de
mentides», és una de les coses més repugnants que hem vist a la petita pantalla.
Segons Lago, «el programa és el pro
ducte d’un treball periodístic on no hi ha
res de gratuït», una definició que repre
senta una brutal contrapartida de la nos
tra, atès que creiem sincerament que
quasi tot és fals i manipulat a «La màqui

na de la verdad», començant per aquest
baratet suposat aparell «detector de
mentides», que mai no ha estat admès
als Estats Units com a prova judicial, i
que fins ara ens ha servit per a demos
trar com la morbositat pot superar els lí
mits de l’ètica.
El seu «show», que sempre té de pro
tagonista un personatge polèmic que
cobra uns quants milions —malagua
nyats!— per a sotmetre’s a la trista mà
quina comandada per un tècnic ianqui,
tan seriós que fa riure, ha presentat epi

sodis tan sonats com el del brut semen
tal Espartaco Santoni —que encara pre
tenia fer-se el cavaller després d’haver
explicat les intimitats més indignes de
les seves ex-dones— i, sobretot, el pro
grama dedicat a ensorrar definitivament
una pobra noia, encisadora i desgracia
da alhora, amb qui públicament un petit
monstre («periodista cavernario», com

molt bé l’ha definit Luis del Olmo, i que
mai més ningú no hauria de convidar a
la televisió des que, amb més raó que
un sant, Oamilo José Cela li va fotre en
públic una merescuda bufetada), es va
acarnissar, acusanta-la de drogoaddic
ta. Com si la imbecil·litat i l’odi —que es
reflectien als ulls d’aquell estúpid— po
guessin erigir-se en jutges d’Amparo
Munoz, ex-Miss Univers i encara ex
cel·lent actriu, que si s’asseia on era no
més podia ésser per la necessitat de
guanyar uns diners, i que a més té tot el

dret del món de fer amb la seva vida tot

el que li passi pel cap.
Aquell programa fou el més repugnant
que hem vist per la televisió des que es
va inventar. Com si no n’hi hagués hagut
prou amb el que he dit, l’esmentat sub
jecte també intentà «acusar» la víctima
d’haver tingut la sida —en un moment
en què tothom hauria d’intentar ajudar
els qui pateixen aquesta malaltia—, i
després li preguntà si era veritat que
s’havia venut per obtenir un paper a una
pel·lícula, i si era veritat que havia fet de

prostituta pels carrers de Madrid. Més
que dramàtic, fou vergonyós, degradant,
innoble i sòrdid, com a súmmum d’una
televisió igualment vergonyosa, degra

dant, innoble i sòrdida.

APUNTADES DE VEU
per Miquel Pujadó

L’altre dia, tot llegint Opinions a la car
ta —un llibre de converses amb Joan
Ferraté publicat per Empúries—, em
vaig fixar en una de les obsessions de
l’entrevista:
«Els
escriptors
haurien
de fer crítica literària.» Fóra la manera,
evidentment, de donar els seus punts de
vista sobre els processos creatius, els
seus fins, etc. En el camp de la cançó,
la cosa és més greu: És clar que els

cantants opinen sobre les obres dels
col·legues..., però d'una manera sovint
destructiva, quasi sempre de boca a
orella i sense arguments raonats. Per
què els cantants no parlen —i es
criuen— sobre cançons amb la normali
tat que els dóna l’ofici? Potser hi ha pells
massa primes? Potser, a més, no hi ha
prou domini del procés de l’escriptura
per part d’alguns o de molts? Crec que
si volem fer de la cançó un gènere nor
mal i obertament reconegut, ens haurí
em de replantejar moltes coses... I, men
trestant, la crítica de cançó no existeix.
0 la fa —llevat de comptades excep
cions— gent que no en té ni idea o que,
fins i tot, és obertament hostil a l’existèn-

cia d’una cançó cantada en català.
Parlava d’hostilitat. Doncs bé, una pre

gunta al vent: Per què el senyor Carles
Cuní (responsable del programa «La nit

res les fan les llengües? I que les
cançons, siguin de l’estil que siguin,

contenen una bona part d’elements lite
raris? A qui aprofita aquesta cerimònia
de la confusió?
Perquè la confusió continuarà i anirà

ció ja fa anys que dura i, que jo sàpiga,
ningú no li ha cridat l’atenció. Pot ser
que a la CCRTV tothom comparteixi
aquesta filosofia?
I és que cantar en català s’està crimi
nalitzant. No us heu fixat com els grups
de rock gairebé demanen perdó quan
els pregunten sobre la seva tria lingüísti
ca? Tots afirmen que canten en català
perquè «els resulta natural», però alhora
deixen clar que «el rock no té llengua» i
que «no queda descartada qualsevol
opció lingüística en el futur», perquè

interpretades en català, de tots els estils
als mitjans de comunicació, i no pas en
espais especialitzats (tipus ghetto o re

—és clar— ells estan «al marge de la
política». I els que no fan pròpiament
rock? Cal veure els equilibris que han de
fer per evitar esmentar la paraula cançó:
«Jo faig música mediterrània», «jo faig
funky»... Totes les etiquetes són vàlides

qual cosa la cançó catalana podria ser
compresa en el seu context i no es veu
ria com un bolet estrany i fora de lloc. A
més: volem fer d’Europa un mosaic
harmònic de pobles o una sucursal de
McDonald’s?

mentre serveixin per a no esmentar el
mot fatídic; el mot que, de fet, conté i
justifica tots els altres mentre allò de què

—Reivindicar la presència de cantants
catalans en petits locals de viles i de
barris. És a dir: tornar a acostar la cançó

parlem sigui «paraula cantada».
I la pressió que un bon nombre de mit
jans de comunicació fan constantment
per tal que el terme rock català (de la
cançó ja ni en parlen) inclogui personat
ges com Loquillo, Rebeldes o El Ültimo

al seu destinatari directe. Un cantant
que es queda a casa, per molt plens de
cançons que tingui els calaixos, no exis

de la Fila? No està clar que, per molt ir
landès que sigui, Joyce pertany a la lite
ratura anglesa, i que Marsé i Vàzquez
Montalbàn formen part de la literatura
castellana? No és un fet que les literatu

creixent, mentre no hi hagi una voluntat

política de resoldre aquest estat de co
ses. Voluntat que hauria de passar per:
—Garantir l’accés normal de cançons

serva índia).
—Fer possible que el públic tingui ac

cés també a les cançons que es pro
dueixen actualment en altres llengües
romàniques (francès, italià...), amb la

teix.
Podria continuar força estona, si vol
gués. Però m’estimo més seguir el con
sell que l’Ovidi Montllor incloïa en una de
les seves primeres cançons, «Lliçó de
sumes i verbs»: «Tots hem pensat ja?

Doncs fem i callem!»

cap moment en l’arqueologia cultural. Cal
fer constar les col·laboracions en diversos
temes de Tomeu Penya (que broda «Ramellet», una de les cançons més atractives
del disc), Els Valldemossa (que, evident
ment, es fan seu el «Parado»), Raphel
Pherrer i Joan Bibiloni. Realment la música
d’arrel tradicional arreu dels Països Cata
lans (pensem en grups com Uc, Urbàlia
Rurana, Primera Nota, Els Trobadors i un
llarg etcètera) es troba en un moment de
bona forma envejable, que Giravolt no fa si
nó confirmar.

Música Nostra, GIRAVOLT. Blau/DiscMedi,
CD 072.

Marina Rossell, MARINA. PDI, G-80.3054.

El grup mallorquí que lidera Miquelina
Lladó ha superat els deu anys de vida.
Després d’un CD que, celebrant aquest nú
mero rodó, recull trenta temes dels seus
discos anteriors, no s’han fet pregar a l’hora d’oferir-nos un nou treball, treball que,
sens dubte, és el millor de la seva disco
grafia. Giravolt (que ha estat guardonat per
RNE/Ràdio 4 com a Disc Català de l’Any)
conté onze temes d’origen popular (o es
crits sobre models populars) arranjats
d una manera atractiva i moderna (des del
Punt de vista harmònic), sense caure en

Per primera vegada des del seu bateig
discogràfic de l’any 1977 —i deixant de
banda algunes col·laboracions: Llegendes
de Catalunya, Cinc cèntims d’or...—, la Ma
rina canvia de productora: després de la
marxa de Lluís Llach cap a Picap, la CBS
no compta, doncs, amb cap cantant en
llengua catalana al catàleg. Marina és un
disc de mar i de ritmes càlids. Primera sor
presa agradable: el disseny de la coberta,
senzill, bell i efectiu. Segona sorpresa
agradable: la veu de la Marina, que en al
tres discos quedava massa difuminada
—especialment pel que fa als registres

greus—, ha estat enregistrada amb una im
pecable nitidesa. Tercera sorpresa agrada
ble: uns arranjaments excel·lents i no gens
embafadors, a càrrec del pianista i compo
sitor Agustí Fernàndez (company de Gato
Pérez en algunes aventures discogràfi
ques, com Romesco). I les cançons? Aquí
la cosa ja esdevé més irregular... Si aga
fem el treball com a disc convencional (i no
com a CD), veurem que consta de dues
cares simètriques. Cadascuna s’obre amb
una havanera escrita per la mateixa Mari
na: «De què parles, havanera?» i «Bahia
de La Habana» (sic), aquesta última com
posta per a la pel·lícula Havanera de Toni
Verdaguer, tot i que el projecte no va arri

bar a quallar. La Marina s’hi troba a gust,
en aquests dos temes, i també s'hi troba a
gust en els que segueixen: dues cançons
inèdites de Pau Riba, «Mosquit del Para
dís» i, sobretot, «Marronet» —una deliciosa
cançó sobre les tonalitats de la pell. A con
tinuació dues versions de temes de Gato
Pérez («Rumba dels 60» i «Rumba de Bar
celona»), ben resoltes però que no aporten
gaire cosa a l'original. Tot seguit, dues ver
sions d’autors ben diferents: «Benke», de
Milton Nascimiento (un tema que demana
més d’una audició, però que és realment
antològic, i que compta amb unes belles
veus infantils), i «La guerra de Cuba», de Sisa, que —per al meu gust— és el més fluix
de l’àlbum: el peculiar univers de l’ex-cantautor galàctic no em sembla del tot com
patible amb la manera de fer de la Marina.
Les cares del disc es clouen amb dues
versions (cantada i instrumental) d’«Una illa
és», una preciosa rumba que la Marina
canta amb convicció, recolzada en les
veus de Johnny Tarradellas i de Peret Re
yes; és a dir, del grup Chipén. En resum —i
malgrat els peròs abans esmentats—, ens
trobem davant d’un disc atractiu, homogeni
i divers alhora, que té com a principal de
fecte el de fer-se'ns un xic curt.

DISCOGRAFIA CATALANARECENT

MEDITACIONS
I PREGUNTES

dels ignorants» a Catalunya Ràdio) en
gega sistemàticament o penja el telèfon
a tot aquell oient que gosa demanar més
presència de cançons en la nostra llen
gua en el seu programa? Aquesta situa

Reedicions en CD

CRIDA ALS ESCRIPTORS JOVES

SERRA D’OR fa una crida als escriptors que no tin
guin més de trenta anys i els invita a col·laborar a
la revista:

a - amb reportatges de tema lliure.
b - amb articles que precisin algun dels problemes
culturals amb els quals el nostre poble ha d’enfrontar-se.
c - amb articles que aportin una avaluació crítica,
original i raonada, d’alguna obra catalana del segle
XX (literatura, música, pintura, arquitectura, cine
ma, etc.) o d’un autor també del nostre segle.
Els originals, inèdits i d’una extensió de 5 a 7 fulls
holandesos mecanografiats a doble espai, hauran
d’ésser enviats en quatre exemplars signats, amb el
nom i l’adreça’ de l’autor a cadascun, a «Serra
d’Or», apartat 121, Barcelona, abans de 1’1 de no
vembre. Entre els originals presentats, el jurat
—constituït per Albert Manent, Josep Massot i Mun
taner, Marta Nadal, Zeneida Sardà i Jordi Sarsanedas— en triarà un per a cadascuna de les tres op
cions, que «Serra d’Or» publicarà i pel qual pagarà
40.000 ptes. També podrà aconsellar la publicació
d’altres originals, els quals, si realment apareixen,
seran pagats d’acord amb les tarifes vigents a la re
vista. La tria del jurat serà feta conèixer dins el nú
mero de desembre de «Serra d’Or». La revista
agrairà als 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 pre
cisar què entenem per reportatge. El reportatge és
un text en el qual es reflecteix, d’una manera direc
ta —o que ho sembli—, l’experiència d’un contacte
personal amb una realitat concreta, especialment
humana. La utilització de fonts escrites no hi ha
d’ésser preponderant ni vistent i cal defugir-hi l’abstracció i el to que escau a l’assaig.
D’altra banda, en l’opció b, el terme «cultural» pot
ésser entès en qualsevol dels sentits atribuïbles a
aquest adjectiu.

Joan Amèric, TORNAR A L’AIGUA.
Picap, CD 90 0046.

Sisa, GALETA GALÀCTICA. PDI,
X-80.2993.

Oportuna reedició del primer àlbum
d’aquest jove cantant valencià. Produït per
Lluís Llach, fou publicat inicialment per
CBS sense cap mena de promoció, i fou
una llàstima: conté, malgrat alguna rellisca
da com «Cançó natural», algunes cançons
excel·lents («Quina sort», «La idea podria
enamorar-te», «Parlant de sirenes»...) i,
globalment, em sembla superior al seu se
gon treball (Escala de colors), més perfec
te tècnicament però mancat en part de la
frescor i la imaginació de Tornar a l’aigua.

Editat originàriament l'any 1976, aquest
és el disc immediatament posterior a Qual
sevol nit pot sortir el sol, i en ve a ser una
mena de continuació estètica. Els músics
són, si fa no fa, els mateixos (Xavier Riba,
Paco Pi, Dolors Palau, Manel Joseph...), i
les cançons («El cabaret galàctic», «A sota
l’alzina», «El comptador d’estrelles» «Ta
ronges i arròs»...) mantenen un clima simi
lar. Úniques diferències remarcables: la
substitució de la guitarra acústica de base
per una guitarra elèctrica i la notable
presència de la veu de Jaume Sisa, que a
Qualsevol nit... havia quedat relegada a un
seqon terme per unes mescles força discu
tibles.

ORGIA

Sisa, ORGIA. PDI, X-80.1250.

Jaume Sisa va enregistrar aquest pri
mer àlbum (1971) oferint-nos una imatge a
cavall entre Dylan i Zappa, i usant i abu
sant de collages musicals i/o sonors i
d'unes provocacions que a hores d’ara ens
semblen d’allò més ingènues. Això pel que
fa als vuit temes que formen la primera part
del disc (l’antiga cara A). Pel que fa a la se
gona part, hi trobem temes més arrodonits,
especialment «Els reis del país deshabi
tat», que continua essent una de les
cançons més reexides del contranoi del
Poble-Sec.

Núria Feliu, AMB TETE MONTOLIU,
ERICH PETER, BILLIE BROOKS I
BOOKER ERVIN. PDI, X-80.2990.
Reedició del que va ser, després de diver
sos discos senzills, el primer LP —forta
ment jazzístic— de la Núria. Consta de sis
temes cantats, coneguts estàndards adap
tats al català pel desaparegut Jaume Picas
(«El país dels ocells», «Tot és gris», etc.),
alternats amb quatre peces instrumentals
on destaquen la saviesa pianística de Tete
Montoliu i la qualitat del saxofonista nordamericà Booker Ervin. Un avís per als
col·leccionistes, però: les sis cançons
d’aquest àlbum ja han estat incorporades
al CD de Núria Feliu Les primeres cançons,
publicat per PDI fa cosa d’uns sis mesos.

NOTES
dernitat, la consciència d’una nova
època...» L’exposició n’és un clar
testimoniatge.

UNA PROGRAMACIÓ
SELECTA

Josep Dalmau, els anys trenta.

Joan Miró fotografiat per Horacio Coppola.

NOTES
D’ART
MIRÓ-DALMAU-GASCH
Una altra manifestació a l’entorn
de la figura de Joan Miró que cal
comentar. Com prevèiem fa mesos
en aquest mateix espai, serem
reincidents en el tema, car, d’entre
l’àmplia oferta de mostres que
s’ocupen de Miró en la celebració
del seu centenari, algunes són ine
ludibles si volem conèixer les cir
cumstàncies que li van afavorir els
impulsos creatius, les opcions ar
riscades, els trencaments, etc. A
l’hora de revisar la primera etapa
de Miró, aquella que el conduïa
vers la conjuntura avantguardista,
és imprescindible l’exposició «Miró-Dalmau-Gasch. L’aventura per
l’art modern 1918-1937», que s’ha
presentat al Centre d’Art Santa Mò
nica, organitzada pel Centre de
Documentació d’Art Contemporani
Alexandre Cirici del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, amb Pilar Parcerisas,
Jaume Vidal i J.M. Minguet de
comissaris.
Miró (1893-1983), Dalmau (18671937) i Gasch (1887-1990) repre
senten una sòlida relació entre la
creativitat, el mercat i la crítica. A
principis de segle, tots tres as
sumiren un paper rellevant a l’hora
djimpulsar i consolidar [avantguar
disme artístic a Catalunya. L’expo
sició vol situar l’espectador en un
context i en una època per donar-li

Sebastià Gasch, el 1930, en una foto de Galàn.

una visió de l’efervescència artísti
ca al moment de la primera expo
sició individual de Miró a les
Galeries Dalmau l’any 1918. Es
tructurada en tres ambients, la
mostra posa de manifest la impli
cació de l’artista en aquest am
bient cultural, el paper del galerista, aliat i còmplice en l’aventura
avantguardista, i el del crític, enco
ratjador i visionari.
El recorregut s’inicia amb un re
trat modernista de Dalmau fet per
Lluís Bagaria, i amb una selecció
de documents i de material fo
togràfic, testimoniatges de la per
sonalitat inquieta del galerista.
Viatger, cosmopolita, Dalmau po
sava en contacte artistes i poetes
de l’avantguarda internacional. Per
a Miró va ser promotor, amic i con
seller, el guia en el camí cap a Pa
rís.
L’eix central de l’exposició és
dedicat als orígens artístics de Mi
ró, a la seva etapa realista, amb
obres poc conegudes com el petit
oli sobre tela Mont-roig, paisatge,

de 1916; La rosa, una natura morta
del mateix any; Mont-roig, el pont i
Cambrils, la platja, tots dos de
1917. També hi ha una pintura
magnífica que pertany a I època
surrealista, Cap d’aranya sobre
fons blau, de 1925.1 dibuixos, fotoqrafies, cal·liqrames catàlegs,
etcètera.
L’any 1925, Sebastià Gasch pu
blicava a «La Gaseta de les Arts»
la seva primera crítica dedicada a
Miró. Impulsor de postures i d’accions avantguardistes, Gasch es
convertí en defensor i divulgador
de l’itinerari artístic mironià. Al ter
cer ambient de l’exposició es reco
pilen textos, exemplars de revistes,
publicacions, articles ardents i «ter
roristes» que copsaren plenament
l’esperit de revolta de l’artista.
Com ho diu Pilar Parcerisas en
l’indispensable catàleg: «No hi ha
dubte que a Joan Miro, Josep Dal
mau i Sebastià Gasch els uní la
passió pel present, la visió del fu
tur, el risc per allò nou, la radicalitat d’una actitud, l’esperit de mo

Conduir una galeria d’art és una
aventura engrescadora però difícil.
Joan Gaspar ho sap, coneix bé el
món de l’art, coneix artistes,
col·leccionistes, crítics, públic. Ara
que la nova galeria Joan Gaspar
és una realitat que compta amb
una temporada d’activitat, cal ce
lebrar la iniciativa i el rigor de la
programació.
Com a carta de presentació ens
va brindar un esplèndid repertori
d’obra gràfica; quatre mostres de
quatre artistes, Picasso, Miró, Tà
pies, i un recital de procediments,
aiguaforts, aiguatintes, litografies,
el carborúndum, el linòleum, els
collages, que Rosa Vives va analit
zar en profunditat en l’article De la
tradició a la innovació en el gravat
(«Serra d’Or», juny 1993).
Si les manifestacions que forma
ven el nucli inicial havien estat ri
gorosament seleccionades, la que
na ocupat el galerista els darrers
mesos és també encomiable: re
cull l’obra d’Andreu Alfaro, des
prés de més de set anys sense ex
posar a Barcelona. En aquesta
ocasió l’artista ha pres per model
el seu propi cap, tal vegada per
tancar aquell cicle iniciat la darrera
mostra que li recordem, que es
concentrava en el cos humà i que
curiosament mostrava imatges,
moviments, situacions i suggeri
ments d’uns cossos sense cap.
«Automodel» és el títol d’aquesta
sèrie de treballs. Alfaro diu en la
presentació del catàleg: «Per a mi
el cap, el meu cap, que vaig elegir
perquè era el que tenia més a
prop, se’m presentava com un te
ma nou, com una petita aventura
on descobrir formes diferents, con
torns, alguns d’inèdits per a mi
mateix. Segurament aquesta no
serà, teòricament, cap aportació
d’originalitat a la història intermina
ble de les últimes modes, són sim
plement coses que a mi m’interes
sen i aspire a transmetre als
altres.»
Val a dir que aquesta «petita
aventura» ha estat treballada amb
veritable delit per mitjà dels plans,
de les línies, dels talls, del buidat i
de les tangències, amb la compli
citat dels materials escollits que
s’alternen en un inesgotable joc de
relacions: acer coten, acer inoxidabe, ferro, marbre, pedra. El cap
com a objecte a representar, com

ANYS
El llibre que dreça sumari
dels quinze anys d'activitat
de la galeria AB de Granollers.

ANIVERSARI
De l'exposició d‘Andreu Alfaro
a la galeria Joan Gaspar:
Trets 3,1992. Ferro.

També de l'exposició «Automodel» d'Alfaro:
Màscara 1,1992. Acer corten i peu de fusta.

a estructura, en què el nas, les ce
lles o els cabells són elements de
finitoris que enceten els ritmes, les
correspondències i les variacions.
I segons com siguin requerits, amb
un propòsit o amb un altre, pren
dran formes i resolucions diverses.
Màscara, Trets, Cap, Presència,
són exemples d’aquestes varia

cions a l’entorn d’un únic tema. Es
cultures, peces de paret, dibuixos i
collages són culminacions indivi
duals d’un procés que parteix
d’uns elements simples i abstrac
tes, amb el propòsit d’alliberar-los i
alhora de lligar-los a un conjunt re
presentatiu.

La galeria AB de Granollers va
obrir les portes el dia 2 de juny de
1978. Ha complert doncs quinze
anys. Des de la primera mostra
col·lectiva, «Presència de l’avantguarda a Catalunya», molts artis
tes de primera línia han passat per
la galeria d'Antoni Botey. Sergi
Aguilar, Andreu Alfaro, Miquel Bar
celó, Erwin Bechtold, Jordi Benito,
Joan Brossa, Cesc, Joaquim
Chancho, Antoni Clavé, Antoni Cumella, Modest Cuixart, Jordi Curós,
Salvador Dalí, Equip Crònica, Grau
Santos, Hernàndez-Pijuan, Manolo
Hugué, Magritte, Man Ray, Max
Ernst, Joaquim Mir, Joan Miró, Jau
me Plensa, Ràfols-Casamada, són
només una breu llista per a il·lus
trar aquest llarg camí recorregut.
Mostrar obres de qualitat i donar
suport a les tendències més ac
tuals han estat les dues fites indis
cutibles que han regit les progra
macions ae la galeria. Tal vegada
per això, en aquest moment de ce
lebració, Antoni Botey ha apostat
novament pels artistes joves amb
l’exposició «Quinze anys. Quinze
noves il·lusions» (Cada temporada
la galeria AB recull en una mostra
col·lectiva l’obra d’artistes novells
que necessiten una primera opor
tunitat per a mostrar-se).
Per a commemorar aquesta eta
pa, la galeria ha editat un llibre,
presentat pel conseller de Cultura
del govern de la Generalitat de
Catalunya, Joan Guitart i Agell,
que fa memòria de tots els artistes,
de les exposicions dels darrers
cinc anys, i recull imatge per imat
ge l’original col·lecció, que compta

amb 99 obres d’artistes vinculats
a la galeria, que sempre està a
l’abast del públic visitant. Es tracta
de peces de petit format, 30x30 és
la norma establerta, que mostren
la forma expressiva característica
de cadascun dels autors i ensems
la imatge de l’artista. Cal celebrar
la trajectòria de la galeria AB, que
ha estat la precursora indiscutible
de la descentralització de l’art ca
talà contemporani.
ISABEL SALUDES

NOTES
DE MÚSICA
YEHUDI MENUHIN
SENSE EL VIOLI
No hi ha dubte que Yehudi Menuhin és un dels grans noms de la
música del segle XX. Va néixer el
1917 a Nova York, en una família
d’origen turc, i des dels deu anys
ha estat un dels violinistes més fa
mosos del món. El 1935 va donar
un concert a Barcelona, i ara que
té setanta-quatre anys ha tornat
—lamentablement, sense el violí—,
oer dirigir l’Orquestra de la Ciutat.
Vlenuhin no s’ha reduït a ser un vip
tuós, i ja fa anys que alterna el violí
amb la direcció d’orquestra.
Menuhin va dirigir correctament
unes obres estèticament molt dis
tanciades, però va palesar que
com a director d’orquestra no està
al mateix nivell que com a violinista.

És d’agrair que inclogués al
concert una obra d’un compositor
d’aquí, que el va obligar a un es
forç que molts directors joves no
estarien disposats a fer. La «Simfo
nia barroca» de Salvador,Pueyo
(1935) va obrir el concert. És una
obra que pretén reflectir l’esperit
barroc més en l’esperit que no
adoptant formes neobarroques.
Entre les millors obres de Mozart
hi ha els Concerts per a piano i or
questra, que solia interpretar ell
mateix. El núm. 17 va ser interpretat
per Jeremy Menuhin amb un curiós
sentit del ritme, que no va impedir
que el seu pare I acompanyés per
fectament amb l’orquestra.
El concert es va completar amb
«Variacions sobre un tema origi
nal» del compositor anglès Edward
Elgar (1857-1934), que va servir
per a mostrar el bon moment de la
secció de metall de l’Orquestra.
Tanmateix la història musical
d’Anglaterra és ben curiosa. Els
madrigalistes anglesos del segle
XVI, com William Byrd o Thomas
Morley, van assolir una altura estè
tica de primera magnitud, i un se
gle més tard Henry Purcell, ja dins
el barroc, va donar obres absoluta
ment genials. A partir d’aquí sem
bla com si Anglaterra patís una
certa crisi de creativitat musical.
L’alemany George Friedrich Hàndel va esdevenir el compositor na
cional, i el fill petit de Johann Sebastian Bach, Johann Christian,
amic de Mozart, va ser el millor ex
ponent britànic del període clàs
sic. Després, la música anglesa no
dóna noms de primera magnitud, i
fins i tot en ple segle XX un català,
Robert Gerhard, es considerat un
dels millors compositors anglesos.
Evidentment aquestes conside
racions són fetes des de fora, no hi
ha dubte que hi ha aspectes de la
sensibilitat musical anglesa que se
m’escapen, però sembla que, com
en d’altres facetes, la insularitat
confereix unes qualitats ben dife
renciades, fins i tot allunyades de
l'Europa continental. En definitiva,
tant la música d’Elgar, com la de
Benjamin Britten o la de Ralph
Vaughan Williams, per a dir alguns
dels principals noms, d’una gran
perfecció formal, a mi em sembla
mancada d'originalitat i més aviat
propera a la mediocritat, tot sigui
dit amb el degut respecte.
Yehudi Menuhin, per damunt de
tot, va demostrar una bonhomia i
una sensibilitat humana extraor
dinàries, que fan que se li perdoni
que hagi vingut sense el violí i que
avali la carrera musical del seu fill
Jeremy, pianista correcte però molt
allunyat de la categoria del pare.
Pocs directors estrangers són ca
paços de donar-nos l’emocionant

sorpresa que ens va donar Me
nuhin interpretant com a bis la sar
dana «Juny» del genial empor
danès Juli Garreta, en versió
simfònica. Bravo, Yehudi!

DANIEL BARENBOIM
SENSE EL PIANO
Daniel Barenboim és considerat
un dels millors pianistes contem
poranis, però va venir a Barcelona
a dirigir l’Orquestra Simfònica de
Chicago, i va demostrar que domi
na perfectament l’ofici.
Una sola obra va incloure el con
cert: la Cinquena Simfonia d’Anton
Bruckner (1824-1896). Nascut el
mateix any que el nostre JosepAnselm Clavé, Bruckner va ser
contemporani de Wagner, de
Brahms i de Txaikovski. D’origen
humil, va arribar a tenir fama com
a organista, i com a compositor
l’èxit li va arribar després de la
mort. Va escriure nou simfonies,
que, curiosament, alguns crítics
afirmen que són l’expressió profun
da de la seva fe catòlica. Si ens
concretem als paràmetres musi
cals, es pot dir que Bruckner va
ser un dels exponents més exacer
bats del simfonisme postromàntic
centreuropeu. La Cinquena Simfo
nia, que aura més d’una hora, dó
na a l’orquestra l’ocasió de lluir la
brillantor de totes les seves sec
cions i, malpensat com sóc, sospi
to que és per això que molts direc
tors la programen. La densitat
orquestral hi és una constant, i els
tres primers temps són un seguit
de fragments breus que culminen
en clímaxs subratllats rotundament
per una secció de metall exces
sivament eixordadora, que des
compensa tot l’equilibri sonor, i
que potser cal atribuir més a Ba
renboim que a Bruckner. L’últim
temps de la simfonia és una altra
cosa, i el mateix compositor va re
conèixer que era «el millor que mai
he escrit en matèria de contra
punt». Realment es tracta d’una fu
ga molt ben treballada, encara que
massa extensa. En definitiva, la
Cinquena Simfonia de Bruckner és
una obra absolutament aclapara
dora, d’una perfecció formal in
dubtable, però desmesurada en
tots els aspectes. El públic la va
aplaudir entusiàsticament, però no
va aconseguir cap bis.
L’Orquestra Simfònica de Chica
go és una formació molt brillant,
fundada el 1891, i disposa d'una
corda compacta, i d’unes perfec
tes seccions de vent, desequilibra
des per un metall d'una brillantor
esclatant. Daniel Barenboim va ob
tenir un èxit contundent i merescut.

EL COR DEL LICEU
El cor del Liceu, amb l'orquestra
del mateix teatre, sota la direcció
de Romano Gandolfi, va oferir un
curiós concert, amb un programa
insòlit. Una cançó de Schubert per
a cor d’homes amb acompa
nyament de quatre trompes va ini
ciar la sessió, que va continuar
amb «Quattro pezzi sacri» de Verdi, obres d’una religiositat molt pro
pera al món de l’òpera. A la sego
na part van interpretar el pròleg de
Mefistofele d’Arrigo Boito, amb la
col·laboració del baix Francesco
Ellero d’Artegna, una veu de gran
qualitat, i de l’Escolania Mare de
Déu de Montserrat de l’Escola Pia
Balmqs, que dirigeix Mireia Bar
rera. És difícil trobar un criteri lògic
en la programació d’aquest con
cert, i això potser va ser la causa
de la poca assistència de públic,
almenys el dia que io hi vaig anar.
Més enllà de I interès de les
obres interpretades, el concert va
posar en evidència el moment del
cor del Liceu. Fa uns anys es va
ampliar amb veus noves, fins a
disposar d’un centenar de cantai
res, dirigits per Romano Gandolfi,
amb una gran experiència en la
direcció de cors d’òpera. El cor
va assolir una qualitat que tothom
va aplaudir, i durant un període va
mantenir una fama indiscutible. Ac
tualment ha quedat reduït a una
vuitantena de cantaires, i la mitjana
d’edat, en una apreciació visual
evidentment poc exacta, és més
aviat elevada. I allò que és evident
és que el nivell artístic ha baixat.
Alguns aguts surten forçats, i s’ha
perdut aquella plenitud massissa i
brillant que el caracteritzava fa
anys. Jo no crec que el Liceu
necessiti un cor de cent cantaires,
però allò que caldria és mantenir la
joventut de les veus. Segurament
això deu topar amb problemes la
borals —és absurd que un cantai

re no es jubili fins a seixanta-cinc
anys—, però si el Liceu vol mante
nir un cor ai mateix nivell de les
primeres figures líriques que con
tracta cal prendre les mesures
adequades i acceptar-ne el cost.
De moment, el mestre Gandolfi ha
manifestat públicament que, si no
se soluciona el problema, ell se
n’anirà.

«COSÍ FAN TUTTE» AL LICEU
Cosi fan tutte, estrenada el
1790, és posterior a las tres grans
simfonies de la maduresa de Mo
zart, les 39,40 i 41, i precedí en un
any La flauta màgica, estrenada el
mateix any de la mort del genial
músic. Les paraules són sempre
insuficients per a explicar el sentit
de la música, per tant no ho inten
taré. Cal la immersió total sense
condicions per a assolir la dimen
sió inefable que només la música
dels genis ens pot posar a l’abast.
Cosí fan tutte te un argument apa
rentment frívol, que en alguna èpo
ca va ser titllat fins i tot d’immoral,
però els personatges assoleixen
una vibració genuïnament huma
na, subratllada per una música su
blim.
La versió que n’ha donat el Li
ceu, pel que fa a l'escenificació, i
sense entrar en plantejaments
estètics, ha tingut uns defectes
evidents. No es pot acceptar que
un parell d’escenes es desenvolu
pin en una llotja del prosceni, que
resta invisible per la meitat dels es
pectadors. És llàstima que la re
cerca d’originalitat no tingui en
compte allò que és prioritari, que
és que tot el públic pugui tenir ac
cés fàcil a tot allò que passa a l’escena. El moviment dels personat
ges tampoc no va ser gaire
encertat: en alguns moments sem
blava que no sabien què fer.

GALERIA JOAN GASPAR

Plaça del Dr. Letamendi, 1 - 08007 Barcelona
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Al Liceu, Cos'i fan tutte. Una obra frívola
però amb personatges de debò i una música sublim.

Atès que se’n van fer vuit repre
sentacions, l’òpera va comptar
amb dos repartiments diferents,
per a evitar l’excessiu cansament
dels cantants. En la versió que
vaig poder presenciar, el nivell mu
sical va ser molt alt. Tots van can
tar molt bé, i voldria remarcar l’en
cert del tenor Joan Cabero en el
paper d’un dels protagonistes, que
el confirma sens dubte com un
cantant capaç de fer una carrera
musical important.
La direcció de l’orquestra, con
fiada a Alan Hacker, va ser cor
recta, malgrat alguns petits desa
justs. —S.B.

NOTES
DE TEATRE
LES ESTRENES

TEATRE CATALÀ
HISTORIETES. Companyia Dagoll
Dagom. Intèrprets: Roser Batalla,
Carme Cuesta,, Carlos Gramaje,
Núria Mampel, Oscar Mas, Fulgenci Mestres, Mont Plans, Xavier Ri
bera, Muntsa Rius, Juan Cesena.
Nous arranjaments musicals:
Agustí Fernàndez. Noves coreo
grafies: Marisa Gerardi. Il·lumina
ció: Ignasi Morros. Escenografia i
vestuari: Isidre Prunés i Montse
Amenós. Direcció: Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella i Miquel
Periel. Barcelona, Grec 93, Festival
d'Estiu de Barcelona, Teatre Grec
de Montjuïc, 28 de juny.
Potser per compensar una res-

oosta més dèbil que l’esperada en
'últim muntatge, potser per aprofi
tar la demanda d espectacles lleu
gers durant l’estiu i les possibilitats
ae les Festes Majors, Bozzo-Cisquella-Periel han tirat endavant un
espectacle confegit amb retalls
d’espectacles anteriors. No és ni
un digest, com ho sembla el traç
dramatúrgic de la part cor
responent al Mikado, ni un espec
tacle nostàlgic, com sembla indi
car-ho l’estructura de la segona
part' dedicada als espectacles
més antics... No és, tampoc, un
aprofitament dels moments i les
melodies que han tingut més èxit i
han assolit més popularitat —i,
això, se’lç ha d’agrair als antologistes—... Es una suma de «mo
ments» que confegeixen un mo
saic a l’entorn d’un recurs
dramatúrgic molt primari: una nit
en el magatzem del teatre els per
sonatges retornen a la vida escèni
ca. En aquest tipus d’espectacle,
cada espectador hi busca el seu
tros, aquell fragment d’un muntat
ge —diferent per a cadascú— que
en el seu moment el va emocionar,
per tal de reviure aquelles matei
xes sensacions. Però no hi ha dos
moments idèntics i cal posar en
joc noves sorpreses. Tot i els nous
arranjaments musicals d’Agustí
Fernàndez, les noves coreografies
de Marisa Gerardi i el nou embol
call escenogràfic d'Isidre Prunés i
Montse Amenós, la proposta no té
la grapa esperada i hom té massa
la sensació que veu un espectacle
aprofitat. Un espectacle per a fer
la viu-viu.
UN DIA de Mercè Rodoreda. Com
panyia del Festival Grec 93. Intèr
prets: Montserrat Salvador, Marga

rida Mínguiilón, Roser Camí, Àn
gels Poch, Miquel Cors, Jordi Dauder, Manuel Dueso, Jordi Figueras,
Isabel Rocattí, Francesca Pinón,
Jordi Banacolocha, Lluís Soler,
Santi Ricart, Pere Anglas, Joan M.
Orfila, Elisenda Bautista, Rosa Cadafalch, Montse Esteve, Anna Es
trada, Mercè Mariné, Montserrat
Mundet, Andrea Peinado, Núria
Font, Itxei Montserrat, Andreas
Calvo Gómez, Raúl Emilio Rexach,
Hug Luchetti, Naim Thomas. So:
Carles Mas. Il·luminació: Ignasi
Morros. Escenografia: Eduard Bucar.
Vestuari i atrezzo: Mercè Paloma.
Direcció: Calixto Bieito. Barcelona.
Grec 93, Festival d’Estiu de Barce
lona, Teatre Grec de Montjuïc, 27
de juliol.
En sortir del Grec vaig sentir la
necessitat de fullejar la novel·la Mi
rall trencat. La novel·la és datada
entre el 1968 i el 1974, Bieito ens
diu que l’obra de teatre és de
l'abril de 1959. És del tot evident,
sense dubtes, que Un dia és a
l’origen de Mirall trencat. Fets i
personatges ho corroboren. El prò
leg del llibre, que volia ser una
confessió, un ajut per a compren
dre la seva obra, queda, després
d’Un dia, perillosament contradit.
En retrobar-me’l em venia la imat
ge del somriure hermètic i distant,
nerviós, de Mercè Rodoreda. Un
dia és un esborrany duríssim de
Mirall trencat. A la peça teatral, si
tuacions i personatges són tallats
amb un traç vigorós, sec i contun
dent, essencialment aspre. Des
prés, a Mirall trencat, el dibuix es
devé amb més replecs i matisos,
més ric i suggeridor, sense el dur
esquematisme de l’obra teatral.
Dues mirades de Mercè Rodoreda
que volen complementar-se: una

cap endins, sense concessions;
una altra cap enfora, més treballada, tal com ella vol que la vegin.
En aquest sentit convenia muntar
l’obra, convenia donar a conèixer
aquest text.
Penso, però, que la Temporada
del Grec i els últims dies de juliol
no eren ni el moment ni el I oc. Un
dia demanava la reflexió serena fe
ta sense presses ni neguits en la
normalitat d’una temporada, i de
manava, sobretot, un espai més
íntim per a trobar-nos els personat
ges més a prop sense augmentarne l'esquematisme per la distància
i per la impossibilitat de jugar se
gons quins registres de veu i d’interpretació. Al Grec, els ritmes
interpretatius personals no s’aco
blaven a un ritme general —ab
sent— i les atmosferes dels diver
sos quadres s’escolaven per un
tractament de llums més pendent
de donar brillants efectes esce
nogràfics que no pas un profund
treball de situacions. En cap mo
ment no vam poder veure ni sentir
la «magnífica simfonia de murmu
ris, de crits que ningú no escolta,
de silenci. Del silenci de la mort»
que, segons deia Calixto Bieito en
el programa de mà, definia la
peça. Aquest «univers imaginari,
tancat i fictici» no té força per a
descobrir-nos la «veritat» que hi
ha al darrera, i queda, lamentable
ment, a mig camí. El muntatge
d’Un dia —pel possible detonant
que representa en l’obra de Mercè
Rodoreda— demanava més segu
retat en els resultats i una exigèn
cia global més rigorosa.

TEATRE FORÀ
SUENO DE UNA NOCHE DE VERANO de William Shakespeare.
Dramatúrgia d'Helena Pimenta.
Companyia Ur Teatro-Antzerkia.
Intèrprets: Ana Pimenta, Arantxa
Ezquerra, Gerardo Quintana, José
Tomé, Lierni Fresnedo, Víctor Criado. Equip d’escenografia, vestuari
i il·luminació: J.L. Raymond, Susana de Una, Txemari Rivera, José
Tomé. Direcció: Helena Pimenta.
Barcelona, Grec 93, Festival d'Es
tiu de Barcelona, Mercat de les
Flors, 29 de juny.
El Somni d’una nit d'estiu ha co
negut les més diverses versions.
Bones o dolentes. S’ha fet del dret,
del revés i de totes les maneres
possibles. Per això quan hom en
veu anunciada una nova proposta
se li estarrufen els cabells i, com
els gats, espera tens els esdeveni
ments per tal que no l’agafin des
previngut. Però la feina d’Helena
Pimenta i l’Ur Teatro-Antzerkia és
intel·ligent, imaginativa i rotunda-
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L'espectacle Historietes, de Dagoll-Dagom, no és ben bé ni un digest ni un exercici nostàlgic però,
confegit de retalls, juga amb els records de cada espectador.

Un dia, esborrany duríssim en forma dramàtica de la novel·la Mirall trencat,
demanava més seguretat en els resultats.

ment actual, i et guanya de segui
da que t’adones de la seva profun
ditat. El Somni ha estat reescrit,
repensat, reviscut amb una intensi
tat poc usual, i ens trobem amb
una recreació contemporània que
contínuament ens pica l’ullet amb
una complicitat pròxima, sense
elucubracions ni conceptes rebus
cats. Hom se sorprèn de la seva
actualitat i de la difícil viabilitat de
1 equilibri entre les seves parts —el

món real, el màgic, el mite i el sai
net— i els seus personatges. Al
grup dirigit per Helena Pimenta no
més li calen sis actors —és gaire
bé un joc de mans— per a donar
vida als complexos mons disse
nyats per Shakespeare i viscuts en
plena contemporaneïtat. Tot un
somni.

THE STREET OF CROCODILES. A
partir de narracions de Bruno

Schulz, creació del Théàtre de
Complicité, adaptació de Simon
McBumey i Mark Wheatley. Compa
nyia Théàtre de Complicité. Intèr
prets: César Saracnu, Matthew
Scurfield, Annabel Arden, Clive
Mendus, Joyce Henderson, Antonio Gil Martínez, Lilo Baur, Hayley
Carmichael, Eric Mallett, Stefan
Metz. Il·luminació: Paül Constable.
Escenografia: Rae Smith. Direcció:
Simon McBumey. Barcelona, Grec

93, Festival d’Estiu de Barcelona,
Mercat de les Flors, 8 de juliol.
Bruno Schulz és un escriptor po
lonès del qual l’any passat se cele
brava el centenari del naixement i,
a la vegada, el cinquantenari de la
mort. B vigor de l’obra de Schulz
va influir en una bona colla d’artistes de les especialitats més diver
ses. El malaguanyat dramaturg Tadeusz Kantor a La classe morta
basà en «El jubilat», una història
de Schulz, i al muntatge auto
biogràfic Wielopole Wielopole tam
bé és fàcil trobar referències a
l’obra de Schulz. La citació de Tadeusz Kantor no és gratuïta, ja que
el muntatge de McBumey i Wheatley i el Théàtre de Complicité utilit
za la mateixa estètica de Kantor, el
mateix xoc d’elements paròdies i
tràgics, el mateix to narratiu estra
fet i sincopat als límits de la reali
tat. El recurs dramatúrgic neix
d’una carta de Tadeusz Lubowiecki, que treballava amb Schulz el
dia de la seva mort: Lubowiecki i
Schulz, «jueus útils», treballaven
per als nazis que ocupaven Polò
nia fent tria de llibres a Drohobycz
—la ciutat de Schulz—; el Dijous
Negre, un oficial de la Gestapo va
detenir Schulz i li va disparar dos
trets al cap. En un inici magnífic,
que ja marca decididament el
temps tràgic de l’obra, veiem
Schulz revisant llibres i perdent-se
entre les seves pàgines. D’aquí
neixen les diverses escenes del
muntatge: Schulz reviu moments
biogràfics —sobretot la personali
tat del seu pare— barrejats amb
moments de la seva obra nar
rativa, en un collage ascendent
que porta a la tragèdia final. Mun
tatge brillant, per la seva realitza
ció, pels mateixos materials que
utilitza, per l’eficàcia de ritmes i de
contrastos, compleix amb escreix
l’objectiu d'acostar-nos a l’escrip
tor polonès i de provocar la curio
sitat per la seva obra.
LES FRÈRES ZÉNITH de Jéròme
Deschamps i Macha Makeieff.
Companyia Deschamps & Des
champs. Intèrprets: Jean Marc
Bihour, Jéròme Deschamps, Philippe Duquesne, François Morel, Philippe Rouèche. Il·luminació: Dominique Bruguière. Escenografia:
François Darne. Vestuari: Macha
Makeieff. Direcció: Jéròme Des
champs. Barcelona, Grec 93, Fes
tival cl’Estiu de Barcelona, Mercat
de les Flors, 14 de juliol.
Les Frères Zénith és, per a entendre’ns, un tipus de teatre molt a
prop del que fan El Tricicle o VolRas. Teatre d’humor que, en un es
cenari estable i amb uns personatges-tipus que també es mantenen
durant tota la representació, pre

senta un calidoscopi d’imatges i
de situacions, amb un humor
construït amb una sorprenent habi
litat. Sovint les diverses escenes
desemboquen en un gag, però en
d’altres versions és la mateixa
construcció de l’escena la que
sorprèn i la que provoca la rialla.
Amb tot, la diversió s’acaba en ella
mateixa i, malgrat la perfecció for
mal, hom té la impressió de sortir
amb les mans buides. —J.V.F.

NOTES
DE DANSA
LES ESTRENES
NA FLORESTA. COR PERDUT.
DUENDE. RASSEMBLEMENT. Co
reografies de Nacho Duato. Músi
ques d'Heitor Villa-Lobos, Maria
del Mar Bonet, Claude Debussy i
Toto Bissainthe, respectivament.
Companía Nacional de Danza.
Intèrprets: Nacho Duato, Mireia
Bombardó, Àngel Rodríguez, Mar
Baudesson, Patrick de Bana, Caty
Arteaga, José Manuel Armas, Ca
therine Habasque, Tony Fabre,
Àfrica Guzmàn, Àntonio Calero,
Jennifer Grissette, Eva López Crevillén, Luis Martín Oya, Yoko Taira,
Sandra Seiio, Catherine Allard, Ma
ria Luisa Ramos, Raúl Tino, José
Antonio Beguiristain, José Martí
nez. Il·luminació: Nicolàs Fischtel,
Nacho Duato, Dick Limdsctròm.
Escenografia: Walter Nobbe. Ves
tuari: Nacho Duato, Susan Unger.
Direcció: Nacho Duato. Barcelona,
Grec 93, Festival d'Estiu de Barce
lona, Palau Municipal dels Esports,
13 de juliol.
Escriure unes notes crítiques so
bre aquest espectacle és extraor
dinàriament difícil. Sobretot per les
condicions en què s’oferí: una bo
na colla d’espectadors amb la se
va corresponent cadira va haver
d’emigrar de la «platea» i buscar
els passadissos superiors del Pa
lau Municipal dels Esports per po
der veure l’escenari; el sistema de
refrigeració era especialment soro
llós i, a més de la seva persistèn
cia, tapava els passatges més fins
de la banda sonora (vam veure
com el ballarí Cesc Gelabert de
manava en va que se suprimís);
els sorolls, però, no s’acabaven
aquí, ja que la xerrameca d’alguns
empleats i el tràfec d'ampolTes i
bombones a les zones de bar ar
ribava fàcilment a la zona dels es
pectadors. Veure l’espectacle així
donava una enutjosa impressió de

molèstia i d’incomoditat que en
condicionava tota la visió. A més,
de les escenografies ressenyades
al programa, només se’ns va ense
nyar I última. Ignoro quina valora
ció fa Nacho Duato d'aquest ele
ment, però és evident que, si
l’espectacle ha estat concebut
amb escenografia, no donar-la
equival a devaluar-lo, a oferir un
espectacle diferent, clarament de
segones; i permetre això és una
considerable falta de respecte a
l’espectador, i si la companyia és
la Nacional de Danza l’ofensa
és doblement significativa.
Comprendreu que, si després
del que he dit, dic que les coreo
grafies de Nacho Duato són cons
truïdes amb una admirable sensi
bilitat tant en el gest —que
segueix íntimament les estructures
i els replecs de la música— com
en el moviment —conseqüència
d'una acurada dramatúrgia— pot
semblar tot un sarcasme, però tan
mateix és així. Només li retrauria
unes perilloses aproximacions al
tòpic i uns antinaturals «temps
d’espera», de «posar-se a punt»
per començar a ballar des del lloc
adient que trossegen i aigualeixen
les propostes. Tot i la bona execu
ció de les quatre coreografies,
penso que els nivells de l’espectacle eren per sota de l’expectació
creada.—J.V.F.

NOTES DE TELEVISIÓ
I DE VÍDEO
NOU CANAL DE
TELEVISIÓ EDUCATIVA
El nou canal Televisió Educativa
Iberoamericana, TEI, al qual estan
associats més de 150 països, la
Unesco i la Comunitat Europea, ha
començat a emetre cada dia des
de les 3 de la tarda, per mitjà del
satèl·lit Hispasat. La programació
de la TEI, a la qual es pot accedir
amb antena parabòlica, compta
amb un primer bloc informatiu refe
rit a l’home, la natura, la salut i el
medi ambient; el segon bloc és
dedicat als docents, i el tercer es
titula «Universitat».

RECUPERACIÓ DEL VÍDEO
DE LLOGUER
Després d'una llarga etapa de
decadència comercial, el sector
del vídeo es recupera i enfronta el
futur amb bones perspectives,
com ho demostren els 40.000 mi

lions de pessetes que ha mogut el
1992, una xifra molt semblant a la
que genera tota la indústria del ci
nema a l'Estat. Actualment, el
lloguer de cintes de vídeo s'ha es
tabilitzat, i en canvi creix especta
cularment la compra dels grans
èxits de taquilla prèviament pas
sats pels cinemes. El 65% del llo
guer es concentra els caps de set
mana, i diuen que la meitat de les
famílies, abans d'escollir, consulta
els programes que fan a la televi
sió.

CONTRA LA ,
DRAMATITZACIÓ
DE FETS REALS
En una compareixença al Con
grés nord-americà, el propietari de
la CNN, Ted Turner, ha acusat les
televisions d’incitar a la violència
oer mitià de la dramatització de
ets reals. Turner ha dit que cal es
tablir un codi d’autocontrol contra
aquests subproductes de caràcter
sensacionalista que darrerament
han impressionat tant els espec
tadors, com ha succeït amb «An
goixa a Waco», emès precisament
aquí no fa gaire per Antena 3.

RETROPROJECTOR KP-S
4613 «SONY»
Es tracta d’una pantalla de 46
polzades, concebuda per a ús
domèstic, que inaugura un nou
concepte de recepció sensorial: la
macroimatge. Proveïda d’un siste
ma exclusiu de retroprojectors,
aquesta pantalla no necessita el
suport de punts de projecció inde
pendents, la qual cosa representa
un considerable estalvi d’espai.
Té, a més, una amplitud de visió
de 150C, i ofereix una imatge per
fecta des de qualsevol angle, amb
què permet que moltes més perso
nes la puguin mirar. Amb 760 línies
de resolució horitzontal, té un filtre
digital que proporciona uns colors
perfectament matisats.— J.F.L.
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Problema número 254

TARGETA DE VISITA_ _ _ _ NlímOTt
per Ernest Gil i Varela
Definició: El nostre gran neuròleg contemporani,
etern investigador i autor d’importants formulacions
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que han obtingut una extensa ressonància mundial.

Concurs

Raül Dosquers i Birbaral

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de
les respostes correctes a aquest problema núm.

254 de mots encreuats que hagin estat enviades

abans del dia 25 d'octubre a: «Serra d’Or», mots
encreuats, apartat 121, Barcelona. Al sorteig fet en

Concurs

tre les vint-i-tres respostes correctes, d’entre les

Un lot de llibres serà sortejat entre els autors de les

vint-i-cinc que han estat rebudes a temps, cor

respostes correctes a aquesta «targeta de visita» núm.

responents al problema número 252, el lot de lli

129 que hagin estat enviades abans del dia 25 d'octubre

bres ha correspost a Francesc Domingo i Francàs,

a: «Serra d’Or», targeta de visita, apartat 121, Barcelona.
Al sorteig fet entre les vint respostes correctes,

de Barcelona, a qui serà properament enviat al seu

d’entre les vint rebudes a temps, corresponents a la

domicili.

«targeta de visita» núm. 127, el lot de llibres ha cor

respost a Maria-Antònia Espasa Oliver, de Barcelona, a
qui serà properament enviat al seu domicili.

HORITZONTALS:

SOLUCIÓ
AL PROBLEMA DE MOTS ENCREUATS
NÚM. 252

1. Cap-i-cues.

2. S'hi ha plantat.
3. Aconsella avivar el pas. Símbol químic. Hi va una ela.
4. En la Bòsnia central. Prego.
5. Interjecció. Quer. M'inclino per una ema.
6. Hi va una ge. S'acompanya amb el llançament de l'esponja.
7. Surt amb el cop de cap. Obra d'extenuats. Una ena hi serà rebuda amb els braços oberts.

8. Carta amb els marges tallats irregularment. Tercer graó.
9. Vasos capgirats. Durant un temps va semblar que tenia el Hussein caigut.
10. Encarregat del zoo ambulant. S'ha fet un blau al cap.
11. Facultat de pensar.

12. Fessis servir. Mulla amb xampany.

VERTICALS:

M o D I
N A U T
E S C a
M I O L
0
I
■
c
A
T

sB

E G I

1. Empaitéssiu.

2. Parla de l'orellut. Concentrat, fort.
3. Litres sintètics. Símbol químic. Obsequi reial.
4. Mamífers exòtics. Retrats.
5. Retrats retrets. Ponderats receptacles. Teles del talòs.
6. Del dol. Era del seu abast. Dues o tres cartes del mateix coll.

7. Destaquin, posin de manifest. Una i. Viu.
8. Sessió inoblidable. Pedra.
9. Empresonen el mamut. Se suplica una ce. ídem una i. Flassada.
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10. Columnes que descriuen l'ascens de l'helicòpter.

|a
ll |r

ll

SOLUCIÓ A LA «TARGETA DE VISITA»
NÚM. 127

CELDONI FONOLL I CASANOVA

Par un món
an pau
justícia.

POTS COL·LABORAR AMB
. NOSALTRES DE MOLTES
| MANERES INFORMA'T!
JUSTÍCIA I PAU - Rivideneyri, 6, 1O'

00002- Barcelona -Tel. 317 61 77

dP

paiïipepav

1. Un dia de cada dia.

2. Fan vacances.

3. És Nadal!

4. Es disfressen.

5. Una nit estelada.

6. Al fons del mar.

7. lel cavaller sant Jordi.

8. Fan el pallasso.

9. Festa Major!!

10. Al pais dels contes.

11. Al zoo.

12. Quin embolic. I

PUBLICACIONS DE LABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs March, 92/98, int. - 245 03 03 - Fax 447 35 94 - 08013 Barcelona
Distribució: L’Arc de Berà - Centre Difusor d'Edicions Catalanes
Llull, 10/14 - Tels. 300 32 51/300 33 00 - Fax 300 95 64 - 08005 Barcelona
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Visió cosmopolita
de Catalunya
Catalunya i els catalans
vistos per viatgers
i escriptors.
volum I. segles I aC-XIX
volum II. segle XX

Homenatge a
Josep Maria Batista i Roca
Testimoni d’una personalitat
humana, rica en valors de
l’esperit al servei de Catalunya

Publicacions de la Generalitat. Apartat de correus 2800 - 08080 Barcelona
Llibreries de la Generalitat

Nom i cognoms

Rbla. dels Estudis, 118
08002 Barcelona
Tel. (93) 302 64 62

Adreça
çp

Població
NIF

___ ______________________________________________________ Telèfon_____________________________
Desitjo rebre els llibres següents

□
□
□
□

Homenatge a Josep M. Batista i
Visió cosmopolita de Catalunya.
Visió cosmopolita de Catalunya.
Visió cosmopolita de Catalunya.

Data____________________ ______________________

Roca 1.950 ptes.
Volum I. 1.700 ptes.
Volum II. 2.000 ptes.
Els dos volums. 3.500 ptes.

Carregueu l’import a la meva targeta de crèdit
□ Eurocard
□ Master Charge
O contra reemborsament

□ 6000
□ VISA

Núm. de targeta
Data de caducitat

Signatura

Gran Via de Jaume I, 38
17001 Girona
Tel. (972) 22 72 67

Distribució Les Punxes
Tel. (93) 300 91 62

